
DÖNEM : 3 TOPLANTI : 3 

• • 

MILLET MECLISI 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

Cilt: 28 

151 nci Birleşim 

22.10.1972 Pazar 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK. ÖZETİ 
II. — BAŞKANLİK DİVANININ GE

NEL 'KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplı' 
nın, dört silâhlı anarşist tarafından Bul
garistan'a kaçırılan THY'na ait Truva 
uçağı ile ilgili gündem dışı demeci. 

Sayfa 
•2 

20 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

20:21 

2,21,40 

Sayfa 
1. — üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 

Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö
re sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma 'Planı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet ıSenatosu Başkanlığı tezkere
si ve Plan Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) (S. Sayısı : 747) 2:20,21:40,40:76 



M. Meclisi B : 151 22 . 10 . 1972 O : 1 

I. — GEÇEN Tül 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Planının (3/906) (S. Sayısı : 747) tümü üzerin
deki görüşmelere devam olundu. 

Çalışma süresi dolduğundan; 
22 Ekim 1972 Pazar günü saat 10,00'da top-

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 Kalkutma 
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) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Mevcut kayda göre söz sırasını takdim edi
yorum : 

Sayın Şevket Yılmaz, Sayın Mehmet Türk
menoğlu, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın İhsan 
Kabadayı. 

Buyurun Sayın .Şevket Yılmaz. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, Millet Meclisinin sayın üyeleri. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, Türkiye'nin önü
müzdeki beş yılda ekonomik bünyelerinde mey-

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

'ANAK ÖZETİ 

lanılmak üzere Birleşime saat 17,05'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Şevket Doğan 
Kâtip 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

dana gelecek değişmeleri geniş ölçüde etkileye
cek bir belge niteliğini taşımaktadır. Planın bu 
yönüyle ekonomik teşhislerinin isabetli olması 
büyük önem taşımaktadır, istatistiklerle or
taya çıkan uygulama sonuçlarına göre, iktisadî 
hayatımıza konacak her yanlış teşhis, tespit edi
lecek hedeflere varmamızı güçleştirmekle kal
mayacak, bazen, kıt kaynakların israfına da se-
bebolacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, gerek ekonomik 
teşhisler ve gerekse tespit ettiği hedefler bakı
mından oldukça önemli tutarsızlıklar göster
mektedir. işte bu tutarsızlıklardır ki, Büyük 
Millet Meclisindeki görüşmeler sırasında planın, 
bir görüşe göre devletçi, bir görüşe göre sağcı 
nitelendirilmesine sebebolmuştur. 

Üçüncü Beş Yıllık Planı, Anayasamızın ikti
sadî ve sosyal hayatın düzeni ile ilgili temel hü
kümleri açısından incelemekte yarar vardır. 

Anayasamızın 41 nci maddesinde şu hüküm
ler vardır: «iktisadî ve sosyal hayat, adalete, 
tam çalışma esasına ve herkes için insanlık hay
siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması 
amacına göre düzenlenir.» 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma sar.ti : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşar;?il (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birle imini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tam 
çalışmayı sağlamak, işsizliği önlemek için ge
tirdiği tedbirler yetersizdir. Plan taslağı ola
rak Yüce Meclislere sunulan metinde 1972 prog
ramındaki rakamlar arasında tutarsızlıklar da 
vardır. Meselâ: 1972 yılı programının 342 nci 
sayfasında yer alan istihdam ve işgücü fazlası 
rakamları ile Üçüncü Beş Yıllık Planda yer 
alan bu konu ile ilgili rakamlar çok farklıdır. 
1972 yılı programına göre Türkiye'deki işgücü 
fazlası, yani işsiz sayısı 1968'de 1 380 000 iken, 
1971'de 1 840 OOO'e yükselmiştir. 1972'de ise 
bu rakamın 2 110 OOO'e ulaşacağı yazılıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın 111 nci sayfasında 
ise, 1972 yılındaki işsiz sayısı, gizli işsizler da
hil, 1 600 000 kişi gösterilmiştir. 1972 progra
mına göre, 1971'de 1 846 000 iken 1972'de 
2 110 OOO'e yükselen işsiz sayısı, sivil işgücünün 
yüzdesi olarak 1972'de, 1971'e nazaran % 1,3 
artış görünürken, Üçüncü Beş Yıllık Planda iş
siz sayısının 1971 seviyesinin altına düştüğü id
dia edilmektedir. Bu durum plan taslağı dokü
manlarına olan itimadı sarsmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda istihdam sorun
larının çözümlenmesi bakımından ciddî ye olum
lu tedbirler getirilmemiş olması da dikkati çek
mektedir. Plan tasarısında teknoloji ve organi
zasyon meselelerinde optimum işletme büyük
lüğüne önem verilmiştir. Ama, teknolojik trans
ferlerde emek, yoğun, yani daha çok işgücü 
gerektiren tekniklerin seçilmesi gereği üzerimde 
durulmamıştır. 

Plan tasarısında dikkatimizi çeken diğer bir 
önemli nokta da, gelir dağılımı ile ilgilidir. Bu 
konuda 129 ncu sayfada, «Sadece gelirin bö
lünüşünü iyileştirici tedbirlerle bazı gelir grup
larının yaşama düzeyini yükseltmek mümkün 
olsa bile, bu yaklaşım, sermaye birikimini ya
vaşlatarak ülke,nin gelişme potansiyelini sınır
landıracaktır. Bu nedenle gelir dağılımının iyi
leştirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminin tüm 
toplumu kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması, 
uzun dönemde gerçekleştirilecek bir amaç ola
rak benimsenmiştir. Ancak, herkesin asgari ih
tiyaçlarını karşılayacak bir pay almasına imkân 
sağlanacaktır.» denmektedir. 

Dar gelirli kitlenin, özellikle işçilerin gelir
den adil bir pay alması değil, ancak asgari 
geçimini sağlayabilmesini amaç alan bu plan 

taslağına, iktisadî kalkınmayı sağlamaya yönel
miş bir plan demek zordur. 

Demokratik bir ülkede, Anayasamızın ön
gördüğü demokratik yollarla iktisadî kalkınma
nın anlamı, 'hem gayrisâfi millî hâsılada devam
lı bir artış sağlaması, hem de bu artışların fert
lerin refahlarını, mutluluklarını artıracak yön
de kullanılmasıdır. 

üçüncü Beş Yıllık Plan taslağının sadece 
üretim artışlarını hedef alması, iktisadî kal
kınma değildir. Bu yönüyle plan taslağı Ana
yasamızın 41 nci maddesinde yer alan insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
ması amacına göre iktisadî ve sosyal hayatın 
düzenleneceği ilkesine aykırıdır. 

Yine Anayasamızın 129 ncu maddesinin bi
rinci fıkrası, «iktisadî ve sosyal kültürel kal
kınma, plana bağlanır.» hükmünü taşımakta
dır. 

Görülüyor ki, sosyal ve kültürel kalkınma, 
ekonomik büyüme ile birlikte iktisadî kalkın
ma olarak anlaşılabilir. Yalnız üretim artışları 
sağlanması ve kitlelerin, halkın asgari geçimini 
sağlayacak, yani ölmeyeceği kadar geçimini 
sağlayacak bir gelir dağılımını öngören bir 
plan taslağı, iktisadî kalkınmamızın tanımında 
demokratik yollarla kalkınma prensibine de ay
kırıdır. 

Şüphesiz planın bu tutarsızlıklarının ve yu
karda arz etiğim, Anayasa ile ters gelen yönle
rinin revize edilmesinde zaruret vardır. 

Plan taslağında dikkati çeken diğer bir 
önemli konu da kamu yatırımlarında dikkati 
çekmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plan taslağının 
187 nci sayfasında yer alan 111 numaralı tablo, 
1972 yılı dahil olmak üzere, 1977 yılma kadar 
Devlet bütçesinden her yıl 2 ilâ 5 milyar lira 
civarında açık vereceğini planlamaktadır. 1972 
yılında 4 695 000 000 lira olan kamu tasarruf 
yatırım farkının 1973'te 4 666 000 000, 1974'te 
3 140 000 000 lira olmak üzere açık vereceğini 
ifade etmektedir. 

Bu açıkların kapatılması için plan taslağın
da sosyal fonlar adı altında kaynak transferi 
yer almaktadır. Sosyal fonların ne olduğunu, 
araştırınca görmekteyiz ki, bunlar Sosyal Si
gortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur'un 
müessesesiz tasarruflarının aktarılmasını hedef 
almaktadır. 

— 3 — 
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Fakat, 1971 yılındaki uygulama göstermiş
tir ki, esas itibariyle Sosyal Sigortalar Kuru
munun fonları, kamu yatırımları için kullanıl
maktadır. 1972 yılı bütçesinin görüşülmesi sıra
sında bütçe kanununa ait Karma Komisyon ra
porunda yer alan şu bilgiler ilgi çekicidir : 
20 Aralık 1971 tarihinde Sosyal Sigortalar Ku
rumu bir yılda 700 600 000 liralık Devlet Yatı
rım Bankası tahvili almıştır. Emekli Sandığı 
ise ayni tahvillerden sadece 83, milyon liralık 
tahvil almıştır. Yani Erim Hükümetleri, Sos
yal Sigortalara, Emekli Sandığından 617 milyon 
lira daha fazla tahvil satmıştır. 

Halbuki aynı bütçe raporunda Emekli San
dığının kanunî gelir fazlasının 1 032 000 000 li
ra olduğu anlaşılmaktadır. 

öte yandan, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
ise, malî sıkıntı içinde bulunduğu açık ve bilhas
sa Hükümet tarafından da bilinmektedir. 

Bu gerçekler karşısında Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının 1972 yılı için 1 142 000 000 
lira, 1973 yılı için, 942 000 000 lira, 1974 yılı 
için 951 000 000 lira, 1975 yılı için de 85 mil
yon lira sosyal fonundan kamu yatırımlarına 
tahsiste bulunacağını belirten rakamların endi
şe ve hayretle karşılandığını ifade etmek iste
rim. 

