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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulun : 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Puanının tümü üzerindeki görüşmelere bir 
süre devam edildi. 

Grup BaşkanvekiUeri ile Artvin Milletvekili 
Mustafa Rona'nm, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının Genel Kuruldaki görüşme 
saatlerinim, sabah 10,00 - 13,00, öğleden sonra 
15,00 - 17,00 ve akşam 19,00 - 24,00 olarak de
ğiştirilmesine dair önergesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi ihsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının : 

Akaryakıt ahadepo ve anadepoda satış iş
lerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepolarm 
devletleştirilmesi, (2/635); 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda 
değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunla
rın bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılması, bazı maddeleri-
ne fıkralar ve kanuna bir madde eklenmesi', 
(2/632); 

Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlı
ğının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 

devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şir
ketlerine tahsisi (2/631) (hakkındaki kanun 
teklifleri, ile, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 
arkadaşının, Petrol Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bazı maddelerinin kal
dırılması hakkındaki kanun (2/35) teklifinin, 
Petrol Reformu kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulmuş bulunan 84 numaralı Geçici 
Komisyona havale edilmes'ine dair Maliye Ko
misyonu Başkanı Ahmet Buldanlı'nm önergesi 
ve, 

Tarım Bakanı İlyas Karaöz'ün, Yem ka
nunu tasarısının (1/626) havale edilmiş olduğu 
komisyonlardan beşer üyenin ka^ılmasıyle ku
rulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul edildi. 

20 Ekim 1972 Cuma günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 21,13'te son 
verildi. 

Balkan Kâtip 
Ba^kanvekili Sivas 

Fikret Turhangil Enver Akova 
Kâtitp 

Kayseri 
Tufan D. Avşargü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Beleiiye kammu tasansı (1/718) (iç

işleri ve Plan komisyonlarına) 
Teklif 

2. — C, Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
özer'in, bir Kooperatif Bakanlığı kurulması 
hakkında kanun teklifi (2/746) (Ticaret ve 
Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
3. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı 

maddesi gereğince Sayıştaydaki açık üyelik
lere dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/939) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 

16 arkadaşının, 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi ve gündeme alınma 
önergesi (2/606) (S. Sayısı : 748) (Dağıtma 
tarihi : 20 .10 .1972) (GÜNDEME) 

5. — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında 4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Ka-
nuııa ek kanun tasansı ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlan raporlan (1/689) (S. Sa
yısı. : 749} (Dağıtma tarihi : 20 . 10 . 1972) 
(GÜNDEME) 

— 606 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

m • ' 

BAŞKAN — Millet Meclisnin 149 ncu Birşümind açıyorum. 

III . — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil

lî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in dönüşüne 
kadar Millî Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı 
Fehmi Alpaslan'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/944) 

BAŞKAN — Üç adet Cumhurbaşkanlığı tez
keresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Prof. 

Sabahattin Özbek'in dönüşüne kadar; Millî 
Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanı Fehmi Alp
aslan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına Başbakan Ferid Me-
len'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/946) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in 
vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tica
ret Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar Ti

caret Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Bayka-
ra'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/945) 

BAŞKAN — Üçüncü tezkereyi okutuyorum. 

MiDet Meclisi Başkanlığına 

Vazife üe yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar; Tica
ret Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Bayka-
ra'nın, vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/947) 

BASKA.N — Bazı üyelere izin verilmesi hak
ir nd a Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşa«ıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle va
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 19.10.1972 
tarihli toplantısında uygun mütalaa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Bursa Milletvekili Nail Atlı, 10 gün, hasta-
talığına binaen, 27 . 9 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu, 20 gün, 
hastalığına binaen,, 2 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

607 — 
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Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi, 10 gün, 

hastalığına binaen, 28 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 60 gün, 
hastalığına binaen, 5 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ, 30 gün, 
hastalığına binaen, 12 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 20 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan, 10 gün, 
mâzaretine binaen, 4 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 4 . 10 . 1972 tari
hinden itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç, 20 gün, 
mâzaretine binaen, 5 . 10 , 1972 tarihinden iti
baren, 

Adana Milletvekili Hüsamettin Uslu, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 9 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

içel Milletvekili Kadir Çetin, 15 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 10 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 15 
gün, mâzaretine binaen, 12 . 10 . 1972 tari
hinden itibaren, 

Eskişehir Milletvekili Bekir Sıtkı Karaca-
şehir, 15 gün, mazeretine binaen, 13 . 10 .1972 
tarihinden itibaren, 

Bingöl Milletvekili Sıddık Avdar, 20 gün, 
mazeretine binaen, 25 , 9 , 1972 tarihinden iti
baren, 

Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 23 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar, 30 gün, 
mâzaretine binaen, 20 . 10 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker okutup, tasvipleri
nize sunacağım. 

Bursa Milletvekili Nail Atlı, 10 gün, hasta-
talığına binaen, 27 . 9 . 1972 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu, 20 gün, 
hastalığına binaen, 2 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi, 10 gün, 
hastalığına binaen, 28 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 60 gün, 
hastalığına binaen, 5 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Elâzığ Milletvekili Mehmet Aytuğ, 30 gün,. 
hastalığına binaen, 12 .10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maraş Milletvekili Mehmet özdal, 20 gün, 
mazeretine binaen, 1 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan, 10 gün, 
mâzaretine binaen, 4 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Türkmenoğlu, 
10 gün, mazeretine binaen, 4 . 10 . 1972 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç, 20 gün, 
mâzaretine binaen, 5 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Hüsamettin Uslu, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 9 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

içel Milletvekili Kadir Çetin, 15 gün, ma
zeretine binaen, 9 . 10 . 1972 tarihinden itiba
ren, 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 15 
gün, mâzaretine binaen, 12 .10 . 1972 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eskişehir Milletvekili Bekir Sıtkı Karaca-
şehir, 15 gün, mazeretine binaen, 13 . 10 .1972 
tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar, 20 gün, 

mazeretine binaen, 25 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş, 15 gün, 
mâzaretine binaen, 23 . 10 . 1972 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar, 30 gün, 
mâzaretine binaen, 20 . 10 . 1972 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbaaknlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raoru (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının tümü üzerindeki müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Konuşmak için Başkanlığa müracaat etmiş 
herhangi bir sayın üye şimdilik yoktur. Yeni 
söz talebi var mı efendim? 

KEMAL ÖNDER (tzmir) — C. H. P. Gru
bu adına, Sayın Başkan. , 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına buyurun, 
Sayın önder. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUBU ADINA KEMAL ÖNDER 
(tzmir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının AET 
karşısındaki eleştirisini yapabilmek için, resmî 
makamların bu konudaki tutum ve davranışları
nı kısaca gözden geçirmek gerekir. 

Türkiye, AET'ye ekonomik gerekçeye daya
narak değil, daha çok tümüyle duygusal neden-

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

lerle dahil olmuş ve hem fikir aşamasında ve 
hem de üretim ile ihracatın planlanması ve uy
gulanması aşamasında yapılması gereken işleri 
alınması gereken tedbirleri bugüne kadar bir so
nuca bağlamamıştır. Ortak Pazara hangi poli
tika esasları içinde girdiğimizi resmî makamla
rın beyanatları da izah etmekten uzak kalmış
tır. Kendi ekonomik varlığımızı savunmak için 
mi veya Topluluk içinde yarar sağlama olanağı
mız artacağı için mi AET'ye dahil olduğumuzu 
belirleyen bir düşüncenin esasları da geliştiril
memiştir. Ortak Pazar karşısındaki muhtemel 
kayıplarımızı giderecek şekilde Ortak Pazar dı
şı ülkelerle nasıl bir ticarî politika esasları ku
rabileceğimiz hususu da muallâkta kalmıştır. 

öyle M, 10 yıldan beri Ortak Pazarın yarar 
ve zararları çeşitli kademelerde tartışma konusu 
olarak sürüp gittiği halde, hâlâ yarar ile zarar 
mukayesesi yapan ve bizi optimal çözümlere 
ulaştıran ve bunu müzakere masasında görüşme
lerin esası haline getiren resmî davranışların da 
sahibi ortaya çıkmamıştır. 

Türk görüşünü şümullü olarak kapsayan bir 
dokuman da mevcut değildir. Hattâ çok hayatî 
olan AET konusu Devlet Planlama Teşkilâtı ile 
Dışişleri Bakanlığı arasında bir çekişme konusu 
haline gelmiştir. Zaman zaman Ortak Pazar mü
zakerelerine her iki kamu kuruluşu farklı dü
şünceleri götürmüştür, örneğin, Katma Proto
kolün müzakere ve imzalanmasına Devlet Plan
lama Teşkilâtı katılmamış, buna mukabil Proto
kolün tadili için yapılan yeni görüşmelere de 
Devlet Planlama Teşkilâtı önderlik etmek iste-

609 — 
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memiştir. Müzakerelere sanayi ve tarım sektörle
rinde ihtisas sahibi kişilerin iştirak etmesi fik
ri de, resmî makamlarca benimsenmediğinden, 
sanayileşmemizi engelleyen ve de tarım ürünle
ri ihracatımızı kısıtlayan birçok maddelerin 
Katma Protokola nasıl girdiğini resmî makamlar 
dahi fark edememişlerdir. 

Ciddî bir hazırlık olmadan birtakım varsa
yımlara dayanarak Katma Protokol müzakere
lerine oturulmuş, gümrük resimlerinin ve eş et
kili vergilerin kaldırılması, Üçüncü ülkelere uy
gulanacak ortak gümrük tarifesi ve miktar kı
sıtlamasının kaldırılmasıyle ilgili hükümler tabiî 
olarak Türkiye çıkarlanyle bağdaşmaz bir şe
kilde tedvin olunmuştur. Gerek gümrük indiri
mi ile ilgili listelerde yer alan mallar, gerekse 
konsolide edilen liberasyon listesinde yer alar 
maddeler bu nedenle yadırganmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilâtının İhracatı Plan 
lama Grubunun iki sayılı tebliğinin 4 ncü sayfa
sında aynen : «Diğer taraftan müzakerelerin 
tazyiki ile listenin çok kısa zamanda hazırlanma
sı zarureti maddeler üzerinde gereği kadar geniş 
etütler yapma imkânını ortadan kaldırmakta 
idi.» denilmektedir. Adı geçen listeler indirim 
listeleridir. Görülüyor ki, hazırlıksız olarak 
Katma Protokol müzakerelerine oturulmuş oldu
ğunun en açık ifadesi bizzat Devlet Planlama 
Teşkilâtı tarafından kabul edilmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilâtı 1967 ithalatının 
22 yıllık listede % 70'ine tekabül eden mikta
rının korunmasını öngörmüş, neticede katma 
protokolde % 45 oranı ile yetinilmiştir. Ayrıca 
Devlet Planlama Teşkilâtı 1 milyar 515 milyon 
değerinde korunması gerekli ithalâttan % 45 
oranı karşılığı 975 milyon T.L. değerinde. olan 
maddeler korunmuş olup, 540 milyon T.L. de
ğerinde olan maddeler korunmamıştır. Erken 
rekabete açılmış olmaktadır. Bunlardan bir kıs
mı akaryakıtlar, madenî yağlar, organik kim
yasal maddelerin önemli bir kısmı, plâstik mad
deler, inşaat ve tarım makineleri gibi uzun 
vadede gelişme şansı olabilecek maddeleri ih
tiva etmektedir. Taviz verilen, mamullerin mü
him bir kısmı ülkemizde üretilmeyen mamuller
dir. Helikopter, uçak motorları, polis copları 
gibi. Cop veya helikopter ithaline ait gümrük 
kapılarının açılması için 22 yıl tanınmış ve böy
lece Türkiye cop üretirse bu 22 yıl süre ile hi

maye edilmiş olacaktır. Türkiye ekonomisini 
bu denli hafife alan maddeler, Ortak Pazar 
müzakerelerinde bünyesinde uzman bulundur
maya heyetimizle istihza mahiyetini taşımaz
da başka hangi anlamı taşıyabilir? 

(Devlet Planlama Teşkilâtı ihracatı Plan
lama grubu 4. tebliğ sayfa 15 «Gümrük Vergi
leri ilk yıllarda savaş, sonraki yıllarda hızlı 
bir şekilde düşürülerek sıfıra indirilecektir. 
Her ne kadar bu süreler 12 ve 22 yıl olarak 
tespit edilmiş ise de, tatbikatta 12 yılda güm
rük tarifesi sıfıra inecek liste için 7 nci yıldan 
sonra etkili bir gümrük korunmasından bah
sedilemez. 22 yılda gümrük tarifesi sıfıra ine
cek liste için 13 ncü yıldan sonra etkili güm
rük korunmasından bahsedilemez.» denmek
tedir. 

Miktar kısıtlanmasının kaldırılmasıyle il
gili liberasyon listesinde % 35 oranını doldur
mak için 106 milyon TL. değerinde ithal malı 
dahil edilmiştir. Adı geçen maddeler liberasyon 
listesinden hariç tutulmuş olsaydı, 554 milyon 
TL. değerinde yani % 27 oranında liberasyon 
listesi ithal mallarını kapsayacaktı. Devlet 
Planlama Teşkilâtı tarafından %35 oranında 
liberasyon listesinde yer alan maddelerin 
% 10 oranında yer alan mallar yerli sanayiin 
gelişmesinde sakıncalı görülmüştür. 

Üçüncü ülkeler için uygulanacak olan ortak 
gümrük tarifesi AET'nin sanayi yapısı ve se
viyesi dikkate alınarak tespit edilmiştir. Belli 
süreler zarfında Türkiye üçüncü memleketlere 
karşı AET'nin uyguladığı ensidans seviyesine 
gümrük tarifesini uyduracaktır. Bunun manası, 
bir kısım üçüncü ülkelere karşı sanayiimizin 
korunması bahis konusu olmayacaktır. Ve yatı
rımlar için gerekli makine ve teçhizatta, ithalin
de gümrük muafiyeti uygulayamayacaktır. 

Ayrıca Yunan anlaşmasının 18 nci madde
sinde referans yoluyle ithalâtının % 10 
oranında Yunan Hükümetine gümrük re
simlerini % 25 oranında artırma yetkisini tanı
dığı halde katma protokolde hu yetkinin Or
taklık Konseyine bırakanın % 45 olması, libe
rasyon konsolidasyon takviminin tam olarak 
AET'ye verilmesi sakıncalıdır. 

Katma prokolün 25 nci maddesi uyarınca 
topluluk lehine özel kota tanzimi libere olma
yan maddeler dışında kalan maddeler için ka-
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bul edilmiştir. Yine aynı maddenin 6 ncı pa
ragrafı uyarınca bu protokolün yürürlüğe gi
rişinden sonraki ilk yılda ithali yasaklanmış 
1 412 adet istatistik tarife pozisyonu ithali ya
sak maddenin kapsamına giren bir kontenja
nın açılması Türkiye tarafından kabul edilmiş
tir. Bu kontenjanın açılması ve genişletilmesi 
usulleri Ortaklık Konseyi tarafından tespit edi
lecektir. Türkiye madde seçme hakkından fera
gat etmiş, bu yetki Ortaklık Konseyine veril
miştir. Bu sakıncalıdır. 1968 yılı ithalât ihtiya
cı olmayan iktisadî faaliyet dalları üretim de
ğeri 26 milyar T.L. olup 1 dolar 15 T.L. hesa
biyle 1 747 000 000 dolar değerindedir. Aslında 
özel kota açılması hakkının verilmesi tümü ile 
27 nci madde hükmünün kabul edilmiş olması 
sakıncalıdır. 

Ortak Pazar Türkiye'ye tarım alanında ta
rım ürünlerinin belli bir takvim içerisinde ser
best dolaşımı imkânını vermemiştir. Sebebola-
rak Ortak Pazar tarım poütikasıyle Türk ta
rım politikası arasındaki uyuşmazlık gösteril
mektedir. Katma protokol ile evvelce Türki
ye'ye tanınan avantajlar tarım alanında devam 
etmektedir. Tarım alanında tercihli ticaret dü
zeni devam edecektir. Türkiye'nin sağladığı 
avantajlar itibariyle tarım alanında Yunanis
tan'ın sağladığı avantajlardan geride kalınmış
tır. Yunanistan F. E. O. G. A. ya katılmadan 
avantajların bir kısmı ise Türkiye'de üretilme-
yan maddelere inhisar etmektedir. Buna karşı 
Türkiye'nin üretim ihraç yeteneği olan tarım 
ürünlerinde ise, gerekli avantajlar sağlanama
mıştır. Taviz verilen maddeler fiilen ihracede-
mediğimiz veya ihracatında gelişme beklenme
yen yabani enginar, hayvan yemi, bakla, ye
meklik zeytin, tatlı biber, maydanoz, taze incir, 
taze ayva, yabani sığır eti, eşek ve katır etleri 
ve leblebi gibi maddelere inhisar etmektedir. 
Buna mukabil Türkiye'nin ihracedebileceği can
lı hayvanlar; süt mamulleri, bal, çiçek soğan
ları, taze sebze ve yenilen nebatlar, bunların 
salamurları, yaş meyveler, bulgur, makarna, et 
ve balık konserveleri, meyve ve sebze konser
veleri, rafine şeker, meyve ezmeleri ve şekerli 
maddeler gibi maddeler için taviz alınmamış, 
bir takvim dahi sağlanmamıştır. 

Narenciye konusunda Türkiye'ye verilen ta
vizlerden fazlası, magrip ülkelerine verilmiş
tir. 

Geçiş döneminin belli başlı hedefleri, Ankara 
"ulaşmasının 2 nci maddesinde belirtilmiş olup 
Türk ekonomisinin topluluğunkine yaklaştırıl-
nası için geliştirilmesi öngörülmüştür. 

Katma protokol ile karşılıklı olarak taahhü-
ie dilen tavizler dengeli olmamıştır. Ve Türki-
7e aleyhinedir. Türk ekonomisinin gelişmesine 
katkıda bulunacak biçimde denge sağlanma
mıştır. Katma protokolde AET'nin Türk ekono
misinin gelişmesinde katkısı sadece malî pro
tokolde kendini gösteriyor. Buna karşılık kat
ma protokolün Türkiye'nin yükleneceği taviz
ler yönü itibariyle Türk ekonomisi aleyhine 
tam bir dengesizlik ortaya koyuyor. 

Ortak devletler adedi, 4'lerin yani Birleşik 
~r.ırallık, Danimarka, İrlanda, Norveç'in katıl-
masıyle 10'lar olmaktadır. Sonuç olarak 4'ler, 
ırtak devletlerin Ortak Gümrük Tarifesi sevi-
osini sanayi ve tarım sektöründe kendi ülke-
erinde 5 yıl zarfında uygulayacaklardır. 

ihracat yönünden bu durum, Yunanistan dı-
ımda Akdeniz ülkelerini etkileyecektir, özel
likle ispanya ve israil en fazla etkilenen ülke
ler arasındadır. 

Gerek ortaklık anlaşmaları ile preferansi-
yel anlaşmalarda bazı tarım ürünlerinin taviz 
dışı bırakılmış olması ve gerek 4'ler tarifeleri
nin tavizli hadlere yükselecek bulunması neden
leriyle akdedilmiş anlaşmaların dengesi geniş
lemiş topluluk seviyelerinde bozulmaktadır. An
laşmaların genişlemiş topluluk şartlarına uydu
rulması yolunda çalışma yapan topluluk komis
yonu teklifleri işte bu dengenin kurulmasını he
def tutmaktadır. 

Anlaşmalarda en elverişli rejimleri saklı tut
makta olan bu teklifler, ilgili ülkelere uygulan
ması öngörülmekte olup, önemli ilkesi; ortak pi
yasa düzenlerinin zedelenmemesi ve Topluluk 
piyasalarının karışıklığa uğratılmaması ilkesidir. 

Komisyon teklifleri : 

Birkaç ürün dışında Türkiye tarafından ta-
lebedilmiş ortak gümrük tarifesi indirimlerini 
karşılamamaktadır, öte yandan Türk talep lis
tesinde yer alan çiçek soğanları, yeşil salatalar, 
pırasa, altıntop, kuru incir, badem, ceviz, fın
dık, kestane, elma, şeftali, karpuz, dut, malt, 
rafine zeytinyağı, 20,02 pozisyonundaki kuşkon
maz, bezelye, yeşil fasulye ve havuç ile 20,07 po
zisyonundaki üzüm, elma, şeftali, vişne, dut ve 
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bir kısım domates ve turunçgil suları için her
hangi bir taviz öngörülmemektedir. 

Komisyon tekliflerinde genel olarak, katıl
madan en çok zarar gören ispanya ve israil çı
karları korunma yoluna gidilmiştir. 

Tekliflerin Türk talep listesinde yer almış 
talepleri karşılamaktan uzak bulunması ve bü
tün Akdeniz ülkelerine seyyanen uygulama ilke
lerinin turuçgiller sektöründeki sınırlı taviz üs
tünlüğümüzün İspanya ve İsrail yararına gide
rilmesi sonucunu doğurması, üzerinde durulacak 
önemli noktadır. 

Yunanistan için tanınan en elverişli rejim 
korunmaktadır, ispanya ve israil, Roma Andlaş-
masının 113 ncü maddesi uyarınca tercihli ti
caret anlaşması yapmıştır. 

Katma Protokolün, ithalâtımız yönünden ku
rulu, büyütülecek veya yeniden kurulacak sa
nayiimiz yönünden güçlükler getireceği Katma 
Protokolün imza ve Meclislerden geçmesinden 
sonra anlaşılmış, bu defa Topluluğun 10 üyeye 
yükselmesi dikkate alınarak yükümüzün artması 
nedeniyle Ortak Devletler nezdinde iyileştirme 
yapılması teklifi Türkiye tarafından yapılmışsa 
da henüz bir sonuç alınamamıştır. 

Türkiye, Katma Protokolün sanayiimizin ko
runması bakımından Topluluktan esneklik iste
miştir. Topluluk ise peşin esneklik vermek iste
memektedir. Topluluk, uygulamada müşküller 
ortaya çıktıktan sonra görüşürüz iddiası içinde 
görünüyor. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan işte bu koşullar al
tında AET konusunu ele almak zorunluğunda 
kalmıştır. Böylece uzun vadeli plan, AET'yi 
kendi hedeflerine göre yeniden düşünme ve 
AET'nin koşullarını re vize etme imkânını bula
bilmiş ve ne de onu bir veri olarak hedefleri 
içine yerleştirmiştir. Sadece AET karşısındaki 
endişelerin plan dokümanının satırları içine yer 
yer serpiştirildiğini görüyoruz, örneğin, 133 ncü 
sayfada madde 229 : «Türkiye'nin gelişmiş ülke
lerle ortak ekonomi politikaları izleyebilmesi, bu 
ülkelerin yapısal özelliklerine en azından yak
laşmasını gerektirmektedir. Bunu sağlıyamadı-
ğından ortak ekonomi politikalarının Türkiye' 
nin yapısına ve şartlarına ters düşerek amaçla
dığı yönde gelişmesini engellemesi mümkündür.» 
ifadesi bu hususu açıkça meydana koymakta
dır. Demek oluyor ki, Plan AET'ye karşı kendi 

uzun vadeli hedeflerinin endişesi içindedir ve 
açık bir davranışı benimseme yolunda mütered-
ditth'. 

Durum böyle oluca, planın öngördüğü sana-
yileşme ve ileri teknoloji düzeyine erişme ilke
leri hakkında güvenç yok demektir. Aslında 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefleri 
Topluluğun yapısı, yarar ve zararlarına karşı 
güvenilir alternatif mukayeseleri getirmesi ge
rekirdi. Ya AET'yi koşulları değişmeyen bir 
veri olarak alacak ya da uzun vadeli kalkınma 
hedeflerimiz bakımından bu koşulların nasıl 
değişmesi gerektiğini çözüme bağlayacaktı. Her 
ikisi de yapılmamıştır. 

Planın 998 nci sayfasında (madde 2002) de
ki ifadeler de bu tehlikeli davranışı tayidet-
mektedir. Şöyle ki: «Ekonominin plan hedefle
rine göre sanayileşmeyi sağlayacak şekilde yön
lendirilmesi için katma protokolün uygulanma
sına belirli bir esnekliğin kazandırılması gerek
mektedir.» hükmü bu esnekliğin ne olması ge
rektiğini belirtmeden sadece bir kaydı ihtiyat 
şerhi mahiyetini taşımaktadır. Büyük iddialar
la kaleme alındığı anlaşılan planın bu son de
rece hayatî ve önemli konuda siyasî otoriteler 
karşısında ürkerek konuya açıklık getirmeme
si, tereddüt ve endişe izhar etmekle yetinme
si, planı, ne olacağı belli olmayan risklerle 
karşı karşıya bırakmak demektir. 

AET'nin kendine göre formüle edilmiş ya
rarları karşısında bu oyunun mukabil yararla
rını da kendi açımızdan illeri sürmemiz, gerek 
idarî ve siyasî makamlar ve gerek bu makam
ların karşısında ürküntü duyarak endişe izhar 
etmekle yetinen Planlama Teşkilâtının meseleyi 
incelemesi, irdelemesi gerekirdi. Kanımızca 
AET bir veri değildir. Ancak Türk tezinin 
mukabil strateji ve yarar hesaplanyle müzake
relerde yeterince savuınulmaması nedeniyle 
AET karşımızda, uymakla yükümlü olduğu
muz bir veri haline gelmiştir. Bunu Üçüncü 
Beş Yıllık Planın temel yapısı bakımından bü
yük bir noksanlık olarak görüyoruz . 

Devlet Planlama Teşkilâtı özel seri 56 İPD 
16; AET Sorunu Raporunda «Türkiye'nin yük
lendiği yükler iyileştdrilmediği takdirde Üçün
cü Beş Yıllık Planda sanayi politikası tespiti
nin mümkün olmayacağı» belirtilmektedir. 

Uzun dönemli Üçüncü Beş Yıllık Planda 
AET yükümleri karşısında tespiti mümkün ol-

— 612 — 



M. Meclisi B : 149 

mayacağı belirtilen sanayi politikası nasıl tes- f 
pit edilebilmiştir? 

Uzun dönemli Üçüncü Beş Yıllık Plan 22 
yıl sonra Topluluğa tam üye olabilmenin asga
rî koşullarını seçmiştir. Sanayileşme suretiyle 
yapısal değişiklik öngörülmekte, fert başına I 
1 500 dolar gelr seviyesi düşünülmektedir. 
Ancak, Planlama katma protokol hükümlerin
de" iyileştirme sağlanmadıkça sanayileşmeyi 
mümlkün görmediğine göre, uzun dönemli 
plan katma protokol hükümlerinde asgarî iyi
leşme koşullarının gerçekleşeceğini varsayarak 
hazırlanmış olmakta mıdır? O halde buradan 
çıkan sonuç nedir? 

Uzun vadeli plan ile mevcut haliyle katma 
protokol şartları uyuşmazlık halindedir. Bu 
uyuşmazlık, katma protokol hükümlerinin iyi
leştirme gayretleri sonuç vermezse nasıl bir çö
züm getirilecektir? 

Türkiye'de vergi düzeni % 30 oranında it
hal vergi ve resimlerinden, % 34'ü vasıtalı ver
gilerden, % 33'üne yakını vasıtasız vergilerden 
ibarettir. Ortak Pazarın uyguladığı vergi po
litikası vardır. Topluluğun gümrük tarifesi 
global ensidansı % 12 olarak ifade edilmekte
dir» Türkiye'nin uyguladığı gümrük tarifesi
nin ensidansı % 25 oranındadır. 

Türkiye, tespit olunan süreler içinde üçün
cü ülkelere karşı gümrük vergi ve resimlerini 
topluluk seviyesine indirme zorundadır. 22 yıl
lık süre sonunda Topluluk ürünleri için ithalât
ta alınan vergi ve resimler sıfıra inecektir. Bu 
22 yıl içinde gümrük, belediye hissesi ve ithalât 
damga resminden alınan vergi kaybı tutan 48 
milyar lira civarında tahmin edilmektedir. Bu
na paralel gider vergimizi bugünkü haliyle 
tutarsak gümrük vergimizin ensidansı % 25 ol- I 
duğu halde, gider vergimizin ithalâta ensi- | 
dansı % 31 civarındadır. Gümrük Vergisin
den daha büyük bir miktar Gider Vergisi hesa
bı ortaya çıkmaktadır, ithalde alınan vergi 
kayıpları bu nedenle 22 yılda 100 milyar lira I 
civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu bir 
kaynak kaybıdır. Bu kaynak yerine ikame 
edilecek yeni kaynak ne suretle tespit edilmiş- I 
tir, bilmiyoruz. I 

Bunun dışında Toplulukta vasıtalı vergi ter
cihi yapılmıştır. Katma Değer Vergisi gibi... 
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi vergile- ' 
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rin armonize edilmesi, malların serbest dola
şımı için gerekli oluyor. Üçüncü Beş Yıllık 
Planda buna paralel olarak Katma Değer Ver
gisine geçileceği bildiriliyor. 

Kuşkumuz, Topluluktan farklı olarak Türk 
toplumunun yapısında gelirler arasındaki fark
lılığın son derece fazla olması, vasıtalı vergi 
düzeninin Türk tpolumuna adalet sağlamayaca-
ğındadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun üçüncü 
ülkelere uyguladığı gümrük tarifesine Türkiye-
nin de uyması hükme bağlanmıştır. Bu da ay
rıca Türkiye'nin zaman içinde üçüncü ülkeler
den yapacağı ithalâttan alınan Gümrük Vergisi 
kaybı neticesini belli bir miktarda getirecektir. 
Kaldı M, Topluluğun üçüncü ülkelere uygula
dığı gümrük tarifesini azaltma konusunda ala
cağı kararda Türkiye söz sahibi olmamakta
dır. 

Buna mukabil ortak devletler yaptığı anlaş
maların üçüncü ülkelerden elde edeceği taviz
lerden de Türkiye istifade edemeyecektir. Biz
zat ortak devletlerle bu ülkede kendi ihraç 
maddeleriyle rekabet imkânından Türkiye mah
rum olacaktır. 

Türkiye'ye katma protokolün ekonomik po
litikaların yaklaştırılması konusunda getirdiği 
mükellefiyet vardır. Bu yükümlülük, bugün 
Türkiye'de mevcut ekonomik rejimi konsolide 
eden, Türkiye'nin dolayısıyle uyguladığı mev
zuatı konsolide eden rejimdir. Türkiye bu
gün her alanda rejimleri topluluğa karşı ağır
laştırıcı bir hale getirmemeyi katıma protokol 
ile taahhüdetnıiştir. Türkiye için bağlayıcı hü
kümlerin Ortak Pazar tarafından katma proto
kole konması kendileri yönünden müsait görü
len mevcut Türk mevzuatının ortaklık aleyhine 
değiştirilmemesi teminat altına alınmak amacı
nı gütmektedir. 