Planda bu sosyal fonlarının ne kadarının 
Sosyal Sigortalardan, ne kadarının Emekli San
dığından sağlanacağı hususunda da bir açıklık 
bulunmayışı, 1971 yılı uygulamasını da dikka
te aldığımız zaman, cidden üzerinde durulması 
gereken önemli bir mesele halini almaktadır. İl
gili Sayın Bakanın bu konuyu bu kürsüden mut
laka cevaplandırmasını ve Sosyal Sigortalar 
ile Emekli Sandığından aktarılması öngörülen 
fonların miktarlarının ne şekilde planlandığının 
belirtilmesini rica ediyorum. 

Bugünkü Hükümetin, hatta daha açık ola
rak 12 Mart sonrası Hükümetlerinin 8 - 10 mil
yar lira açıklarla bağlayıp uygulamaya koy
dukları Devlet bütçesinin enflâsyonist tesirleri
ni önlemk için dar gelirli kitlelerin gelirlerini 
kısıtlamak temayülünü üzüntü ile karşılamak
tayım. Üçüncü Beş Yıllık Plan ve temayül bu 
görüşlerin derin izlerini taşımaktadır. 

'Sayın arkadaşlarım; 
Yukarıda genel hatlarıyle aksayan yönlerini 

ve tutarsızlıklarına temas etmeye çalıştığım 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağı Türk 
toplumunun plana ve planlı kalkınmaya olan 
ümit ve güvenini sarsacak niteliktedir. 

Bu plan taslağı gerek tasarruf, tüketim he
defleri ve gerekse sosyal muhtevadan yoksun
luğu nedeni ile Türk milletinin tercihlerini ve 
isteklerini yansıtmamaktadır. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. 
Sayın Türkmenoğlu, buyurunuz efendim. 
MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Plan üzerinde kişisel gö

rüşlerimi arz eitmek üzere huzurlarınızdayım. 
Plan, kalkınma çabasına düşmüş milletlerin 

varmak istedikleri amaçları gerçekleştirmek 
için, takiibedeeekleri yol ve yordamı ifade eden 
ve onu ahsnkleştiren bir belg&dıir. ilk kez 1963 
yıllarında plan deyimini benimsemekte güçlük 
çektiğimiz, haföta «bize plan değil, pilâv lâzım
dır» denildiği de birer vakıadır. Bu serzenişle
re pilâvın dahi planla pişirileceği arzı cevap 
esprilerinin yapıldığını da hatırlatmaktayız. 

Artık milleltçe plana inanmış, planlı kalkın
maya ümit bağlamışındır. Şayanı şükran odur 
ki, bugün iki kere beşer yıllık kalkınma planı
nı tatbik etmiş üçüncü Beş Yıllık Planın idra
ki içine girmişizdir. Artık planın âdeımi lüzumu
ma değil, lüzumunun ve hazırlanmasındaki ek
siklikleri ve yetersizlikleri münakaşa eder. vazi
yete girmişizdir. Gellecek devrelerde de planın 
tatbikaitındaka. noksanlıkları tartışacağız. 

Bu dönem planın hazırlanmasında Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık planların ulaştığı veya ula
şamadığı neticelerden, kazanılan sonuçlardan, 
edinilen tecrübelerden, karşılaşılan morluklar
dan değerlendirmeler yaparak Üçüncü Beış Yıl
lık Kalkınma Planlımızın hazırlanmasında bu 
olanaklardan yararlanmalıyız. 

•Sayın milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Planımızın özelliği, önce

kilerden en büyük farkı geçmiş 15 yıllık plan 
stratejisinin, son beş yıllık dilimi değil, önü
müzdeki 22 yıllık uzun bir stratejinin ilk plan 
dilimini teşkil ©tunesidir. Yeni stratejinin en 
önemli yönü de Türkiye'mize bu yeni ekonomik 
şartlar muvacehesinde, yeni ekonomik hedefler 
ve sıtrâitejüer p-etirmesidir, Bunların en önde 
geleni Avrupa Ekonomik Topluluğuna üyeliği
min lir. 

— 4 — 
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Ekonomik yapımın sanayi yönümden değişti

rilmesi, iç yapısının değiştirilmesi, gelir seviye
sinin ve dağılımının dış kaynaklara bağlılıktan 
kurtarılarak Türk ekonomisinin kalkınmasına 
uygun bir biçimde Mikametlendârilmesidir, 

Üçüncü Beş Yıllık Planda en önemli vasıf
lardan birisi de gelişme hızının büyütülmesildir. 
Sosyal yapılandaki gelişme ve değişmeden do
layı bugün % 23 civarmda olan sanayi payı 
22 sene sonra yani 1995 yılında % 40 olacağı, 
(tarımın % 28 olan bugünkü payının % lO'a ine
ceği, sanayide, çalışanların toplam çalışanlara 
oranının % ligden % 22'ye çıkarılacağı, tarım
da çalışanların da bugünkü % 60 oranının 
% 20'ye düşürüleceği planda öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

üçüncü Beş Yıllık Planın anakaynağı olan 
yeni stratejilerde tarım, toprak, hukuk, adalet, 
vergi, maliye, petrol, maden ve eğitim reform
larının yapılmasını da öngörmesidir. Üçüncü 
Beş Yıllık Planın ilginç yönü Batı'nrn, 100 -150 
yılda başardıklarını 22 yılda başaracağını iddia 
etmesidir. Bu bakımjdan planın bu kesimin'de 
de bu dönem içinde gayri safi millî hâsıla 191 
milyardan 279 milyara yükselerek 88 milyar ar
tacaktır. 

Dikkati çeken bir husus da dış kaynaklara 
bağlılığın azaltılmasıdır. Digler bir başka hu
sus, kamu sektörüne büyük ağırlıkların yüklen
mesidir, özel sektörün ise bu dönemde yapaca
ğı yatırımlar 129 milyar lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın hedefleri özet ola
rak şöyle ifadelenir : 

1. — Belli bir gelir düzeyine ulaşılması, 
2. — Ekonomik yapıyı sanayinin lehine de

ğiştirilmesi, 
3. — Sanayi iç yapısının değiştirilmesi, 
4 — Dışa bağlılığın azaltılması, 
5. — Gelir dağılımının adaletli bir şekilde 

sağlanması, 
6. — Fiyatların müstakar bir hale getiril

mesidir. 
Bu kadar iddialı Ve yüklü bir planın tatbi

katının güçlükleri de meydandadır. Hükümeti 
ve plancıları uyarmak elbette vazifelerimiz 
cümleslindtendir. 

Sayın miHetvekilleri; 
Tarım, toprak, hukuk, eğitim ve maliye re

formları gübi fizikî yapmın değiştirilmesi ve 

kurumsal yapıya böyle bor biçimin verilmesini 
hedef kabul etmekle ekonominin bunlarla bağ
lantısı tesis edilememiş görülmektedir. Bu ise 
plan tatbikatında aksaklıklara sebep teşkil ede
bilir. Karma ekonominin iyi işlemesini sağlaya
cak bir Ölçünün ve sMemin getirümemiş olması 
da büyük eksikliktir. 

Gerçi planda kamu sektörü için orunlu, 
özel sektör için yol gösterici, özendirici, destek
leyici ve caydırıcı olarak yöneltici bir görevi 
ifade edeceği kayıtlıysa da ayntttılı planlar ya
pılmamıştır. Bu sebeple özel kesimin yönetilme
si yeterli ve aydınlık bir biçimde değildir. 

Ortak Pazar üyesi olmamız haseibayle Türk 
ekonomisinin gücünü artırmayı ve haysiyetini 
korumayı imkân dahiline sokacak teknoloji im
kânların nasıl temin edileceği sarahatle plan-
lanamamıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda millî tasarrufla
rın daha ziyade kamu kesimlerinde olacağını 
kaydetmekte ve genellikle de Emekli Sandığı 
Sosyal Sigortalar kurumlarının ve diğer üretici 
kurumlarının tasarruflarına güvenilmektedir. 
Bu kaynaklar ise, çeşitli sebeplerle tasavvur 
edilenin altında gerçlekleşme tehlikesine maruz 
olabilirler ve o sebepten de plan askıda kala-
bilir. 

22 yıllık uzun vadede normal- zamanın uf
kunu aşmaktadır. Uzun vadeli stratejilere da
yanan değerlendirmeler de aynı melhuz hadise
lerin zuhuru ile plan tatbikatında aksaklıklar 
da olabilir. Para değerinin de daima müstakar 
kalacağı katî bir keyfiyet değildir. Bu bakım
dan da ayrıntılı planlar yapılmamıştır. Bu hu
susun da tedbirleri dercedilmeliyfdi. 

Sayın milletvekilleri; 
Böylece planı genel hatlanyle eleşjtirmiş ve 

tenkidlerimi de sunmuş bulunuyorum. Şimdi de 
bir iki nokta üzerindeki temennilerimi ve bun
ların icra programında yer almalarını dileyece
ğim. 

Seçim mıntıkam olan KayserFnin bir mesele
sini dile getirmek isterim: Bizim Kayseri'nia 
tabiatı olarak garip bir kuruluşu vardır. Haş
metine sığındığı Erciyes'in koltuğuna büzülen 
Kayseri onun bir taraftan kavurucu bir taraf
tan savurucu tabiatına boyun eğmiştir. Meteo
rolojiyi takibedenleriniz müşahede etmişlerdir, 
Kayseri yazın Adana üe yansır, kışın soğukta 
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Erzurum ile güreşir. Bunun neticesi de ne sıcak 
verimli bir toprak, ne de serin bir yayla arazisi 
mevcut değildir ki, Kayseri'mizde ziraat edelim, 
hayvan besleyelim, öyle bir kaderi nasübetmiş 
ki, Tanrı Kayseri'ye, çorak ve 'kurak bir toprak, 
soğan başlanmaz, ekinin hiçbirisi başaklanmaz. 
O sebepten Kayserililer toprağa ve toprak altı 
ve toprak üstü servetlere hasrettirler. Kaderi
nin bu alınyazısı karşısında Kayserililer ticaret
le uğraşmak, diğer memleketlere yerleşmek zo
runda kalmışlarıdır. 

Şaka da olsa bu işin mizahi yanını bıraka
rak, bu mevzuda Kayserililerin büyük bir kıs
mını ilgilendiren ve 1945 lerden beri süregelen 
bir sulama projeleri konusu vardır. Bizim çocuk
luğumuzdan beri ninni gibi söylenen bir masal 
bu. Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, incesu ve Kay
seri arazisinin de büyük bir kısmının sulanması 
projesidir bu. 

Bu hayal projemiz uzun yıllardır söylene, 
söylene Planlamanın çeşitli safhalarından geç
miş ve -büyük bir yatırımı icatoettiren 1 milyar 
800 milyon liralık bir proje, Develi Sulama 
Projesi adiyle ortaya çıkmıştır. Büyük mefolâğlı 
yatırımları icabettiriyor diye ele alınmıyor bu 
proje. Halbuki bu yatırım pek kısa zamanda 
kendini amorti edip gelir getirecek bir proje
dir. -

Tetkik ettiğim ve anladığım kadarıyle pro
je; Kızılırmak ve Yukarı Seyhan havzalarına 
giremeyen Develi ilçesi arazisinin büyük bir 
kısmını, keza Yahyalı ilçesi arazisinin büyük 
bir kısmını, Yeşilhisar ilçesi arazisinin tümünü 
incesu arazisinin büyük bir kısmını içine alan 
dört bin küsur kilometrekarelik kapalı bir hav
za vardır, bu havzanın başka bir yöne akışı ol
madığından bir kısım araziyi sular kaplayarak 
Sultansazlığı Yayıgölü denilen büyük bir arazi
yi su altında tutmakta ve etrafını da tuzlu hale 
(Sokmaktadır. Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğünce yapılan projeye göre Yukarı Samantı 
havzasının bir kısım suyu Vicik mlevkidnden 
alınarak öksüt ve Kazıfköy'ünden bu ovaya 
akıtılması ile 3 bin küsur kilometrelik arazinin 
sulanır ve dirane edilir bir hale getirilmesi ön
görülmüştür . 

Bu projeye göre derivasyon yoluyla Zaman-
tı Irmağından alınan bir kısım su kapalı havza
ya 14 bin metrelik bir cer boru ile aktarılacak 

oradan Yahyalı - Ağcaser reaervuarı ile havza
nın sol sahili Develi - Zile reaervuarı ile de sağ 
sahili takibederek kanallar geçtikleri yerlerde
ki akar ve kaynakları da alarak İncesu ilçemiz
de birleşecek ve oradan da Kızılırmağa intikal 
edecektir. 

Ayrıca sazlığın ortasından geçirilecek bir 
kanal da biriken suyun çekilmesini ve takviye
sini sağlamaktadır. Bıöylece büyük bir arazi 
hem su baskınından kurtulacak hem de taran' 
arazisine eklenerek sulu ziraate açılacaktır. Bu 
projenin ekonomik faydaları yanında, bölgesel 
kalkınma ve sosyıo - ekonomik faydaları da sa
yılamayacak kadar büyüktür. 

Muhterem Hükümıeifeten ve plancılanımızdan 
yardım ricasıyle icra planına bunun da alınma
sını rica ediyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Plan tatbikatında, tasarruf ve verimli ça

lışmalara da gereken değerlerin verilmesi üze
rinde, ehemmiyetle durulması gerekirdi. Bu 
yüzden, ekseri hallerde özel teşebbüsün başara
cağı işleri devletin üzerine almasının yararlı 
olmayıp, zararlı ve pahalı olduğu da ekseriya 
tespit edilmiş vakıalardır. 

Bu hususu bir örnekle izah etmeme müsaa
delerinizi istirham edeceğim; Meselâ yol su 
elektrükin yol yapımları bir Caterpillar D 8 do
zer tasavvur ediniz. Her birinin bedeli milyo
nun üzerinde. Devletin bu kadar paralarla bun
ca dozer, greyder, loder, kompresör almak için 
paralar bağlamaya ve bu dev cüsseli makineler 
basit anlayışlı bir operatöre terk ederek, oysa o 
akşamjki ziyafeti iyi değilse, memnun edilme-
mişse o güçlü makinenin o gün yaptığı ve az 
bir işle oyalandığı her zaman seçim bölgeleri
mizde müşahede ettiğimiz vakıalardır. Bunun 
yerine bu işler özel teşebbüse ihale edilip de 
fertlere gösterilse ye biz de Devlet olarak iha
leyi iyi kontrol etse idik, muhakkak özel teşeb-
büSv o makineden bizim birkaç misli işi alır ve 
daha da ucuza malederdi. Belki aynı güçlü ma
kinede üç tane operaJtör tavzif ederek o maki
neyi 24 saat çalıştırarak hem zaman, hem de 
para bakımımdan devletmkmden beş misli daha 
fazla verimli netice elde ederdi. 

Bir başka cihet de meselâ yol ekipman alet
leri birkaç bakanlıkta vardır. Bunların her bi
rinin tamirhaneleri, bakımları, yerleşim yerleri, 
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nakilleri gilbi bir sürü masrafları da vardır. 
Bunların bir elden yönetilip planlama mucibin
ce çalışmaları koordime edilemez midir? Bence 
bu dağınıklığa da bir son verilmelidir. 

Son günlerde devlet memurlarının çalışma 
durumlarında da bir kırgınlık ve dargınlık mü
şahede edilmektedir. Bence bu, 657 sayılı Per
sonel Kanununun intibaklarda meydana getir
diği adaletsizliklerin verdiği bir tatsızlıktır. 

Yüce Meclisimize, ilgili komisyonlara ve ni
hayet kanun gücünde kararname yetkisiyle 
muhterem Hülkümiete intikal etmiş olan bu ci
hetin çok çabuk bir zamanda halledilmesi gere
kir. Bunu Yüce Meclisimizden birkaç defa dile
miştim. Bu vesile ile bir kere daha arz etmiş 
bulunuyorum. Zira, biz burada en güzel plan 
ve programları yaparız. Nihayet, bunun uygula
yıcısı hükümet ve dolayısıyle memurlarımız ol
duğuna göre, bu planın tatbik edilmesi ve mu
vaffakiyeti, memurlarımızın gayreti ve gönül 
hoşluğu ve huzurla çalışmasıyle kabil değil mi
dir? 

Şu halde Devlet personelinin, intibaklarm-
daki bu dengesizliği giderilmeli, yan ödemeleri, 
bundan da önce olan can ödemeleri yani intibak 
adaletsizlikleri derhal giderilmelidir. Bu âcil 
durumun hallinden sonra, memur sayısında da 
bir azaltma planlanarak, adama iş temin etme 
felsefesi yerine, işe adam bulma felsefesi ile ve 
yaptığı işten prim almak suretiyle, personelin 
işe adapte edilmesi sağlanmalı ve böylece iş akı
mının sürati ve verimi yükseltilmeli ve memu
run daha fazla işgörür, daha fazla ücret alır 
hali garanti altma alınmalıdır. 

Bu meyanda, memlekette tarımdan sanayie 
geçişin intikali sırasında çiftçinin mallarının 
fiyatlarının istikrarı, verimlerinin artırılması, 
toptan ifadesiyle; çiftçilerimizin, ezikliğe mün
cer olacak bir hale düşürülmemesine dikkat edi
lerek: ayrıntılı icra planları sağlanmalıdır. 

Hülâsa, bu 22 yıllık stratejilerde yıllık icra 
planlan ve bunların ayrıntılı planları dikkatle 
hazırlanmalı ve demokratik bir düzen içimde bu 
planın gerçekleşimesinin sağlanması dileğiyle 
sözlerime son verir, Yüce Meclise saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk
menoğlu. • • . • • • 

Sayın Savcı, buyurun efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

3 mcü Beş Yıllık Kalkınma Planının Yüce 
Mecliste müzakere edildiği şu zamanda ben de 
şahsî görüşlerimi Yüksek huzurunuzda arz ve 
ifade etmek üzere bulunuyorum. 

Malum olduğu üzere, 3 mcü Beş Yıllık Kal
kınma Planı stratjisi, uzun bir zamandan beri 
Devlet Planlama Teşkilâtınca yürütülen ve Yük
sek Planlama Kurulu ile Bakanlar Kurulumda da 
müzakere edilerek Parlamento Bütçe Plan Kar
ma Komisyonuna ve oradan da Yüce Heyetimize 
gelmiş bulunuyor. Bu planın hazırlanmasında 
on yıllık geçmiş plan uygulamalarından elde 
edilen neticeler ve tecrübeler var. Bütün amaç, 
Türkiye'nin çok güçlü bir sanayi ülkesi haline 
gelmesini Ön planda ele almış bulunuyor ve 
1955'te bilfarz, iş isteyen herkesin iş bulabile
ceği şekilde de bir espri taşıyor. Bu arada. AET 
ile ilişkiler gözününe alınarak, bu konu ile il
gili olarak bir yön ve hız da verilmesi planın 
muhteviyatında. 

Esas itibariyle, planlı dönemde gelişmeler, 
uzun dönemde amaçlar ve hedefler, bu hedefle
rin dengeleri, sektörlerdeki gelişmeler, politi
kalar, reformlar, plan uygulama düzeni ve araç
lar olmak üzere altı kesimde oluşmakta ve bu 
kesimler de ayrıca birtakım bölümlere ve alt 
bölümlere ayrılmış bulunmaktadır. 