Katma protokol (madde 30) ticarî tekelle
rin kaldırılması hakkında olup, ikinci fıkrasıy-
le yeni kısıtlamalar getirilmemesi sağlanmak
tadır. (Madde 41) hizmet edimleri ve yerleş
me hakkında yeni kısıtlamalar konulamayacağı 
hükme bağlanmıştır. (Madde 52) sermaye ha
reketleri ve bu hareketlere ilişkin carî ödeme
lere zarar verecek yeni kısıtlamalar koymama
ya ve mevcut rejimi daha kısıtlayıcı hale getir
memeye Türkiye çaba gösterecektir. 
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Bu hale göre, örneğin, Yabancı Sermaye 
Kanununu kaldırmak veya kısıtlama getiren ye
ni mevzuat kapıları kapalı tutulmuştur. Kam
biyo rejimimizde yapacağımız değişikliklerle 
ortaklık aleyhine kısıtlayıcı mamada bir deği
şiklik yapılamayacaktır. Türkiye'de hizmet 
gören yabancı bankaların faaliyetine son ver
mek gerekse, ortaklık bunun karşısına çıika-
rak itirazda bulunabileceğini mümkün görmek 
lâzımdır. 

Gerek malların serbest dolaşımı ile ilgili hü
kümler, gerekse mevzuatı konsolide eden hü
kümler yeniden ele alınarak iyıüeşlMlmesi ge
rekmektedir. 

Üçüncü Beş Yılık Planda 19 milyar lira tu
tan Önemli yatırımların konsolide liste uygula-
masıyle durumunun ne olacağını Sav^n Hükü
metten öğrenmek isteriz. Ayrıca, Türkiye'nin 
Ortak Pazar konusu ile ilgili enformasyon gö
revini yüklenecek kuruluşu yoktur. Bu bir 
eksikliktir. Bu görevi yerine getirecek bir ça
lışma içine girilmesi gerekldir. 

Enflasyonun temelinde özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde fizikî kapasite ile malî kapasite 
dengesizliğinin önemli yeri vardır. Fizikî kapa
site ile malî kapasitenin denk olmaması halinde 
ensflasyonist netioeler doğmaktadır. Bunun en 
son örneği, Merkez Bankasında biriken ve de
ğeri 1 milyar doları aşan döviz rezervinin kul
lanılamaması, yatırımlara dönüştürülememesi 
gösterilebilir. Merkez Bankası kanaliyle öde
nen Türk parası karşılıkları talep büyümesi 
olarak enflasyonist bir etki göstermiştir. Fizikî 
kapasite, çeşitli aşamaları bünyesinde toplayan 
komplesk bir kavramdır. Yatırımların fikir ha
linde gelişmesinden itibaren etüt, proje, araş
tırma, inşaat, işletme ve tam kapasitede üreti
me geçme aşamalarının tümünü kuşatan faali
yetler zinciridir. Finansman kaynakları sonsuz 
hacimde emre amade bulunsa bile, Merkez Ban
kasında biriken döviz rezervi gibi bunun yatı
rım ve üretim aşamasına dönüştürecek fizikî 
kapasite harekete geçmedikçe katma değer ya
ratılması mümkün olamaz. Fizikî kapasiteyi bü
yültmeden artan tasarruflar tekrar kısa zaman
da cari harcamalara yönelmektedir. 

Türkiye'de iyi seviyede teknik potansiyel 
mevcut iken, bu potansiyel bir yandan yeni 
personel rejiminin aksaklıkları, öte yandan bü-
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rokrasinin ön plana geçmesi nedeniyle kayba 
uğramakta ve yurt dışına beyin gücü haline dö
nüşmektedir. Bu konuda gerçekçi karar alın
mazsa fizikî kapasite noksanlığı nedeniyle fi
nansman kaynaklarının artışı üretken yatırım
lara dönüşmekte güçlük çekecek, dayanıklı tü
ketim malları sanayii ile harcamalara kayacak
tır. Bu ise, enflasyonu hızlandıran kaynakla
rın gelişmesi, fiyatların artması demektir. 

Üçüncü plan döneminde fizikî kapasite île 
malî kapasite arasında denge kurulamamıştır. 
Hatta, nispî olarak mevcut denge, aşırı deva
lüasyon ve personel rejimi ile bozulduğu söyle
nebilir. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlarda 
malî kapasite (finansman yetersizliği) büyüme
nin darboğazı iken Üçüncü Beş Yıllık dönemde 
fizikî kapasite darboğaz olacağı anlaşılıyor. 

Özellikle ikinci Beş Yıllık Plan döneminde 
ek finansman gereği açık finansmana gidilmesi 
suretiyle sağlanmaya çalışılmış, bu ise giderek 
fiyat artışlarına, iç ve dış fiyatlar arasındaki 
farklılığın artmasına, ödemeler dengesinin bo
zulmasına sebebiyet veren başlıca faktörlerden 
biri olmuştur. 

Üçüncü Beş Yıllık Planı sanayileşme, ileri 
teknoloji düzeyi, artan tasarruf eğilimi koşulla
rı altında yılda 5 milyar TL. ek finansman gere
ği getirmektedir. Gayri safi millî hâsılanın 
1972'de 3,2'si ve 1977'de % 1,2'si mertebesinde 
olan bu finansman açığının açık ve seçik olarak 
hangi vasıtalarla karşılanacağı önerilmemiştir. 
Kalkınma planları ya finansman açığını kural 
olarak öngörmemeli ya da ek finansman gere
ğinin tedbirlerini belirlemelidir. 

Kamu İktisadî Devlet Teşekküllerine genel büt
çeden kaynak aktarılması olarak ortaya çıkan 
transfer harcamaları 1968'de toplam kamu harca
malarının % 16,3'üiken, 1969'da % 17,3, 1970'de 
% 22,8 ve giderek 1971'de % 24,3'e yükselmiş
tir. 1972'de bu oranın tekrar azaltılarak % 16,5' 
e ve 1977'de % 12,2'ye indirilmesinin amaç alın
dığı görülüyor. Eğer Kamu İktisadî Devlet Te
şekkülleri, öngörülen seviyede fon yaratamaz
lar, yani transfer harcamaları 1977'de % 12,2 
oranına inmezse ek finansman açığı daha da 
artacaktır. 

Açık finansman politikası ile fizikî hedefle
rin gerçekleştirilmesi düşünülemez. Bir kalkınma 
planında ister istemez enflasyon yolu tercih edil-
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miş olacak, enflasyon âleti ise düşük gelirli nü
fusun yaşama düzeyini yükseltmeyecektir. 

Sanayi kesiminde enflasyonist baskı altında 
artan fiyatları üretici güçler kazanç paylarını 
artırarak massetmek olanağına sahip oldukları 
halde tüketici nüfus çoğunlukla sabit ve düşük 
gelirli vatandaşlar bu olanaktan yoksundurlar. 
Artan fiyatlar sabit ve düşük gelirli nüfusun 
yaşama düzeyini yükseltmek yerine, tersine, git
tikçe daha düşük düzeylere indirir. Bu kalkın
manın finansmanını tüketici nüfusa yüklemek 
demektiıv 

1970 yılında getirilen yeni vergilerle artan 
kamu gelirleri, finansman açığı yerine, fazlalık 
göstermiştir. Bu yıl dışında kalan bütün öteki 
program ve bütçe yıllarında planda öngörülen 
finansman açığının bir kaç katı açık veren pro
gramlar düzenlenmiş ve uygulamada kamu ma
liyesinin açığı daha da artmıştır. Planda öngö
rülen 1971 yılı finansman açığı 2 milyar lira 
iken, uygulamada 7,65 milyar, 1972 yılında plan
da öngörülen finansman açığı, 2,5 milyar TL. 
iken uygulamada finansman açığının 8 milyar 
lira olacağı ortaya çıkmıştır. Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planında öngörülen finansman açı
ğı 1972'de 5,6 milyar TL. ile gayri safi millî 
hâsılanın 2,9'una tekabül eder. 1977'de finans
man açığı, 3,2 milyar TL. kabul edilip, gayri sa
fi millî hâsılanın 1,2'sidir. Genel olarak İkinci 
Plan dönemine nazaran finansman açığı Üçün
cü Plan döneminde iki katıdır. Buna göre enf
lasyon baskısının devam edeceği ikinci Plan 
dönemine kıyasla daha fazla olacağı, bu politi
kanın sonucunda dar ve sabit gelirli nüfusun 
nispî gelir düzeyinin düşeceği ortadadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan çalışmalarına esas 
teşkil eden ihtisas raporlarından biri, sanayi ih
tisas raporudur. Bu raporda aynen: «Hiç bir 
malı benzerlerine göre daha iyi yapmayan bir 
ülke, ulaşım avantajı olsa bile, doğal kaynak
larını işletemez.», «Bir toplumun ekonomik ve 
'endüstriyel sektörlerde ihtisaslaşmayı başarma
sı gerekir.», «Geri kalmış ülkelerin otomobil 
sanayiinde dünya pazarlarında 800 milyon dola
ra satın alınabilecek mallar için 2,1 milyar do
lar harcadıkları bilinmektedir. Şayet, bu du
rum ileride de devam edecek ise bu, bir endüst
riyel kalkınma görünümü altında daha etkin 
yöntemi uygulamayan idarecilerin kendi tüke-
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ticilerine âdil olmayan yükledikleri vergidir. Bu 
gibi ağır yüklerle kurulmuş, geri kalmış ülke sa
nayilerinin gelişme ve ihraç yetenekleri de ola
maz.» ve yapısal değişiklik bakımından da bir 
iddiası olamaz. Bu, benim notumdur. 

Türkiye'deki montaj sanayii, ilâç sanayii, 
lastik sanayii gibi emsalleri vardır ve genellik
le üstün teknoloji ithal ettikleri iddiasındadır
lar. Bu doğru değildir. 

Yıllık programlarda kamu idaresinin plan ve 
program dışında 101 adet projeye yöneldiği tes
pit edilmiş olup proje tutarının 2,6 milyar sarf 
edilen miktarının 1,1 milyar olduğu bilinmekte
dir. 

1963 yılında iş tutarı 16,9 milyardır. Buna 
88,8 milyar yeni iş eklenmiştir. Toplam 105,7 
milyardır. 1971 sonuna kadar 54,2 milyar tu
tarında iş tamamlanmıştır. 1972 yılma 51,5 mil
yarlık iş intikal etmesi gerekirken, 79,5 milyar
lık devam eden iş intikal etmiştir. Bunun ne
deni, 105,7 milyarlık projede % 27 oranında 
artış olmasıdır. Bu artış maliyet artışıdır, 28 mil
yar liradır. Büyük projelerde bu oran daha bü
yük olmaktadır. Toplam projelerdeki maliyetleri 
içindeki payı % 25 olan 55 adet önemli proje
nin ilk maliyeti 12,5 milyar TL. iken, bu rakam 
25 milyar TL.'ye ulaşmıştır. Planlamanın gös
terdiği nedenler, fiyat artışları, yatırım süre
sinin uzaması ve yetersiz proje etütleridir. Ya
pısı itibariyle Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemin
den Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemine aynı 
şekilde intikaller olabilir. 

Gerek özel sektörün bir kesiminin yatırım 
yapısı, gerekse kamu sektöründeki plandan sap
maları ve yatırım sürelerinin uzaması, maliyet
lerinin artması, aynı zamanda enflasyon baskı
sının bir ölçüde sebebi olmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan gayri safi hâsılada 
% 8, gayri safi yurt içi hâsılada hedef öngörmüş
tür. Bu hedef bugünkü kalkınma çabasının önem
li bir ölçüde hızlandırılmasını gerektirmektedir. 
Böyle bir artış hızının Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminin başında ve birden bira gerçekleşti
rilebilmesi mümkün değildir. Millî gelirde hızlı 
ve sıçrama şeklindeki bir büyüme 1971 - 1972 
ve Üçüncü Beş Yıllık Planın ilk yılı olan 1973 
yılında yatırım ihtiyacını önemli ölçüde karşıla
ması gerekliydi. Gerekli tasarruf oranına eri-
şilemedi. 10 Ağustos devalüasyon kararıyle or-
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taya çıkan ve Devlet Personel Kanununun ma
lî hükümlerinin uygulanmasıyle büyük bir bas
kı altında bulunan fiyat maliyet ilişkilerini, özel
likle fiyat artışlarını normal bir düzeyde tuta
cak ekonomik tedbirler alınmamıştır. Bu alan
daki ortaya çıkan başarısızlık, uzun dönemli 
tüm kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkile
yecektir. Kaldı ki, arz ettiğimiz veçhile Üçüncü 
Beş Yıllık Planın tabiatında enflasyon baskısı 
vardır. 

Türkiye'de özellikle yüksek ve orta gelir 
gruplarındaki vatandaşların tüketim standartla
rını ileri ülkelerin kalıplarına ve düzeyine çı
karma eğilimi vardır. Bu eğilim tüketim mal 
ithalâtım artırmak, ya da ithalât oranı yüksek 
yerli üretim malları üretimi artırmak şeklinde 
güçlü baskı haline gelmektedir. Bunun sonucu 
ise, nüfusun küçük bir oranım n temel olmayan 
gereksiz tüketimine hizmet edilmektedir. Bu du
rum enfla'syonist baskıyı artırmakta, ödemeler 
dengesine olumsuz etki yapmaktadır. 

Nüfusun % 65'i köyde yaşamaktadır. Millî 
gelirin % 28'ini paylaşırlar. Tarım ürünleri ise, 
ihracatın % 80'ine yakınını karşılar. Bu haliy
le yatırım kaynağıdır. İç ticarette faaliyette bu
lunan işyerlerinin yarıdan fazlası tarım ürününe 
dayalıdır. İmalât sanayiinin bir taamı (tarım ürü
nü işleyen sanayi dallarıdır. Tarımın ulaşım ve 
malî sektördeki payı önemli yer tutmaktadır. 
Buna mukabil yapılan araştırmalarda toplam ha
ne halkının % 48'i küçük çiftçi olarak millî ge
lirdeki payı % 19,3'tür. Büyük ve orta çiftçi 
grubunun toplam hane halkı içindeki yüzde pa
yı 5,8'dir. Millî gelirden aldıkları pay % 20,1 
dir. Büyük çiftçi grubunun toplam hane halkı 
içindeki payı % 0,8; millî gelirden aldıkları 
pay % 9'dur. Yaklaşık olarak ortaya konan bu 
tabloda üreticinin ancak toplam hane halkı için
de % l'e bile ulaşmayan kısmı ancak yüksek 
düzeyde yaşama olanağı içinde gelirleriyle taz
yikte bulunabilirler. O halde Üçüncü Beş Yıl
lık Planda da tarım ürünleri için takibedilen po
litika hem haksız, hem de yanlıştır, üçüncü Beş 
Yıllık Planda üretici gelirlerinde, artan nüfus 
dikkate alınarak gelir payı eklenmektedir. Türk 
köylüsünün enflasyonist bir talep gücü olmak
tan uzak olduğu açık olarak görülmektedir. 

Tüketim meylinin orta ve yüksek gelir grup
ları tarafından baskısı ithalâtımızı da etkilemek

tedir. Yatırım ve ara malı ithalâtı tüm itha
lâtın % 90'ını, ara malı ise % 60'ını teşkil eder. 
Sanayimizin yapısı nedeniyle doğrudan veya do
laylı tüketim malı ithalâtı tüm ithalâtımızda 
önemli bir yekûn teşkil etmektedir. Buna mu
kabil dış kredi ve borçlarımız 1964 yılında 1 
milyar 253 milyon dolar, 1971 yılında 2 milyar 
760 milyon dolardır. Bu anaborca ödenecek fa
izler eklendiğinde 1971 yılı sonunda toplam dış 
borç ana ve faiz miktarı 3 milyar 772 milyon do
lara ulaşmaktadır. Faiz tutarı 1 milyar 12 mil
yon dolar etmektedir. Dış borçların ağır ko
şulları altında alındığı görülmektedir. 

Ayrıca dış borçların ithalât ve ihracat ara
sındaki farkları kapatan müddeti gelen faiz öde
mede giderek kullanılmaya başlandığı da bir va
kıadır. ihracat yapımız ise, tarıma dayalı olmak
ta devam etmektedir. Pamuk, tütün, fındık, ku
ru üzüm ihracatın % 57'sini, kapsar. Sanayi 
ürünleri % 20 dolayında görülürse de pek çok 
ihraç kalemi sanayi değil, tarım ürünü saymak 
gerekir. Ara malı ve yatırım malı ihracı binde 
5 tutarındadır. 

Türkiye ekonomisinde gelişmeyi sınırlayan 
önemli etkenlerden birisi de ödemeler dengesi-
dir. Üçüncü Beş Yıllık Plan ödemeler dengesi 
tablosu, tahmini projeksiyondur. Çünkü, 

1. İşçi dövizleri, 
2. Turistik gelir tahminleri, 
3. Devalüasyondan beklenen yararlann ger

çekleşmemiş olması, enflasyon baskısının devam 
etmekte olması ve maliyet artışlarının devamı, 

4. ithal ikamesi veya ihracatı yapabilecek 
ürün sanayii projelerin zamanında gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceği, programa alınıp alınmaya
cağı, 

5. Alınacak borçların koşulları, 
6. Katma Protokol uygulamasının ödemeler 

dengesindeki etkisi ne olacağı bilinmemektedir. 
Bu yıl sonunda ticaret dengesinin 500 milyon 

dolar civarında bir açıkla kapanacağı tahmin 
olunur, işçi dövizleri nedeniyle hâsıl olan dö
viz rezervi yanıltıcı olmamalıdır. Gelişme sıh
hatli midir, Türkiye'nin kronik ödemeler denge
si dertleri sona ermekte midir? 

ihracat artışında gelir esnekliği çok düşük, 
pamuk, tütün gibi malların yerlerinin çok bü
yük oluşu, mal yoğunlaşmasının sürüp gitmekte 
olması, ihracatımızdaki mal çeşitlenmesi gereği 
bakımından olumsuz bir nokta olarak görülüyor. 
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Rezervlerimizin gerçek durumu nedir? Re
zervlerimizin ekonominin öteki değişkenleriyle 
ilgili olarak gerçek ödeme gücünü, kurunda son 
kez yapılan indirimi hesaba katarak tespit et
mek zorundayız. Rezervlerin potansiyel olarak 
arz ettikleri gücü hesaplamak için yıl sonunda 
tutacağımız konular; 

a) Büyük yekûn tutan akreditif taahhütle
ri, bunlardaki artışlar, 

b) Dövizli mevduat hesaplarındaki büyük 
kısa vadeli fonlar, 

c) Kısa vadeli bir kısım başka borçlarımız, 
d) Rezervlerin içindeki dokunulmaz olan 

altın kısmı, 
e) Millî savunma ihtiyaçlarının artması ola

sılığı, 
f) Değişen tüketim modeli ve buna göre 

büyümesi söz konusu olan ithalât hacminin re
zerv ihtiyacı, (Bugünkü düzenin icabı) göz önün
de tutulması gerekir. 

Bütün bunlar şunu ifade eder : Ciddî hesap
lara dayanmadan yapılacak teşebbüslerin dış ti
caret dengesini derhal olumsuz yönde etkileye
cektir. 

Alım gücünü şişirerek ithalâtı tüm olarak ve 
stoklamayı teşvik ederek artırma ise sakıncalı
dır. 

ödemeler dengesi, gelişmekte olan ülkeler 
için hem amaç, hem araçtır. Millî gelir büyük
lüklerinden birisidir ve millî geliri etkiler. Millî 
geliri çoğaltan, hızlandıran etkileri de vardır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan ödemeler dengesi tah
mini, yıllık programlar içerisinde gerçek hüviye
tini bulacaktır. 

Bir ve ikinci planda kredi düzeni enflâsyo-
nâst yapısını korumuşıtur. Kredilerin ağırlık 
noktası üretim değil, tüketim araçları olmuş
tur. Nitekim Merkez Bankasının 1970 yılı rapo
runda sanayi seiktörüne bankalar, 1969 yılında 
7,820 milyar lira, 1970 yılında 9,722 milyar kre
di açmıştır. Açılan bu kredilerin vasfı şudur: 
1970 yılında açılan kredinin sadece 2,136 mil
yar lirası sanayi bankalarının özel şartlı, orta 
ve uzun vadeli yatırım ve işletme kredileridir. 
Geri kalan büyük yekûn, kredi hacmi ise tica
rî senet ve vesikalarla açılan kredilerdir. Si
gorta, ulaşım yanında maliyeti artıran önemli 
sebeptir. 

Ziraat Bankası kaynaklarına göre, 1971 yı
lında ziraî kredi 5,710 milyar TL., Tarım Kredi 
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Kooperatiflerine verilen 2,347 milyar TL. mah
sul alım kredisi 2,283 milyar Ziraat Bankası 
tarafın/dan tahsis edilmiştir. Ziraat Bankasının 
1970 yılımda 2,050 milyar TL., 1971 yılında 1,750 
milyar TL. ticarî kredi vardır. Tüm kredi hac
minin genel olarak % 22 sini teşkil etmektedir. 
1971 yılında tüm krediler içinde, ticarî kredi 
tutarı (sanayicilere aynı şartlarla verilenler 
dahil) 28 milyar TL. dır. 

31 . 12 . 1964 tarihi itibariyle israil'de kul
lanılan tüm kredilerin ziraî kredi % 19'unu, 
sanayi kredi % 30'unu, ticarî kredi ise % 5,4' 
ünü almakta olduğu görülür. Bu örnekte, kredi
lerin üretime dönük kullanımı dikkati çekmek
tedir. Türkiye'de ise tüketime dönük kredi ağır
lığı dikkat çekicidir. 

tç ticarette kullanılan krediler toplam içe
risinde büyük yer tutmakta, teşkilâtlanmamış 
kredi piyasasının doğmasına sebebolmaktadır. 
Tarım alanında ise kredi yetersizliği yüzünden 
üretici tefecinin kucağına düşmektedir. 

Toplam kredinin büyük bir hacminin üret
ken olmayan alanlara kaydırılmış olması, aynı 
zamanda enflasyonist etken olmaktadır. 

1972 yılında banka plasmanlarının % 10'u-
nun orta vadeli sanayi kredisi olarak kullanıl
ması kararlaştırılmış olmasına rağmen, üçer 
ayda % 20'ye varan oranda faiz alınan ticarî 
kredi olarak kullanılır haldedir. 

Mevduat kanunî karşılığı y0 20 oranı, % 
25'e çıkarılması öngörüldüğü halde uygulanma
maktadır. Son İM örnek, tespit olunan politika
ların uygulanmamakta olduğunu gösteriyor. 
Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen kredi poli
tikasının uygulama ölçüsü ne olacaktır? 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, mevduatın top
lanması ve kredilerin üretim alanına kaydırıl
ması öngörülmektedir. Ancak, işçi bankasına 
yer verilmemiş olmasını yadırgıyoruz. 

Planda öngörülen reformlar yeterli değildir. 
Kaldı M, enflajsyoniist yapısı, millî gelir dağılı
mındaki adaletsizliği devam ettirmesi, tarıma 
gerekli gelişme olanağının verilmemesi yönün
den halkın kalkınmaya gönüllü iştirakini sağ
lama ve planın hedeflerine ulaşma olanağı ger
çekçi değildir, önümüzdeki 5 yılda istikrar sağ
lama olanağı düşündürücüdür. 

Türkiye hızla kalkınmak zorundadır. Aslo-
lan, Türkiye'nin güvenliğini ve devamlılığım 
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sağlamaktır. Kalkınma ise, vatandaşa en yük
sek değeri veren, kalkınmanın adaletine inanç 
ve gıüveni veren yöntemlerle ve hızlı olmalıdır. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planda, Türki
ye'nin gerçekleştirdiği büyüme hızı yeterli de
ğildir. Çünkü, gelişmiş ülkeler ile Türkiye ara
sındaki açık kapanmamakta, bilâkis bu ülkeler 
ile aramızdaki açığın büyümesi olayı vardır. 

Türkiye hızla kalkınmak zorundadır. Ancak 
gelişmiş endüstriyel ülkeler ile gelişmekte olan 
ülkeler arasında sorunlar farklıdır. Gelişmiş ül
kelerde başlıca sorun üretim değil, tüketimdir. 
Gelişmiş ülkelerde üretim devamlılığını sağla
ma amaçtır. Bunun için tüketimin teşviki, yeni 
ihtiyaçlar yaratılması, geniş propaganda gibi 
araçlara başvurulur. Burada halk tüketicidir. 
Halkın sadece üretimi tüketmesi istenir. Geliş
mekte olan ülkelerde ise, üretim araçlarını ar
tırmak, üretimi artırmak, üretim verimliliğini 
artırmak hedeftir. Üretimi artırmak için kay
naklarını seferber etmek zorundadır, üretim 
artışıyle tükettim artışı hızında denge sağlamak 
zorundadır. 

Türkiye sanayi bakımından gelişme zorun
luluğundadır. Tarım alanında da üretimi mik
tar ve çeşit olarak artırmak zorundadır. Ayrı
ca yer altı kaynaklarını işletmek zorundadır. 
Gelişmiş ülkelerde Devlet ve özel sektör tasar-
ruflanyle yetinmek mümkün olabilir. 

Türkiye ide ise, gelişmiş ülkelerin uyguladık
ları ekonomik politikalar tüm olarak geçerli ola
maz, olamamıştır da. Devlet ve özel sektör kay
naklarına dayalı gelişme çabası, kısmen sağla
nan plan disiplinine rağmen, beklenen ölçüde 
gelişme sağlayamamıştır. Üçüncü Beş Yıllık 
Planda özel sektöre sermaye piyasası kanunu 
ile orta ve yüksek gelirli vatandaşların tasar
ruf larını toplama, banka kredilerinin katkısıy-
le yatırım yapma olanağı düşünülüyor. Bu yet
meyecektir. Hızlı kalkınmada aslolan halkın 
hem üretici, hem tüketici hale getirilmesidir. 
Bu yolda organize edilmesidir. Bu, «Düzen de
ğişikliği» demektir. İşçi orgunize edilecek, işçi 
bankası kurulacak, işçi yatırımda katkıda bulu
nacak. 

Köylüye emeklilik hakkı getiren, mahsulü
nü güven altına alan sigorta, iç ve dış pazarlar
da üreticinin millî gelirden alamadığı payı de
ğerlendirecek, ürünleri değer pahasına satabi

lecek çok yönlü kooperatif; üreticinin kredi ih
tiyacını gerçekten karşılayacak banka ve banka 
kooperatif, sigorta üçlüsü köklünün doğacak 
tasarruflarını yatırımlara dönük kullanılmasını 
sağlayacaktır. 

özel sektör, Devlet sektörü ve halk sektörü, 
iç ve dış piyasada ürünlerini doğrudan doğruya 
satabilecek, ihtiyacı olan yatırım araçlarını 
aracıya başvurmaksızın ithal edebilecektir. 

Halkın kalkınmaya gönüllü iştirakini sağla
yabilmek için millî gelir dağılımında adaleti 
sağlamak gerektir. Millî gelirin dağılımımda 
adalet sağlanmadan halkın kalkınmaya gönüllü 
iştirakini sağlamak fizikî kapasite ve malî den
gesi içinde hızlı kalkınmayı sağlamak olanağı 
yoktur. 

Bu plan bizim kanımızca fakiri daha fakir, 
zengini daha zengin yapacaktır. Arz ederim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Söz sırası Sayın Ülker'de. Buyurun Sayın 
Rept Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım; Türkiye'yi çok yakından ilgilendi
ren ve konu itibariyle Türk halkını tehdit eden 
bir duruma değinmek istiyorum. Bugün kirlen
me, çevre sağlığı öyle bir duruma gelmiştir 
ki nüfus artması dolayısıyle birçok şehirlerdımiz 
daha şimdiden pislik içinde yüzen ve yaşanmaz 
bir durum almıştır. Bütün dünya şu anda bu 
konuda birleşmiş gibidir. Uluslararası alanda 
tek ve geniş işbirliği yapılan alan bu kirlenıme-
meselesi olmaktadır, bunu gazete haberlerin
de, televizyon yayınlarında, radyo yayınla
rında görmekte, duymaktayız. Bu konu bü
tün Dünyayı 1 nci derecede işgal etmektedir. 

Simidi Türkiye Dünyanın sayılı turizm ülke
lerinden birisidir. Bir de bunu, bunun yanı
na eklemek lâzımdır. 

1 nci Beş Yıllık Plan, bilhassa çevre sağlı
ğı bakımından kanalizasyon, büyük şehirlerin, 
akarsuyu yani terkos diye ifade ettiğimiz suyu 
bulunan şehirlerin kanalizasyon meselesine el 
sürülemeyeceğini ifade etmiş idi. Ve misal ola
rak da yalnız istanbul kanalizasyonunun yapı
labilmesi için 2,5 milyar liranın lâzım olduğu
nu, bunun da merkezî idare tarafından veril
mesinin mümkün olmadığını ifade etmiş idi. 
Gerçekten bütün dünyada kanalizasyon mesele-
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si, yani büyük şehirlerin temizlenmesi, bilhas
sa büyük şehirlerin temizlenmesi meselesi, ma
hallî idarelerin görevleri arasımda iki. Yani 
1 nci Beş Yıllık Plan akçalı sebeplerle buna do
kunmaya kendinde cesaret bulamamıştı. 

2 nci Beş Yıllık Plna Yüce Meclisin huzu
runa geldiği zaman aşağı - yukarı durum aynı 
idi. Fakat burada yaptığımız müdahalelerle bir 
gerçeği ortaya koyduk ve değerli Plan Komis
yonu ve plancıların da yardımı ile bu ilke 2 nci 
Beş Yıllık Planın metnine girdi. 

Mesele şudur: Bugün bu meseleye bakıldığı 
zaman ilk akla gelen şey, 1 nci Beş Yıllık Pla
nın da ifade ettiği gibi, bu malî bir meseledir, 
para bulunması imkânı yoktur, bundan dola
yı da buna el sürülmesi imkânı yoktur görüşü 
hâkim olmuştur: 

Halbuki Batı ülkelerine baktığımız zaman 
görüyoruz ki bu meseleler gerçi para ile ilgisi 
vardır, fakat vatandaşı o derecede yakın bir 
şekilde ilgilenidirmekte'dir ki vatandaş getirilen 
hükümetlerin, parlementolann getirdiği birta
kım tedbirlerle vatandaş bu işe katılmaktadır 
ve bu işi çözümlemektedir. Nitekim istanbul 
şehri Türkiye'nin en büyük şehri olarak mese
leye uzun yıllar evvel el koymuş, bütün proje
lerini, kanalizasyon projelerini hazırlamış, 
Dünya çapında uzmanlar getirmiş, her şeyi ta
mam olmuş, fakat para meselesine takıldığı için 
mesele bir nokta/da kalmış. Rahmetli Haşim iş-
can işbaşına sidiği zaman kanalizasyon üzerin
de Avrupa çapında bir uzman olan profesör 
Kern tekrar Türkiye'ye gelmiş ve meselenin şu 
şekilde çözümleneceğini ifade etmiştir: Vatan
daş buna kakılır, kanalizasyonun mecburî ol
ması hakkında bir kanun çıkarılır, bu kanuna 
göre nereden geçiyorsa kanalizasyon bunun 
mülkiyet sahiplerinin mülkiyet alanlarının önü
ne, cephelerine ve binalarının yüksekliğine gö
re bir emsal tayin edilir, bu emsali vatandaş 
ödemek mecburiyetindedir, bu parayı öder. 
Bunun % 20'si oranında bir miktarı da böyle 
hesaplanmıştır genel olarak yani bir anapara 
öder, anaparanın % 20"si miktarı da temizle
me tesisleri karşılığı olarak alınır bir defaya 
mahsus olmak üzere ve sonunda da musluktan 
akan suyun her metre mikâbı pis suya dönüş
tüğü kabul edilerek su sayaçları üzerinden 
de bir tarife yapılır o şehrin niteliğine, duru

muna göre ve devam masrafları da, yürütme 
masrafları da buradan çıkar. 