Ben, bu planın tümü üzerimdeki görüşleri
mi, uzum bir zamana mütevakkıf olduğu için,, 
ancak tarım kesimine ve onunla ilgili, kalkın
mada öncelik tanınan yörelere, bölgelere has
retmeyi ve onunla iktifa etmeyi uygun mütalâa 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği üzere Türki-
yetâe ilk plan uygulaması 1930'lann bunalım 
yıllarımda giyze çarpmaktadır. Tabiî kaymakla-
rıyle. Türk ekonomisinin potansiyellerinin de
ğerlendirilmesini yapmaya çahşari ilk beş yıllık 
sanayi planı ve. 1960 sonrasının 1 ve 2 nci Beş 
Yıllık Plan dönemleri de elbette ki, tecrübe yıİ-
lannı ihtiva etmiş bulunuyor. 1968 - 1972 döne
mi sonunda hızlı sanayileşme, tanmda modern
leşme, muntazam şehirleşme ve iş bulma olanak
larının getirilmesi gibi hedefler göze çarpıyor. 
Planlarda dengeli kalkınma ilkesinin bütünleyi
cileri olarak bunlar ele alınmış bulunmakta. 
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sistemi içerisinde kaçınılması güç büyük çalkan
tılara rağmen, yılda ortalama % 10'u bulan bir 
sanayileşüne temposuna girmiş bulunduğa da 
yine bir gerçek. Demir - çelik, petro - kimya, 
alüminyum ve benzeri sanayilerin temelleri atıl
mış, bu arada yeni girişimlere de imkân sağlan
mış olduğunu müşahede ediyoruz. Ancak, sana
yileşmeye ağırlık verirken, Türkiye'nin henüz 
ıbir tarım memleketi olduğu, nüfus yoğunluğu
nun bu alanda olduğu da göaden ırak tutulma
malıdır. İşsiz halk kitlelerine plan dönemlerin
de gerekli iş imkânları yaratılmak zorunluğu 
vardır. Edindiğimiz bilgilere göre, % 7 civarın-
da bir hızla kentleşmekte olan Türkiye ̂ de, kent
lerin nüfusu gelecek on yılda % 30'dan % 70'e 
yükselecek, buna karşılık köyde yaşayan insan
ların oranı da % 70"ben % 30'a inecektir. 

%te değerli arkadaşlarım, kanaatimizce eko
nominin modernleşme sürecine daha geç uyan 
tarım kelsimi açısından toplumsal yapıdaki bu 
büyük değişim tek başına srtatejik bir önem 
ve değer taşır kanaatindeyim. 1972 Türkiye'si
nin önemli sorunlarından birisi de, geleceğin 
perspektiflerinin çok dinamik bir oluşum,- geli
şim içlinde kavranabilmesi alacaktır. Bu bakım
dan, planı kâğıt üzerinde hazırlamaktan ziyade, 
ona önce inanmak, ona halkı inandırmak ve ba
san ile uygulamak gerekir. Bu da hükümetlere 
düşen başlıca bir görevdir. Esasen, iktidar ol
manın sorumluluğu da buradadır. 

Planı uygulayacak hükümetlerin bu hususta 
hassas davranacaklarından da emin bulunmak
tayız. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, Türk ekonomisinin 
geleceğini ;tayin eitmıe bakımından önemli karar
ların alınacağı bir dönem olacaktır, öyle ki, 
bazı yönleriyle 1 ve 2 nci Beş Yıllık Planlardan 
ayrılmaktadır. Yani Üçüncü Beş Yıllık Plan, 
lö yılı kavraması düşünülen ilk uzun vadeli 
planın 3 ncü ve son -dilimini teşkil etmesi ge
rekirken 22 yıllık uzun vadeli yeni bir taslağın 
ilk beş yıllık (bölümünü meydana getirmektedir. 
Bunda, »on yularda gelişen olaylar, planlama 
anlayışı ve 'Ortak Pazar üyeliğine hazırlık gibi 
etasealerin rol oynadığını kabul etmek lâzım. 

Planda dikkati çeken diğer önemli bir husus 
da, fizikî kaynaklardan tam yararlanmanın 
sağlanmasının hedef olarak alınmasıdır. Fizikî 

kaynaklar, toprak, maden, orman ve deniz 
ürünleridir. Sanayileşmiş tarım üretiminin ge
liştirilmesi zorunluğu vardır. 1995 yılında tarı
mın toplam üretimdeki payının % 12ye düşme
si belki uygun olabilir. Tarım alanında getiri
len değişmeler hakikaten önemlidir. Modern 
üretim tekniğinin köylüye arzı, kamunun tarım 
sektöründeki yeni fonksiyonu, tarımsal hizmet
lerin reorganizasyonu ve koordinasyonu, üreti
ciler arasında yeni faaliyetler, teşkilâtlanma, 
gayret ve üretimin farkhlaıitırılması gibi hu
suslara eğilinmesi ve bunların uygulanması el
bette ki, memnuniyet verici olacaktır. Fakat 
planda, bu hamleyi yapacak bir esprinin her 
halde tamam olmadığı kanaati görülmektedir. 

Tarım alanında üretimin farklılaştırılması 
prensibi biraz daha açıklığa kavuşturulması ge
rekirse şöylece ifade etmek gerekir; iklim ve 
toprak şartlarına en uygun ürünlerin tespiti, 
bunların fizikî verimlilikleriyle, ekonomik ölçü
lere uygunluk prensipleri ve ihracata dönük 
üretimin teşvik edileceği hususları bir optimi-
zasyon modeli içerisinde bağdaştırılmalıdır. Ak
si halde olumlu bir sonuç alınmayabilir. Hele 
bizim gibi, tabiat şartlarına maruz bir memle
kette bilhassa bunlara büyük çapta önem ver
mek gerekür. 

Tarımsal gelişme ile ilgili hedefler tam bir 
bütün meydana getirmelidir. Tarıma ait ön araş
tırmaların yapılması şarttır. Bu sahada istatis
tiksel bilgi nispeten çok; fakat maksada uygun 
araştırma azdır. Planda, yani tasanda, bazı 
amaçlara nasıl vanlacağı açıkça beliritilmemiş 
gözükmektedir. Yani, plan aletlerinin bilimsel 
metotlarla ortaya konması gerekir. 

Türkiye'de sanayileşmenin yanısıra, işsiz 
kitleyi çalışma imkânlarına sahip kılmak yö
nünde tarım, orman ve inşaat alanlarına önem 
vermenin üzerinde durmanın zarureti vardır. 
Şunu kabul etmek lâzımdır ki, Türkiye'nin eko
nomik bünyesinde karakter değişikliği olmakta
dır. Tarımsal bünyeden sanayi toplumu haline 
gelmekteyiz. Gayrisâfi millî hâsılada sanayiin 
payı artacaktır. Ancak, Türkiye'nin süratle 
kalkınabilmesi, sosyal dengenin sağlanabilmesi 
hayat seviyesinin dengeli bir şekilde yükselebil
mesi için tanm sektörünün problemlerinin kısa 
zamanda halli zaruridir. Biz diyoruz ki, 1980'le-
rin 50 milyonluk Türkiyeli kendisini rahatça 
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'besleyebilecek kaynaklara sahip bulunmakta
dır. Tarımın bütün meselelerini bir kül halinde 
ele alan millî planla ahenkli ve onun içimde yer 
alacak olan özel bir planın hazırlanıp uygulan
masını uygun görmekteyiz. Buna bir nevi «ye
şil plan» da demek daha yerinde olur. Hakika
ten, tarımla topyekun bir hamle yapmak için 
ıbu yeşil plana ihtiyaç vardır. Bu planda her 
çeşit ziraî faaliyet, toprak - su muhafaza ted
birleri, ormancılık, hayvancılık ve nihayet, ta
rıma dayalı endüstriyel faaliyetler üretici ile 
tüketici münasebetleri ve pazarlama organizas
yonları gibi konular mutlak surette ele alınma
lıdır. Amaç, toprak, insangücü, sermaye ve ben
zeri kaynaklardan azamî verim sağlamak ve 
ürünün değerini hakkıyîe vermektir. Tarımla 
meşgul kimselerin hayat seviyesini yükseltmek 
bu arada önemli bir meseledir. 

Toprak ve tarım reformu, bu planın bir bö
lümünü teşkil etmeli ve kanaatimizce bir uygu
lama aracı olmalıdır. Planda, toprak ve tarım 
reformunu, yaşama düzeyinin yükseltilmesi, ge
lir dağıhmınm iyileştirilmesi ve verimlilik araç
larına uygun olaraik, topraksız ve az topraklı 
çiftçi ailelerinin topraklandırılması, uzun dö
nemde çiftçilerimizin teşkilâtlandırılıp donatıl
ması, insan - toprak münasebetlerinin geliştiril
mesi yoluyla üretimin sürekli olarak artırılma
sını sağlayan bir araç olarak ele alınmış olma
sını elbette ki, memnuniyetle müşahede etmek
teyiz. Ancak, bazı hususlara da değinmek arzu
sundayım. 

Meselâ 2116 numaralı paragrafta, «yeterli 
büyüklükte aile işletmeleri» deyimi kullanılma
sına karşılık, 2112 numaralı paragrafta, «yeter 
gelirli işletme» deyimi alınmıştır. «Yeter bü
yüklükte aile işletmesi» deyimi ile, «yeiter ge
lirli aile işletmesi» deyimieş anlama gelmeye
bilir. 2111 numaralı paragrafta., «dağıtımla ve
rilecek arazi genişliğinin tayininde, çiftçi aile
lerine yeter gelir sağlama ilkesi esa3 alındığına 
göre, 2106 numaralı paragrafın; «topraklandır
mada yeter gelirli aile işletmelerinin kurulması 
ve bunların korunması esas alınacak verimlili
ği sağladığı ölçüde, toplulaştırmaya başvurula
cak» şeklinde değiştirilmesi uygun olabilir. Yi
ne, 2118 numaralı paragrafta, halen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan 
Toprak Ve Taran Reformu tasarısının bağlayıcı 

nitelikte olmaması hususu da nazarı dikkate 
alınmalıdır. Meselâ kamıüaştırılacak arazi be
dellerinin taksitle ödenecek kısmı için ödene
cek faiz % 6 olarak gösterilmektedir. Bu, çok 
düşük bir faiz oranıdır, ödenecek yıllık faizin, 
vadeli banka mevduatına verilmesi, kabul edi
len faiz oranında olması tabiî görülebilir. Ka-
mulaştınlacak arazi bedellerinden taksitle öde
necek kısminin, para değerindeki değişmelere 
karşı teminat altına alınması ve kamulaştırma 
yılı toptan eşya fiyatlarına esas olması g'ereSrir 
kanaatindeyiz. Bu itibarla; 2118 No. lu parag
rafın; «Mevcut koşullar gözönünde tutularak 
kamulaştırma bedellerinin uygun kısmının pe
şin, geri kalan kısmı para değerindeki değişme
lere karşı kamulaştırma yılı fiyatları esas alın
mak kaydıyle en çok 19 yılda eşit taksitlerle 
ve kanunda belirtilecek faizlerle ödenerek, ka
mulaştırma ve dağıtım işleminin 15 yıla kadar 
tamamlanabileceği hesaplanmış, her plan döne
mine düşen yatırımlar buna göre tespit edilerek 
Üçüncü Plan dönemi finansman gereği, tablo 
677'de gösterilmiştir, özet olarak verilmiştir» 
şeklinde bir değişmeye tabi tu'tmak mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlar; önemli addettiğimiz 
hususlardan birisi dje çiftçinin sosyal güvenliği 
ile ilgili husustur, üçüncü Beş Yıllık Plan ve 
stratejide sosyal güvenlik konusunda tarım 
sektörü biraz ihmal eidilmiş gibi gözükmekte
dir. Tarım sektörü için sosyal güvenlik prog
ramlarının başlangıcı ve gelişme yönü üzerinde 
hiç bir açıklık getirilmemiş olmakla birlikte 
uzun dönemde düşünülen sosyal güvenliğin yal
nız tarım içerisine aidolaoağı da anlaşılmakta
dır. Üçüncü Bteş Yıllık Planda: «Sosyal güven
lik sisteminden sanayileşme ve şehirleşmenin 
ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal riskler© 
karşı fertleri korumak ve bu risklerden doğan 
zararları telâfi etmek görevi beklenmfektedir, 
Türkiye'nin henüz tarımsal yapısını sürdürmesi 
ve sanayileşme yönünde yapı değişikliğini ger
çekleştirememiş olması, sosyal güvenlik prog
ramlarının yaygınlaştırılmasını sınırlamakta
dır.» denilmektedir. Bu ifadeler planda yalnız 
şehir kesiminde, hizmet ve sanayiin ihtiyaçları 
yönünde bir sosyal güvenlik teşkilâtlanması 
düşünüldüğünün açık ifadesidir. 

Nitekim, paragraf 1715, 1716, 1717 ve 1718; 
bugüne kadar tarım kesimi dışında sanayi ve 
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hizmetler sektöründe Sosyal Sigortalar Kuru
mu, Emekli Sandığı ve Bağ Kur yo'luyle (iş
sizlik sigortası hariç) iş kazaları, meslek has
talıkları, hastalık, maluliyet, ihtiyarlık, ölüm 
sigortası uygulamalarını belirtmektedir. 

Bu konuda elbette ki, milletvekili olarak bi
zim de' düşüncelerimiz olacak. Çiftçinin sosyal 
güvenliğini sağlayacak tekliflerimiz, belki de 
/kısa zamanda Yüce Meclise takdim edilmiş ola
caktır. 

Çok muhterem arkadaşlar, üçüncü Beş Yıl
lık [Planda önemli addettiğimiz hususlardan bi
risi de, geri kalmış bölgelerin, yörelerin kalkın
ması hususudur. Şunu memnuniyetle ifade ede
yim ki, Planda bu husus gözönüne alınmıştır; 
ancak, uygulama safhasının çok daha gerçekçi 
ve hızlı bir şekilde ele alınması gerekir. 

Devlet Planlama Teşkilâtında; «Kalkınmada 
öncelik tanınacak bölgeler, yöreler» diye bir 
husus hassasiyetle 1968 yılından beri ele alın
dığını ve hatta orada bu konu ile ilgili ve yet
kili olarak bir teşkilât, bir kurul meydana ge
tirildiğini de memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. Hatızatmda Doğu ve Güney - Doğu ille
rinin kalkınması, Yüce Meclisin hassasiyetle 
üzerinde durduğu konulardan biridir. Malûm 
olduğu üzere Meclis Araştırma Komisyonu te
şekkül etmiş, vazifesini yürütmektedir. 23 il 
Olarak tespit edilen 1963 icra programlarına 
'göre Türkiye'nin geri kalmış illerinde, yalnız 
orta, Batı \Anadolu ve Trakya bölgelerinde de 
aynı geri kalmışlığın acısını çeken illerin oldu
ğunu da kabul etmek gerekir. 

Bu vesile ile öyle zannediyorum ki, Prog
ramda «bölgeler» olarak değil, «havza» anlamı
na gelen «yöreler» şeklinde bu geri kalmış böl
gelerin ele alındığı müşahede edilmektedir. 
Hattızatında yine edinmiş olduğumuz bilgilere 
göre 33 geri kalmış ilimizde, 67 gelişmemiş ka
zamızda yapılacak yatırımlarla geri kalmış böl
geler himaye görecektir. Bunun için yalnız Hü
kümetin gayreti de yetmez, Hükümet ancak 
öncü olur. Yatırım elbette lâzımdır. Altyapı te
sislerini mutlaka ele almak gerekir. O bölgede 
©ger enerji yoksa, hele yol yoksa kurulacak 
tesislerin ürettiği mallar da elbette pahalı olur. 
Ama, kalkınmada kanaatimizce asıl lâzımolan 
ve kolay yetişmeyen ehliyetli, bilgili insan un
surudur. Bunun için ifade etmek istiyorum ve 
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diyorum ki, para - plan - eleman üçlüsünde 
mutlak surette elemanın, teknik elemanın, iş 
yapacak kimsenin yani insan unsurunun bu 
Planda, planın uygulanmasında bilhassa üze
rinde durulması hükümetlere düşen ayrı bir 
görev olark mütalâa edilmelidir. 

Endüstride kalifiye personel, adam yoksa 
işletme yok demektir, kalkınma yok demektir. 
Her halde bu konu memleketimizde gereği gibi 
anlaşılamamıştır, bunun üzerinde önemle dur
mak gerekir. 

Planı veya planları amaçlara göre tatbik 
edecek unsurları hazırlamak gerekir diyoruz. 
Bir milletin ekonomik seviyesiyle kültür sevi
yesi tam ıbir paralellik arz eder. Kültürsüz kal
kınma olmaz, kültüre dayalı kalkınmada başarı 
olur. Bu da okuma ve okutma ile mümkündür. 
Onun içindir ki, bu Planın esas unsurlarından 
ve faaliyet sahalarından birinin de bilhassa kal
kınmamış bölgelerde eğitim ıslahatının, iyileş
tirilmesinin, reformunun yapılması ve önplanda 
ele alınması şarttır diyoruz. 

Tetkik ve müşahedelerimize göre, meselâ 
doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde muazzam 
bir tabiî kaynak ve işgücü potansiyeli vardır. 
Bu bölgeler için değerlendirilecek projelerin 
mutlaka öncelikle ele alınması, kamu hizmetle
rinin başta yol ve su olmak üzere altyapı ya
tırımlarının sosyal niteliklerdeki yatırımlardan 
bu bölgelere ve özellikle geri kalmış bölgelerde
ki geri kalmış illere, önceliğin öncesinin tanın
ması gerektiği bir hakikattir, özel teşebbüs ya
tırımlarının yine bu bölgelere yöneltilmesi için 
teşvik edici tedbirler alınmalı, illerin gelişme 
imkânlarını ortaya çıkarmak ve meselelere böy
lece çözüm yolu bulmak lâzımdır. Bu konuda 
da, illerin bir koordinasyon kurulunun mev-
cudolduğunu da yapmış olduğumuz tetkik ge
zileri sonunda öğrenmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bir ülkede bölgeler 
arasında, iller arasında, yöreler arasında denge
sizlik doğmasına göz yummak, mevcut denge
sizliği ihmal etmek her bakımdan sakıncalıdır. 
Geri kalmış bir bölge zenginin lehine devamlı 
erozyona uğrar, daha da fakirleşir. Buna çare 
bulmak gerekir. 

Geri kalmış ülkelerde sermaye, aslında yeter 
derecede birikmemekte ve işgücünün kalifiye 
hale getirilip kalkınmaya verimli katkısı sağla-
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mamaktadır. Genellikle, üretim içtüketimi kar- i 
şılamamakta ve kalkınma planı da ciddî uygu
lanmadığı ve siyasî eğilimlere göre dalgalan
dığı müşahade edilirse o zaman başarıya ulaş
ma derecesi de azalabilir. Artık günümüzde eko
nomistler, gelişmekte olan ülkeleri özelliklerine, I 
tarımsal durumlarına, demografik yetenekleri
ne, kültür ve politik yapılarına göre değerlen- I 
dirmektedirler. En büyük noksanlık, halk ta
sarruflarının da mevcut bulunmaması, bunların I 
kapalı ekonomi görünümünde olmalarıdır. Bu I 
konuda da planlamanın ve uygulama safha
sına geçerken gerekli tedbirlerin alınması ge. I 
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, süreniz bitmiş du- I 
rumda, toparlayın lütfen. I 

'SABAHATTİN SAVCI (Devamla) —Bitiri
yorum efendim, bağlayayım efendim. 