Bu kanun Kern tarafından esasları veril
miş, İstanbul Belediyesi tarafından hazırlanmış 
Meclisteki bütün üyelere gönderilmiş, bizim 
tarafımızdan da, benim tarafımdan da bu me
sele ele alınmış, kısaltılmış maddeleri, bugün 
verilmiştir. Yani kanalizasyon meselesini bu-
flTÜn biz para ile halledilecek bir meselle diye 
kabul ediyoruz, doğrudur. Ama halk buna kat
kıda bulunmaktadır, bugün İstanbul şehrinde 
gecekondularda dahi yaptığım araştırmalarda, 
y^iz diyorlar, seve seve bu parayı veririz, söyle
nilen bu parayı seve seve veririz. Çünkü zaten 
bugünkü mevzuata göre de her bina yapanın, 
her konut yapanın mecburî olarak o konuta 
ait kanalizasyonu da yapması lâzım gelmekte
dir. Bunun için çukurlar açılmaktadır. Buna 
verilecek para vidanjörlerle, birtakım taşıyıcı 
kamyonlarla taşınması masraflarından çok da
ha aşağıdadır. 

Simdi böyle bir sistem halk katkısı demektir. 
2 nci 5 yıllık Planda bu halk katkısı şöyle ifa
de edilmişti: Tedbirler, belediyelerin genellik
le programlı uzun süreli işlere ayıracakları öde-
M«Meri yetersizdir, bu bir gerçektir. Belediyeye 
ait hizmetlerin bu arada kanalizasyon hizmetle
rinin nvoıın b^de^erde objektif esaslara bağlı 
usullerle istifade edenlerden acınması bir zaru
ret olacak kabul edilmelidir. Halkın bu hizmet
lerle gönüllü katılması teşvik edilecektir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; burada Yüce 
Meçinin gerek programın kabulü esnasında, ge
rekse ondan sonra yapacağı şey Türk vatandaşı
na doğrudan doğruya bir vergi olarak yapaca
ğı bir yük değildir, getireceği bir yük değildir. 
Burada çıkarılacak bir kanun bunun her va
tandaşın önünden geçen kendi cephesi miikfca-
nnca belli edilecek bir birim üzerinden para 
ödemesi esasıdır. Eğer biz bunu 5 yılık plana 
koyar ve bunun gerekli kanununu çıkarırsak 
istanbul'un yalnız istanbul'u söylüyorum bü
tün büyük şehirlerimiz akar suyu bulunan şe
hirlerimizde kanalizasyon yapılabilir, istanbul'
un kanalizasyonunun yapımı 30 sene süre-
oskltir. Yani bugün kabul etsek, bugün bunu 
çıkarmış olsak, ancak istanbul'un bütün kana
lizasyonunun yapılması 30 sene sürecektir. 
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Bugün gördüğümüz durum şudur : istanbul 
denizıe girilmez haldedir arkadaşlar. Ve üzüntü 
ile ifade edeyim, biz ısenelerce evvel kitaplar
da, makalelerde okurduk, 'Ganj nehrine, mu
kaddes Ganj nehri kirli olduğu (halde belli ay
larda vatandaşlar oradaki Hintliler bu mukad
des ve kirli suya girerlerdi. <Bugün İstanbul'da
ki vatandaş gözümle gördüm, isiz de görmüşsü-
nüzdür muhakkak o pisliğe alışmıştır artık. 
Çünkü başka bir çare bulamamıştır, öbürki gi
riyor, beriki giriyor, o da ıgiriyor. Yani bugün 
vatandaş pisliğin içine girmektsdir ve bir süre 
sonra da geçen yıllarda 'çıktığı gibi kolera sal
gını çıkmıştır, (kolera salgını ile bunun çok bü
yük yüzde yüz ilişkisi vardır, ne kadar burada 
biz 5 yıllık 'Handa ıçevre sağlığı tedbirleri söy
lersek söyleyelim, kanalizasyonu yapılmamış 
bir şehirde diğer içjevre sağlığı tedbirleri köklü 
(tedbirler değildir, ancak gösteriş (tedbirlerinden 
ibarettir. Meselâ, benim oturduğum mıntıkada 
her tarafta sokaklardan lâğımlar akmaktadır, 
temiz ısu kanallarına bağlanmaktadır, vatanda
şa bağlama demek imkânına da sahip değilsiniz. 
Kendi önümüzden Pis sular temiz su kanalları
na bağlanmakta, denize akmakta ve o denize 
biz ©oluğumuzla, çocuğumuzla girmek duru
mundayız. 

Şimdi bu vatandaşın sağlığını tehdidettiği gi
bi, ciddî bir şekilde tehdidettıiği gibi Türkiye'
nin de turizmini, turistik şehirler bakımından 
ifade ediyorum, ciddî "bıiır şekilde tehdidetmek-
tedir. Günün birinde büyük salgınlar çıkar da 
büyük şehirleri kirli şehir, gidilmez şehir, su
larına girilmez şehir ilân edilirse bunun doğu
racağı. ekonomik etkiyi biz uzun yıllar telâfi et
mek imkânını bulamayız. Onun için burada 5 
yıllık Planda bu meseleye temas edilmiştir. Fakat 
çok uzaktan temas edilmiştir. Zaiten Parlamen
toda plan tecrübemiz vardır, Planlamada evve
lâ pilav dedik, plan dedik; münakaşalar oldu, 
bugün plan bize bazı tavsiyelerde bulunan bir 
kitap haline geldi. Yani tavsiye kitabı gibi ol
du. Yani asıl plan tatbikatı olan şeydir, uygu
laması olmayan bir şeyin, bir planın hiç bir kıy
meti yoktur. Dün arz ettlim, gecekonduda böy
le. Gayet güze! sözler var, şöyle yapılacaktır, 
böyle edilecektir, bunun yapılması yok. Ben is
tirham ©diyorum, geçen ısefer de plancı arkadaş
larımın ve Plan Komisyonunda bulunan arka

daşlarımın desteği dle bu olmuştur. Uygun bir 
şekilde ve daha açık bir şekilde bunu koyalım. 
Evvelâ bir şehrimizde bunu tatbik edelim, on
dan sonra diğer şehirler için bunun tatbik edi
lip edilmemıeısi zorlukları ortaya çıkacaktır. Bu 
basın yoluyle ve senelerden beri gazetelerde çık
tığı halde, bana, bir tek vatandaşın gelip de, 
«sen bize yük getıiriyorsun, bu kanalizasyon işin
den dolayı para alınacakmış» dediğini İşitme
dim, tersine; «bravo, çok doğru bir işe el .koyu
yorsunuz biz bundan bıktık, komşularımızla da 
düşmanız, adamın lağımı taşıyor, arkasından 
kavga çıkıyor, cinayet çıkıyor. Temizle diyor, 
belediye gelip almıyor, zira elinde viıdanjorü 
yok, sokaklardan lâğımlar akıyor.» 

Bu kanalizasyon meselesini Türkiye'nin sağ
lığı bakımından birinci planda bir mesele ola
rak Üçüncü Beş Yıllık Plan ele almalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konuya da 
temas etmek istiyorum; «Orman köyleri mesele
si» Planda, «köy ve köylü sorunu» kısmında 
«ilkeler ve tedbirler» bölümünde; «orman köy
lerinin kalkındırılmasının, özellikle bu köyle
rin kapalı 'ekonomik birimler olarak değerlen-
dirilmeleri sakıncalarını da dikkate alarak 
tüm köy kalkınması çerçevesi içinde ele alın
ması esas olacaktır. Ancak özel zaman ve yöre
lerin gerekli kılabileceği şartlar nedeniyle so
runa özel yaklaşımlar uygulanabilecektir.» 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin en 
önemli sorunlarından bir tanesi de orman köy
leri ve köylülerinin durumudur. Çok teşekkür 
edilir ki; Yüce Meclis ve siyasî partiler bu me
şaleye eğilmiş bulunmaktadır. Bugün mensubu 
bulunduğum partinin seçim bildirgesinde baş-
lıbaşma bir bahis, orman köylerinin kalkındı
rılmasına aittir ve Anamuhalefet partisi olma
mıza rağmen, Türk Milletine, Türk halkına 
karşı orman köylülerine karşı grevimi, muhale
fet olmasına rağmen yapmıştır. İktidar Partisi 
ile ve diğer partilerle birlikte Anayasanın, «or
man köylerıinin kalkındırılması» ile ilgili mad
desindeki değişiklikleri getirmiştir ve yersiz 
iddialara rağmen İsrar etmiştir, çıkarmıştır. Ya
ni bugün, orman köylülerinin kalkındırılması 
bakımından Anayasa sakıncalarının hiç birisi 
kalmamıştır ve hepsi getirilmiştir. 

Şimdi, böyle bir Anayasa değişikliğinden 
sonra görev Yüce Milletindir, Yüce Millet Mec-
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lisinindir. Biz, bu görevimizi henüz tam olarak 
yapmış değiliz. Bazı kanun teklilerimiz Mec
lisimizin gündemindedir, fakat doğrudan doğ
ruya orman köylerinin kalkındınlmasını gerçek
leştirecek meselelere ıhenüz eğilmiş değiliz. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Kanununun 
13 ncü maddesi gereğince sayıları 10 milyon ci
varında olan orman köylerine, 1958'dan itiba
ren yani 6831 sayılı Kanundan itibaren en az 
•50 milyon liralık bir kredi verilmesi lâzım ge
lirken, son yıllarda da yapılan mücadeleleri he
saplarsanız, konulan ödenekler azamî 6 - 7 
milyonu geçmemiştir. Bu ödenek, davanın ya
nında gülünç bir ödenektir. Bu Yüce Meclis, 
evvelce bu memleketle 'hizmetleri geçmiş insan
lara, zengin ve fakir olmalarına bakılmaksızın 
maaş talhısisiini kabul etmiştir, bunun yıllık tu
tan 50 milyon mu, 60 milyon mu, 70 milyon mu 
olmuştur, bunu vermek desaret ve mürüvvetini 
göstermiştir; fakat orman köyleri meselesi gel
diği zaman 5, 10, 20 milyon lirayı bu orman 
köylerine vermekten ne sebeptense çekinmiş bu
lunuyor. 

Şimdi, getirilen bu çözüm yolu, orman köy
lerinin davasını eözedek bir yol değildir. Zaten 
bunun tatbikatını biliyoruz ve mükemmel bir 
tatbikat yapılıyor. Geçen Plan burada konu
şulurken bu ]mra için, komisyondan bir değer
li arkadaşım benim konuşmama müdahale et
ti, dedi ki, «Tahsisat ayrılıyor ama, bu tahsisa
tı harcayamıyoruz.» Hemen ertesi gün telefon 
ettim; «aman, orman köylerine ayrılan kredi 
fonunda bir kuruş kalmadı siz ne kadar gönde
rirseniz, biz bunları harcayacak yer buluruz. 
Tavukçuluk, arıcılık, hayvancılık, besicilik ve 
çeşitli alanlarda harıl hani köylü geliyor, biz
den bu kredileri alıyor ve kendileri de (alanlar 
da kalkmıyor.» demişlerdir. 

Demek ki, o gün biz bu kredileri bile kul
lanmıyoruz dediğimiz zaman o kredileri tahsis 
eden bakanlığın bölümleri, bu paralann yetme
diğini, ne kadar verirseniz biz bunu harcayabi
liriz dediğini de biliyomz. Öyle ise burada.. 

BAŞKAN — Süreniz bitmek üzere sayın Ül
ker, toparlayınız efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet sayın 
Başkan, bitiriyorum. 

Burada iki öneri de bulunuyorum. İtalya, 
dağ ve orman köylerinin kalkınmasında başa

rılı örnek vermiş bir ülkedir. Dağ ve orman 
köylerinin kalkındınlması için özel bir plan 
yapmış ve bu planla başarıda elde etmiştir. Bir 
defa böyle bölgesel planlann - gerçi bu anlam 
çıkabilir ama, o kadar hafif, o kadar uzaktan 
ifade ediliyor ki, onu ancak onun üzerinde çok 
merakla duran bir kimse anlayabilir - açık şe
kilde ; olunanların, dağ ve orman köylerinin kal
kındırılması için ayn bir planlama ve bu plan
lamanın gerektirdiği bir takım yetkiler veri
yor. Kooperatifleşmeyi emrediyor, orada va
tandaşlar katılmamakta direnirlerse kamulaş
tırmayı gerektiriyor, tahsisat ayırmayı 'gerekti
riyor ve böyle, orman köylerini kalkındnmak 
(içtin belgesel kanun getiriyor. Onun yanında 
mutlaka 0831 sayılı Orman Kanununun ve Ana
yasanın emrettiği orman köylerinin kalkındı
nlması için gereken ödeneği en yüksek miktan 
ile koymalıyız. Aksi halde biz, orman köylerini 
oyalıyor durumuna düşeriz. Bunda herhalde 
hiçbirimizin menfaati olamaz, orman köylüleri 
de diğer Türk vatandaşları gibi bu memlekette 
rahat yaşamak, insanca yaşamak hakkına sa
hiptir, bu Mesteleye de mutlak surette eğilmek 
lâzımdır. Planın bu bölümlerinde bunun için 
gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini 
söylemek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ülker. 

Sayın Ekrem Kangal, buyurunuz efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın BaşL 
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Plan hakkında görüşleri
mi ve eleştirilerimi 'kısaca ve zamanın elverdi
ği ölçüde sunmak istiyorum. 

Genellikle değinilmeyen veya çok az deği
nilen konulan ele almak düşüncesindeyim, ön
ce, Planlama Teşkilâtının bünyesi üzerinde dur
mak istiyorum. Türkiye'nin gerek perspektif 
planlarını, geırek Beş Yıllık Planı ve gerekse 
yılık programlarını hazırlayacak kadronun ye
terli ve seçkin elemanlardan oluşması açık 
bir zorunluluktur. İşte, bu sebepledir ki, ka
nun koyucu 91 sayılı Teşkilât Kanununun 22 
nci maddesi nedeniyle kadroları yeterli ve tec
rübeli elemanlardan donatmak için 3056 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesine değinerek istisnai 
atamalar yolunu benimsemiştir. Ancak, seçim 
ve atamalann keyfi olarak değil, 91 sayılı Ka-
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nunun 21 nci maddesine göre çıkarılacak bir 
tüzükle saptanması da öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkede plancı, ko
lay kolay yetişımemiektediir. Plancı, ekonomik 
•ve sosyal olayları; sayılabilir, ölçülebilir, he
saplanabilir hale getiren kimse olduğuna göre, 
belli yeteneklere sahlibolması gerekmektedir. 
Bu yeteneklere sahip bir elemanın çok az oldu
ğu ülkemizde, Planlama Teşkilâtına giren ve 
çıkan elıemarilann belirli bir sayılı aşmaması 
gerekir. Oysa teşkilâitıa girenler bir tarafa asıl 
yetişmiş elemanların sik sık teşkilâttan uzak
laşması önemli bir sorundur. Teşkilâtta önemli 
görevlere atanan şahıslar hemen her yıl değiş
mektedir. Örneğin, daire başkanlarını şimdiye 
kadar kaç kişinin yürüttüğünü sorsam, bu su
ale yetkilıilierdien dalhi hemen cevap almak 
mümkün olmayacaktır. Yetişmiş plancılara im
kân vermeye ve bünyede tutmaya mecburuz. 

üçüncü Beş Yıllık Plan, diğer iki plandan 
çok daha gerçekçi bir açıdan yurt sorunlarına 
eğilmiş, yabancı katkısı olmadan kendi öz ve 
Igenç plancılarımızla, teknisyenlerimizce ha
zırlanmış ve Planlama Teşkilâtının 'hakiki dam-
igajını almıştır. 

Önsrûm, genellikle sariayi sektörü ile ilgi
lidir. Soisyal konularda geniş boşluklar olduğu
nu söylemek mecburiyetindeyim. Nitekim sa
yın genel başjkanıımız da bu konulara geniş şe
kilde değinmiştir. 

Planda noksanlıklar yok mudur? Elbette 
vardır. Nitekim, sayın sözcüler ve üyeler ken
di görüşlerini söylemek imkânını bulmuşlar
dır. 

Planda hedefler iyi seçilmiş, genel strateji 
iyi saptanmış ve bu yönden tüm plancıları ve 
teknisyenleri kutlamak isterim. Planı hazırla
yanların plan hazırlığında olduğu gibi, plan 
uygulamasında da aynı kararlılık içerisinde 
olmalarını yürekten dilemekteyim. 

ÜSayın milletvekilleri, kalkınma planlarında 
esas ağırlık, tarım ve sanayi sektörlerine veril
miştir. Bunlar, fizikî mal ürelten ve istihdam 
hacmi yaratan sektörlerdir. Halbuki, plan uy
gulanmasında en büyük aksaklık ve hedeften 
uzak kalma bu iki temel sektörde görülmüştür, 
ıSanayi sektörünün planlanmasında, özellikle 
İkinci Beş Yıllık Planda, planlama yetkililerine 
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hâkim olan görüş, Adalet Partisi kalkınma çer
çevesiyle tam bir uyuşum içerisindedir. O uyu
şum şu idi; «özel kesim güçlendirilecek, geliş
tirilecek, devletin elindeki tiüm kamu kaynak-
larıyle teşvik edilecek, bu da yetmezse yabancı 
sermaye imdada yetişecek.» İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında sanayileşmeye, özellikle 
imalât sanayiindeki gelişmeye verilen öncelik 
bu çerçeve içerisinde olmuştur. Bir millî sanayi 
politikası hedefleri çizilememiştir. Devlet Plan
lama Teşkilâtının Türk millî sanayi politikası
nın hedeflerini ilmî ölçüler içerisinde araştır
ması ve planlaması beklenirken, bu örgüt bir
takım imtiyazlı kişilere imtiyazlı belgeler ver-< 
me yolunu tercih etmiştir. Sanayi sektöründe, 
teknik bilgi üretimi, bilimsel araştırma ve ileri 
teknoloji uygulaması yapılmamıştır. Paketleme 
sanayi, birle$tirme sanayi ve yaygın bir deyim
le gazoz sanayii alabildiğine gelişmiştir. Onun 
içindir ki, sanayileşmemiz için hedef alman % 
12 artış hızına asla ulaşılamamıştır ve hatta ör
neğin 1970 yılında plan hedeflerinden, % 8,4 ge
ri kalındığı dahi görülmüştür. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minde modern teknolojinin ileri usulleri ile ça
lışan millî bir sanayi kurmaya mecburuz. Bu 
sanayi mutlaka ihracata yönelmeli, dış rekabete 
dayanaibilmeli, yerli hammadde ve ürünlerimizi 
değerlendirmelidir. Hele modern ekonomi ve 
sanayiini temeli motor sanayii mutlaka kurul
malıdır. Şimdi görüşmesini yaptığımız Üçünicü' 
Beş Yıllık Planda az önce söz konusu ettiğim 
hususların damgası var mı, yoksa İkinci Beş 
Yıllık Plandaki hedefler aynen devam mı edi
yor? İşte kısasa ona değinmek istiyorum. Da
ha sözlerimin başlangıcında bu planın yurt ger
çekleri üzerine eğildiğini ve yabancı plancıların/ 
katkısı olmadan bu memleketin kendi öz plan
cılarınım, teknisyenlerinin görüşlerini yansıttı
ğını söylemiştim, Türkiye'nin kalkınması 22 yıl 
gibi uzun bir perspektifle ele alınmış ve hedef
ler belirli stratejik tercihlere dayatılmıştır. Ye
ni stratejide bu hedef tüketim malları sanayi-
inden ara malı ve yatırım malı üreten sanayi
lere dönüşmek ve ağırlık vermek şeklinde ol
muştur. 

Planda 126 ncı sayfada aynen şu görüşleri 
okumaktayız. «Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içinde ekonomik, sosyal ve kültürel 
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varlığını geliştirerek devam ettirebilmesi için 
Topluluk ile gümrük birliğinin gerçekleşeceği 
199(5 yılına kadar sanayiini sağlam bir temele 
dayandırmasını; modern teknolojileri etkin bir 
şekilde kullanma yanında, bazı üretim dalların
da yeni teknolojiler geliştirebilecek bir bilim
sel ve teknik yaratıcılık aşamasına erişmesini 
sorunlu kılmaktadır.» Böylece sanayileşme de
yimi temelden değişerek yeni stratejide Türk 
sanayiinde yapısal bir değişiklik zorunlu görül
müştür. Nitekim yine aynı bölümde; «Bu yapı
sal değişiklik, ileriyi ve geriyi besleme etkisi 
güçlü ara malı sanayileri ile teknoloji üretimin
de itici ve özendirici bir niteliği olan, aynı za
manda dış kaynaklara bağlılığı hafifleten ya
tırım malı ve mühendislik sanayilerine ağırlık 
verilerek, bu dallardaki üretimin toplam sanayi 
üretimi içindeki payının artması ve bunların 
dış rekabete olanak verecek niteliklerde kuru
lup geliştirilmeleri ile sağlanacaktır» denmekle 
görüşlerimizin doğruluğu anlaşılmaktadır. Dile
ğimiz bu yargıların kâğıt üzerinde kalmama
sıdır. 

ISayın milletvekilleri, planın sanayi sektörü 
ile ilgili görüşlerimi özellikle bir konuya ağır
lık vermek şeklinde toplamak istiyorum. Bu ko
nu ziraî mekanizasyon ve motor sanayi, trak
tör sanayi konusudur. Bu arada Türk çiftçisi
nin içerisinde bulunduğu güç koşulların Yüce 
Heyetinize arzıdır. Ülkemizde hızlı nüfus artışı, 
beslenme ihtiyacı tarıma dayalı sanayi ürünle
rinin ihracının gelişmesi, kırsal bölgelerden şe
hirlere nüfusun kayması tarım makinalanna 
©lan ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenlerle, sek
törün geleceklteki potansiyel gelişme imkânları 
büyüktür. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlar
da konuya yeterince ağırlık verilememiş ve he
defler iyi saptanmamıştır. Buna rağmen, Üçün
cü Beş Yıllık Planın 554 ncü sayfasında, tarım' 
aletleri ve makinaları imalât sanayii bölümün
de ileri isürülen yargıyı garipsediğimi belirtme
ye mecburum. Bu bölümde traktör imalâtında 
büyük gelişmeler olduğu, Birinci Beş Yıllık 
Plan döneminde plan hedefinin iki mislini açtı
ğı, îkinci Beş Yıllık Plan döneminde de en az 
1/3 plan hedefi aşıldığı belirtilmektedir. Birin
ci dönemde 45 190, ikinci dönemde 74 000 trak
tör imal edilmiştir, Doğrudur. Doğrudur ama, 
bir de bu miktar traktörün plan döneminde 

çiftçinin talebine cevap verip vermediği, imal 
durumu, fiyat sorunları da gerçekçi bir açı
dan ve geniş şekilde ele alınmalı idi. Bugüne 
kadar memleketimizin traktör ihtiyacını kar
şılanması parçalar halinde ithal Tedilen traktör
lerin memleket dahilinde monte edilmesi şek
linde idi. ıSon yıllarda bazı parçaların yurt 
içinde yapaılması yoluna gidilmiştir. Halen de 
bu usul yürürlüktedir. Bu ithal malı parçala
rın birleştirilmesine bir sanayi süsü verildi ve 
bunun adına da montaj sanayi denildi. As
lında böyle bir sanayi dalı da yoktur. Hazır
lanan bir montaj talimatnamesine göre bir 
taraftan memlekette traktör sanayiinin baş
ladığı ilân edilirken, diğer taraftan daima sa
nayiin montajdan başladığı söyleniyordu. Böy
lece her sene yüzde belirli bir oranda yerli 
imalâtın artması ile traktörün yüzde yüze ya
kın bir kısmının Türkiye'de yapılacağı savu
nuluyordu. Kısaca tarihçesi bu olan montaj 
sanayii için sanayinin sonu hüsranla neticelen
miştir, asla başarılı olmamıştır. Ülkemizde bir 
tane dahi traktör fabrikası yok iken mon
taj talimatnamesi ile bir çok müteşebbisi ayrı 
ayrı traktör fabrikası kuracaklarmış gibi bu 
yöne itmek hataların en büyüğü olmuştur. 
Nitekim halen benim bildiğim kadar Minnea-
polis Moline Fabrikasında Fiyat, Makina 
Kimya Fabrikasında Hannomag, Türk Otomo
tiv Endüstrisinde International Harvester, 
Ziraî Donatım Kurumunda Fordsonaı, Bri-
tish Motor Corporation'da Naffiled, Uzel'de 
Fergusson olmak üzere 6 müessese traktör 
montajı yapmaktadır. Bunların hepsi de 
traktörün tamamını yapmayı hedef almışlar
dı. Halbuki memleketin .yıllık traktör ihti
yacı azamî 30 000 civarındadır. Böylece her 
fabrikaya yıllık 5 000 traktör yapımı düşmek
tedir. Bu miktarla modern bir fabrika kurula
mazdı ve rantabl bir işletme olamazdı. Nite
kim öyle de oldu. Bir traktörün anakısımları 
olan motor, şanzıman ve diferansiyel imalâ
tına başlamadan % 50 - % 60 yerli parça ya
pıldığını söylemek gerçek dışı olurdu. Ekono
mik kaidelere ve teknik gerçeklere ters dü-
şrdi. Nitekim bu da öyle oldu. Traktör mon
taj sanayiinde ileri sürülen bir hedef de şu 
idi; Türk çiftçisine ucuz traktör vermek. Bu 
amaç da gerçekleşmemiş ve bir traktör yok
sul Türk çiftçisine asgari 65 000 liraya satıl-

— 623 — 



M. Meclisi B : 149 20 . 10 . 1972 O : 1 

maktadır. Bu resmî fiyattır, bulan çiftçiye 
aşkolsun. Bu konuda yaptığım gündem dışı 
konuşmaya cevap veren ilgili bir sayın ba
kan, birçok parçaların yerli olarak yapıldı
ğını söylemiş, ancak asıl amaç olan motor ima
linden hiç söz etmemişti. Keza aynı sayın 
bakan, o gün için bir traktrörün 51 289 li
raya mal edildiğini, fabrika kârı olan 7 211 
lira ile birlikte toplam 58 510 Türk Lirasına 
satıldığını söylemişti, işte gerçekler ve beyan
lar. Bu fiyatla kaç adet trtktör varsa hemen 
ıbölgem çiftçileri için satmalmaya hazırım. 

Değerli milletvekilleri, montaj sanayii ya
bancı sermaye ile birlikte mütalâa edilmelidir; 
birlikte halledilecektir. Dünyanın uzay çağını 
yaşadığı bir dönemde motor sanayiini kurama
mış ve kurmakta tereddüt eden bir memle
kette sanayi sektörünün geliştiğinden söz 
edilemez. Motor sanayii modern ekonominin de 
tmeli demiştim, ileri memleketler seviyesine an
cak bu sayede çıkmamız mümkün olacaktır. 
Nihayet Planlamanın değerli uzmanları da ko
nuya geç de olsa gerekli önemi vermiş ol
malılar ki, «Üçüncü Planda özel kesimin 
ekonominin gereklerine göre yönelmekte te
reddüt gösterdiği alanlarda ve özellikle mo
tor vo tarım organları konularında kamu ke
siminin saman kaybetmeden öncülük görevini 
yapması esas olacaktır.» denilmektedir. Ta
rım makinaları bölümünde ise; «Özellik!» trak
tör ve biçer - döğer montajında, yerli üretim 
oram belli bir yüzdenin üzerine çıkmamıştır. 
Bu sorun otomotiv sanayii ile makina imalât 
sanayiinin temel sorunlarından biri olan motor 
ve aktarma organlarının yerli üretimi ile çö
zümlenecektir.» denilmekte görüşlerimiz 
böylece bir defa daha doğrulanmaktadır. Bura
da bilhassa dikkatlerinize sunmak istediğim 
husus şudur: Plan motor sanayiinin kurulma
sında kesinlikle kamu kesimine öncülük görevi
ni vermiştir. Halbuki buna karşı bazı grup söz
cüleri aksini yani özel kesimi savunmak ihtiya
cını duymuşlardır, özel kesimin motor sanayii 
konusundaki bugüne kadar olan davranışı he
pinizin malumudur. Ben şahsen planda öngö
rülen fikir ile mutlak bir beralberlik içindeyim. 
Makine Kimya ile Ziraî Donatım Kurumlarına 
en kısa zamanda kesin talimat verilmelidir, yet
ki verilmelidir. Üçüncü Plan döneminde ziraat 

alet ve makinelerinin % 15,6 hızla artması bek
lenmektedir. Üretimde ise % 17,4 hızla artış ön
görülmüştür. Planda bu sektörde yapılması ön
görülen yatırımların toplamı 1 milyar 550 mil
yon Türk lirasıdır. Yatırımlar daha çok trak
tör yapımına harcanacaktır. Böylece traktör 
yapımında 20 bin adet yıl olan sektör kapasi
tesi 35 000 adet yılın üstünde bir düzeye ulaşa
caktır. Biçer - döverde ihtiyaç halen karşılan
maktadır. Ancak fiyatların 250 000 ile 300 000 
lira olduğunu söylemeye mecburum. Bu konu
da en son bir önerim de şu olacaktır. Plan dö
neminde ziraat aletlerinden 21 milyon Türk li
rası ihracat hesaplanmaktadır. Bu miktar mut
laka artırma yolları aranmalıdır. Diğer taraf
tan yatırımlar da Anadolu'ya, geri kalmış böl
gelere kaydırılıp işçi dövizlerinden istifade et
mek yolu bulunmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız kalkın
manın dengeli olması görüşünü amaç edinmiş
tir. Keza her iki planın, daha ilk sayfalarında, 
kalkınmanın bölgeler arasında dengeli bir bi
çimde sağlanacağı kesinlikle belirtilmektedir. 
Yine her dönemde Yüce Mecliste okunan ve 
onaylanan Hükümet programında da Anayasa
nın ve kalkınma planlarının bu hâkim görüşü 
esas alınmıştır. Planlı kalkınmaya inanmış de
mokratik bir ülkede bu kesin yargı elbette ki, 
gerekli idi. Ama uygulamada netice gösterilen 
hedefler çerçevesinde mi olmuştur? Hiç bir ön 
yargıya kapılmadan söylemek gerekirse, asla 
olmamıştır. 