ıGeri kalmış veyahutta kalkınmada öncelik I 
tanınan bölgeler için, bizim kanaatimiz odur 
ki, mutlak surette özel kalkınma planları ya
pılmalıdır. Yani, kalkınmada öncelik tanınan I 
yöreler, bölgeler için özel plana ihtiyaç mutlak 
surette vardır. Bu özel planının hedefi, işsizliğin I 
ve fukaralığın pençesinden vatandaşımızı kur
tarmak, geri kalmışlık acısını silmekten ibaret I 
olacaktır. Bilhassa Güney - Doğu Anadolu'nun 
büyük ovalarını sulamak ve burada büyük bir 
değer taşıyan Fırat Nehri'nin enerjisini Tür
kiye'nin kalkınmasına çevirmek için özel gay
retlere, özel tedbirlere ihtiyaç vardır. Fırat'ın 
suları bir gün Güney - Doğu'nun ovalarını su
layacak ve gerek tarımda, gerekse enerji kay
nağı olarak büyük imkânlar sağlayacak olursa; 
Türkiye'nin refahını mutlak surette sağlaya
cağı kanaatindeyiz. Nitekim, bu özel bölge plan
larının gelişmekte olan veya gelişen memle
ketlerde de mevcut olduğunu görmekteyiz, lîtal-
ya ve İspanya'da yapmış olduğum tetkikler so
nunda görüldü ki, Güney italya^da Devlet tara
fımdan milyarlarca Liret sarf edilmiş ve yatı
rımlar yapılmıştır. Bilhassa italya topraklarının 
büyük foir kısmını teşkil eden Güney bölge
sinde (aklımda kaldığına göre) 54 milyonluk 
bir nüfusun % 36'sı yani 20 milyon kadarının 
mevcut millî gelire katkısı da % 23 oranında 
idi. Bu bölgede yaşayanların fert başına geli
rini .böylece yapılan - bölge planları bir hayli I 
artırmış bulunmakta ve önümüzde güzel bir ör- | 

i nek olarak durmaktadır. Bu bakımdan bunun 
üzerinde hassasiyetle duruyor, belki Devlet 
Planlama Teşkilâtının çok kıymetli uzmanları 
onun başında bulunan çok tecrübeli devlet ada
mı Sayın Bakanın bu konularda da bizi irşat 

I edecekleri, tenvir edecekleri muhakkaktır. 
Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 

I birkaç hususa daha temas etmek istiyorum. Bil
hassa idarî istikrar, iktisadî Devlet Teşebbüs-

I lerinin ıslalhı, özel sektörün bazı sahalara yö-
I nelmesi için teşvik 'edilmesi, uzun vadeli finans

manı, ,hatta sübvansiyonu düşünmek zoründa-
I yız. Bu, bir Hükümet programı içerisinde en iyi 

uygulanacak şekilde ayarlanmalı, millî planın 
I bütünü içerisinde ifade etmek istediğim bu ko

nularda elbetteki çok kıymetli arkadaşlarımın 
t da, benden evvel konuşan grup sözcüsü ve de

ğerli arkadaşlarımın da görüşleri içerisinde bir 
I anlaşma, birleşme hususları vardır. 
I Bu vesile ile bu Üçüncü Beş Yıllık Kalkm: 

ma Planının Yüce Meclisimizde görüşülüp ne
ticelenmesi hususunda alınacak neticelerin, ted-

I birlerin Yüce Meclisimize, memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını diler, hepinizi hür-

I metle selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 

I Sayın Mehmet Çelik, buyurunuz efendim. 
MEHMET ÇELİK (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Planda hayvancılık sek

törü ve kredi düzeni ile ilişkin görüşlerimi ak
tarmak için huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. 

Türkiye'de kredi düzeni bozuktur. Kredi 
potansiyeli üretime değil, tüketime dönük kul
lanılmakla, enflâsyon sebeplerinden biri ol
maktadır. 

Ziraat Bankası yetkililerinden Sayın Kal
ka van'm yeni yayınlanan «1971 Yılı Sonunda 
Bankalarımız» isimli 'broşüründen bazı kısım
ları aynen arz ediyorum. 

Bankalarımızın 78 993 869 000 Türk lirası 
kaynağı vardır. 

Bankalarımızın 1971 yılı sonundaki ticarî 
kredi toplamı 28 milyarı aşmaktadır. Bu mik
tar bütün kaynakların % 35,53 oranındadır. 

Sanayi kredisi diyebileceğimiz orta vadeli 
krediler Sanayi ve Kalkınma ve Sınaî Yatırım 
Bankalarınca verilmekte olup, bu kredilerin 
1971 yılı bakiyesi banka kaynaklarının % 3,11 

I oranında 2 443 776 000 liradır. 
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Banka kaynaklarının % 60-61 oranında 47 j 
ilâ 51 milyarının ülke kalkınmasına verilecek I 
yöne göre kullanma olanağı olduğu meydana I 
çıkmaktadır. Oysa bugün plan amaçlarına uy- I 
gun olarak bu miktarın % 24 oranında 19 mil- I 
lar lirası kullanılmakta, en az % 36 oranında I 
28 milyar gibi çok önemli kaynağı çıkarları bir- I 
birine karşıt özel kişi ve kurumların isteklerine j 
göre ticarî kredi olarak verilmektedir. 1 

Ziraat sektörünün millî gelire katkısı % 30 I 
olduğu halde, banka kaynaklarından aldığı pay I 
% 12, 

Ticaret sektörünün millî gelire katkısı % 9 I 
olduğu halde, banka kaynaklarından aldığı pay I 
% 36, 

Sanayi sektörünün millî gelire katkısı % 18 I 
olduğu halde, banka iştirakleri dahil banka I 
kaynaklarından aldığı pay % 7 civarındadır. 1 

Görülüyor ki, Türkiye'de kredi düzeni bo- I 
zuktur. Üretime değil, tüketime hovardaca peş- I 
keş çekilmiştir. Bu kredi düzeniyle Türkiye kal- I 
kınamaz. Küçük bir çıkarcı grubunun kalkma- I 
cağı kendiliğinden meydana çıkmaktadır. I 

Üçüncü Beş Yıllık Planda hayvancılık sek- I 
töründe Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan dö- I 
nemlerinde hayvan üretimi artış hızları için ve- | 
rilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. I 

Eylül ayı içerisinde il veteriner müdürleri- I 
nin katılmasıyla Devlet İstatistik Enstitüsünde I 
yapılan hayvancılık istatistikleri seminerinde I 
ilgili uzmanlarca belirtildiği gibi, İstatistik Ens- I 
titüsü hayvan başına et verimini 1934 yılından j 
beri ve hayvan basma süt verimini 1957 yılın- I 
dan beri sabit farz ederek et ve süt istihsalini I 
hesaplamaktadır. I 

tilerden sadece hayvan sayıları toplanmak- 1 
ta, verimler için ise değişmeyen rakamlar kul- I 
lanılmaktadır. Elbette bu yanlış hesaplama me- 1 
todu sonunda Birince ve İkinci Beş Yıllık Plan I 
dönemlerinde hayvan basma et ve süt verimi 1 
artışları bilinmediğinden, tablo 153'teki geliş- 1 
me hızlan çok düşük verilmiştir. Zaten Devlet I 
Planlama Teşkilâtı uzmanları da kullandıkları j 
rakamlara güvenememiş olacaklar ki, bütün 1 
diiğer tarım ürünleri için Birinci ve İkinci Plan I 
dönemlerindeki üretim miktar ve değerlerini j 
vermelerine rağmen, hayvan ürünlerinde hangi I 
miktarlarından hesaplandığı anlaşılmayan artış I 
hızlarını vermekle yetinmişler, tabloda yer alan ] 

malların Birinci ve ikinci Plan dönemlerine 
miktar ve değer olarak karşılaştırılması müm
kün olmadığından, gelişme hızı verilmiştir, diye 
not koyarak işi geçiştirmek istemişlerdir. 

Peki, üretim miktarı ve değeri belli değilse 
gelişme hızlarını nereden hesapladılar? Sonra, 
neden ürünlerin üretim miktarı belli oluyorda, 
hayvan ürünlerinin ki belli olmuyor? 

Erzincan, Malatya, Kayseri, Konya, Amasya, 
Eskişehir, Afyon, Burdur, Denizli illerinden 
şöyle bir geçen, planlı dönemde buralarda ku
rulmuş bulunan besicilik işletmelerinin fazlalı
ğını görememezlik etmeleri mümkün değildir. 

Tavukçulukta tavuk eti ve yumurta üreti
mindeki artışı büyük şehirlerde herkes gözleriy
le görüyor, ama sırf istatistik noksanlığından 
plancılar et üretimini, süt üretimini, yumurta 
üretimini çok az artmış gibi gösteriyorlar. Tabiî 
buna bağlı olarakta Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde hayvan ürünlerini fazla artırmak müm
kün değilmiş, gibi, hesaplarını sürdürüyorlar. 

1972'den 1977'ye toplam et üretiminin % 6,4 
oranmda artacağı, yurt içi et tüketiminin de 
% 6,4 oranında artması sebebiyle, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde canlı hayvan veya et ih-
raoedemeyeceğimiz tahmin edilmiştir. 

Geçtiğimiz kış et f iyatlanna suni olarak mü
dahale edilmesi yüzünden çekilen et sıkıntısına 
bakıpta, Türkiye'de ihtiyaca yetecek kadar et 
yoktur zannedilmesin. Türkiye Hayvancılık 
kongrelerinde uzmanların belirttikleri #ibi, 
Türkiye daha uzun yıllar kendi et ihtiyacını 
karşıladıktan sonra, önemli et ifaracedebilecek 
bir verim kapasitesine sahiptir. Zaten resmen 
ihraç düşük görünse ve yapılmasa bile, tüm Do
ğu ve Güneydoğu komşularımızın et ihtiyacını 
kaçak yoldan biz karşılamaktayız. 

Türkiye'de her yıl 3 milyon baş kasaplık 
sığır üretilmekte, bunlardan yarışı genç yaşta 
kesilerek ortalama her birinden 31 kilogram et 
elde edilmektedir. Araştırma Enstitüsünde ya
pılan araştırmalar, bu danalar 1,5 yaşma kadar 
bekletilip ve 4 - 5 aylık bir besiden geçirilirlerse 
herbirinden ortalama 120 kilogram et alına
cağını göstermiştir. Kasaplık sığırların diğer 
yansıda yine 3 - 4 aylık bir besiye tabi tutu-
lurlarsa bugün herbirinden elde edilen 85 
kilogramlık et verimi 180 kliogramın üzerine 
çıkmaktadır. 
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Yine her yıl üretilen 15 milyon kasaplık 

koyunun yansı kuzu iken kesilmetke, herbi-
rinden sadece 8 kilogram et alınmaktadır. Bu 
kuzular da 1 yaşına kadar bekletilip kısa bir 
besiden sonra kesildikleri takdirde et ve
rimleri 20 kilograma yükselmektedir. Besiden 
geçirilen koyunlarda bugün ortalama 18 kilog
ram olan et verimi 30 kilogramın üstüne 
çıkmaktadır. Besicilik, et üretiminin arttırıl
masında bu kadar önemliyken, bugün yurdu
muzda her yıl üretilen 3 milyon kasaplık 
sığırdan sadece 300 - 400 bini ve 15 milyon ka
saplık koyundan 500 - 600 bini besi işletmele
rinden geçirilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda kasaplık sığır 
ve koyunların büyük çoğunluğunun besi işlet
melerinde verimleri arttırıldıktan sonra ke
sime gitmelerini sağlamak üzere yeterli ted
birler alınacak yerde, et üretiminin artış hızı 
sadece iç tüketime yetecek seviyede tutul
muştur. 

Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde sa
nayi sektörünün gelişme hızının % 12 olması 
görüşülmüşken, bu hız Birinci Plan dönemin
de % 9,7'ye, ikinci Plan döneminde ise % 7,6 
ya düştü. Diğer sanayileşme çabalarımızdan 
vaz mı geçiyoruz? Daha fazla yatırım yapmak 
ve her türlü tedbiri alamk suretiyle Üçünoü 
Plan döneminde sanayide % 12 gelişme hı
zını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mademki, 
hayvansal protein açığımız var ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna satabildiğimiz ürünler 
arasında et ve mamulleri en önsırada geli
yor. Neden aynı gayret va itinayı hayvancı
lık sektöründen esirgiyoruz? 

Plan dokümanında da belirtildiği gibi, 
ülkemizde fert başına tüketilen günlük 81,3 
gram proteinin sadece % 20,3'ü hayvansal, 
% 71,7'si bitkisel proteindir. Gelişmiş ülke
lerde ise günlük protein tüketiminin % 70'i 
hayvansal proteindir. Hayvancılık sektörünün 
tarım içerisindeki yeri Fransa'da % '64,3, Batı 
Almanya'da % 75 iken, bizde % 34,6'dan iba
rettir ve plan 15 sene sonra bu payın % 43,6 
ya çıkarılmasını öngörmektedir. 

Halbuki halkımızın beslenmesini süratle yer
leştirmek ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
et satmak imkânımız varken, neden hayvan
cılığa gereken önemi vermiyoruz? 

Üçnücü Plan döneminde traktör, makina, 
ekipman için 11 136 000 000 liralık yatırım 
ayrılmış iken, hayvancılık için sadece 140 
milyon liralık damızlık temini yatırımı ayrılı
yor. Hayvancılık böyle mi kalkınır? Yatırım 
yapmadan, işletme kurmadan, besiciliği geliş
tirmeden üretim artar mı? 

Hayvancılık bugün tarım gelirinin % 34,6 
sim sağlıyor; 140 milyon lira tarım sektö
rüne yatırım ayırıyoruz. Ormancılık % 2,9 
unu sağlarken, 3 milyar uranın üstünde ya
tırım öngörüyoruz. Hayvancılık bu ölçüde des
teklenirse elbette dışarıya et satamadığımız 
glihi, dışarıdan et satmahnaya da mecbur olu
yoruz. 

Hayvancılığın önemine uygun bir biçimde 
ele alınmadığına diğer bir örnek şu : 

Bitkisel üretimi artırmak üzere gübre 
kullanılmasını teşvik için planda kimyasal 
gübre kredileri 1973'ten 1977'ye her yıl için 
1 708 000 000 liradan, 2 058 000 000 liraya 
çıkacak şi&kilde tespit edilmiş olduğu halde, et 
ve süt üretimini artırmak için gerekli olan 
yem kredileri belirtilmemiştir. Türkiye her yıl 
dışarıya 300 bin ton yağlı tohum küspesi sat
maktadır. Hayvan müsthasili krediyle yeteri 
kadar desteklenmediğinden bu değerli yemi 
satınalıp hayvanlarına y ettirememektedir. 300 
bin ton yağlı tohum küspesi besi hayvanla
rına yedirMiği zaman 75 bin ton et üretilir. 
300 bin ton küspenin getirdiği 300 milyon 
lira olmasına karşılık, 75 bin ton et 1 milyar 
liralık döviz (getirir. 

Bütün bu örnekler Üçüncü Baş Yıllık 
Planda daha hayvancılığa gereken önemin 
verilmediğini, diğer hayvancılık gerekli yatı
rım ve kredi kaynaklarıyla donatılırsa hem 
halkımızın beslenmesi, hem de ihracat geliri 
sağlama bakımından büyük gelişmeler vâdet-
msktedir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çe

lik. 
(Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARUİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde 

grupları adına ve şahısları adına birçok arka
daşlarımız konuştu. 

_ 13 — 
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Planı teknik yönden eleştirenler oldu, planı 
kendi seçim bölgesine yönelterek, o bölgenin 
kalkınmasında daha çok etken olmasını savu
nanlar oldu. Planın kendi mesleğiyle ilgili bö
lümleri üzerinde duranlar oldu, Hatta planı bi
raz sağda, fazlaca solda bulanlar da oldu. Ökjü 
gerçekten objektif olmayınca, ölçüye vurulan 
eserlerin ayrı ayrı biçimlerde görülmesi olağan
dır kanısındayım. Örneğin : 

Bir ağacı ressam ayrı açıdan, şair ayrı açı
dan, bir çilingir, bir marangoz, bir ziraâtçi ve
ya gölgede uyumayı seven tembel bir kişi ayrı 
bir açıdan değerlendirebilir. Planı da her poli
tikacı kendi politik görüşü açısından bir siya
sal ölçü içerisinde değerlendirmektedir. Önemli 
olan, planın ölü, sayfaları arasında geçmişe, za
manımıza ve geleceğe aidolan yazılar, rakam
lar, mukayeseler değil, uygulamadır. Yazılanla
rın çağımızın ve ülkemizin sosyal, kültürel, eko
nomik ve siyasal koşullarına uygun olarak uy
gulanmasıdır. Bunu ancak siyasal iktidarlar ve
ya yönetimde bulunan kişiler yapar. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci Dünya Sava
şından sonra bütün dünyada hızını artıran plan
lı çalışmalar, 1961 Anayasası ile bizde de tutar
lı bir yola girmiş; 1963 - 1967 yıllarını kapsa
yan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yapıl
mıştır. 

Bizde niçin plana ihtiyaç duyulmuştur? Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın önsözünü 
yazan devrin Başbakanı Sayın inönü bunu şöy
le özetliyor : 

«insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanış
mayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur 
ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına 
almayı mümkün kılacak bir demokratik düzeni 
kesin olarak seçmiş olan Türk Milletinin, Ana
yasamızda açık ifadesini bulan iktisadî ve sos
yal hayatı keyfî ve plansız davranış tecrübele
rine son verip, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya
şama seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenme arzu ve azmine uygun olarak millî tasar
rufu artırmak, yatırımları toplum yararına ge
rektirdiği ölçülerle yöneltmek ve iktisadî, sos
yal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla 
gerçekleştirmek üzere Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı hazırlanmıştır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu ifade planlı kal
kınmada izlenecek politikanın çatısını teşkil et-

| mektedir. Çünkü demokratik bir düzen içerisin
de vatandaş hak ve hürriyeti, millî dayanışma, 
sosyal adalet, sosyal güvenlik, ferdin huzur ve 
refahı, tüm çalışma esası, herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi, millî 
tasarruf, yatırımların toplum yararının gerek
tirdiği noktalara öncelikle yöneltilmesi, politi
kacının keyfî vaatlerle vatandaşı aldatmasının 
önlenmesi, idarenin keyfî tutumuna paydos gibi 
anahedefleri bu çatı bünyesi içerisine almıştır. 

9 yıldan beri plan uygulaması yapıyoruz. 
«Plan yerine pilâv isteriz» lâflarımdan da kur
tulduk ama, döndükçe kendisini aşındıran bo
zuk bir çarkın içerisinde bocalıyoruz. 

Büyük kitleler çok kötü şartlar içerisinde 
ve uygarlık araçlarından yine yoksun. Yine nü
fusun yüzde 60'ı okuma - yazmadan mahrum. 
Seçmen kütüklerinde yine imza yerine parmak 
izleri. Köyler, kasabalar büyük çoğunlukla su
dan elektrikten mahrum. Doğan her 1 000 ço
cuktan yılda en az 165'i yine ölüyor. Nüfusun 
en iyimser hesaplarına göre yüzde ikisi yine ve
remli. Yine 4 000 kişiye 1 doktor düşüyor. Şe
hir konutlarının yüzde 30'u oturulamayacak 
halde, yine gecekondularda milyonlar yaşıyor, 
yine 3 milyon insan Türkçe bilmiyor, yüz bin
lerce çocuk bakıma korunmaya muhtaç, yine 
milyonların bir karış toprağı yok, yalnız 491 
ailenin 4 056 000 dönüm toprağı var. Yine ver
gi dağılımı felâket, yine nüfusun yüzde 80'i 
millî gelirin yüzde 43'ünü alıyor, yine yüzde 
20'si 57^sini paylaşıyor. Kısaca vurguncu, kara
borsacı, tefeci, aracı kol geziyor, işçi, köylü, es
naf, memur, dar gelirli yine perişan. Konut so
runu, gıda sorunu, hayat pahalılığı her gün bi
raz daha ağırlaşarak devam ediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu çizilen tablo ka
ranlıktır ama, memleketimiz için gerçektir. 
Planlı donem Türk ulusunun yaşantısında ileri
ye dönük büyük ve tutarlı ilerici atılımlar 
getirememiştir. Bunda siyasal iktidarların bü
yük günahı vardır, bu günah plancının değil
dir. 

Zamanım dar olduğu için eğitimden örnek
ler vermek istiyorum. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızda say
fa 159 - 163'te «Eğitim hizmeti okul içine dö
nük kalmıştır. Kabiliyetli olanların eğitiminin 

I en üst kademelerine kadar yükselmelerini sağ-
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layıcı bir sistem, yeterli sayıda burs ve yatılı 
okuma imkânı yaratılamamıştır. Bu alanda sağ
lanan imkânların toplam öğrenciye oranı ba
kımından son yıllarda gerileme olmuştur. 1963'te 
toptan öğrencilerin yüzde 1,5'u yatılı iken 1967 
de bu oran binde 7'ye düşmüştür. Okur - yazar 
oranı 1930 - 1965 döneminde yüzde 19'dan yüz
de 48'e yükselerek yüzde 29 bir artış olmuştur. 
Bu artışın yıllık ortalaması binde 8'dir. ilkokul 
çağını geçirmiş okuma - yazma bilmeyen nüfus 
sayısı 1967'de 11,5 milyondan 1972'de 14 milyo
na, 1977'de 18 milyona çıkacaktır.» 