Anayasanın, kalkınma planlarının ve Hükü
met programlarının öngördüğü bu kesin hükme 
rağmen, Türkiye 1de imtiyazlı yöreler, hatta il-r 
ler yaratılmıştır. Politik tercihler, kayırmalar, 
bölgecilik yapma ve dar anlamda Hükümet et
me görüşü ülkemizde en yaygın ve olağan hal 
almıştır. Sözlerimin bu kısmında sırası gelmiş
ken bir örnek vermek istiyorum. Kalkman veya 
kalkınma yolunda olan bütün ülkelerde olduğu 
gibi memleketimizde de demir - çelik sanayii 
birinci derecede öneon kazanmıştır. Türkiye ha
len ham çelik üretiminde dünyada 19 ncu, tüke
tim gelişmesinde 25 nci sıradadır. Üçüncü de
mir - çelik teslislerinin kuruluş yerinin seçimin
de birçok yerli ve yabancı uzman Sivas'ı seç
mişti. Yurdumuzun en büyük demir cevheri var
lığının Sivas'ta olduğu Yüksek Heyetinizce ma-
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lumdur. ikinci Beş Yıllık Plan döneminde üçün
cü demir - çeliğin kuruluş yeri çalışmaları baş
ladığında Sanayi Bakanlığı bünyesinde kurulan 
ve kapalı kapılar ardında çalışan bir büro bir 
gün bu yeri iskenderun körfezi olarak ilân etti. 
Neye göre? Bir yabancı firmanın raporuna gö
re. Karar yurt gerçeklerine aykırı idi. Karar, 
bilimin ve teknolojinin gerçekleri ile çelişki ha
linde idi. Karar haksız, isabetsiz, sübjektif ve 
'keyfî idi. Birkaç milyonluk kamu yatırımları
nın etüdü ve kuruluş yerinin tespiti Devlet 
Planlama Teşkilâtından geçirilirken böylesine 
dev bir yatırımın yerinin tespitinde ve etüdün
de planlamanın söz sahibi kılmmaması ve konu
nun âdeta Devlet Planlama Teşkilâtından ka
çırılmış olması planlı dönemin büyük bir skan
dali olarak daima tebessümle hatırlanacaktır. 
Bu tercihte yurdumuzun sosyal gerçekleri de 
asla dikkâte alınmamıştır. Şimdi dördüncü de
mir - çelik kurulması mutlaka söz konusudur. 
Zira bu dönemde, bu sektörde toplam olarak 10 
milyar 733 milyon liralık ithalât yapılması ge
rektiği hesaplanmıştır. Bu ithalâtın içindeki 
nihai ürünler payının % 32 yi bulacağı tahmin 
edilmektedir. Şimdi ilgililerin ve özellikle genç 
plancılarımızın dikkatine sunmak istediğim, 
böyle bir yatırımda asla Sanayi Bakanlığının 
önceden düştüğü hataya düşmemeleridir. Dör
düncü demir - çeliğin yeri Sivas olmalıdır ve de 
öyle olacağına inanıyorum. Üçündü plan yöre
sel gelişmişlik farklarının kısa dönemde gide
rilmesi için kesin yargılar getirmiştir. (Sayfa 
1009) Yeni strateji de bu hedefe göre hazırlan
mıştır. Sanayileşmenin az gelişmiş yöreleri kap
sayacak biçimde yaygınlaştırılacağı, yöreler 
itibariyle saptanan bu yatırım projelerinin ka
mu tarafından veya kamu öncülüğünde gerçek
leştirileceği, keza madencilik sektörü ile ilgili 
yatırımların ve projelerin, madenlerin bulundu
ğu yörelerde değerlendirileceği görüşünü yü
rekten alkışlıyor ve plancılara teşekkür ediyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, üçüncü planda dik
katimi çeken bir konu da merkez köylerin ku
rulması yoluna gidilmesidir, ilk etütlere göre 
7 000 merkez köyünün yerinin saptandığını yi
ne plandan öğreniyoruz. Biz Cumhuriyeit Halk 
Partisi olarak bu köylere köy - kent adını ver
miş ve seçim bildirgemizde detaylarını Türk 

kamuoyuna ilân etmiştik. Bu son derece Önemli 
bir aşamadır, plan için ve ülkemiz için. Köyle
rin dağınık hali önlenecek, hizmetlerin daha et-
fein bir biçimde gitmesi sağlanacak ve köylü
nün ihtiyacının yerinde ve zamanında temini 
mümkün olacaktır. Bugün için Türk köylüsü
nün sanat sahibi olmasına ve millî ekonomiye 
bu yönden katkıda bulunmasına bu ağır aksak 
atılım ile imikân yoktur. O halde yurt gerçek
lerine el birliği ile eğilmek zorundayız. Hepimiz 
Türkiye'nin gelişmesi ve çağdaş uygarlık düze
yine erişmesi için hızla bir sanayi toplumu du
rumuna getirilmesi hususunda görüş birliği içe
risindeyiz. Yapılacak köklü reformlardan son
ra köylü artan ekonomik gücü ile Türkiye'nin 
hızla sanayileşmesine katkıda bulunacaktır. 
Özellikle toprak ve su ürünleri sanayiinin, ta
rım ilâçları ile gübre sanayiinin, tarım makine 
araç ve gereçlerinin, gıda sanayiinin çiftçiler 
eliyle, üreticiler eliyle kurulup, geliştirilme
sinde büyük bir zorunluk vardır, yurt gerçek
leri vardır. Tarım kesimindeki üretim artışın
dan meydana gelen değerle kurulacak bu sana
yi kollarının başlıca sahibi çiftçi olacaktır. 
Köylü, gelişen memleketlerde olduğu gibi, hem 
tarımdan ve hem de sanayiden kazanacak, ge
lişen Türkiye'nin temel gücü olacaktır. Böylece 
sanayileşmemiz demokratik bir düzen içerisin
de köylüye dayalı, tarımdan güç alan ve sos
yal adalet ilkelerine uygun bir biçimde gelişe
cektir. Ben merkez köylerini bu anlamda değer
lendiriyorum; plancılarımızın da aynı eşdeğer 
düşüncelerini öneriyorum. 

Sayın milletvekilleri, eğitim sektöründe kı
saca 2 konuya değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kangal süreniz bitmek 
üzeredir, toparlayınız. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

O da yatılı bölge okullariyle korunmaya 
muhtaç çocuklar konusudur, önce yatılı bölge 
okullarına değineceğim. 

Nüfusumuzun 1/6 sı için Anayasamıza özel 
bir madde konmuştur; ilk öğretim bir devlet 
görevi olarak ele alınmıştır. 222 sayılı Kanuna 
göre de bu göreve devam edilmektedir. Ne var-
üri,. 7 ilâ 12 yaş arası çocuklarımızın % 87,3'ü 
ancak okumak imkânına kavuşabilmiştir. Köy
lerde bu oran çok daha düşüktür. Mevcut duru-
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imu düzeltmek için 10 yılda 10 500 deraaneye 
ihtiyaç vardır. Köylerde bu boşluk ancak yatılı 
bölge okulları sayısının artmasiyle giderilebile
cektir. ülkemizin koşullarına en uygun okullar
dan birinin belki de birincisinin yatılı bölge 
okulları olduğu hususunda kesin inancım var
dır. Nedir hedefi bu okulların ve kime hizmet 
götürecektir bu okullar? 

Köy çocuklarına; Devletin imkânlarından 
payını alamayan, Anayasanın fırsat eşitliği 
prensibinde unutulan, kaderi ile başbaşa bıra
kılan köy çocuklarına; dağ baslarında bulunan 
okuldan, yoldan öğretmenden yoksun olan ha
yat boyunca da bu imkâna kavuşamayacak olan 
köy çocuklarına hizmet götürecektir, medeni
yet götürecektir, ışık götürecektir, bu okullar. 
Onun içindir ki, bu okullara ne kadar yatırım 
yapılsa yerinde olacaktır, ikinci plan dönemin
de 85 okul yapılması programa alınmıştır. An
cak 1971 - 1972 öğretim yılında bu okullardan 
51 okulda eğitim yapılabilmiştir. Plan hedefle
rinden görüldüğü g-ibi uzak kalınmıştır. Üçüncü 
planda yatırımlara devam edileceği belirtilmek
tedir. Ne var ki, Millî Eğitim Bakanlığına hâ
kim olan görüş bu okulları üçüncü plan döne
minde genellikle Güney doğu illerine kaydır
mak şeklindedir. Anadolu'nun sağlık ve geri 
kalmış illeri >ve ilçeleri asla ihmal edilmemeli
dir. Hâlâ 50 ile 100 yerleşim yerinde okul olma
yan ilçelerimizin bulunduğunu hatırdan çıkar
mamalıyız ve bu okulları yalnız Güney doğu
ya değil Anadolu'ya da, Anadolu'nun okulu ol
mayan geniş şekilde okuma imkânından yok
sun, yeteneksiz olan köylerine, beldelerine kay-
dırmalıyız değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuş
mamı bir miktar uzun tuttuğumu görüyorum; 
zamanım da bitti; bir 20 dakikalık süre tanın
dığına göre elbette ki, devam etmem uygun ol
mayacak; imkân bulursam Üçüncü Beş Yıllık 
Planın diğer hususları hakkındaki görüşlerimi, 
özellikle planda geçmeyen ve planda yer veril
meyen Anayasanın 42 nci ve 60 ncı maddesine 
göre ordunun ihtiyaç fazlası kısmının memle
ketin iktisadî kalkınmasına ve köy sorunları 
üzerinde eğilmesi mevzuuna değineceğim; bu 
arada diğer birkaç konuya da, tarım sektörüy
le ilgili birkaç konuya da değinmek imkânını 
bulacağım; elbette ki, söz almak imkânını bu
lursam. 

Sözlerimi bitirirken, Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın bu güzel yurdumuza, milletimize yararlı ol
masını diler, plancılara bize cidden başarılı bir 
plan getirmek imkânını buldukları için teşek
kür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAM — Teşekkür ederiz Sayın Kangal. 
D. P. Grubu adına Sayın Easim Cinisli; bu

yurun Sayın Cinisli. 
D. P. GRUBU ADINA EASİM CİNİSLİ (Er

zurum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
D. P. Gruîbu adına planm tümü üzerinde konu
şan arkadaşımızın eğitim sektörü üzerindeki 
kanaatlerini biraz daha açıklamak için huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum, grubum adına hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

Sanayileşmeye büyük ağırlık vererek ha
zırlanmış iddialı bir planın eğitim bölümünü in
celerken ele alınacak ilk konu, elbette ilim ve 
teknolojidir. Kalkınma insana yönelmiş bir ta
savvurdur, ama kalkınmanın da en önemli ve 
bir bakıma tek âmili insandır, insanları eğit
mek, onlara kazandıracağı refah ve saadeti ar
tırmak veya insanımızın tamamını eğitimle na
siplendirmek için kaynaklarımızı bu yönde kul
lanabilecek insanı bulmak lâzımdır. Asrımızın 
imkânlarını elde etmek ve kullanmak, herkesin 
bildiği gibi, ilim ve teknolojiye hâkim olmaksı
zın düşünülemez, ilim ve teknolojiye hâkim ol
mak dünya ilim yarışmasına katılacak güçte 
teşkilât ister. Böyle bir teşkilât sadece bilgili 
insan, alet, vasıta ve teçhizattan ibaret olsa idi, 
her millet cürmü kadar kalkınmaya yeltenir 
ve nasibine razı olurdu; öyle değildir. 

Gelişmiş ülkelerde ilim ve teknolojinin ya
tağı ve kaynağı haline gelmiş bulunan merkez
lerin, üniversitelerin, araştırma lâboratuvarları-
nm, enstitülerin kendilerine mahsus kültürleri, 
örfleri, âdetleri ve gelenekleri vardır. İsviçre 
gibi küçük bir ülke bu yapıyı, ingiltere'ye, Al
manya'ya bilhassa Amerika'ya araştırma sata
rak geçinecek seviyeye getirebilmiştir. Bittaıbiî 
bu sonuç zaman içinde birbirini tamamlayan 
gayretlerin meyvesi olmakla imkân içine gir
miştir. 

ilim ve teknolojideki yeniliklerin hiç biri 
zuhurat eseri değildir. Bundan sonra da ola
maz. Bariz vasfı hızlılık olan asrımızın hemen 
her gün piyasaya sürülen yeniliklerinden her 
biri lâboratuvarda çekilen uzun çilelerin mah-
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suludur. Çile çekilecek lâboratuvarlarmız ve 
kenldini çile çekmeye kaptırmış adamlarınız 
yoksa sanayileşme iddialarınız birbirini takibe-
den tatbikat devrelerinde, birbirini zincirleme 
itham, ederek büyüyen ve gelişen bir ütopya ola
rak askıda kalacaktır. Çimento, aliminyum, de
mir, bakır üreteceksiniz; ama satınaldığınız jet 
uçaklarınız olacak; büyük şehirlerin büyük vit
rinlerinde Avrupa modasını takibetmek imkân
larını bulabilecek vatandaşlarımızın saadeti de
vam edecek; hatta elektriği olmayan köylere 
bile televizyon götürmek için gayretleriniz ola
cak. Sudan evvel, yakacaktan evvel televizyon 
götürme arzularınıza karşı çıkan da bulunma
yacak. Ama, bu gidiş asnn idrakine söyleyecek 
sözünü bulamayacak, Günümüzün gelişmiş ül
kelerinde millî gelirden araştırma ve geliştirme 
hizmetlerine ayrılan hisse ortalama % 2'dir. 
Cari fiyatlarla 186 milyar olan millî gelirden 
bu hisseyi ayırabilse idik, önümüzdeki plan dö
neminde 19 milyar Türk lirası harcamamız ge
rekirdi. Bunun yarısını is çevreleri yükiense 
idi, Devletin kendi kurumlarından yürüteceği 
hizmet için yükleneceği külfet 9 ilâ 10 milyar 
civarında olacaktı. Halbuki, bu plan döneminde 
eğitim sektörünün tamamına 14 milyar Türk li
rası ayırabiliyoruz ve ilgililerin gözünde bu har
cama önemli bir atlamadır. 

Bütün bu kusa ve genel hesaplarımız elbette 
faraziyelere dayanmaktadır. Biz bugün istesek 
de bu parayı harcayamayız, üniversitelerimiz
de, eğer varsa araştırma merkezlerimizde kaç 
tane patent alınmıştır ve bunlardan hangisi 
imalât sahasına intikal ettirilmiştir? iş çevrele
rimizin önümüzdeki yıllarda gene teknoloji it
haline devam edecek ve Türk Milleti şu kadar 
milyar Türk lirasını teknoloji ithalâtı için öde
yecektir. Bu ödeme de zaruridir, kaçmılamaz-
dır ve bir bakıma da haklıdır. Zira, kalkınma
nın geçedeği normal yol budur. Ancak bizim 
iddiamız büyüktür. Biz en geç 22 yıl sonra tam 
üyesi olacağımız Avrupa Ekonomik Topluluğu 
içinde ve rekabet esasına dayalı bir çevrede en 
azından ayakta durma iddiasındayız. Böyle bir 
iddiayı tutturmak ve başarmak mümkündür. 
Bunun için önümüze getirilen şu vesikaya hâ
kim olan zihniyeti ve tercihleri aşmak lâzımıdır. 

Planlı dönemin 3 ncü 5 yılında ve uzatılan 
20 yıllık perspektif içinde eğitimde istenilen 
gelişmenin temel farazileri şöyle sıralanabilir: 

1. — Sanayileşmenin istediği insangücü tek
nik öğretime daha hızlı ve büyük çapta geçiş
lerle sağlanacaktır. Bu faraziyeyi bütün açıklı-
ğıyle aksettiren tablo, 3 ncü kitabın 777 nci 
sayfasında 542 numaralı tablodur. Buna göre 
1995 yılında" ekonominin alacağı yapıda mühen
dislerin, fizik ve kimya ile ilgili mesleklerin ve 
teknisyenlerin yarısı yetişkin işçilerin de dört
te üçü sanayide hizmet görecektir. 

2. — Bütün vatandaşlara ortak temel eği
tim verilecektir. Bu faraziye de en açık ifade
sini 3 noü kitabın, 797 nci sayfasında 1469 nu
maralı paragrafta bulmaktadır. Buna göre 7 
ilâ 14 yaş grubunun alacağı 8 yıllık temel eği
timin mecburi olan ilk 5 yılmdakilere % 100 
okuma imkânı sağlanacaktır. Bu iş önümüzdeki 
5 yıl içinde, yani üçüncü Beş Yıllık Plan döne
minde gerçekleştirilebilecektir. Temel eğitimin 
2 nci 3 yıllık döneminde bulunacaklara da 1995 
yılma kadar % 75'lik bir okuma imkânı hazırla
nacaktır. 

3. — Gittikçe müspet ilimlere ve teknolojiye 
kayan fakülte seviyesindeki öğretime ağırlık 
verilecektir. 

Bu konuda en önemli müşahede; ilim adamı 
yetiştirme işinin bu planda belli ve açık hedef
lere yönelmemiş olması ve araştırmalarda da 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
na âdeta vecd ile ümit bağlanmasıdır. 

Planda eğitim sektöründe sağlanması tasar
lanan kalkınma tedbirlerinin dayandığı bu fa
raziyeler başından beri yanlış kurulmuştur. 
Yanlış uygulama ile sürdürülmüştür ve güderek 
artan yanlışlıklarla büyümektedir. 

Her şeyden evvel Türk Milletinin kalkınma 
tasavvurunu okuma - yazma bilen Ortak Pazar 
ameleliği şekline getirmeye kimsenin hakkı yok
tur. Zira, eğitimimizin duçar olduğu yanlış ter
cihler son 10 yılda bilhassa ve ısrarla politika 
haline getirilmiştir. Bu politika devam ederse 
20 yıl sonra belki okuma - yazma nispeti ol
dukça yüksek yeteri kadar tornacı, tesfiyeci 
olan ve fakat asrın hâkim kuvvetini kullanabi
lenlere, daha çok onlar hesabına çalışan toplu
luk haline geliriz. 

Milletlerarası Kalkınma Merkezi Genel Sek
reteri Mauriee Guernier'in «Üçüncü Dünya ve 
Eğitim» adı ile profesör Doktor Hamide Top-
çuoğlu tarafından dilimize çevrilen kitabında 
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yer alan şu »on değerlendirmeyi dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Profesör diyor ki; «Daha 
zengin ülkelerin tecrübeleri göstermiştir ki, ge
nel öğretim pek pahalıya malıolmaktaJdır ve an
cak pek yüksek bir millî gelirle imkân dahiline 
girmektedir. Zaten bu ilk gerçekçi faktör, ma
liyet değeri, nüfus dalgası altında boğulmuş 
memleketlerde okullaşma oranının % 50 ve 
% 30 olmasından bahsetmenin sadece bir hayal 
olduğunu ispat etmiştir. Fransa bile zenginliği
ne ve kültürel altyapısına rağmen nüfusunun ha
fifçe bir artışından doğan ihtiyaçlara cevap 
verememiştir. Yeter sayıda dersane yapımına 
ve buna yetecek öğretmen yetiştirmeye kabili
yetli olmadığını ortaya koymuştur. Nüfus artı
şımız % 1 olacak yerde, üçüncü Dünya'daki 
gibi % 3 olsaydı acaba halimiz ne olurdu? Şu
nu açıkça kabul etmek gerekir ki, % 2 ve % 3 
oranında çoğalan halkların klâsik şekilde okul
laşması imkânsızdır ve kalkınmaya kesin şekil
de engel olacaktır.» 

Batının ilim adamı bu görüşü savunuyor. 
Son müşahedeler de Türk Milletinin başına na
sıl yanlış bir eğitim politikasının belâ edildiği
ni gösterımekltedir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri Ziya Grö-
kalp gibi, Mümtaz Turhan gibi ciddî ilim ada
mı ve mütefelkkirlerimiz aksi tezi savunduğu 
halde sonunda sol taassubun zebunu haline ge
len bir zorba politika ve onun yardakçıları ilk
öğretim seferberliği gibi iptidai bir tezi eğitim 
politikasına hâkim kılabilmişlerdir. İşte işin 
kötü tarafı; bu ekolün evvelce sadık, şimdi ılım
lı mansuîbu olan kanaat bugün karşımıza bu ve
sikayı da getirmiştir. 

Asrın değişen şartlarını iyi takdir edebilen 
tecrit edilmiş bir dünyada hapsolunamayacağı-
mızı anlayan herkesin kalkınmayı sanayi sektö
rünün gücünden beklediği tabiîdir. Bunun için 
bir milletin hünerini ve kabiliyetini daha geniş 
bir planda geliştirmesi de tabiîdir. 

Vasıflı işçiye, teknisyene, mühendise, sevk 
ve idareciye ihtiyaç vardır. Eğitim politikası da 
bu yöne yöneltilmelidir. Planda bu amaca dö
nük samimî ve değerli gayretler açıkça görül
mektedir. Bu çabaları elbette takdir etmekte
yiz, devamını dilemekteyiz. Ancak, yapılan iş, 
kapasite tahminleri, hedefler başsız bir gövdeye 
verilen emeklere benzemekte ve üzüntü vermek
tedir. 
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Baştan da işaret ettiğimiz gibi bir memleke
tin lâboratuvarında çalışacak elemanlarınız 
yoksa, evvelce yapılmış araştırmaları da raflara 
hapsetmişseniz demek istiyoruz ki, bu sanayi
leşme hevesine ne lüzum vardır. Aslında sana
yileşmiş olan ülkeler size yaptıkları makine
nin nasıl kullanılacağını da zaten öğretirler. 
Yeter ki, onlara samimî, istikrarlı ve daima 
alıcı bir pazar olunuz. 

Fakülte görmüş meslek adamlarımız kurul
muş bir teşkilâtı işletme ehliyetini gösterebili-
yorlar; ama teşkilât kurmak, yenileştirmek he-
veskârlarınm bütün gürültülerine rağmen bir 
türlü bilemedikleri reformu planlamak ve ba
şarmak, araştırma yapmasını bilen, araştırıcı 
zihniyete sahip kimselerin işidir. Bu kimseleri 
ide üniversite yetiştirmektedir. 

Üniversitelerimiz bugünkü halleriyle böyle 
bir kadroyu yetiştirme imkânına ve ehliyetine 
sahip midir? Şüphesiz hayır, istanbul, İstanbul 
Teknik, Ankara gibi eski üniversitelerimiz ağır 
eğitim yükünün altına girmiş birer yüksek okul 
manzumeleri haline gelmiştir. Buralarda yapılan 
araştırmalar ve değerli çalışmalar Devletin ver
diği değerden ziyade bu milletin tükenmez gay
ret ve hamiyetinin bir iz'inin de üniversitede 
kalmış olmasındandır. Yeni kurduğumuz üni
versiteler de eskilerden aldıkları kanunun ikti
zasına hızla tabi olmakta, yüksek okul hüviye
tinden üniversite hüviyetine geçişi galiba henüz 
düşünmemektedirler. Halbuki günün geçer ak
çesini teşkilâtlı ilim tahsili vermektedir. Planlı 
dönemin vesikalarında bu gerçeği kavramış 
kimselerin bazı katkıları görülmektedir. Bilhas
sa ikinci planda bu husus oldukça belirli bir 
şekilde işlenmiştir; fakat ne hazindir, elimizde
ki vesika, teşkilâtlı ilim tahsilini, yani ihtisas 
ve doktora tahsilimi önemli bir faktör sayma
mıştır. Yüksek mühendis unvanının yüksek li
sansa bağlanması sadece bir şekil işidir ve ora
da kalır. 

Cumhuriyetin, Darülfünundan üniversiteye 
geçiş sebebi araştırılmıştır. İsviçreli Profesör 
Alfred Malsch, 1933'lerde verdiği raporda Da
rülfünunu araştırma yapmak kabiliyetinde 
görmemiştir. 

Üniversitelerimiz araştırma yapmak üzere 
kurulmuşlardır. Bugünkü durum nedir? Üni
versitelerimizde araştırmaların büyük çoğunlu
ğu unvan basamaklarını çıkmak üzere yapılan 
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ve büyük çapta nakilcilikten ibarettir, üniver
sitelerimizde bu açıdan görünen bazı hayât be
lirtilerinin 'bulunması onun çökmüş olmadığı an
lamına gelmez. Birer yüksek okul manzumesi 
haline gelen bu kurumların sadece adı üniver
sitedir. Her halde bunu bildikleri içindir ki, 
Üçüncü Planda, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumuna mümtaz bir yer ayrılmış 
ve araştırmalar için üniversitelerin hepsi ona 
bağlanmıştır. Bu kurum da büyük gayretler 
göstermiştir ve göstermektedir; ama değirme
nin suyu kesiktir. 

Araştırmayı adam yapar. Alet, teçhizat ve 
bina adamınız varsa değer taşır. Bıı tip adamı 
da yalnız ve ancak üniversite yetiştirir. Bu tip 
adam artık usta - çırak sistemi ile yetişmez. Bu 
tip adam yalnız ve ancak teşkilâtlı ilim tahsili 
ile yetişir. Demek ki, işe yukardan, yani üniver
siteden başlamak lâzımdır. 50 yıldan beri bir 
türlü anlaşılamayan bu dava, bütün hamleleri
mizi gös'teriş ve heves derecesinden araştırabile-
cek bir davadır. 

Üniversitelerimizi, arattırma atmosferi tam 
ve güçlü merkezler haline getirmeliyiz. Üniver-
sitelerimizıin daha çok ve öncelikle araştırma 
yapmaları ve araştırıcı yetiştirmeleri lâzımdır. 
Fakülte öğretimi ayrıca ve değişik planda dü
zenlenmelidir. 'üniversitelerde ve akademilerde 
manasız çekişme konusu haline gelen ve büyü
me istidadı gösteren unvan spekülâsyonuna son 
verilmelidir. Araştırıcı üniversite hocasını ön
celikle yüksek seviyede ilim öğreten, araştırma
yı yapan ve yaptıran kimse haline getirmek 
için bütün tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler 
bir hamlenin, bir sıçramanın tedbirleri olmalı
dır. Bu noktadan itibaren her kademede her 
cins öğretim bir rutin iş olarak ayrıca ve im
kânlarımıza göre düzenlenmelidir. 

Bizini anladığımız tercih budur. Bu tercihle
rin itibar görmediği planların ve planlamanın 
faydadan çok zarar getireceği kanaatindeyiz. 
Bu kanaatimizi destekleyen 20 yıl önce bu tezi 
yetkililere bildiren istanbul üniversitesinde bir 
devre hocalık yapan Schwartz'm şu görüşünü 
de ilâve ederek bu konudaki kanaatlerimi bağ
lamak istiyorum. 

Sohwartz raporunda «Bir ilim adamının ye
tişmesi ve meydana çıkması büyük bir nüfus 
kesafeti içinde vücut bulan en mühim bir bil

lurlaşma hadisesidir. Bir milyon nüfus içinde 
sadece 1 tek yüksek kabiliyette jeniyal ilim 
adamı çıkarsa bu hadiseden her millet memnun 
olur. Yani bir milyon insan, hayatın bütün zah
metlerine, dertlerine, sıkıntılarına ve günlük 
âdi işlerine bir tek fevkalâde kabiliyette olan 
adamın yetişmesi için .katlanır ve onun vücut 
bulmasını en büyük mükâfatı sayar.» diyor ve 
kanaatlerine şu görüşü ekliyor: «Modern bir 
millet parti değişikliklerinden müstakil olarak 
3 esas sütuna dayanarak istikrarını temin eder. 

Bu sütunlar : 

1. — Mllet ve memleketin maddî varlığını 
müdafaa eden genelkurmay teşkilâtı, 

2. — Memleketin yaptığı kanunların, yani 
ahlâkın hâkimiyetini temin eden yüksek mah
kemeler, 

3. — Milletin ruhunun, hayatının, yani tari
hî varlığı ile temin olunmuş millî kültürel 'kıy
metlerinin muhafazası ve bunların tekâmülünü 
temin ©den üniversiteler. 

Bu 3 esas teşkilât millî varlık içinde birbiri
ne ne kadar sıkı bağlı olursa, millet ruhunun 
muhafazası ve tekâmülünü temin bakımından 
üniversitenin oynadığı rol o kadar başarılı olur. 
Bir millet toprağını kaybetmiş olsa dahi ruhu
nu muhafaza etmek kudretine malik ise, daima 
yaşayacak ve bir gün yine kendi kaderine hâ
kim olacaktır; fakat ruhunu kaybeden millet, 
ne kadar büyük de olsa er geç kendi varlığının 
mezarcısı olmaya mahkûmdur.» 

Schwartz'm bu görüşünü enteresan ve doğ
ru buluyoruz. Son kanaatine de iştirak ediyo
ruz. Bilhassa geri kalmış ve manevî buhranlar 
geçiren bir memlekette zaman ve emek israfı
na meydan vermeden terakki etmek imkânları 
ancak, sağlam ve emin bir ilmî rota takiıbetımek 
sayesinde temin olunabilir ki, bunun da tek 
kaynağı kuvvetli, yaratıcı üniversitelerin varlı
ğıdır. Bu itibarla üniversite, Türkiye'miz için 
millî müdafaa mefhumunun en asil müessesesi
dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; elimizde
ki plan taslağının 7 nci bölümünde «Kalkınma 
politikasının ilkeleri» başlığı altında eğitim için 
şu ülke benimsenmiştir: «Plan, her şeyden ön
ce özellikle sanayileşmenin gerektirdiği işgücü 
maharetini sağlayacak eğitim olanaklarını ver-
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meyi hedef almıştır. Eğitim, sanayileşmenin ge
rektir diği nitelik ve nicelikte olacaktır.» 

Uygulamada temel ilke budur. Uzun bir za
man parçası için, 22 yıl için Türk toplumuna 
yetiştirilecek insan unsuru bu nitelikte öngö
rülmüştür. Bu anlayış insanı sanayiin bir maki
nesi, bir parçası veya makinanm bir cıvatası 
şeklinde görmektedir. Bu telâkki insan cevhe
rini anlamaktan uzaktır. Allah'ın mükemmel 
vasıflarla, istidatlarla duygu, ruh, akıl cevhe-
riyle yarattığı insan, komplike bir varlıktır. 
Erasmus, «Sana bir oğul veren Tanrı, aslında 
sana kitleden başka bir şey vermemiştir. Her 
türlü istidata elverişli bu maddeye en mükem
mel şekli vermek sana aittir. Onu ihmal eder
sen bir vahşi elde edersin. Dikkatli ve ihtimam-
lı olursan denebilir ki, Allah'tan bir mana elde 
edersin» diyor. 

Üzerinde ihtimam gösterilmesi lâzımgelen 
insanı ihmal ettiğimiz içindir ki, sıkıntılar bir
birini takibediyor, zaman zaman bu sıkıntılar 
felâketler halinde karşımıza çıkıyor. 

Eğitim sistemdımMn yetersizliğini, bozuklu
ğunu, çıkmazda olduğunu plancılarla birlikte 
hemen herkes kabul etmek zorunda kalmıştır. 
Bu bozuklukları geçmişteki uygulama şekilleri 
ile birlikte örnekleriyle sayıp dökmek yoluna 
gitmeyeceğim. 

Bir dönüm noktasında reform iddiaları ile 
başlayan düzeltme hareketinin nasıl olması lâ-
zımgeldiği noktasında durmak gerektiği inan
cındayım. Bu yolu ararken geçmişten misal 
vermek hakkını da mahfuz tutmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, eğitim, insan aklının 
belki en çok ve en uzun süre münakaşasını yap
tığı bir konudur. Eğitimi gayesine göre, muhte
vasına göre veya uygulama usullerine göre ka
bul edenler münakaşalarını bitirenindiler. Bu 
münakaşaların tarihî akış içinde müştereken 
kabul ettikleri husus şudur : 

insanın yetişme süreci ve beşikten mezara 
kadar üzerinde işlenmesi gereken unsur insan
dır. Eğitim, insanı içimde yaşadığı topluma uy
sun, ona faydalı olsun diye yetiştirir. Demek ki 
eğitim, cemiyet içinde cereyan eden bir faali
yettir. Burada cemiyetle insanı bir arada düşün
mek zorundayız. Bu hali ile eğitimin amaç ve 
fonksiyonlarını genel olarak ferdî ve içtimai 
olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Ferdin 

içinde yaşadığı topluma iyi intibak ederek me-
sudolmasmı, kendisi ve cemiyeti için faydalı ve 
verimli olmasını sağlamayı gaye bilen eğitim 
düzeni, aynı zamanda cemiyetin sahibolduğu 
kıymetleri değerlendirerek gelişmesini sağla
mak, birlik, beraberlik ve ahenk içinde bekası
nı devam ettirmek fonksiyonunu yerine getir-
meliıdir. 

Bu görevi yaparken, üzerinde işlediği unsur
ların mana ve mahiyetini iyi tespit etmek lâ
zımdır. . insanın fizik yapısı ile birlikte metafi
zik değerleri ruhunda geliş'tiren ahlâkî bir var
lık olduğunu gözden uzak tutamayız. Bu ahlâ-
kiliği işlemeyen eğitim sistemi fert ve cemiyet 
dialoğıınu kuramayacaktır. 

15 Temmuz 1921 günü Ankara'da toplanan 
Maarif Kongresinde Mustafa Kemal P asa şun
ları söylüyor: 

«Şimdiye kadar takiboîunan terbiye usulle
rinin milletimizin tarihî tedenniyatında en mü
him bir âmil olduğu kanaatindeyim. Onun için 
bir millî terbiye programından bahsederken, 
eski devrin hurafatmdan ve evsaf-ı fıtriyemizle 
hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, 
Şarktan ve Garp'tan gelen bilcümle tesirlerden 
uzak seciyei milliye ve tarihiyemizle mütenasip 
bir kültür kastediyorum. Kültür zeminle müte
nasiptir. O zemin milletin seciy esidir.» 

1097 sayfalık plan belgesi üzerinde ısrarla 
ve hassasiyetle durmaya çalıştığımız insan un
surunu yücelten, değerler manzumesini ifade 
eden terbiye sözcüğünü görmek imkânı yok
tur. Bu hali ile planın eğitim politikası, Ata
türk'ün çizmiş olduğu millî karakter, millî ah
lâk, millî ideal ve millî seciye değerlerinden de 
uzaktır. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; planın 
tümü üzerinde konuşan arkadaşımızın kanaati
ni eğitim sektörü için de tekrarlayarak ma
ruzatıma devam edeceğim. Bu plan gerçekle
şemez. Bu planın gerçekleşme şansı çok zayıftır. 
Tablo 554'te, Üçüncü Plan döneminde eğitime 
ayrılan ödenekler ve eğitim kademeleri arasın
daki dağılım gösterilmektedir. Bu tahminlerin 
iyi bir araştırma neticesi olduğu inancı kuvvet
li değildir. Yeni bir tercihle yola çıkan plan, 
sanayie vereceği ağırlık ölçüsünde sanayii des
tekleyecek öğretim dalları için yeterli tahminde 
bulunamamıştır. Husule gelecek açığın yıllık 
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planlarda yapılacak tasarruflarla da kapatıla
cağı zayıf ihtimaldir. 

ISayısal gelişmeler tetkik edilince, tablo 
558'de; 1970 - 1971 öğretim yılında faal ilkokul 
sayısının toplam 38 292 olduğu belirtilmiştir. 
Ancak bunun 5 sınıflı olan okul sayısı 5468 ol
duğu da ifade edilmektedir. Yani, bu 38 292 
okulun ancak 5 468 tanesi 5 ayrı sınıfa malik
tir. Diğerleri 5 sınıfı da çatısı altında toplaya
mamıştır. Demek ki, yarım asra yakın uygula
nan/ilkokul seferberliğinin ortaya koyduğu ye
kûn işte bu 5 468 sayısal yekûndur. 

Yine tablo 559'da, 1968 - 1972 yıllarından 
ilkokul yatırımlarını göstermektedir. Plan he
defi olarak tespit edilen 2,2 milyar TLlık ya
tırımın 1 146 700 000 liralık kısmı, yani yarı
dan fazlası harcanamamıştır, gerçekleştirileme
miştir. 

Tablo 562'de, ilkokullarda 5 sınıfı tek başı
na okutan öğretmen sayısının 12 191 olduğu da 
kaydedilmektedir. Demek ki, 38 292 okulun 
12 191'i tek öğretmenle eğitim görmektedir. 
Acaba şehir ve kasabaların dışında, 5 ayrı sı
nıfı olan ve 5 ayrı sınıfa ayrı öğretmen verebil
diğimiz kaç köy okulumuz mevcuttur, bu bil
gi planda yok. Ama bu bilgi elde edilince, bu
güne kadar yapılan ilkokul seferberliğinin bir 
başka açıdan değeri ve bugüne kadar Millî Eği
time, millî bünyeye katkısı ortaya çıkar. 

Tablo 563'te, «Sınıf geçme oranlan» ifade 
ediliyor. Bu 563 No. lu tablonun hemen üstün
de dikkate değer bir paragraf var, «... ilköğre
timde niteliğin düşmesi sınıf geçme oranlarını 
etkilemiştir» 1965 - 1966'da sınıf geçme oranı 
son derece calibi dikkattir; şehirlerde % 92,9, 
kırda % 93'tür. Bu oran 1969 - 1970 yıllarında 
şehirlerde % 82,6, kırlarda % 75,5'e düşmüştür. 

Bakıyorsunuz tek öğretmenle eğitim yapan, 
5 sınıfı bir arada okutan tek öğretmenle eği
tim yapan bir köy okulunda yıl sonu başarı nis
peti % 93'dür. Plana göre bu başarı 1970 yı
lında % 75'e düşmüş. Bu düşüşün sebebini de 
sayın plancılar niteliğin zayıflamasında bul
muşlar. 

işte biz burada sayın plancıların kanaatine 
iştirak etmiyoruz. Niteliğin bu köy okuluna 
varıp varmadığını bilmiyorum, ancak asıl hay
retimizi mucip olan husus, bu % 93'lük, % 75'lik 
başarı bir harikalar ülkesinin başarısıdır. Bu 

başarı, gerçekten son derece ileri ülkelerin ide
al başarısıdır. 

Bizim üzüntümüzün kaynağı, bu % 93'lük 
diploma dağıtma oranının sayın plancılar tara
fından ciddî bir başarı olarak değerlendirilme
sidir. 

Bu sebepledir ki, biz planın dayandığı do
kümanların ciddî olmadığı iddiasmdayız. Bu 
planın başarısı ve gerçekleşme şansı, daha oku
ma - yazma öğrenmeden, Türkçe konuşmayı be-
ceremeden diploma alan masum Türk yavruları
nın başarısına eş değer olacaktır. 

Planın eğitim sektöründe getirdiği tek yeni
lik ye reform, temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çı
karılacağıdır. Bu değişikliğin gerekçesi vazıh 
değildir. Bu tercihin iyi bir araştırma ve tetkik 
neticesi seçildiği ikminanı içinde de değiliz. 
Korkarız ki, bu tercih yeni külfetler, yeni mas
raflar ve yeni problemlerle bu konuyu biraz da
ha karışık hale getirecektir. 

'Sayın milletvekilleri, şikâyetini ettiğimiz te
mel eğitim üstüne kurulan orta öğretimin duru
mu ilköğretimden daha iyi değildir. Dengesiz
lik orta öğretimde daha da barizdir. Elimizdeki 
plan taslağı bu konuda sebep ve illeti birbiri
ne bağlıyor, tek tek sayarak neticesinin başa
rısız olduğunu ifade ediyor. Bölgeler arasındaki 
dengesizliğe orta öğretim katında müfredat, 

•öğretim metotları, eğitim araçları, okul binaları 
ve öğretmen yetersizliği bakımından husule ge
len dengesizlikleri de ilâve ederseniz, karşını
za bir yangın çıkar. Bu yangın Anadolu çocuk
larının üstün zeka ve kabiliyetlerini genç çağda 
kavurmaktadır. Size müşahhas bir misal ver
mek istiyorum: istanbul'da Alman lisesinin ha
zırlık sınıfını aşıp orta birinci sınıfı okuyan 
bir çocuğumuz başarısız gösterilmiş ve çocu
ğun okuldan alınması tavsiye edilmiştir. Aynı 
çocuk istanbul Vefa Lisesine gönderilmiş, o yıl 
yalnız sınıfının değil, Vefa Lisesi gibi çok ciddî 

, eğitimi olan, Devlet okulları içinde mümtaz bir 
j yeri olan ve kalabalık mevcudu bulunan bu 
; okulun birincisi olmuştur. Alman lisesinde ba-
! şansız olan bu çocuğumuz, Vefa Lisesinin o yıl 
j birincisi oluyor. Haliyle bu misal bizim orta öğ-
I retimin-, Devlet okullarının seviyesini ortaya çı-
i karmaktadır. Bunun dışında bir ihtimal, bu 
j azınlık okullannın başka niyetler taşıdığı inti-
| malini ortaya koyar ki, o halde Devletin güç-
İ süzlüğüne hamletmek gerekir. 
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Biz daha çok hüsnüniyet açısından baka
rak, bizim devlet okullarımızda müfredat ve 
eğitim noksanı olduğu kanaatinden hareket ede
rek meseleye dikkatleri toplamak istiyoruz. 

işte bu sebeple ve bu dengesizliklerle değil 
istanbul, Ankara, izmir gibi büyük şehirlerimiz
de okuyan çocuklarımız, 67 ilimizde, ailesinin 
dar gelirlerinden nasiplenerek hayatını Dev
letine, milletine ve toprağına bağlamış genç
lerin içinde yaşadıkları bu talihsizliği düşün
dükçe gerçekten teessür duymamak imkânsız
dır. 

Orta öğretim üzerindeki tenkidlerimizi sıra
larken tekliflerimiz üzerinde de durmak isti
yoruz. Herşeyden önce bir sistem bulmak lâzım
dır. Türkiye'de değer ve kültür buhranı vardır. 
Yerli, yabancı, eski, yeni, ileri, geri iddiaları 
ve hevesleri millî yapıda kopukluklar ve çö
küntüler meydana getirmektedir. Tanzimattan 
bu yana yabancı eğitim ürününün aydını geçi
nenlerle halkımız arasında uçurumlar vardır. 
Bunu ilk görenlerden biri Ziya Gökalp'tir. 
15 Eylül 1916 da ittihat ve Terakki kongresine 
sunduğu raporda Gökalp diyor ki: «Başka mil
letlerde en karakterli ve ahlaklı kişiler öğre
nimde en çok ileri gitmiş fertler arasından çık
tığı halde, bizde genellikle bunun zıddı oluyor. 
Türkiye'de vatan için zararlı adamlar medre
se, yahut mekteplerden nasip alanlardır. Tür
kiye'de medrese, yahut mektep, terbiye ettiği 
kişilerin ahlak ve seciyesini bozuyor. Bunun se
bebi de tekdir: Diğer milletlerin maarifi millî 
olduğu halde, bizim maarifimiz kozmopolittir.» 

Durum değişmiş midir? Elli yıl sonra aynı 
konuda ilmine değer verdiğimiz rahmetli Prof. 
Mümtaz Turlhan şu kanaatlarmı ifade ediyor: 
«Bizde ise tahsil sistemi, bilgi diye verdiği bazı 
malumat kırıntılarına mukabil, en bariz millî 
karakter Vasıflarını tahribeder. Verimsiz de 
olsa halk çalışkandır, münevver tembelliği öğ
renir. Halk şayanı hayret derecede bedenî mu
kavemete sahiptir, münevver, daha tahsili es
nasında yumuşar. Sonraları mukavemetini büs
bütün kaybeder. Halk kanaatkar, ağırbaşlı, va
kur ve hürmetkardır. Münevver, açgözlü, la
ubali, şarlatan, ya saygısız veya dalkavuk olur. 
Halk, umumiyetle dindar ve manevî kıymetle
rine hâlâ bağlıdır. Münevver ise ne dindar, ne 
de dinsiz. Fakat, çok iptidaî, dar ve çok fena 
tarzda materyalist olmuştur. 

i Bu mukayeseyi münevverin büyük bir ekse
riyetinin aleyhinde olmak üzere istediğiniz ka
dar uzatabilirsiniz.» 

Elli yıl sonra bu kanaati cerheden, bu ka-
nati çürüten bir ciddî görüş te ortaya konmuş 
değildir, işte karşısımızda duran tablo budur. 

Bu tespiti bilerek, eğitimin ilk şartı millî 
sistem kurmaktır. Bu sistem kendi kendisini 
yenileyebilecek, olgunlaştıracak ve kontrol ede
bilecek karakterde olmalıdır. Bu sistem, Türk 
toplumunun değerleri ile uyuşan, bütünleşen 
ve ahengi sağlayıcı olmalıdır. Eğitim sistemi, 
hizmet ettiği toplumun bünyesine ters düşme
den, ihtiyaçlara cevap verecek bir vasatta ye-
nileyici ve geliştirici görevini de ancak toplam 
kuralları ile uyuşarak başarılabilir. Eğitimin 
verdikleri, kazandırdıkları ile cemiyetin talep
leri, ihtiyaçları uygun olmalıdır. Aksi halde bir 

I bütün olan insanı parçalarız. Çünkü, amaçların
dan biri de ferde kişilik kazandırmaktır, eği
timin. Ferdin kişiliği ise, cemiyetin muazzam 
tesiri altındadır. 

Zaman zaman yabancı kaynakların daıha 
inandırıcı olduğunu sanan kanaatlar için seç
miş olduğum şu ifadeyi de müsaadenizle arz 
ediyorum: Stokholm Pedagoji Araştırıcıları 
Enstitüsü Profesörlerinden T. Husen; «Okul 
sosyal bakımdan nötr bir ortamda çalışamaz. 
Okul ile çevresindeki toplum arasında sürüp gi
den karşılıklı müştereklik, bağımlılık vardır. 
Bu da, okul sisteminin ihtiyaçlarını karşıladığı 
topluma has, tarihî, ekonomik ve sosyal güçle
rin etkisi altında kalarak eğitim yapmasını zo
runlu kılar.» diyor. 

Sözünü ettiğimiz eğitim sistemi Türk top-
lumunun dünya görüşünü işlemelidir. Bu görü
şü en veciz ifade ile yine Gökalp yapmıştır. 
«Türk eğitimi, Türk, müslüman ve çağdaş 
zihniyete sahip insanı yetiştirecektir.» 

ilmî değerini olan muihafaza eden bu tez bu
gün çok daha kuvvetli olduğunu ispat etmiştir. 
Çünkü, millî bir dünya görüşünden, millî mef
kureden nasipsiz yetişenler, memleketi içinde 
bulunduğumuz badireye sürüklemişlerdir. Bize 
yabancı kaynaklarla sömürenlerin aktif olanlar, 
milletle, devletle ve ordu ile karşı karşıya sa
vaş vermişlerdir. 

Asıl gözden kaçan oldukça büyük sayı kala-
I balığı olan bir başka yığın var. özellikle büyük 
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şehirlerde kaygısız, sorumsuz, kadınıyle erke
ğini ayırt ödemediğiniz vitrin insanları var. 
Kozmopolit bir ortamın ürünleri. Töresiz, zah
metsiz büyümüş, dejenere tipler var. Bu kötü 
Örnekler anlak dejenerasyonunu hazırlamakla 
görevlidirler. Bunlar kızıl tehlikeden daha teh
likelidirler. Çünkü her türlü kötülüğün vasa
tını bu türlü dejenerasyon ortamları büyütmüş 
ve (beslemiştir. 

işte eğitim ssitemimizin ruhu hakkında bu 
kanaati ifade ettikten sonra, eğitimde güdülmesi 
gereken bir başka amacında organizasyon ol
duğu kanaatini izhar edeceğiz. Bugüne kadar 
bu organizasyon kurulamamıştır. Daha iyi eği
tim yerine, daha hacimli, daha yaygın, daha bü
yük, daha gösterişli eğitim tezinden hareket 
edilmiştir. Bu tercih ilkokul seferberliğini, ona 
bağlı iri gövdeli, klasik ortaokul öğretimini bü
yütmüş, bu plansız büyüme yüksek öğrenimi sı
kıştırmış, zorlamış ve ezmiştir. 

Reform iddialarının, imkânların elverdiği 
en verimli tercihi yapmasını diliyoruz. Bize 
göre bu tercih, üstün vasıflı, inançlı ve yapıcı, 
yüksek öğretimden başlamalıdır. 

Yine tezin sahibi Mümtaz Turhan «Medenî 
milletlerde herkesin okur - yazar olduğu doğ
rudur, ancak bu bir sebep değil, sonuçtur, ileri 
milletler okur - yazar oldukları için gelişmiş de
ğil, gelişmiş oldukları için yüzde yüz okur - ya
zar olmuşlardır. Bir milletin iktisadî, içtimaî 
ve umumiyetle teknik ve askerî sahadaki kud
reti, okuma - yazma nispetine değil, birinci sı
nıf ilim adamlarıyle teknik mütahassıslarınm 
sayısına bağlıdır. Çünkü, ileriliği, zenginliği, 
kudreti temin eden alet ve vasıtaları, ilmî bu
luşları yapacak iktisadî imkânlar yaratacak 
olan ilkokul mezunu okur - yazarlar değil, mü-
tahassıs alimler ve teknisyenlerdir. 

Bir milyon ilkokul mezunu, bir tek alîmin 
yapacağını yapmaya muktedir değildir. Türki
ye'nin geriliğinin sebebi, halkın ümmiliği değil, 
aydınların yetersizliğidir» diyor. -

Bu reorganizasyon içinde Millî Eğitim Ba
kanlığının merkez teşkilâtını da görmekten 
memnun olacağım. Bakanlık, tayin, terfi, na
kil işlerinden başka, çağdaş eğitimin gelişmesi
ne ayak uyduracak mevzuat, müfredat ve eği
tim metodları üzerinde ihtisas merkezleri ku
rarak çalışmalıdır. Eğitimin en önemli unsuru 

öğretmendir, iyi öğretmen yetiştiren ülkeler iyi 
eğitim yapmışlardır. Aslında öğretmenin kötü
sü olmaz. Kötü olan öğretmen olmaz, öğret
men her zaman iyi olmalıdır. Türk insanı öğ
retmenine karşı beslediği saygıyı, çok veciz 
ifadelerle ortaya koymuştur. Okula, daha ilk
okula elinden tutup götürdüğü yavrusunu tes
lim ettiği öğretmene, gözü kadar sakındığı yav
rusunu teslim ettiği öğretmene; «Bunun eti 
senin, kemiği benim» demiştir, «istediğin gibi 
şekil ver, istediğin gibi öğret, benim sana inan
cım, saygım sonsuzdur. Bu çocuk, bundan son
ra senindir.» 

Ama, bu çocuğu teslim alan öğretmen bu iyi 
niyete ayak uyduramamışsa, o çocuk aile ile, 
aile yuvası ile okul arasında ikili bir dünya ya
şamak zorunda kalmıştır, işte bu genç çağda, 
bu çelişkiler haleti ruhiyesi içerisinde büyüyen 
insanın yetişkin olması, faydalı olması düşünül
mesi de bir hayal olur. 

İtibarlı öğretmene yılda bir defa eğitim yı
lının açış nutuklarında pofpoflanarak, övgüler 
dizilerek hakkında söz edilen kimse olmamak 
lâzımdır, öğretmeni bir Devlet anlayışı içinde 
itibarlı kılmak gerektir, içtimai bakımdan sos
yal bünyede itibarlı yapmak lâzımdır, malî ba
kımdan, geçim seviyesi bakımından itibarlı 
yapmak lâzımdır. 

Son yıllar göstermiştir ki, millî eğitimimiz 
en istikrarsız sektörlerden birisidir. Millî Eği
tim Bakanlığı değil iktidar değişikliği sırasın
da her Hükümet değişikliği, her bakan değişik
liği sırasında silbaştan yapmaya mecbur olmuş
tur. 

Bu istikrarsızlık haliyle Devlet eğitimini 
elinde tutan, millet eğitimini elinde tutan or
ganın başarısızlığına yol açmıştır. Siyasî çal
kantılar bu istikrarsızlığa tesir etmektedir. Bu
nun bir sonunu almak gerekir. Millî Eğitim, 
oturmuş köklü bir müessese halinde çalışmak 
zorundadır. 

Bu kanatlerimizi ifade ettikten sonra, elbet
te planın öngördüğü kalkınma tercihine ka
tılıyoruz. Kalkınmanın insan için olduğunu ve 
kalkınmanın ancak insan eliyle yapılacağı ka-
natini de muhafaza ediyoruz. Kalkınmadan bek
lenen; insanları daha mutlu, daha müreffeh ya
şatmaktır. Burada insana hizmet gayedir. Kal
kınmanın aracı da insandır, kalkınma insan 
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| planın dili yaşayan Türkçeye uymuyor. Bu dil 
\ bozuktur, bu planın anlaşılmasına imkân vermi-
l yor, en mükemmel belge olması lâzımgelen plan, 
\ bu cevherden, bu değerden yoksundur. 
j Yüce Heyetinizde kanunlaşıp çıkarsa korka-
j mm ki, gelecekte dili en güzel kullanması, en 
I güzel konuşması lâzımgelen parlamentoların iti-
I barına gölge düşecektir. Çünkü ilim bir zorlama 
j ile karşı karşıyadır. Dil zorlama götürmez. Dil, 
j yaşayan büyüyen haliyle gelişen bir müessese

dir. Dili zorlama suretiyle, Devlet zoruyle ka-
î bullendiremezsmiz. Bunun ciddî bir ilmî tetkiki 
I de yoktur. Geçmişle gelecek arasındaki bağ an-
j cali dille mümkündür. Ömer Seyfettin'i anlama-
1 yan bir çocuğun bir ilkokul veya lise öğrencisi

nin nasıl yetişeceğini merak etmekteyim. Yah-
j ya Kemal'leri anlamayan, Ömer Seyfettin'leri 

anlamayan, Atatürk'ün Nutku'nu tercüme edip 
i 
j okutmak isteyenler bu eğitim sistemini bu insa-
1 nımızı nasıl yetiştireceklerdir? O halde dil üze

rinde geçmişle gelecek arasındaki bağı tahri-
betmemek lâzımdır. 

eliyle gerçekleşir. Bu el ne kadar mahirse, ne 
kadar becerikli ve bilgili ise kalkınma da o ka
dar tutarlı ve süratli gerçekleşir. O halde va
sıflı insangücü kalkınmanın mimarıdır. Bize 
göre en önemli konu budur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kültür konusunda planın daha ihmalkâr 

olduğu intibaı doğmuştur içimize. Kültür bah
sini açtığınız zaman planda kültüre ait bir hük
mün, ciddî bir tetkik mahsulü olmadığı hissî 
derhal sizi karşılamaktadır. Kültür, bir mil
letin harsını, halk kültürünü ve aydın kültürü
nü bir arada tutan onu bir mefkurede yoğuran 
ve insanına karakter olarak veren değerler man
zumesidir. Medeniyet metot işidir, belli bir 
usulle yapılır, medeniyet taklit edilebilir. Ama 
kültür usulle, metotla yapılmaz. O büyüyen, 
gelişen, malzemeleri ile değerlendirilen ve in
sana, cemiyete ruh ve karakter veren unsurdur. 

Eğitim bilgi ise veya fertte zihinse, kültür 
o ferdin ruhudur, karakteridir. Ecnebi bir 
terbiye sistemi sistemlerin en mükemmeli dahi 
olsa onu taklidetmek kâğıt üzerinde kalma
ya mahkûmdur. 

Bir yabancı uzmanın bu konudaki şu görü
şünü ifade etmek istiyorum: «Gelişme halindeki 
ülkelerin öğretim reformlarına karşı çıkan en 
büyük engel Batı Avrupa okulları sistemini kö
rü körüne taklit edişlerindedir» diyor. 

Planda, kültür konusunda 872 nci sayfanın 
«Uzun Dönemli Gelişme Yönü» başlığı altında
ki bölümün 1682 numaralı paragrafında şu ifa
de var: «Zengin yerli değerlerimizi işleyen 
Türk sanat ve edebiyatının çağdaş uygarlığa 
katkıda bulunmaları özendirilecektir» denil
mektedir. Burada görüldüğü gibi millî değerle
rimiz yerine, yerli değerlerimizden söz edil
mektedir. Bu yerli değerlerimiz sözü henüz 
açıklığa kavuşmamıştır. Bu Gökalp'in anladığı 
mânada hars olarak mı değerlendirilmektedir, 
yoksa bazı çevrelerin Türk Halkı değil «halk
lar» var diyen bir kafanın eseri, sözünü bu 
açıklıkta söyleyemediği yerde milletin bütünü
nü ilgilendiren müşterek değerler yerine, yerli 
değer olarak parçalama, bölme takdiğini mi 
ifade etmektedir? 

Bu aslında bir dil meselesidir. Haliyle pla
nın dili daha önce de kıymetli konuşmacılar ta
rafından tenkMedümiş ve eleştirilmiştir. Bu 

Kaldı ki, bu Türk dünyasının müşterek 
malıdır. Esaret altında kalan Türk unsurları
nın yıllarca çektikleri çile bu dili unutmaya 
yetmemiştir. Halbuki bir öz vatanımızda Türk 
milletinin, Türk milliyetçiliğinin, Türk vatan
perverliğinin kaynağı olan dilimizi bu türlü tah
riplerle perişan etmekteyiz. Buna hakkımız ol
masa gerektir. Aslında kültürün yegâne unsuru 
da dildir. Bu suretle bu «Yerli değerler» sözü
nün açıklığa kavuşması lâzımdır. Bölgeler ara
sındaki lokal iddiaların peşinden gidiyorsa bu 
millî bütünlüğün aleyhinde bir gelişmedir ve 
plan sehven de olsa bu türlü bir ifadeyi kullan
mış olmaktan vaz geçmelidir. Bunun gözden 
kaçmış olduğunu kabul ederek düzeltilmesini 
temeni etmekteyiz. 

Gençlik konusuna gelince: Aslında millî 
eğitim ve kültür konülarıyle birlikte işlenmesi 
lâzımgelen bu konu bu sektörlerin dışında ka
lan kısmiyle değerli olmalıdır. Yani genç insa
nı eğitim yetiştirecek kültür olgunlaştıracak, 
ama bunun dışında kalan günlük ihtiyaçlarıy-
le de Gençlik ve Spor Bakanlığı meşgul ola
cak. Bu gençlik meselesini bize son yılların or
taya çıkarmış olduğu huzursuzluklar hatırlat
mıştır. Aslında bu huzursuzlukların kaynağı 
daha önce de ifade ettiğimiz gibi eğitimdeki 
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bozukluklardır. «Ne verdin, ne istiyorsun?» so
rusunun içinde yatar bu mâna. Gençlik konusu 
henüz iyi ve doğru anlaşılamamıştır, çünkü bu 
konuda araştırma yoktur. 

Sayın plancıların, temenniler olarak getir
diği dokümanı dikkatle okuyanlar bunun bir 
araştırma neticesi olmadığını anlarlar. Hattâ 
kendilerinden öğrenmek isteriz, bu konuda ya
pılmış bir istatistik var mıdır? Gerçekleri ak
settiren bir anket var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Komünistler bu noktaya gelmişlerse bu tür

lü yollardan g'eçerek gelmişleridir. Bugün gibi 
hatırlarım üniversite sıralarında anketler ya
pılmış kendi maksatları, kendi kanaatlerini 
empoze eden bu anketlere öyle ustalıklı sualler 
konulmuştur ki, bu anketi eline alan değer
lendiren kişi bir komünist; «işte bu sorunun ce
vabı bizim açımızdan böyle verilir, o halde bu 
çocuk benim işime yarar» demiş, onu mimle
miş sonra bu birliği kurmaya gayret etanriştir. 
Bu türlü anketleri yapmak için de fakülteleri
mizi alet etmişlerdir. Milletin ve Devletin aley
hinde çalışan insanlar bu türlü yolları 'deniyor 
da, milletin hayrına milletten nasiplenerek, 
milletten geçimini sağlayarak, millete hizmet 
etme mevkiinde olan bizler bu türlü yollarda 
gayretlerimizi esirgemekteyiz. 

Şimdi her şeyden önce bu işi üzerine alan 
üniversiteler bu araştırmayı ve bu geliştirmeyi 
sağlamalıdır, daha sonra yetkili organlar, ba
kanlıklar, nihayet Planlama bu işi biran önce 
yerine getirmelidir. Konuyu zaman zaman anar-

1. — Üçüncü Be§ Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa-

şik olaylar açısıddan değerlendirdik, veya genç
lik meselesini bir spor meselesi olarak ele al
dık, bazan da gençliği yalnızca üniversite genç
liği olarak kabullendik. Bugüne kadar Tür-
kiye^de sürdürülen gençlik hakkındaki mlüzalbe-
reler bu merkezlerde toplandı. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bir başka ko
nuya girecekteniz münasip bir yerde çalışma 
süremizin bitmiş olması nedeniyle ara vermek 
istiyoruz. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM CİNİSLİ 
(Devamla) — Sayın Balkanım, bununla iktifa 
edeceğim. Şayet müsaade ederseniz kısa bir 
zaman içinde toparlayayım. 

BAŞKAN — Ben yalnız şu şekilde size im
kân verebilirim. Konuşmanız çok kısa sürecek-
se buyurunuz bir miktar tolerans kullanıahım. 
Yok uzun sürecekse biliyorsunuz saat 15,00'ten 
sonra tekrar toplanacağız ve tekrar konuşmanı
zı ikmal etmek için imkân vermek durumun
dayız. 

D. P. GRUBU ADINA RASİM OİNİSLİ 
(Devamla) — Hay, hay nasıl arzu ederseniz 
efendim. 

BAŞKAN — O takdirde hatibin daha ser
bestçe konuşma olanağı bulmasını teminen ve 
çalışma süremizin de bitmiş olması aüddeniyle bu 
Birleşimin birinci oturumunu öğleden sonra 
saat 15,00'te tekrar toplanılmak üzerte kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 13,00 

yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkımna Planı 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 149 ncu Bireşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 3/170) 
(S. Sayısı : 747) 

BAŞKAN — Müzakerelere, bıraktığımız yer
den devam ediyoruz. Söz sırası Sayın Cinisli 
de idi, tamamlayacaklar. Buyurun Sayın Ra-
sim öinisli, Demokratik Parti Grubu adına. 

D. P. GRUBU ADINA BASİM CİNİSLİ 
(Erzurum) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar; 

Sabahki maruzatımın son bölümü olan genç
lik konusundaki kanaatlerimi arz ederek ko
nuşmama devam etmek istiyorum, ifade etti
ğini gibi, gençlik konusunu eğitim ve küMr 
bahsinin dışında düşünmek yanlış olur. Son 
yıllarda ortaya çıkan anarşik olayların asıl 
kaynağı, eğitim düzenimizdeki bozukluktan
dır, oradaki anarşidendir. Gençler, millî kül
türden, millî ahlâktan ve seviyeli bir ilimden 
yetesiye nasip alamadıkları için, bu boş olan 
kafalara zararlı akımlar, dolmasını bilmiş, ka-' 
falara dolan bu zararlı akımlar da genç insanı 
kendi inançları ve doktrinleri için araç olarak 
kullanmasını bilmişleridir. 

Gençlerin günahlarından çok, onları bu yö
ne iten, zaman zaman siyasî otoritenin ağzın
da, yılanın başı olarak nitelendirilen unsurları 
arayıp bulmak, onları günahkâr olarak ilân et
mek gerekir. Ama, bugüne kadar hu yılanın 
başının henüz ortaya çıkmadığı, müşahhas ola
rak ortaya çıkmadığı gözükmeMdeir. Halkın 
ve anime vicdanının bilgiM içinde olan bu un
surlar, hâlâ zararlı cereyanlarına devam et
mektedirler. Bunun yanında, affedilmeyen bir 
husus da; Devletin gençler üzer'imlde yetesiye ih
timam gösterememiş ve bu konuyu ihmal etmiş 
olmasıdır. 

Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, 
bu konuda şimdiye kadar ciddî bir araştırma 
yapılmamıştır. Bir anket, bir istatistik konu
su olmamıştır gençlik konusu. O sebeple, 
planda gençlik konusunda geleceğe muzaf sis
temli bir gelişmenin ışığını görememekteyiz. 
Plan, umumî temennilerden öteye geçememiş
tir. Hatta gençlik bahsinde plan, ilkeler bah
sinde meseleyi sporla başlatmıştır. Söylediği-

• miz gibi konuyu spor açısından değerlendirebi
lirsiniz, anarşik olaylar açısından değerlendi
rebilirsiniz; ama bunları ifade ederken, gençlik 
meselesini tam kucaklayamıyorsunuz. Onlar, 
büyük olan, ciddî olan, memleketin geleceği 
olan bir yekûnun idinde çürümüş noktalardır. 
Bu çürümüş noktaların ıslahı doğrudur, bu ıs
laha gitmek gerektir; ama önemli olan, büyük 
yekûnu, topyekûm kucaklayabilmektir. işte bu 
büyük yekûnun, bu büyük kütlenin ihmali ben-

I ce, bu çürümüş noktaların ıslahından veya çü-
I rümüş noktalardan daha fazla, memleketin ge

leceği için ehemmiyet arz etmektedir. 
Gençlik konusunu, ele alanlar, çoğu zaman 

üniversite gençliğinin meselelerini dile getir
mişlerdir. Aslında gençlik konusu, köyünde 
saban tutan köy delikanlısından, tezgâhının 
başında alış - veriş yapan esnaf gence ve öğ
retimine devam eden üniversiteli Türk çocu
ğuna kadar uzanan büyük bir çizgidir. Bu çiz
gide, işlenmesi lâzım gelen motifler değişiktir. 
Her yerin, her kademenin kendisine göre iş
lenmesi lâzım gelen motifleri vardır, eğitilme 

I metotları vardır. Biz, köyde, şehirde, kasıa-
I bada yaşayan gençlerin eğitilmesine, onların 

meselelerine parmak basma imkânlarından bu
gün mahrumuz. Bu üzüntümüzü ifade ederek, 
asıl bizim de ehemmiyet verdiğimiz üniversite 
gençliğinin problemleri üzerinde durma niyeti
ni ifade edelim. 

Üniversite gençliğinin meseleleri bugün hal
ledilmemiştir. Hem de öyle ilmî seviyede, ça
ğın icapları ölçüsünde değil, bumdan elli yıl 
önce halledilmesi lâzım gelen iptidai ihtiyaçla
rı halledilmemiştir. Bugün üniversiteli gençle
rin barınma imkânları tamamlanmamıştır. Bir 
beslenme problemi vardır üniversiteli gencin. 
Hiç bir üniversite bugün bir talebe lokantası
nı içimde barındırmamaktadır. Üniversiteli 
genç, verilen 350 liralık bursun, o günkü pa
yına düşeni nispetinde bir kuru köftecîidie veya 
bir pilavcıda karnını ucuz taraftan doyurma
nın yollarını aramaktadır. Bu suretle de, gıda
sını tam alamamaktadır. Barınma konusunda 
bugün üniversiteli gence Yurtlar Kre'di Kuru
munun yaptığı hizmetin dışında hiç biiır hizmet 
yapılmamıştır. Yurtlar Kredi Kurumunun yap
tığı hizmet de yetmemektedir. Geçenlerde 
Plancılardan ve ilgililerden bir sorum olmuş-

I tu; bugün Türkiye'de, okuyan, üniversite tah-
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sili yapan 200 000 civarında genç var. Bu 
200 000 gencin ne kadarı, okuduğu şeMrde 
aile dışımda barınmaktadır? Bunun adına yurt 
diyeb&feiniz, pansiyon diyebilirsiniz, kiralan
mış ev diyebilirsiniz; ama yekûn nedir? Yüz
de kaçı bu ihtiyaç içindedir? Bunu tespit ede
memişiz. Bir İstatistik Enstitümüz var, Genç
lik Bakanlığımız var, Planlama Teşkilâtımız 
var, Millî Eğitim Bakanlığımız var, bugüne 
kadar 200 000 genç içinde bir araştırma konu
su yapıp, bumu ortaya çıkaramamışız. Ve 
sonra gençlikten şikâyet etme hakkına sahip 
olmuşuz. îşte burada, bu hakkı taşımadığımız 
kanaatindeyim. Yetkililer, ilgililer, Devlet bu 
imkânları hazırlamadığı müddetçe, o gencin ih
tiyaçlarını karşılayamadığı müddetçe, oradaki 
bozukluktan, oradaki çürümüşlükten şikâyetçi 
olamaz, olmamalıdır. 

Aslında, -tekrar edeyim- bu çürümüşlü
ğün, bu başıboşluğun, bu anarşik olayların 
kökü de gençlik içinde değildir. Bunları genç
likten ayırmak lâzımdır. Gençlerle ilgili değil
dir. Bunlar yabancı kültürlerden, yabancı 
kaynaklardan beslenen unsurlardır. 

Zaman zaman üniversite çatısı altında, bu 
gençlerle ilgili iddialar ortaya atılmıştır; 
«Gençler, mademki geleceğim sahibi olacak
lardır, memleketin meselelerine uzak olmaması 
gerekir. Bu sebeple, politika ile meşgul olma
lıdır» iddiaları ortaya konmuştur. Bu iddiala
ra şu noktadan hareket ederek cevap vermek 
gerekir iüm, siyaset başta, her şeyin yol gös
tericisi olmalıdır, öncüsü olmalıdır. Bu görü
şe katılıyoruz. Memleket bünvesinde her geliş
menin anahtarını ilim vermelidir ve yol gös
termelidir; ama, bizdeki iMm adamları gibi, 
kürsüsünden inip siyasete yol gösterecek yerde, 
siyasetin ardından gidenler bu tezi savunamaz- I 
lar. Çünkü, kitap yazacak yerde bildiri yayın
layan, bildiri dağıtan üniversite hocası hem 
öğrencisi gözünde, hem ilmî seviyede, hem de 
memleket çapında itibarını kaybetmiştir. Bu 
insan, bu iddiayı savunamaz. Objektif olma
dığı müddetçe, ilmî ölçülere, ilmî ahlâka bağlı 
kalmadığı müddetça bu üniversite çatısı altında 
politika konuşulamaz, politikaya yön verme 
iddiası savunulamaz. Ama geçmişte örnekleri 
vardır, politikanın ardına takılıp giden üniver
site çevreleri olmuştur ve yapılan tahribat, bu
günkü sıkıntı bu gelişmenin eseridir. 

Ayrıca, bu politik zemine iten üniversite 
dışı çevreler de vardır. Bu çevreleri daha baş
ka bir zamanda, daha başka bir münasebetle 
dile getirmekte fayda olacaktır. Gençlerimizin 
enerjileri vardır, gençlerimizin vakitleri bol
dur, gençlerimizin heyecanlan sağlamdır, 
muhakemeleri berraktır, aydınlıktır. İşte Dev
lete, yetkili organlara düşen iş, bu vakti, 
bu enerjiyi, bu heyecanı, bu muhakemeyi iyi 
istikamette, milletin, memleketin faydası is
tikametinde geliştirmenin yolarını aramaktır. 
O yönde kanalize etmek, memlekete faydalı 
hale getirebilmenin imkânlarını aramaktır. 
Beceriksizliklerle, tembelliklerle işlemez halde 
olan mekanizmalar, yetkililer gençlere şikâyet 
sunmak suretiyle mesuliyetlerinden kurtula
mazlar. Gençleri anlamak lâzımdır, gençlerle 
beraber olmak lâzımdır. Gençlere üstten bak
makla gençlik meselelerini halledemezsiniz. 
Genç, her şeyden önce, kendisiyle ilgilenen ki
şilerin samimiyetine inanması lâzımdır. Bir öğ
retim üyesi ile gencin arasındaki münasebeti ar
tık bugün, bu çağda bir samimî ölçü içinde, 
öğreten - öğrenen münasebetimi kurmak sure
tiyle tanzim etmek lâzımdır. 

Geçmişten bdr örnek vermek istiyorum. Si
yasal Bilgiler Fakültesinin sabık dekanların
dan birisi «benim fakültemde kızılın her tonu 
olur; ama başka renge müsaade etmem» de
miş idi. Bu, hafızalardan silinmedi, hâlâ kula
ğımızı tırmalayan bir sestir; «Bandan Fakültem
de kızılın her tonu yaşar; ama başka renge mü
saade etmem.» 

işte bu çatı altında ilim yapılmaktadır, bu 
çatı altında memleket evlâtları yetiştirilip, hem 
de idareci olarak yetiştirilip memleket hizme
tine sunulmaktadır ve o gençten biz mülkî amir 
olarak hizmet beklemekteyiz. Her şeyden ön
ce ilmî görüşe aykırı bir tutum. Bir taassup, 
bir inhisarcılık var. İlimde inhisarcılık olmaz; 
«Yalnız kızıla müsaade ederim de, başka bir 
ilme, başka bir görüşe müsaade etmem» diyen 
kimse, her şeyden önce ilmî mantığa, ilmî an
layışa uzaktır. Bu insan, eğitici olamaz. Genç
leri bu gibi kimselerin eline teslim etmek vebal
dir, tarih bu vebali taşıyanların üstüne yıkıla
caktır. Bugün gençleri tahrik edenler, gençle
ri tahribedenler, hâlâ görevleri başındadır, 
üniversite çatısı altında hizmetöerinje, tahrip 
hizmetlerine devam etmektedirler. 
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Planda, daha önceki müzakereleri sırasında 
var olup şimdi çıkarıldığını memnuniyetle gör
düğümüz bir ifadeyi yüce huzurunuzda dile 
getirmek istiyorum. Zaman zaman bu türlü 
parlak sözlerle mana gizlemek yoluna gidilmiş
tir. 

Eski stratejide, «Gençlik» bahsinde, 7.51, 
sonra 7.55, daha sonra 7.57 ile rakamlanan bir 
paragrafta; «Genç kuşağın evrensel değerler 
sistemli» evrensel değerler sistemi... «..ve tüm 
insanlığın mutluluğu, özlemi ile yetiştirilece
ği» ifade edilmiş idi. Tekrar ediyorum; mem-
nunivetle görüyoruz M, bugün elimizde bulu
nan Planda bu görüş mevcut değildir, çıkarıl
mıştır. Ama, bu hangi zihniyetten doğmuş
tur? Devletim müzakere ettiği masaya nasıl 
bir kanaatten hareket edilerek gelmişti? Bu 
«Evrensel değerler» ne demektir? İşte sol li
teratürden veya aşırı sol literatüründen doğan 
bu «Evrensel değerler sistemi» denilen bir taas
sup içindeki şey, tespit edilmiş komünist değer
ler sistemidim. Çünkü, orada «beynelmilelci
lik» voktur. Bir «evren görüşü», sabit olan, 
dünya değişse de, dünya gelişse de bu görüsün 
bir «evren görüşü» olduğu taassubunda ısrar 
ediş vardır, «beynelmilelcilik» «evren» mana
sına gelmez. «Evren» ile «beynelmilelcilik», 
milletlerarası münasebeti bu literatür birbirin
den ayırmıştır. İnsanlığın tüm mutluluğunu is
temek hakkımızdır, insanlığın tüm mutlulu
ğuna gençlerimizi hazırlamak görevimizdir; 
ama her şeyden önce milletimizin mutluluğunu 
düşünmek önde gelmez mi? Milletimizin mut
luluğunu düşünmeyenler, millî geleceğimizi 
düşünmeyenler, Dünyanın mutluluğunu düşü
nürken bir fazla iş, bir fantazi iş üzerinde ol
salar gerektir. Nitekim. 1 Mart 1932 tarihli 
Meclisi açış nutkunda Mustafa Kemal Paşa; 

«Efendiler, yetişecek çocuklarımıza göre
cekleri tahsilin hududu ne nflursa olsun en ev
vel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istMâl:iî'e, 
kfindı. beneğine va anasırı mirîyesine düşman 
bütün unsurlarla mücadele etme lüzumu öğre-
tümelidiir.» diyor. 

İşte, kendi milletine düşman bütün unsurlar
la mücadele etme hünerini gençlerinize öğrete-
mezseniz, bu ahlâkı, bu yeteneği vereımezse-
niz o boşluğun yerini başka unsurlar doldurur 
ve siz onların peşinden gitmeye mecbur kalır
sınız. 
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Üniversite gençliğinin meselelerini ifade 
öderken, barınma konusundaki kanaatlerimizi 
özetlemiştim. Burada, Planlamanın veya il
gili organların dikkate alınması lâzım gelen 
hususlardan birisi de mahallî yurtlardır. Bu
nun bir politikasını tâyin etmek lâzımdır. Kre
di ve Yurtlar Kurumunun yapmış olduğu yurt
lar, eğitim bakımından kifayetsizdir. Yurt
larda bir eğitim söz konusudur. Bu eğitim 
gece eğitimi olabilir, sair eğitimlerle boş za
manları değerlemidirme şeklinde ortaya konula
bilir. Bu mesele ihmal edilmiştir. Ayrıca, bu 
mahallî yurtlar düğümüne de bir çözüm getir
mek lâzımdır. Kopuk kopuk büyük şehirlerin 
köşe bucağına dağılmış yurtlar, bir insicam 
içinde, bir ahenk içinde bir araya getirilmeli
dir. Orada yaşayan çocukların, gençlerin, 
mahallî şartlardan kurtulduğu kanaatinde de-
TİMm. Bu mahallî şartların güzel taraflarını 
takdir ederim; ama gelişmesi lâzım gelen, tör-
üülenımesi lâzımgelen, çağm icaplarına uyma
sı lâzım gelen hususları muhafaza etmesi gele
cek için verimli olmuyor. 

Beslenme üzerine de eğilmek lâzımdır. Üni
versite gençliğinin beslenmesi başlı başına bir 
konudur. Bunun, her şeyden evvel ele alın
ması şarttır. Dört liraya karnını doyurmak 
mecburiyetinde kalan g&aç, porsiyonu yirmi 
lira olan bir lokantada yemek yiyemez, işte bu 
genci en fazla beslenmesi lâzım gelen çağda, 
en güzel giyinmesi lâzım gelen cağda, bu türlü 
mahrumiyetlere iterseniz; insan olan, fıtratın
da mevcudolan, insanoğluna has olan birta
kım hevesler ve içgüdüler harekete geçer, is
yankâr olur. Bu sebeple, eğitilmek mevkiin
de olan gençlerin nefsî terbiyelerini de bu ihti
yaçlarını temin etmek suretiyle desteklemek 
lâzımdır. 

Tekrar ediyorum, buqün hiç bir üniversi
tede, yetersi kadar üniversitede okuyan nenele
rin beslenilmesini sağlayacak talebe lokantası 
yoktur. 

Geçinme konusunda, durum çok daha feci
dir. Bugün öğrencilere burs veririz, Devlet 
fedakârlık ettiğini söyler, özel teşebbüs burs 
verdisini ifade eder. Verilen burs 350 liradır. 
Avda 350 liralık burs, bu gendin bir ay hem 
okuma ihtivaclarmı, gereçlerini, araçlarını te
min edecek, hem giyim - kuşamını sağlayacak, 
hem beslenmesini yapacak. Eğlencesi ve sair 
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hususları da zaten bir yana bırakmak zorunda 
kalıyor, onları da söz konusu etmeyecek. 

Muhterem arşadaşlarım; bugün vitrinlerde 
bir çift pabuç 250 İradır. Bir genç bir çift 
pabucu, genç olması, yani bedeninin icabı ola
rak üç ayda, dört ayda eskitir. Halbuki, ayda 
20 lira tasarruf eden bir insan bir senede bir 
çift pabuç alamaz. Bugün yapılan, gençler içi
ne girerek yapmış olduğumuz ciddî tetkikler, 
bu bursların asgarî 750 lira olması lâzım geldi
ğini ortaya koymuştur. Bu bursların 750 lira 
olması lâzımdır, bu yöne gidilmesinin fayda
ları olacaktır. 

öğretmen - öğrenci münasebetleri; daha ön
ce de ifade ettiğimiz gibi tanzim edilmeli ve 
bu zararlı cereyanlara gönlünü kaptırmış, ak
lını kaptırmış öğretini üyelerinden bu gençler 
kurtarılmalı, sağlam, sıhhati ve ilim ahlâkına, 
bağlı öğretim üyeleri tarafından gençler, tahsil 
etme imkânlarına kavuşturulmalıdır. 

Gençlerimizin spor faaliyetleri söz konusu
dur. Bugün Gençlik Bakanlığınım büyük öl
çüde ele almış olduğu spor, üniversitelerimiz
de söz konusu edilmemiştir. Bugün üniversi
telerimizin hiç birinde açık hava, kapalı salon 
spor sahası mevcut değildir. Gençler, en fazla 
spor yapma çağında olan gençler bu imkândan 
mahrumudur. O suretle boş vakitlerini ya sokak
ta, ya kahve köşelerinde, ya da politika mer
kezlerinde geçirmektedirler. 

öğrenci dernekleri, başlı başına ele alın
ması lâzım gelen bir husustur. Bu öğrenci der
neklerimi ne tümü ile itebilir, ne de bütünü ile 
tasvibedebilirsiniz. 

Bugün üniversite gençliğinin kitabı yoktur, 
lâboratuvan noksandır, sınıflan kalabalıktır. 
Üniversite ihtiyaçları sırasında ifade ettiğimiz 
gibi bugün bu güç şartlarda okuyan gençlerden 
verim beklemek de nafile olacaktır. 

Gençleri sokakta bekleven bir yığın tehlike 
daha vardır. Bunlar; kahvehanelerde kumar 
oynavan kötü örnekler, beyaz zehir, sokakları 
kirleten vitrin adamları, müstehcen neşriyat 
gençlerimizi tehdit eden tehlikelerdendir. 

Boş zamanlarını müzikle, edebiyatla, folk
lorla değerlendirmek isteyen gençler, bu im
kânlardan mahrumdur. İşte bu imkânları sağ
lamak, gençlerimizi hem gelecek için, hem de 
kendi eğitim seviyelerimde verimli olmalarını 
temin edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün genç insan
lar bir arayış içindedir. Kendimi yetiştirmenin, 
kendini bulmanın, kendinde milletini bulma
nın heyecanını yaşamaktadır; ama bu arayış, 
bu heves ve aşk, kendi arzulan içinde hapsedil
miş, çaresizliğine terk edilmiş bu suretle de 
genç potansiyel yığın halimde bir yere terk edil
miştir. Çok faydalı olacak bu unsur, güzel iş
lenirse, memleketin geleceğini aydınlık gör
mek imkânına sahiboluruz. Hem bu çağda, eko
nomik bakımdan, sosyal bakımdan, her türlü 
cevheri üzerinde taşıyan gençlerimiz, cemiyet 
için bir örnek, cemiyetin olgunlaşması için bir 
unsur olma imkânlarına sahiptir. 

Kırkbin köyümüzün kırkbin rengi var; folk
loru var, kültürü var ve kırkbin köyün kırk
bin rengini bir merkezde toplayan gençler, 
memleketin bütünlüğünü üniversite sıralarında 
sağlayan gençler, birbirleriyle kültür alış - ve
rişinde bulunamıyorlar. Neden? Çünkü, bu 
türlü bir araştırma, bu türlü bir çalışma, her 
şeyden önce Devletten, üniversiteden gelmeli
dir. 

Bu mâruzâtımı dinlediğiniz için size, Sayın 
Bakanlığa ve sayın ilgililere teşekkür eder, 
Demokratik Parti Grubu adına saygılarımı su-
nanm. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Savın Cinisli. 
Şahıslan adına söz alan arkadaşların sırası

nı takdim ediyorum. 

Sa^ın Sevdibeyofflu, Sayın Bav+ürk. Sayın 
Karakeçili, Sayın Çetimkaya, Sayın övet ve 
Sayın Abbas. 

Aynca, Sayın Eroğan'ın talepleri var. Daha 
evvel konuşma yaptıklan için, bu konuşmacı
ları. takiben söz isteyen başka üve olmadığı tak-
d'rde söz talebinizi yerine getireceğiım Sayın 
Eroğan. 

Savun Mehmet Seydibeyoğlu, buyurun efen
dim. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Savın Başkan, değerli milletvekilleri; ttze 
*eq daçıMan ve 1 100 sayfayı bulan Üçüncü 
Bes Yıllık Plan hakkındaki şahsî görüşlerimi, 
inceleyebildiğim kadanyla arz etmeye çalışaca
ğım. 

Yap+ığ^m •inceltinelerin tesurit fittijS-irn odur 
ki, b". n^nda. srecpn 10 yllık T)lf»n ıVmenrinîTi ba
sanları, aksayan yönleri, roltenHer. b*>zı hatalı 
yargılara rağmen, genellikle objektif olarak de-
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ğerlendirilmiş, halihazır durum, bünyedeki ve 
düzendeki bozukluklar, bunların nedenleri, bazı 
eksikliklere rağmen açık yüreklilikle ifade edile
bilmiştir. Ne var ki, birçok gerçeğin ifade edil
miş olmasına rağmen amaçlara ve hedeflere var
mada, kalkınmanın sağlanmasında, stratejide tu
tulan yollar, müracaat edilmek istenen araçlar 
yönünden bu planın tam manasıyla tutarlı ve ki
fayetli olduğunu ifade etmek de mümkün değil
dir. Planı bu haliyle biz bir iyi niyetle tavsiyeler 
manzumesi olarak görmekte olduğumuzu ifade 
etmek istiyoruz. 

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
bütünleşme ve 1995'te gümrük birliğini sağlama 
yolunda siyasî tercihini yapmış olduğuna göre, 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 22 yıllık bir perspek
tif içinde el alınması doğaldır ve tutarlı bir 
hareket olarak müşahade edilmektedir. Ancak, 
ortaklık anlaşmasındaki aksaklıklar, Türkiye 
aleyhine olan şartlar düzeltilmedikçe beklenen 
hedefler ve sağlanması gerektiği ileri sürülen 
faydaların sağlanabileceği kanısında değiliz. 

Kalkınmanın gereği gibi sağlanmasımda bu 
planla mümkün görmediğimizi ifade etmek 
mecburiyetindeyiz. Şüphesiz sanayileşme terci
hi olumlu bir tercihtir. Elbette ki, kalkınma
nın motoru sanayileşme olacaktır. Türkiye'nin 
bu alanda çok geri kaldığı gerçeği de doğru
dur. Ne var ki, 19 ncu Yüzyılın liberal kapita
list sistemiyle, kalkınma modelinin bugünün 
dünya şartlarına ve olanaklarına uygun düşme
yeceği de bir gerçektir. Türkiye'nin şartlarına 
uygun bir modelin aranıp bulunması zarureti 
ortadadır. 

Sanayileşme hareketinin yükünü köylü, iş
çi, küçük esnaf, memur gibi geliri dar olan 
zümrelere yükletmek suretiyle kalkınma sağla
nacağından emin bulunmamaktayız. 

Türkiye'nin geri kalmışlığmdaki sebeplerin 
başında yapısal bünye bozukluklarının geldiği 
bir vakıadır. Düzendeki bu bozukluğun kalkın
mayı güçleştirdiği, geciktirdiği gerçeğini sade
ce ekonomik yapı bozukluğunda aramamak lâ
zımdır. Ekonomik yapıyı bugünün gelişmiş ül
kelerin yapısına ulaştırmak için toprak ve ta
rım düzenindeki yapısal ve bünyesel bozukluk
ların biran önce giderilmesi, toprak reformunun 
Türkiye'nin şartlarına uygun, gerçekçi bir bi
çimde gerçekleştirilmesi şarttır. 
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Eğitim düzeninin bugünkü perişan halden 
kurtarılması, teknik eğitime hız verilmesi, ön
celik verilmesi, temel eğitimin yüzde yüz ger
çekleştirilmesi, örgün eğitim yanında işgücü 
kalitesini yükseltebilmek için yaygın eğitime 
hız verilmesi de şarttır. Eğitim reformunu ger
çekçi ve akılcı yoldan biran önce yapmak, ger
çekleştirmek zorundayız. 

Kamu idaresinin pahalı ve verimsiz çalışma
sına tez elden yön verilmelidir. Kamu iktisadî 
teşebbüslerinin, verimlilik ilkesi ve kalkınma
nın öncülüğünü yapacak bir biçim ve şekilde 
reorganizasyonu tez elden gerçekleştirilmeli
dir. 

Yeraltı kaynaklarımızın sanayileşmenin de, 
kalkınmanın da en büyük aracı olduğu ve en 
esaslı kaynağı teşkil ettiği gözönüne alınarak, 
servetlerimiz yabancı sermayenin de, verimi az 
ve başarısız çalışan özel kesiminde istismarından 
kurtarılmalıdır. 

Bunlara planda geniş yer verilmiştir. Ancak 
bu yer verişte bürokratik bir zihniyetin hâki
miyeti açıkça görülmektedir. Halkçı ve gerçek
çi bir yöntem kabul edilmedikçe başarının tam 
ve mükemmel olamayacağını hatırlatmakta fay
da mülâhaaz ediyoruz. 

Şu hususu da belirtmek istiyorum iki, halk 
yararına reformların halka rağmen yapılması 
mümkün değildir. 

Bu hususları belirtikten sonran önemli bir 
konuya planda değerince yer verilmediğini be
lirtmek istiyorum. Bu da, Türkiye'de âdil ve 
verimli işleyen bir vergi düzenimi vardır ki, 
planda vergi reformundan söz edilmediği husu
sudur. 

Vergi, vatandaşın malî gücüne göre Devlet 
masraflarına iştiraki olarak tarif edildiğine gö
re, vergi sistemimizin bu tarife uygun bir tat
bikatı mı vardır ki, planda bu konuda ümit ve
rici bir ışık yoktur? 

Az kazanandan az, çok kazanandan çok ver
gi ilkesinin uygulandığını bu millet ne zaman 
görecektir?. 

Kamu maliyesi açığının ne zamana kadar az 
gelirlinin sırtına bir kambur gibi çöken dolaylı 
vergi yoluyle kapatılmasına devam edilecek? 
Biz bunu planın en büyük eksikliği olarak gö
rüyoruz. 
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Planın diğer bir noksanlığı, sosyal muhte
vasının zayıf oluşudur. Halkımızın yaşama dü
zeyinin yükseltilmesinden, istihdam olanakları
nın artırılmasından, gelir dağılımının iyileştiril
mesinden söz edilirken, sosyal hedeflerin ihma
li pahasına kalkınmanın nasıl gerçekleştirilece
ği sorusunu sormamız gerekiyor zannmdayım. 

Diğer taraftan tarım kesiminin bu planda 
gereği gibi ele alınmadığını, ihmal edildiğini 
görmekteyiz. Türkiye nüfusunun % 65'i hâlâ 
tarımdan geçimini temin etmektedir ve gayri 
safi millî hâsıladan ancak % 23 bir pay almak
tadır. İhracatımızın % 83'ü halen tarıma daya
lıdır. Hal böyleyken, planda öngörülen 281 mil
yar liralık yatırım içinde sadece 33 milyarlık 
bir yatırımın tarım kesimi için öngörülmesi bu 
kesimin ihmal edildiğinin en açık, en bariz de
lilidir. Bilhassa bu planda kooperatifçilikten 
çok bahsedildiği halde, tarım kesiminin kalkın
ması için kooperatifçiliğin önemine gereği gibi 
değinilmediğini görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu genel görüşler
den sonra, teferruata daha fazla girmeye vak
timin de müsaidolmaması cihetiyle, ben kısaca 
bir - iki konuya değinmek istiyorum. Bunlardan 
bir tanesi karayolu sorunudur. 

Planı tetkik ettiğimizde görmekteyiz ki, ka
rayolu sorununa gereken önem verilmemiştir, 
ayrılan ödenek çok azdır, Planda öngörülen ya
tırımın miktarına göre bu ödeneği çok az bul
duğumuzu ifade etmek isterim. 

Yüksek malûmları olduğu gibi, karayolu sa
nayileşmenin de, kalkınmanın da alt yapısıdır. 
Çok zaman herhangi bir tesisin bölgemizde ku
rulmasını istediğimiz zaman bize ifade edilen, 
yol olmadığı keyfiyetidir. Karayollarına rağbe
tin hızla artmaya devam ettiği bir gerçektir. 
Hal böyleyken, planda görüyoruz ki, (planın 
649 ncu sayfasındaki 455 numaralı tabloda) yol 
ağ uzunluğu 1972 yılında 221 508 kilometre. 
Perspektif planın son senesi olan yılda yine 
221 508 kilometreden ibaret. Planda denilmek
tedir ki, mevcut yol aynen muhafaza edilecek, 
ancak standartları yükseltilmeye çalışılacaktır 
ve bu suretle daha fazla trafik hızlanacak bu 
yollar üzerinde. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin bölge 
bölge yol davası halledilmiş olsaydı belki stan
dartların yükseltilmesiyle İktifa edilebilirdi. | 
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Bugün Türkiye'de hâlâ anaistikamet yollan ol
mayan bölgeler vardır. Karayolları bölge mer
kezi. bulunmasına ve bir vilâyet sınırı içinde 
1 500 kilometre il yolu olmasına rağmen bunun 
içinde ancak 70 kilometresi asfalt yol olan ille
rimiz vardır. Bunu bir misâlle arz etmek ister
sem, seçim bölgem olan Kastamonu'yu göster
mek suretiyle ifade edebilirim. 

Kastamonu'da Karayolları 15 nci Bölge Mü
dürlüğü 1966 yılında kurulmuş olmasına rağ
men, bugüne kadar halen anaistikamet yolları 
bile yapılamamış durumdadır. Ancak, 70 kilo
metre asfalt yol vardır. Gündem dışı bir ko
nuşmama sayın Bayındırlık Bakanı burada ver
diği cevapta, bu bölgenin karayolu bakımından 
Türkiye'nin en geri bölgelerinden biri olduğu
nu ve özel çalışmalar yapılacağını ifade ve be
yan etmişti. Hal böyleyken ve Türkiye'de bu
nun gibi daha birçok bölge yolsuzluğun ıstıra
bını çekmekteyken, karayolu bahsinde 281 mil
yarlık yatırımdan 7 600 000 000 liralık bir ya
tırımla iktifa edilmesi ve yeni yol yapımına gi
dilmemesi keyfiyeti, hakikaten, yol bakımın
dan, geri kalmış bölgelerin âkibeti bakımından 
düşündürücüdür. 

İkinci bir konu olarak orman konusuna de
ğinmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, yüksek malumla
rı olduğu üzere Anayasanın 131 nci maddesin
de Yüksek Meclislerce bir değişiklik yapılmış
tır. Bu maddede yapılan değişikliklikle maksut 
olan, orman sınırları içine alınmış olup da Ana
yasanın tatbik edildiği tarihten önce orman 
vasfını kaybetmiş olan bölgelerin, orman köy
lerinin kalkınabilmesi için ve orman içinde ya
şayan 10 milyon vatandaşın hiç değilse kısmen 
olsun istirabının dindirilebilmesi için tarım ara
zisine tahsisi keyfiyeti derpiş edilmiş bulunu
yordu. 

6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik 
yapılması hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubundan 74 üyenin 1971 yılının daha dördün
cü ayında bir teklif verdikleri; bu değişiklik
ler arasında da, orman köylerinin kalkındırıl
ması için 6831 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sinin değiştirilerek, orman köylerinin kalkınma
sına tahsis edilecek bir fonun teşkili istenmiş. 
Aynı zamanda orman köylüsünün ormanın iş
letmesine iştiraki ve kalkmabilmesinin temini 
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için de 39 ve 40 ncı maddelerde yapılacak de
ğişiklikle orman köyleri kooperatifleri vasıta-
siyle orman köylerinin orman ürünlerinin de
ğerlendirilmesinde kooperatifler kanalıyle işti
raklerinin temin edilmesi yanında, aynı zaman
da ormanın işletmesine ve korunmasına da iş
tirakinin temin edilmesi istenmişti. Bundan son
ra Hükümetin bir tasarısı geldi; sırf Orman 
Kanununun 12 nci maddeye kadar olan kısmını 
değiştiren tasarılarından başka ayrıca iki ar
kadaşımızın daha teklifi oldu; fakat ne yazık 
ki 0. H. P. li arkadaşlarımızın getirdiği orman 
köylüsünün lehine olan teklif, müzakerede bu 
Hükümet tasarısıyle birleştirilmemiş, bir arka
daşımızın önergesi üzerine gündeme alınarak 
diğer tasarı komisyona iade edilmişse de maa
lesef köylüden yana olduğunu ve bilhassa or
man köylüsünün dertleriyle ilgilendiğini kür
sülerde ifade eden, fakat iş tatbikata gelince 
bunun aksine hareketi daima bir yol ittihaz et
miş bulunan komisyonun A. P. li üyelerinin oy-
larıyle orman köylüsü lehine olan C. H. P. li 
üyelerin bu teklifi, yeniden komisyonda redde
dilmiş bulunmaktadır. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) -
A. P. li yok, komisyon üyesi var. 

Komisyonda 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Hakikati söylüyorum beyefendi, komisyonda da 
A. P. li var. 3 A. P. li üyenin oylarıyle bizim 2 
oyumuza karşı Karma Komisyonda bu teklif 
geçen hafta içinde reddedilmiştir. Eğer tetkik 
ederseniz görürsünüz. 

Hal böyle iken planda bu konuda detaylı 
bilgilere tesadüf edemediğimi ifade etmek isti
yorum. 

Bir kısa konu olarak da kâğıt sanayiine de 
ğinmek istiyorum. Çünkü kâğıt sanayii orman 
ürünlerine dayalı bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, planda kâğıt sana
yii hususundaki paragrafları detaylarıyle ince
lemeye çalıştım ve gördüm ki, plancılarımız ve 
Hükümetin üyeleri bir konuda İsrarlı. O da şu: 
Kâğıt fabrikaları hammaddesinin bulunduğu 
yerlerden çok, politik tercihlerin kuvvetli ol
duğu yerlerde yapılmaktadır. Bunun müşahhas 
misalini yine Orman Bakanlığı Planlama Dai
resinin resmî rakamlarına göre açıklamak iste
rim. 

Şimdi Orman Bakanlığı Planlama Dairesinin 
SEKA'ya yazdığı 3 . 12 . 1971 tarihli bir yazı
ya iliştirdiği bir liste var. 11 orman başmü
dürlüğünün kâğıtlık odun istihsali hakkındaki 
rakamları. 

Vaktinizi almamak için detaylarına inmiyo
rum, yekûn olarak veriyorum. 

1. — Artvin Başmüdürlüğü 79 362 m3, 
2. — Trabzon Başmüdürlüğü 99 824 m3, 
3. — Giresun Başmüdürlüğü 79 143 m3 

4. — Amasya Başmüdürlüğü 132 988 m3, 
5. — Kastamonu Başmüdürlüğü 298 762 m3, 
6. — Zonguldak Başmüdürlüğü 135 056 m3, 
7. — Bolu Başmüdürlüğü 267 347 m3, 
8. — Ankara Başmüdürlüğü 73 849 m3, 
9. — Muğla Başmüdürlüğü 239 569 m3 

10.— Denizli Başmüdürlüğü 95 861 m3, 
11. — Adapazarı Başmüdürlüğü 16 565 m3, 

Şu resmî rakamlar Orman Bakanlığının 
Planlama Dairesi tarafından SEKA'ya yazılan 
yazıya ekli listeden alınmıştır. Ben listeye gö
re burada Kastamonu, istihsal yönünden en 
başta yer almaktadır. Buna rağmen, bugüne 
kadar ısrarlı taleplere rağmen, Kastamonu'da 
bir kâğıt fabrikasının yapılamayışı nedenini an
lamak mümkün olmamıştır. 

Bu konuda Sayın Sanayi Bakanına da bir 
sual tevcih etmiştim. Buna verilen yazılı ce
vapta şunlar yer almaktadır: «Seliloz ve kâğıt 
fabrikalarının yer seçimi işleminde dikkate alı
nan hususlar başta hammadde kaynaklarının 
kifayet derecesi...» 

hammadde kaynağı bakı-
birinci sırayı işgal edi-

Bizim bölgemiz 
mından Türkiye'de 
yor. 

«Uygun miktar ve evsafta fabrikasyon su
yu», 

Kastamonu'da Karaçomak ismiyle bir baraj 
yapılmaktadır. Bu barajın Kastamonu'yu sel
den kurtarmaktan başka bir faydası olmaya
caktır, pekâlâ bu barajdan bu suyu temin et
mek mümkündür. 

BAŞKAN 
toparlayınız. 

Süreniz bitmek üzeredir, lütfen 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum, zaten son konuydu. 

Efendim, «Enerji ve ulaşım durumu...» 
Enerji bugün bağlanmıştır. 
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«Ulaşım durumu» diyorlar. Sanki Kastamo
nu'yu yolsuz bırakan Kastamonululardır, san
ki bu yolların yapılması Hükümetin görevi de-
ğilmişçesine bu şekilde, mesuliyetsiz bir şekil
de Sayın Sanayi Bakanı da bu bölgede bir fab
rikanın kurulmasının mümkün olmayacağını 
ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlar
ken bu suretle planlı dönemde yapılmış olan 
bir plansızlığın emsalini de huzurunuzda ver
miş bulunuyorum. Bu planla, bu şekilde yapılan 
planlarla bu memleketin kalkınmasının müm
kün olup olmayacağını yüksek takdirlerinize 
sunar, saygılarımı huzurunuzda ifade etmek is
terim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Seydi-
beyoğlu. 

Sayın Baytürk, buyurunuz efendim, 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Elimizde kısa bir müddet evvel geçen ve bu 

nedenle çok az kısmını okuyup etüd edebildi
ğimiz Üçüncü Beş yıllık Planın, özellikle ma
den, pötrol ve enerji kısımianyle ilgili eksik 
gördüğüm bazı hususları açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı 
ve hürmetlerimle selâmlarım. 

ISayın arkadaşlarım, 

Memleketimiz madencilik yönünden eski bir 
tarihe sahiptir. Tarihin ilk çağlarından beri 
Anadolu'da istihsâl tekniği, izabe bilgisi mev
cut olmakla beraber çalışmalar daha ziyade 
kurşun, bakır, demir, altın ve gümüş giibi bir 
kaç madene inhisar etmekte idi. Halbuki bugün 
artan nüfus, gelişen teknoloji ve endüstriye 
karşı madenciHğimizin de buna paralel olarak, 
bütün dünyada olduğu gilbi, geliştirilmesi gerek
mektedir. 

Bunun böyle olmamasından dolayı toplu
mun yaşantısıyle ilgili maddelerin elde edilme
si günden güne zorlaşmakta ve sıkıntıların bü
yük bir kısmı da Türkiye'de tüketime uygun 
bir üretim sağlanamamasından meydana gel
mektedir. ' 

özellikle son yıllarda toplumun karşılaştığı 
yakıt sıkıntısı buna en iyi bir örnektir. 

ISayın arkadaşlarım, bir yandan günbegün 
gelişen endiüstri, öbür yandan halkın maden 

kömürünü yakma alışkanlığının geçmişte oldu
ğundan daha fazla oluşu, son yıllarda taş kö
mürü ve Idnyite olan ihtiyacı çoğaltmış, dolayı-
sıyle tüketim, üretimin üstüne geçmiş ve sıkıntı 
başgöstermiştir. Buna planlı kalkınmada yeteri 
kadar önem verilmez, gerekli tedbirler alınmaz 
ise - ki bu planda bunu noksan görüyoruz - iler
de telâfisi çok zor durumlarla karşılaşacağız. 
Bu gidişle belki bu plan devresinde dahi halkı
mız çok muhtemeldir ki, ekmekten evvel kö
mür veya yakıt isteyecektir. Bilhassa nüfusu 
10 000'den büyük olan kasabalarda nüfusun bü
yük bir çoğunluğu çok büyük sıkıntılarla karşı 
karşıya gelecektir. Onun için bu Üçüncü Beş 
Yıllık Plana, bu durumu gözönüne alıp yapma
mız lâzım gelen ilâve kısımlar vardır kanısında
yım. 

i£ayın milletvekilleri, her sene 1 milyona ya
kın aftan nüfusumuza yeni gelir kaynakları ve 
yeni iş sahaları yaratmak zorundayız. Bunun 
için sanayi ve madenciliğe büyük önem vermek 
mecburiyetindeyiz. Yine memleketimizde bil* 
kalkınmadan bahsedeceksek, (ki buna mecbu
ruz) o zaman yeraltı kaynaklarımızı gereği ka
dar yurdun kalkınmasına ve halkın istifadesine 
sunmak mecburiyetindeyiz. 

Bu ve yukarıki nedenlerle madenciliğimizi 
belli bir madencilik politikasına yerleştirip tab
losunu da çizmek zorunluğundayız. Bunu yapar
ken de yakıtla ilgili olarak, her memleketimizin 
bir çok bölgelerinde sert ve uzun süren kış mev
simini nazarı itibara almak, hem gelişen sana
yi ile birlikte artan elektrik enerji ihtiyacını 
sağlamak bakımından linyitlerimizi önplana al
mak gerekli ve lüzumlu olduğu kanısındayım. 

Planda bir çok madenlere kısa da olsa yer 
verildiği halde, yukarda lüzumunu izah ettiğim 
linyitlerimiz hakkında aydınlatıcı ve yol göste^ 
rici bir bilgi olmadığı gibi, petrol ve tabu gaz 
hakkındaki izahlar da eksiktir. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de 
kömür, petrol ve tabiî gaz gibi ticarî yakıt üre
timinin yurt ihtiyaçlarının çok altında olması 
dolayısıyle ticarî olmayan orman mahsuUeriiL-
den odun ve tezek gibi yakıtların geniş bir öl
çüde kullanılması devam edecek demektir. Bu
nun neticesi olarak da halk orman bölgesinde 
odun için ormanları tahrip etmeye, orman olma
yan bölgelerde ise tarlaya gidecek gübreden 
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tezek yapmak suretiyle yakıt ihtiyacını temin 
etmeye, bütün zararlarına rağmen kaçınılmaz 
bir zaruret, bir mecburiyet olarak istemeye is
temeye devam edecektir. 

Bunun için, Türkiye'de yakıt ve enerji prob
lemine en büyük ölçüde yardım edecek linyit 
davasına gereken önemi vermemiz şarttır. 

Bugün Türkiye'de, Elbistan dahil, «görü
nür, artı muhtemel, artı mümkün» olmak üzere 
3 837 SG<6 000 ton kamu sektöründe, 1 060 943 000 
ton da özel sektörde linyit rezervi olduğu he-
sabedilmektedir. 

Yurdumuzun bir çok bölgelerine dağılmış 
olan bu linyitlerimizin kamu sektörü dışındaki 
özel işletmelerin (bir kaçı hariç) ne yaptıkları
nı, nasıl bir işletme kurduklarım, rezervlerin 
ne miktarını aldıklarını, ne miktarını yer altın
da bıraktıklarını ne bilen var, ne de kontrol 
eden. Bu ise büyük ça#ta millî servetin yer al
tında hapsedilmesine sebebolmaktadır. 

Kanıma göre, bu linyitlerin muayyen rezerv
lerden yukarı rezervlerde olanların daha fazla 
halkın istifadesine arz etmek ve termik santral
lerde kullanmak için bunların kamulaştırılması 
lüzumlu ve millî servet kaybım önleyici en iyi 
tedbir olurdu. 

Bu hususta planda açık bir hüküm yok. Ger
çi planın 1046 ncı sayfasının «Reformun Kap
sam ve Hedefleri» bölümünün 2 nci maddesi; 
Enerji hammaddelerini ve stratejik maddelerin 
zamanında ve kararlı şekilde sağlanması için 
Devlet eliyle işletilmesinin esas tutulmasını em
rediyorsa da, dinlediğiniz gibi maddede açıklık 
yok. İlerde bir anlam hatasına düşmemek için 
bu maddeye açıklık getirmek lazım. 

Gerçi plan bir Maden Umum Müdürlüğü
nün kurulacağından ve Türkiyedeki bütün ma
denleri kontrol edeceğinden, bazı işletmelerin 
plan ve projelerine yardım edeceğinden bahse
diyor ama, kanımızca bu da bu rezerv kaybını 
önleyecek tedbirler değil; bu işin yapılması 
şart fakat kifayetli değil. 

Maden aramalarına gelince, hepimizin malu
mu olduğu üzere Türkiye'de madenlerimizi Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü arar, bir de 
sade vatandaş tesadüfen bulur. Plan, halen ko
misyonlarda bekleyen Maden Kanunu çıkmış 
düşüncesiyle hazırlanmış olacak ki, bu yönden 
de bazı yenilikler getiriyor, fakat kanun çık-

I mış değil, çıkacağı da belli değil. Biran için çık
tığım düşünelim, çıksa bile nasıl çıkacağı belli 
leğil. Üçüncü Beş Yıllık Planın madenle ilgili 
jirçok kısımlarında halen mevcut Maden Ka
nunu ile ve çıkmasını biran için düşünebilece-
jimiz tadilâtı ile çelişkiye düşeceği ve ileride bu 
çelişkinin nasıl halledileceği üzerinde durulma
ca değer bir konu olarak önümüze çıkacaktır 
re çok mühim de bir noktadır. 

Bugün Türkiye'de madenlerimizi arayıp 
)ulmada çok büyük emeği geçmiş olan MTA, 
Büyük Atatürk tarafından 1935 senesinde ku-
rulmutşur ve o zamanki bizim şartlarımıza gö
re madenlerimizi en iyi bulup çıkarabilecek bir 
kuruluştur. Kurulurken modeli Rusya'dan alı
nan bu kuruluşun artan ihtiyaçlara cevap vere
bilecek durumda olup olmadığı planda hiç dü
şünülmemiştir. Atatürkçü bir görüş altında ku
rulan ve kuruluşundan beri maden aramada 
kâr gayesi gütmeyen, hizmeti halkın ayağına 
getiren bu dev kuruluşun da, kabul etmek lâ
zım ki, şimdiye kadar bütün hizmetleri yanın
la değişen teknik ve teknolojiye ayak uydur
ması bakımından bazı ihtisas kollarına ayrılma
sında fayda vardır. Nitekim modelini yabancı 
ilkelerden aldığımız bu kuruluş o memleketler-
ie birçok ihtisas şube ve enstitülerine ayrılmış
tır. Türkiye'de bu kadar geniş çapta olmasa bile 
Saym Senatör İhsan Topaloğlu'nun kanun tek
lifinde belirttiği gibi, bir teknoloji ve bir de 
yer bilimleri enstitüsü kurma zamanı gelmiştir 
kanısındayım. 

Meselâ MTA bir maden buluyor, bu made
nin özelliklerini yeteri kadar etüdedemiyor. 
Çünkü, bu da özel bir ihtisas işidir. Madeni 
Avrupa'ya satıyoruz, Avrupa bu maden cevheri 
içinden başka bir madde çıkarıyor, bizim habe
rimiz olmuyor veya sonradan oluyor. Onun için 
bulunmuş bir maden cevherinin bütün nitelik
lerini etüt ve tayin edebilecek bir teknoloji 
enstitüsüne ihtiyaç vardır. 

Yer bilimleri enstitüsüne gelince: Amerika' 
da «Ceolocıkal Survey» ismi verilen bu enstitü 
yeraltında veya yeryüzüne çok yakın, ama 
mostra vermemiş madenleri bulmada mühim 
rol oynayabilecek bir kuruluş olur, kanısında
yım. Şöyle ki, iyi bir aramada jeolojik, pale-
ocoğrafik, tektonik, poleontolojik ve stragrafik 
bilgilerin tam olması lâzımdır. Bu, yeni bulu-
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nacak mâdenlerin olduğu kadar, eski bulunmuş 
maden yataklarının genişletilmesi için de şart
tır, ama bunlar maden jeolojisi değil, bunlar bir 
meleketin jeoloj isidir. Bunlar bilindikten son
ra asıl maden jeolojisine, yani ikinci safhaya 
geçilir. Bunun için Avrupa'da 19 ncu yüzyılın 
sonlarında tamamlanmış olan yurdun her tara
fının 1/25 000'lik jeolojik haritalarının yapıl
mış olması lâzım. Yapılan bu haritalar MTA'ya 
verilecek, enstitü de bu haritalar üzerinde önem
li gördüğü yerde maden arama etütlerini, yani 
maden jeolojisini yapacak. Bu şekilde madenin 
rezerv, tenor, yatım, derinlik, genişlik, ekono
mik durum gibi işletmeye hazırlanırken ışık tu
tacak bütün bilgileri tam olarak meydana çık
mış olacak. Gerçi MTA şimdi bu işleri bir de
receye kadar yapıyor, ama MTA bunu Türkiye 
sathında değil, önemli gördüğü, yahut bir most
ra bulduğu yerde önce 1/25 000'lik haritayı ya
pıyor, ondan sonra burada aramaya başlıyor. 
Halbuki bize bütün Türkiye lâzım. Birçok ma
denler yeraltındadır ve mostra da vermezler. 
Bu tip aramalarla ancak bulunur. 
Meselâ Elbistan mostra vermeyen bir bölge

dir ve DSİ nin bdr su sondajı neticesi tesadü
fen bulunmuştur. Yine Holanda'da yeryüzün
den 800 metre derinlikteki kömür damarları 
Profesör Yungmans tarafından böyle bir etüt 
neticesi bulunmuştur. Bunun için MTA ya pa
ralel ve birbirleriyle iyi bir şekilde koordine 
edilebilecek bir yer bilimleri enstitüsü kurma 
zamanı gelmiş, hattâ geçmek üzeredir. 

Müzakeresini yaptığımız Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planında buna da yer vermek lüzu
mu vardır, kanısındayım. Bu hususta gerekçeli 
önergemi Başkanlığa takdim edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, elektrik enerjisi konu
sunda da birkaç noktadan eleştirilerimi yapıp, 
vaktimin yaklaşması nedeniyle huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Sayın arkadaşlar, planda bu konuda yıllar 
itibariyle rakamlar var. Bu rakamlar gittikçe 
büyümektedir ve doğrudur, ama rakamları bul
mak, hesabetmek, plan yapmak demek değildir. 
Bu olsa olsa bir matematik olur. Esas plan, be
nim anladığıma göre, seneler itibariyle elektrik 
enerjisini nereden, nasıl sağlayacağız? Memle
ketimizin şartlarını da düşünerek yüzde ne 
miktar termik ve yüzde ne miktar su potansiye

linden istifade edeceğiz? Bunu planlayıp gös
termek lâzımdır. Uzmanlara göre memleketi
mizde her ne kadar büyük miktarda su potan
siyeli varsa da - ki bu miktar 65,3 milyar kilo-
wat - saat olarak hesabediliyor - ancak bunun 
% 3,6'sından istifade ediyoruz. Biz su potansi
yelinden yüzde itibariyle bir ölçüde, yanında 
termik santral yapmadan istediğimiz kadar isti
fade edemeyiz. Bütün sanayii elektriğe bağlar
sak ve o elektrik de suya bağlı kalır ve o se
ne kurak bir yaz geçirirsek o zaman sanayi ha-
rabolur. Demek ki, bu durum düşünülerek hid
rolik santralların yanı sıra termik santralları 
da beraber düşünmek zorundayız. Bu çok mü
him bir noktadır ve yine bu termik santralların 
umum yekûnda yüzdesi ne olacak ve kaynakları 
nereden gelecek? Uzmanların hesaplarına göre 
bu nispet termik santrallar için % 60, hidrolik 
santrallar için % 40 olarak hesabediliyor. 

Termik santral için petrolü düşünemeyeceği
mize göre, linyitlerimize müracaat edeceğiz de
mektir. Planda bunun için bir tafsilât var, ama 
o da karışık. Deniliyor ki: «Termik santrallar 
için linyit üretimi Tunçbilekte, Seyitömerde, So
mada ve Çanda artırılacaktır.» 

Burada Tunçbilek, Seyitömer ve Somayı an
ladım, ama Çan ne oluyor? Bildiğim kadarıyle 
Çan özel teşebbüstür. Plan ise bir kanundur, 
özel teşebbüse nasıl emreder? «Ben santral ya
pacağım, sen durumunu tevsi et ve istihsalini 
yükselt» diyemezsiniz, bu olamaz. Bu husus 
plana herhalde Maden Kanununun çıkacağı dü
şünülerek konmuş ve sonradan unutularak çıka
rılmamış veya maksatlı konmuş. 

Yine 621 nci sayfanın 1114 numaralı parag
rafında enerji ile ilgili ve planın ne kadar afa
kî hazırlandığını gösteren kısmını aynen oku
yorum: 

«Özellikle 1982 sonlarında enerji açığının ka
patılması yeni kaynakların ortaya konulması 
ile mümkün görülmektedir. Bu açığı kapatacak 
olan enerji türü, bugün bilmen taşkömürü ve 
linyit kaynaklarına önemli bulgular sonucu ye
nileri eklendiğinde kömür olabilir. Ayrıca yer
li doğal gaz ve yeni petrol alanları üretime 
geçirilebildiğinde, bu enerji açığının ham pet
rol ve doğal gaz ile karşılanması öngörülebilir. 
Kısa bir deyişle, gelecek için yapılan tahminle
re göre ortaya çıkacak enerji açığı ülkenin mil-
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lî politikasına göre uygun görülen enerji türü I 
veya türleri ile kapatılacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, yukarda plandan ay
nen alıp okuduğum bu parça planın ne kadar 
yuvarlak ve anlamı çok güç düşüncelerle ha
zırlandığını göstermesi bakımından ilginçtir. 

Plan yeniden bulunacak taşkömüründen 
bahsetmektedir. Bugün teknik sahada bilinen 
bir hakikat vardır ki, Türkiye'de taşkömürü 
Zonguldak havzasında vardır, ikinci bir taşkö
mürü havzası bulunması belki Türkiye'nin aya 
gitmesi zamanına tesadüf eder ve belki biç bu
lunmaz. Ama petrol ve doğal gaz için böyle bir 
şey söyleyemeyiz. Petrol ve doğal gaz yönün
den gerçi pek zengin sayılmayız, ama hâlâ bu
lacağız ümidi içindeyiz. Bu fikri söylemek için 
plancı olmaya lüzum yoktur, bunu herkes bilir 
ve söyleyebilir. Elimizde belirli bir su potansi
yeli ve linyitlerimiz varken, bunlara dayanan 
hesap ve planları yapmak varken, bu şekilde 
yuvarlak sözlerle, hiçbir manası olmayan tah
minlerle bir plan yapılacağını ilk defa görüyo
rum. 

Şimdi aklıma bir şey geldi, bizim plancılar 
iyiki, ileride aydan veya yeni keşfedilecek bir 
planetten enerji sağlayacaklarını plana tahmin 
olarak koymamışlar. Bu tahminlerim yerine çok 
daha akla yakın ve bir dereceye kadar gerçek
leşecek olan nükleer enerjiden faydalanılacak
tır deseler, daha iyi ederlerdi, Mademki, tahmin 
ve yuvarlak sözlerle plan yapılıyor, bu son ke
lime çok daha göz doldurucu ve sükseli olur
du. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden 
evvel konu ile ilgisi yönünden birkaç kelime 
de Kamu iktisadî Teşebbüsleri hakkında söy
lemek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, gerek Hükümet, gerek
se Devlet Planlama Teşkilâtı Kamu iktisadî 
Teşebbüslerine yapılması gereken yatırımların 
çok altında bir yatırımı planlamıştır, halen de 
böyle yapılmaktadır. 

Kârlılık esasına göre çalışması gereken bu 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri bilançolarını, yatı
rım azlığından, gereken kârlılık durumunda 
hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu
nun karşılığı olarak da bu kuruluşların yurdun 
kalkınmasındaki katkıları azalacak ve işçiler 
almteri olan yevmiye artışlarını toplu sözleşme 
ile isteyince, o zaman da işçilere «Efendim, iş- | 

— 646 

20 . 10 .1972 O : 2 

letme zarar ediyor, memleketin ekonomik gücü 
de buna müsait değildir, onun için sizin istedi
ğiniz çok fazla olan bu miktarı veremeyeceğiz» 
gibi tutarsız bir gerekçe ile karşılarına çıkıla
caktır, tıpkı şimdi olduğu gibi. 

örneğin, uzun zamandan beri artan hayat 
pahalılığına karşı güçsüz kalan ve ağır şartlar 
altında çalışan, ezilen Zonguldak maden işçisi 
hâlâ almteri karşılığı plan hakkını alamamış
tır. 

Hükümet işçilerin karşısına «işletmeniz ka
zanan bir işletme değildir, üstelik memleketin 
ekonomik gücü de bunu karşılayacak durumda 
değildir» demek suretiyle çıkmaktadır. 

Şimdi, Zonguldak Maden Kömürleri işlet
mesi ve Garp Linyitleri İşletmesi kifayetsiz ya
tırım ve kötü yönetim yüzünden kazançlı du
ruma geçemiyorsa, bu husus işçinin kabahati 
midir? Hayır. Bu, olsa olsa bu işletmelerdeki 
bu kötü düzeni değiştirmeyen Hükümetin ve 
nümüze gelen ve bu kuruluşlara hiçbir yenilik 
getirmeyen planın olur. 

Plan münasebetiyle bir misal olarak yukar
da verdiğim Zonguldak maden işçilerinin Hükü
metle olan ihtilâfının işçiler ve memleket lehi
ne bitmesini temenni ederim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bay-
türk. 

Saym Bahri Karakeçili, buyurunuz efen
dim. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Saym 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bugünkü kısa konuşmamın mânası ve şü
mulü ne Devlet Planlama Teşkilâtına selâm ve 
saygılar göndermektedir, ne de uzun boylu 
tenkitlerde bulunmaktır. Bu konuşmam plan
cıların haksızlığına uğrayan, üzerinde 1 milyon 
insan yaşayan kutsal şehir, ilim ve irfan yu
vası, evliyalar diyarı, eski adiyle Edesa, Reha 
ve yeni ismiyle Urfalılarm feryadmı dile getir
mektir. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin planlı döneme girmesini zorun
lu kılan sebepler ve hattâ bunu bir Anayasal 
müessese haline getiren tek zaruri sebep, Tür
kiye'de vilâyetler ve bölgeler arasındaki sosyal, 
kültürel ve ekonomik dengesizliği gidermektir. 
Millî geliri Türkiye'mizin bölgeleri ve illeri ara-
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sında uzun yılların, uzun mazide kalan haksız 
tevziini haklı bir tevzi durumu yaratmak mak-
sadıyle planlı döneme girildiği bir gerçektir. 

Anayasamızın 10 ncu maddesinde ifade edil
diği gibi «Devlet, kişinin temel hak ve hürri
yetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk 
devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sı
nırlayan siyasî, iktisadî ve sosyal bütün engel
leri kaldırır; insanın maddî ve manevî varlı
ğının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar.» 
şeklindeki ifadesinden anlaşılyor ki, Devletimiz, 
ve güzel yurdumuz üzerinde yaşayan insanların, 
bilhassa iktisadî ve ekonomik yönden çağın dev
letine, çağın insanına yaraşacak bir şe
kilde yaşamasını temine Anayasamız bir nebze 
Devlet Planlama Teşkilâtını görevli kılmıştır. 
Yani, bir cümle ile ifade edeyim ki, plan döne
minden önceki uzun yıllardaki «İktidar kimde 
imkân ondadır» zihniyetinden sıyrılarak, böl
geler ve vilâyetler arasındaki haksızlığı tam mâ-
nasıyle gidermek için Anayasamız bu kudsî, bu 
ulvî görevi; her şeyden uzak, her çeşit fikir ve 
düşüncelerden arınmış, bitaraf Türk teknisyen-
leriyle, yüksek Türk memuruna tevdi etmiştir. 
Buraya bir nokta koyduktan sonra hemen ko
nuya girmek istiyorum. 

Aslında plan tümüyle umumî olduğu için 
tenkit ve temennilerimizin de umumî olması 
iktiza ederdi, fakat «ateş düştüğü yeri yakar» 
derler ya, ben de Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planını kapsayan bin küsur sayfalık kitabı şöy
le bir karıştırdım; maalesef bir milyon insanı 
üzerinde taşıyan ve barındıran, her dönemde 
haksızlığa uğramış, iki işçiyi bir arada çalıştı
racak tek bir işyeri olmayan, işsizlikten nüfusu
nun yüzde ikisi mayın tarlasında sakatlanan, 
yüzde iki buçuğunu cinayetlere kurban giden 
o kutsal, o kahaman diyarı olan Urfamıza, Ede-
samıza ait en ufak bir sunaî yatırım projesi
ne, iki insanı bir arada çalıştıracak en küçük 
bir tesisin ismine cismine raslamadım. Bu du
rum karşısında endişelenmemek, üzülmemek, 
plancılara karşı güvensizlik duygusu besleme
mek mümkün değildir. Bu bir milyon insanın 
günahını, sevabını omuzunda taşıyan bir parla
menter olarak feryat etmemek mümkün değil
dir. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Hükümete, Hükümete... 
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BAHRİ KARAKEÇİLİ (Devamla) — Bey
ler, Hükümete gidiyoruz, sorunlu bakana gidi
yoruz; «Planlamaya gidin» diyor. Reisicum
hura gidiyoruz; «Planlamaya gidin» diyor, il
gili Sanayi Bakanına gidiyoruz; «Planlamaya 
gidin» diyor. Konuştuk, bakana gittik, basına 
gidiyoruz; «Planlamaya gidin» diyorlar, onun 
için Planlamaya sesleniyoruz. 

Sadece bir kazası 45 0001, diğer iki kazası 
20'şer binden nüfusu 110 000 kişiyi bulan Urfa 
şehir merkezinde, yukarıda bir nebze bahsetti
ğim gibi boş gezmekten başka bir işi olmayan 
bu insanlara, iki kişiyi bir arada çalıştıracak 
bir fabrika, bir işyeri için Üçüncü Beş Yıllık 
Planda yer verilmemişse, bahsi bile edilmemiş-
se, o beldenin bir milletvekili olarak kalksam ve 
desem ki, Planlama çok güzel çalışıyor, plan 
gayet güzel hazırlanmıştır; zaten kabarıklığın
dan da bellidir, Ortak Pazar ülkelerine bu 
planla kısa bir zamanda ulaşacağız diye edebi
yat parçalasam her halde o zaman da bir mil
yon hemşehrimin ekonomik dramları karşısın
da kendimi ve vicdanımı parçalamış duruma 
düşmüş olurum. Yani, bugün de bu açık hak
sızlığı şu kutsal kürsüde dile getirmezsek Ur
fa 'mn filân köyündeki falan vatandaş mı bu
nu savunacaktır?.. Buna imkân yoktur. Sanki 
biz savunup da ne yapacağız ve ne yapabiliriz 
ki?.. 1961 Anayasası muvacehesinde, bir millet
vekilinin yegâne tesirsiz silâhı, - kasten tesirsiz 
diyorum, çünkü konuşmamız tesirsizdir - ye
gâne cihazı şu karşımızda duran ve milletimize 
hitabetmek imkânı veren mikrofon ve kürsüdür. 
Bundan ötede hiç bir icra edici kuvvet ve kud
retimiz yoktur. 

Aziz milletvekilleri; gönül arzu ederdi ki, 
bugünkü Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
en göze çarpan kısmında Urfa ve Urfa gibi kalû-
belâdan beri iktidarların zulmüne, ihmaline 
uğramış olan yerlere öncelikle büyük işyerleri
nin açılması için iç ve dış sermayenin hemen ve 
behemehal akmasının temini için gerçek, âdil 
ve bağlayıcı hükümler konulmuş olsun, ama ne
rede o seziş, nerede o sevgi, nerede o feragat ve 
nerede o feraset?.. 

Planı şöyle bir karıştıracak olursanız göre
ceksiniz ki, eskiden bari süregelen bir alışkan
lığın eseri olarak yine büyük yatırımlar, büyük 
fabrikalar, büyük tesisler, daha evvelden bu 
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imkânları bol olan bölge ve vilâyetlere kaydırıl
mıştır. Yani, tek kelime ile ifade edilecek olur
sa, arslan payı yine sanayi yönünden ilerlemiş 
bölge ve vilâyetlere kaptırılmıştır. Bir milyon 
Urfalmın rüyasını süsleyen bir iplik fabrikası 
hikâyesi vardı; bundan 5 - 6 ay önce Hükümetin 
ve plancıların dikkatini münhasıran bu noktaya 
celbetmek için gündem dışı bir konuşma yap
mıştım, hatta bu haklı drama o günün şartları 
içinde basınımız da yer vermişti, ama plancılar 
belki Urfa'nm coğrafyada hangi kesimde yer 
aldığını bile bilmezler. 

Muhterem milletvekilleri; bu konuş
mamdan dolayı beni makul ve mazur görmenizi 
rica ediyorum, işte, yukarıdaki tek sebepten 
dolayı - belki de plan hakikaten iyi hazırlan
mıştır, fakat bu açık ve gerçek dramımızı kaale 
almadığı için - yegâne silâhım olan oyumu 
plan ve plancılara ters istikamette vereceğimi 
belirtirim. 

Saygılarımla (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karake

çili. 
Sayın Hasan Çetinkaya, buyurunuz efendim. 
HASAN ÇETİNKAYA (Erzincan) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; J 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü 
üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu konuş
mam; personel sorunu, yabancı özel sermaye, 
konut problemi, işçi dövizlerimizin değerlendi
rilmesi konusunu kapsayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Planlamanın yeni stra
tejiyi, 1995 yılı Türkiye'sini 1970 yılı İtalya'sına 
özdeş olması temel görüşüyle hazırlandığını gör
mekteyiz. Bunu, tamamen yanlış bir baz ka
bulü olarak düşünebiliriz. Bu hedef en azın
dan, 1995 Türkiye'sinin 1995 yılı Avrupa Eko
nomik Topluluğu ortalamasına özdeş olması ba
zına dayandırılmâlıydı. Yeni stratejide her tür
lü şartın lehte gerçekleşmesi var sayılsa bile 
ancak bir mucizenin durumumuzu kurtarabile
ceği şeklinde görüşümüzü ifade edebiliriz. 

Üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağ
layan ve siyasal bir birleşmeyi hedef alan Av
rupa Ekonomik Topluluğuna katılma konusun
da iyimser olmak mümkün değildir. 1995 yılın
da kişi başına gelirin 1 500 dolar olacağı, şimdi
ki halin dört misline çıkacağı hedef alınmıştır. 
Bu hedefe varmak için sanayileşme hareketiyle I 

bunun gerçekleştirilebileceği görüşü esas alın
maktadır. Sanayileşme, sanayiimizi bizzat kur
mamız varsayımından hareket edilerek değer
lendirilmelidir. Sanayi yatırımlarının iki birle
şimi vardır : 

1. Mühendislik hizmetleri, 
2. Yatırım mallan. 
Yeni stratejide sadece ara malı ve yatırım 

malı üretimine önem verilmiş. Bunun sanayiimize 
yetmeyeceği kanısındayım. Bir yerde öz unu
tulmaktadır. Bu husus da mühendislik hizmet
leridir. Herhangi bir endüstriyel tesisin kurul
maya kadar verilişiyle, tesisin nominal kapasitey
le işletmeye alınışı arasında yapılan bütün çalış
malar ele alınarak tanımlanan mühendislik hiz
metleri, sanayileşmenin kaderini tayin etmekte
dir. Daha çok yerli yatırım malı üretilmesi ve 
kullanılması, mühendislik hizmetlerinin yurt 
içinde yapılmasına bağlıdır. Eğer bu hizmetleri 
kendimiz yerine getiremezsek, sanayileşmede en 
önemli husus olarak ileri sürülen ara malı görü
şü bir temenniden ileri gidemez. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 225 mil
yar liralık, 23 yıllık dönemde de 2 250 milyar li
ralık yatırım yapacağı saptanmıştır. Bu, uy
gulama ile gerçekleşirse sanayiimiz istenen dü
zeye çıkabilir kanısındayım. Yüzde 8,7 kalkın
ma hızı ve seçilen fizikî hedefler oldukça iddi
alıdır. Demir - çelik sektörünün 13 misli, çimen
to sektörünün 7 misli, kâğıt sektörünün 28 mis
li, elektrik enerjisinin 13 misli, plâstik sanayii
nin 40 misli, alüminyum sanayiinin 50 misli bü
yümesi hedef alınmıştır. Tam istihdamın esas 
alındığı 1995 yılında nüfusumuzun 65 milyon 
olacağı hesaplanmıştır. Nüfusun yüzde 25'inin 
tarımda, yüzde 23'ünün sanayide, yüzde 52'sinin 
hizmetler sektöründe istihdam edileceği var sa
yılarak, faktör fiyatlarıyle, gayri safi yurt içi 
hâsıla 1972 yılında 165,5 milyar düzeyinde iken, 
1987 yılında 556,1 milyar lira, 1995 yılında da 
1 666,7 milyar liraya erişecek ve 23 yılık pers
pektifte gayri safi yurt içi hâsıladaki yıllık or
talama artış hızının yüzde 8,9 olarak hedef alın
dığı ve bu perspektifin ilk 15 yıllık dilimindeki 
artış hızının ise yüzde 8,4 olacağı, Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı sayfa 142, tablo 90'dan 
öğrenilmektedir. 

Bütün bu hedefleri takdirle karşılamamak 
mümkün değildir. Hatta hareketli, yükselen, 
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ilerleyen hedefler çağında, artan toplum ihti
yaçlarım karşılamak için bu hedefler bile küçük 
kalır. Hızla kalkınmak için sanayileşme konu
sunda hepimiz birleşiyoruz, ancak yatırımlarımı
zı, millî menfaatlerimize uygun ve hızla gerçek
leştirmek, bunların gerektirdiği tüm mühendis
lik hizmetlerini kendimizin yapmasıyle mümkün 
olacaktır. Bu inisiyatif bizde olursa bunun 
mümkün olacağını zannediyorum. 

Bugün Türkiye'de 40 000 civarında teknik 
eleman vardır. Bunların yüzde 75'i kamu kesi
minde, yüzde 17'si özel kesimde, diğerleri de 
işveren durumundadırlar. 657 sayılı Personel 
Kanunu çıktıktan sonra yüzde 62'sinin ücreti 
düşmüş, yüzde 15'inin artmış, yüzde 23'ünün de 
değişmemiştir. Kamu kesiminde çalışan teknik 
elemana ayda 1 000 ilâ 2 500 lira arasında üc
ret ödenmektedir. Hızla yükselen geçim endeks
leri ve fiyat artışları karşısında birçok teknik 
eleman ya özel sektöre veya yabancı ülkelere 
gitmiştir; buna çare aranmalıdır. Planlamada 
bu konuda, yurdu terkeden teknik personel sa
yısının tespiti hususunda bir çalışma yapılmamış 
olmasından dolayı burada sitemde bulunmak is
terim. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde mimar ve 
mühendis düzeyinde 11 000 açık iş olacağı tah
min edilirken, bu ihtiyaca rağmen, bugün bir 
teknik eleman işsizliği karşımıza çıkmıştır. Yük
sek okul ve üniversiteyi bitiren insanlara bugün 
iş verememek durumundayız. 

Sayın milletvekilleri; şimdi özel yabancı ser
maye konusuna değineceğim : 

Planlamaca hazırlanan kitabın 999 ncu say
fa 2005 nci paragrafında: «Türkiye'ye yabancı 
sermaye akımını artırmak için hazırlanan 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uygu
lamasından elde edilen sonuçlar arzu edilen öl
çüde ve yönde olmamıştır. 1963 -1970 döneminde 
fiilen gelen özel yabancı sermayenin bu dönem
de verilen izinlere oranı % 38 civarındadır.» de
niyor. Bunu açıklığa koyduğundan dolayı planı 
yapanlara burada teşekkür ediyorum. 

Planlama, Türkiye'nin kalkınmasını bir ara 
yabancı sermaye ve yabancı teknik eleman ile 
sağlama eğilimine kapılmıştır. Projeleri yaban
cılara yaptırma eğilimi Türk toplumuna çok 
pahalıya mal olmuştur, örnekler vermek iste
rim : 

20 .10 .1972 0 : 2 

j Keban Barajında yabancı proje şirketi zemine 
uygun olmayan bir yer seçmiştir ve bu yüzden 
bir milyarın üstünde bir parayı kendileri için 
çok kârlı olan zemine çimento şırınga etmek işi
ne girmişlerdir ve böylece 1973 'te devreye gir-

l mesi gereken Keban projesi maalesef iki sene er
telenmiştir. 

Keban'dan sonra da, büyük kapasitedeki Ka-
rakaya Barajı etüt projeleri bir Amerikan fir
masına verilmiştir. Bu barajdan sulanacak bü
yük miktardaki arazimizin sulama sistemi pom
paj» yani terfi suretiyle olacak şekilde etüt edil
mektedir. Bu sistem bizi nerelere sürükler? Bir 
defa, makina teçhizatı dıştan alınacak. İkincisi, 
bu tesiste kullanılacak yakıt yine dıştan sağla
nacak. Böylece, millî gelirimizi yatırımlara de
ğil, yabancılara akıtmış olacağız. Yeni yapılan 
anlaşma gereğince bir Amerikalı mühendis Tür
kiye'de ayda 120.000 liraya mal olacaktır. Bu 
konu üzerinde ilgililerin önemle durmasını bek
liyorum. 

Bir örnek daha vermek isterim. 
Elimizdeki bilgilere göre, Türkiye Elektrik 

Kurumu reorgariizasyon çalışmasının Türk mü
hendislerince yapılması mümkün iken, bu iş 
Fransız Kurumuna bırakılmıştır; plan ve proje
nin Fransa'da hazırlanmasına ve yabancı eleman
ların Türkiye'de bunları uygulamaya koymala
rına imkân verilmiştir. 

İstanbul, izmir, Ankara gibi büyük şehirleri
mizde yürütülmekte olan metropoliten plan ça
lışmaları yabancıların tekelindedir. Buna, Tür
kiye'nin yabancı teknisyenlerince sömürülmesi 
denir. 

Sanayii teşvik için Meclise getirilecek yeni 
kanunda, yabancı teknisyen çalıştıracak firma
lar âdeta mükâfatlandırılmak isteniyor. Bu fir
malar, kullandıkları yerli elemanın % 5'inden 
fazla olmamak üzere yabancı eleman kullandık
ları takdirde, bunlara iligli harcamalarda iki kat 
vergi indirimi sağlanmak isteniyor. Bu imkân 

I onlara, yabancı teknisyen kullanmalarını teşvik 
I eder. 

Türk ekonomisine 22 yılda aktarılan 60 mil
yar liralık dış kaynak sonucu Türkiye belli bir 
ölçüde dışa bağlı kalmıştır. Bunun somut ör-

I neklerini özellikle proje kredilerinde görmekte
yim 

I Bu kredi anlaşmalarında değişmez bir madde 
I vardır sayın arkadaşlarım. Proje teknik hizmet-
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lerinin, krediyi açan kurumun tasvip edeceği bir 
proje şirketine yaptırılması ve bu hizmetlere öde
necek bedelin de bu kurum tarafından kararlaş
tırılması daima şart koşulur. 

Türkiye'de Planlama ve başka bazı kurum
lar, kendilerinin finanse ettikleri yatırımlar için 
de araştırma ve proje iğlerini yabancılara yap
tırmaktadırlar. Bunun daha gelişmiş şekli, çe
şitli kamu kurumlarının yabancılarla ortaklaşa 
birtakım proje şirketleri kurmalarıdır. 

Bundan iki sene önce, 20 . 11 . 1970 tarihin
de o zamanki Başbakana, 6224 sayılı Kanuna 
göre yabancı şirketlerin Türkiye'ye ne getirdik
lerini sorduğumda, % 35 - 40 hisseye sahibolan 
bu şirketlerin Türkiye'ye ancak, bağlandıkları 
kredinin % 40'mı getirebildiklerini söyledi. 

Yabancı ortaklar, genellikle şirket sermaye
sinin % 30 ve 40 dolayında bir paraya sahip
tirler. Kendi üretim alanlarında tekel niteliği 
taşıyan bu büyük şirketler teknik hizmetlerini 
yurt içindeki teknik kadrolara değil, yabancı
lara yaptırırlar. Bu uygulamalarda 1970te ya
bancılara 1 300 000 000 TL. ödenmiştir. Aym 
tür proje hizmetleri için Türk teknisyenlerine 
ödenen ise 250 milyon civarındadır. Kanaatim
ce bu hizmetlerin yurt içinde yapılması hem tek
nik elemanların işsizliğini önleyecek, hem de 
yanlış teknolojilerin uygulamasını önleyecek ve 
böylece Türkiye'de uygun teknolojilerin seçimi
ne imkân verilmiş olacaktır. Planlama bu ko
nuda dikkatli davranmak zorundadır. 

Planın, teknik eğitimde usta ve teknisyen ye
tiştiren bölümü yetersizdir. Mühendis yetişti
ren bölümü ise aşırı soyut bilgilerle donatılmış
tır. Türk teknik eğitiminde ekonomiyi, sanayii 
ve toplumun pratik ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Bu kadar emek verilen planda, maalesef Tüıi: 
teknisyeninin istihdam politikasında açıklık gö
remiyoruz. Bugün birçok mühendis branşı dışın
da çalıştırılmaktadır. 

Kamu kesiminde teknisyen dağılışı ve istih
dam şeklini planda göremiyoruz. Teknik gücü
nü tam kullanamayan bir toplum, sanayileşme 
si için gerekli teknolojik tercih ve birikimi ulu
sal düzeyde gerçekleştiremez. 

Sayın milletvekilleri; bizde, şimdiye kadar 
plan stratejisi hedef ve uygulamalarını daima 
merkezî örgüt üzerine almıştır. Bu tercihlerde 

hatalara düşülmüştür, örneğin; Türkiye'nin ge
lişmiş, az gelişmiş veyahut gelişmemiş bölgeleri 
tespit edilirken büyük hatalar yapılmıştır. 

Bundan 25 gün önce Tokat'ta bir gezide bu
lunuyordum. Saym arkadaşlarım, Tokat'ın 7 
ilçesi vardır. Bu ilçelerin içinde en fazla mah
rumiyet içerisinde olanlar Artova ve Almus'tur. 

Planda şunu görüyoruz: Almus gelişmiş ola
rak gösteriliyor, Niksar gelişmemiş bölge. 

Saym arkadaşlarım; Almus'ta 150 milyonluk 
bir baraj yapılmıştır. Ama, bu 150 milyonluk 
yatırıma karşılık, o yörede yaşayan insanlara 
henüz elektrik verilmemiş, o yörede yaşayan in
sanlara sulama için imkân sağlanmamış. Elde 
edilen elektrik Çorum - Amasya - Tokat'a ve
rilmiş, keza sulama da Tokat ovasına verilmiş, 
ama Almus bölgesinde yaşayan insanlara böyle 
bir imkân tanınmamış. Bir barajın yapılmasıy-
le o bölgenin kalkınmış bölge olarak ilânı müm
kün olamaz. 

Bir misal daha vermek isterim: Bugün Batıda 
Balıkesir'in bir Sındırgı kazası var; 5 kilometre 
Kuzeyinde Çaygören Barajı yapılmış. Buraya 
da 150 milyonun üzerinde para yatırılmıştır. 
Ama, o yörede yaşayan insanlar bugün sefale
tin içindedirler. 

Şimdi benim bölgem olan Tercan'da bir ba
raj yapılıyor. Yalnız Tercan barajının yapılma-
sıyle Tercan halkının kalkınacağına inanmıyo
rum. Bunun yanında birçok şeylerin de yapılmış 
olması lâzım ki, o bölge halkı kalkmabilsin. Bu
gün Erzincan halkı toprak reformunu beklemi
yor, ama toprağını sulayacak sulama sisteminin 
getirilmesini istiyor. Bunların iyi tespitini bekli
yorum. 

Sayın arkadaşlarım; bir örnek daha vermek 
isterim. Planın Birinci Bes Yıllık bölümünde, 
bilhassa Doğuda bölge okulları yatırımlarına 
öncelik verildi. Buna göre bir plan yapıldı. Bir
çok yerlerde yapılan bu planın sonucu bazı bi
nalar işlemez hale geldi. 

Bir misal veriyorum. Bitlis'in Tatvan ilçesin
de yapılmış olan bölge okulunun açılışında, o 
zamanki Başbakan Saym İsmet înönü oraya git
tiklerinde bölge okulunun jeneratörü çalışmıyor, 
merkezî teshin sistemi çalışmıyor... İsmet Paşa 
kendilerine soruyor: «Bu projeyi kimler yap
tı?» O zaman refakatte olanlar, mükâfatmış gi
bi, «Efendim, bu projeyi Amerika'da tahsil ya-
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pan falanca yaptı.» diyorlar. Ama, İsmet Paşa
nın verdiği bir cevap var : «Amerika'da bu pro
jeyi yapabilir. Türkiye'de yapacağı kümes da
hi işlemez.» Çünkü, bölgenin şartlarını bilme
den dağınık bir proje yapılmıştır, merkezî tes
hinin uygulanmasına imkân verilmemiştir. Onun 
için, planlamacılar önce bölgeyi tanımalı, buna 
göre proje hazırlamalıdırlar. 

Önerilerim şunlardır : 
Planlamada görev alanların tümü Türkiye' 

yi gezip tanımalıdırlar. Bu, turistik gezi olma
malıdır. Hatta yıllık programlar yapılırken, ha
talara düşmemek için, Birinci ve ikinci Plan dö
neminde uygulamada görev alan teknik elemana 
ve yöneticilere danışman, müşavir olarak görev 
verilmelidir. 

Sayın Milletvekilleri; planlamacılarımız yük
sek okul mezunu, doktor, ihtisas yapmış teknis
yen, hatta Avrupa ve Amerika'ya bilgilerini ar
tırmak için gitmiş olabilirler. Ama, Türkiye'yi 
tanımıyorlarsa, hazırlayacakları en iyi raporlar 
ve planlar Ankara'da Planlama dairesinde raf
ta kalır. Mühim olan bu gibileri ve görgüleri
ni Türkiye'nin gerçeklerine göre uygulamaya 
aktarmalarıdır. 

Sayın arkadaşlarım; Türkiye'de 1970 yılında 
gecekondu sayısı 600 bin üşen, 1970 yılı sonun
da 700 bin tahmin edilmiştir. Kırsal yörelerde 
ise, 1972 yılında tasfiyesi gereken asgari stan
dartların altındaki konut sayısı 20 bindir. Bu 
plan döneminde yenilenmesi gerekli konut sa
yısı yılda 63 490 olarak tahmin ediliyor. Kır
sal bölgede, yine afetler nedeniyle meydana ge
lebilecek konut kaybı 28 bin olarak tahmin Edil
miştir. Ayrıca, daha önceki yıllarda Devletin 
yapması gereken konut ihtiyacı 47 bindir, üçün
cü Beş Yıllık Plan döneminde şehirlerde yapıla
cak konut sayısı 1 074 000 olarak hesaplanmıştır. 
Kırsal yörelerde ise 31 bin civarında tahmin edi
liyor. 

Bu geniş ve yüksek ihtiyaca rağmen önü
müzdeki yıllarda tekniğin, yani teknolojinin ge
lişmesi de dikkate alınarak nedense önyapım, 
prefabrik konusu hedeflerde öngörülmemiştir. 
Büyük şehirlerimizin çözüm bekleyen en önemli 
sorunu olan gecekondu problemine üniversiteli
ler ve araştırıcmacılar bina inşaatında önyapı-
mı, yani prefabriki çözüm olarak gösterirler
ken, belediyeler ve Planlama mevcudun ıslah yo

lunu çare olarak önermektedir. Nitekim, çıka
rılan 775 sayılı Kanunun ne kadar etkisiz oldu
ğunu tatbikattan öğrenmekteyiz. 

Planlamaca konut ihtiyacı açıldıkla ortaya 
konmasına rağmen, Türkiye'de halihazır konut 
ihtiyacının, mevcut hızm en az üç katında bir 
programla giderilebileceğini gösteren araştırma
lar, toplu ve fazla talebe cevap veren inşaat sis
temlerinin çok cazip bir yatırım alanı olduğuna 
dikkati çekerken, Planlama bunları hedef olarak 
önermemekte, hiç temas etmemektedir. 

Sanayileşmiş memleketlerdeki konut inşaa
tında, inşaat ve iskâna müsait hale gelme sürele
rini kısaltmış, malzeme zayiatını önlemesi, işçi
likte tasarruf sağlanması, kalite kontrolü ve ha
va şartlarına bağlı kalmaksızın - ki, bizde 6 ay 
hava şartlarından dolayı çalışma imkânı bulamı
yoruz - inşaatı devam ettirme hususunda pre
fabrik inşaatın geleneksel metotlardan daha 
üstün ve ucuz maliyet gösterdiği ortaya konul
muştur. 

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus 
da, ilerlemiş memleketlerde tatbik edilen yapı 
sisteminin bu planda da hedef olarak öngörül
mediğidir. 

BAŞKAN — Sayın Çetinkaya, lütfen toparla
yınız. Süreniz bitti. 

HASAN ÇETİNKAYA (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Kentlerde yapılan inşaatlar teknik kontrol-
dan uzaktır. Kaçak inşaat süratini devam ettiri
yor. Belediyelerden alman yapı ruhsatı bir for
maliteyi geçmemektedir. Bunun çaresi, gerekli 
etkin kontrol sistemini getirmektir. 

Sayın arkadaşlarım; yabancı ülkelerdeki 
Türk işçi tasarrufları ve bunları yatırımlarda 
değerlendirme imkânlarına planda yer verilme-
yişi acıklıdır. Türkiye'de, dış ülkelere işçi gön
derilmesi 1961 yılında başlamış, iş ve işçi Bul
ma Kurumunun istihdamda 25 yıllık araştırma
larına göre 1970 sonu itibariyle dış ülkelerde ça
lışan işçi sayısı 480 790 olarak tespit edilmiştir. 
Buna, turist olarak giden 500 bin işçi de ekle
nirse, hiç değilse bugün 520 000 işçi yabancı 
memleketlerde bulunmaktadır. Dış ülkelerde ça
lışan işçilerimiz, gönderdikleri dövizlerle istih
dam sorununa çare bulma yanında, ayrıca dış 
ödemeler dengesine de yardımcı olma bakımın
dan önemli bir kaynak olmaktadırlar. Bugün yal-
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nız Almanya'da çalışan işçilerimizin ayda orta
lama 300 DM. tasarruf sağlamaları halinde, yur
da girecek para senede 7 milyar civarındadır. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen Sayın Çetinkaya. 
HASAN ÇETİNKAYA (Devamla) — Bu ka

dar geniş kaynak bulunduğu halde, işçiler için 
neden yurdumuzda yatırım için gerekli kolay
lıklar sağlanamıyor; veyahut da onlara teşvik 
edici bazı çareler getirilmiyor? Bu konuda dü
şündüklerimi kısaca izah etmek isterim : 

1. Dış ülkelerdeki isçilerin tasarruflarının 
Türk banka kredi sistemi içerisinde, döviz mev
duat hesabına alınarak, muhafazasını sağlaya
cak bir sistem getirilmelidir. 

£. işçiler yurda dönmeden de konut kredi
si almaları sağlanmalıdır. 

3. İşçiler arasında çeşitli şirketleşme teşeb
büsleri vardır. Devlet bunlara yardımcı olup, 
gereken kolaylığı sağlamalıdır. 

4. işçilerimiz bizlerden soruyorlar: «Yatı
rım yapacağız. Hangi konularda yapabiliriz?» 
Bunlara Devlet gerekli kolaylığı getirmeli ve or
ganizasyon için gerekli kuruluşlara gidilmeli
dir. işçi tasarruflarını teşvik için, onların yöne
timinde ve Devletin yol gösterici desteğinde ya
tırım yapmaları kaçınılmaz olmuştur. Bu husus 
üzerinde durulmasını ve Planda bu yönde açık
lık getirilmesini diliyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çetinka

ya. 
Sayın Fikret Övet? Yok. 
Sayın Hüseyin Abbas buyurunuz. 

Sayın Abbas, konuşmanız 15 dakikayı geçer 
mi efendim? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Mümkünse 
yarın konuşmak istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bugün konuşmayacaksınız, pe
ki efendim. 

Planın müzakeresi ile ilgili bir değiştirge 
teklifi gruplardan gelmiştir, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Üçüncü Beş Yıllık Plan üzerindeki konuşma
ların bitmek üzere bulunması itibariyle gece me
saisinin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

A, P. Grup Baş-
kanvekili 

D. P. Grup Baş-
kanvekili 

O. H. P. Grup Baş-
kanvekili 

M. G. P. Grup Baş-
kanveküi 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı? Yok. Gece çalışmalarının, yani 
saat 19,00 ile 24,00 arasındaki çalışmaların bun
dan böyle kaldırılmasına mütedair önergeyi, Ge
nel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Plan üzerinde bugün konuşmak isteyen baş
ka sayın üye var mı efendim? Yok. 

Şu anda söz isteyen başka sayın üye yok. Ça
lışma süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz, 
Biraz evvel kabul edilmiş bulunan önerge gere
ğince gece çalışmalarını kaldırmış bulunuyoruz. 
Bu nedenle; 21 Ekim 1972 Cumartesi günü sa
at 10,00'da toplanılmak üzere müzakerelere ara 
veriyor ve Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

)>9<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

149 NCÜ BİRLEŞİM 

20 . 10 . 1972 Cuma 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı : 747) (Dağıtma tari
hi : 16 .10 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



i 