Bir ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma planların
da öngörülen hedeflere ulaşılamamıştır. Okul 
öncesi eğitim çok sınırlı kalmıştır, ilk öğretim 
konusunda ikinci plan döneminde okullaşma 
oranı yüzde yüz olması gerekirken 1963 - 1964 
okullaşma oranı yüzde 72,7; 1905 - 1966'»da okul
laşma oranı yüzde 77,1; 1970 - 1971 de okullaş
ma oranı yüzde 83,6'da kalmıştır, yüzde 100 *e 
ulaşamamıştır. 

İlköğretim yatırımları da böyle. «1968 yılın
dan 1972 yılına kadar yatırım hedefi, 1965 yılı 
fiyatlarıyle 2 200 000 000 lira iken gerçekleş
me yalnız 1 053 300 000 lirada kalmıştır. Fark 
1 000 146 700 liradır. Neticede ikili, üçlü öğ
retim yoluna gidilmiştir. Okul ve derslik sa
yıları yetersiz kalmıştır, öğretmen dağılımı den
gesiz olmuştur. Ders kitapları yayımı sistemsiz 
olmuştur. Eğitim amaçlarına uygun bir biçim
de düzenlenememiştir. Sınıf geçme oranlarında 
düşmeler olmuştur. 

1965 - 1966'da şehirde yüzde 92,9, köyde 
yüzde 93, 1969 - 1972'de şehirde yüzde 82,6, 
köyde 75,5 sınıfta kalma oranları görülmüştür. 

lOrtaöğretim Türkiye'de - tabirimi hoş gö
rün - bir felâkettir, ilköğretimdeki çalışma ne 
kadar düzenli ise, problemleri ne kadar sistemli, 
çözüm yolu getiriliyor ise ortaöğretim de o 
derece karmaşıktır, curcunadır. Ne kadar ideal 
ve iyi gerçekçi planlar yaparsanız yapın, ne 
kadar iyi sistemler kurarsanız kurunuz bugün
kü sayın yöneticilerin başkanlığında orta öğ- { 
retimin çıkmazdan kurtulması mümkün olma
yacaktır. 

1963 - 1971 yılları arasındaki plan dönemin
de okullaşma oranı hedefin gerisinde kalmıştır. 
Hedef yüzde 42,4, gerçekleşme yüzde 30,4 ol
muştur. 
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Orta okullarda öğretmen sorunu da çözüle
memiştir». Üçüncü Beş Yıllık Plan, sayfa 815. 

İhtiyaç dışı öğretmen yetiştirilmiştir. Mese
lâ bugün hepimiz şahit oluyoruz; Tarih, Coğraf
ya, Edebiyat Fakültesinden mezun olan öğret
menler açıkta geziyor ve «'öğretmen İhtiyacı 
yoktur» deniyor, bu çocuklar sıra bekliyor, öbür 
tarafta müspet ilimlerle ilgili fen dersleri öğ
retmenlerine ihtiyaç vardır; fizik, yabancı dil, 
matematik, beden eğitimi gibi. 

Planın öngördüğü tedbirlere gidilememiş 
ihtiyacın dışında öğretmen yetiştirilmiş, ala
bildiğine formalite güçlükleri yaratıİmştır. 

Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde 8 yıllık okullar öngörülmüştür. 
Bu konuda birkaç bilgi arz etmek istiyorum. 

Temel eğitimin ilk 5 yılında yani, 1973 -
1977 yıllarında çağ nüfusu 6 442 000 olacaktır. 
Toplam öğrenci 6 242 000, okullaşma oranı - bu 
Üçündü Beş Yıllık Planın hedefi1 - yüzde 100, 
yeterli derslik sayısı 156 068, 130 000 sınıf, 
180 000 öğretmen kapasitesi hedef alınmıştır. 
Genel liselerde de 16 400 öğretmen bulunacak
tır. Uygulamaya da bağımsız birinci devre orta 
okulları, diğer orta öğretimin birinci devre 
okulları, bina durumu müsait ilkokullarda baş
lanacaktır. 

Değerli' arkadaşlarım, prensibolarak planın 
getirdiği 8 yıllık temel eğitim anlayışını benim
siyorum. Ancak, 1973 - 1974 yılından itibaren 
bazı şartlarda uygulanması görüşünü tutarlı bul
muyorum. Çünkü, Türkiye'de 1950 yılından 
sonra hızlı bir şehirleşme hareketi görülmekte, 
kırsal bölgelerde geçinme olanaklarını yitiren 
halk süratle şehirlere göçmektedir. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planından öğrendiğimize ĝ öre 
1960 - 1965 yılları arasında şehirleşme hızı 
yüzde 5,2 iken 1965 - 1970 yılları arasında bu 
hız yüzde 6,2'ye çıkmıştır. 

Geçen planlı dönemde dağınık kırsal bölge
lerde küçük üniteler halinde yaşayan köylüle
rin toprak - insan ilişkileri, kalkınma amaç
lan açısından gerçekleştirilememiş, toprak da
ğılımındaki adaletsizlik, gittikçe ağırlaşan ha
yat pahalılığı, nüfusun hızla artışı köyün sosyal 
yapısında çözümü güç sorunlar yaratmış, köy
lerin göçler yoluyle boşalmasına sebebolmuştur. 
Aslında dağınık bölgelerde yaşayan halkın ta
rımsal üretiminin artmasında temel unsur olan 
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girdilerin son derece pahalılanmasmı, onun 
sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının kar
şılanmasını, kısaca insan gibi yaşamasını öngö
ren plan hedeflerinin 1973 - 1978 döneminde de 
gerçekleştirilememe endişesi 8 yıllık temel eği
timin bugünkü sistemini de bozacağı endişesi 
bende vardır. 

Bunlara ek olarak : 
Müsaidolmayan okulların daha uzun zaman 

ıslahının mümkün olamayacağı, 
Temel eğitime - planın tabiriyle - «dal Öğ

retmen» leri sağlamak için düzenleneceği ön
görülen programların henüz mevcudolmayışı; 

öğretmen sorunlarına bütün varlığı ve gön
lü ile bilinçli olarak eğilebilen bir merkez ör
gütünün bulunamayışı; 

8 yıllık temel eğitime yönelik eğitim prog
ramlarının çocuğun toplum yapımızda üretken 
bir kişi olarak katılmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmemiş olması; 

Planın uzun bir perspektif içerisinde hedef 
aldığı teknik sanat ve tarım araçlarının temi
ninin kolay olamayacağı; 

8 yıllık temel eğitimi tamamlayan okullar
dan mezun olan çocukların istihdamında doğa
cak sorunların henüz hesaba katılmadığı; 

öğrencileri yeteneklerine göre bir üst öğre
tim kurumuna yöneltme konuusndaki teknik 
gücümüzün yetersiz oluşu ve ülkemizin bölge
sel koşularına uygun olarak geliştirdiğimiz 
ölçme tekniğimizin bulunmayışı beni ciddî ola
rak 8 yıllık temel eğitim konusunda endişeye 
düşürmektedir, bunu tekrar ediyorum. 

Çalışmalarımızın teorik bir düzeyden ileri
ye geçemeyeceği korkusunu da taşıyorum, iti
raf ediyorum, Üçüncü Beş Yıllık Planın bu 
safhasında güvenebileceğim tek nokta, yatılı 
bölge okullarının sayısını süratle artırarak 8 
yıllık uygulamaların buralarda devam etmesi, 
bölgesel programlar, uygulanacak metodları 
gerçekleştirdikten sonra genelleştirilmesidir. 

Programları öğretmenler uygulayacaktır. 
Değerli arkadaşlanim, (bugün öğretmen so

runu, öğretmenlerin proibleımleri geniş ölçülde 
fon kürsüye getirilmiş ve bütün konuşmacı ar
kadaşlarımız tarafından İdile ıgetirElırJiş, bu 
T. B. M. M. kürsüsünden gereık yetlkiltilere ge
rek kamu oyuna açıklanmıştır. Ama bugüne 
delk Hükümetin öğreltanen sorununu çözüımbyi-

cl yolda attığı tek müspet adını olmamıştır. 
Bakanlar geliyor bu kürsüde, yetörifli balkanlar, 
öğretmen meselesine çözüm yolu getirme konu
sunda ıbazı sözler «söylüyorlar ama netice alın
mıyor. Tatbikata gittiğimiz zaman öğretme-
riin hâlâ perişanlık içerisinde olduğunu görüyo
ruz: Nakiller, tâyinler, (boykota katıldı dliye 
öğretmenlerin gelecekleriyle oynayan birtakım 
harekeliler ortada duruyor. 

Geçenlerde bu ikürsüde söylemiştim: Bir 
öğretmen 3 .günlük boykota katıHmış, «maaş ke
silme cezası» almış, Danıştay bunu iptal et
miş. öğretmen 6 yıl olmuş {3azi Eğitim Ensti
tüsünün Pedagoji bölimüınü bitirmiş, müfettiş 
olmak istiyor ama boykota katıldı diye öğreitanen 
müfettiş olarak tâyin edilmiyor. Ve bunlar 
bir memlekette üzerinde durulması lâzımı gelen 
meselelerdir, insan evvelâ gözünün önündeki 
çöpü görmek zorundadır. Evvelâ meseleleri 
halletmeye çalışırken, problemleri çözmeye ça
lışırken basit meseleleri ele almaik ve kolayın
dan işe başlamak gereMr. Değeri plancı arka
daşlarımız illmî çalışmaları somunda Ibüytük bir 
'elaer meydana getirmlişlerdir ancak, bunun uy
gulayıcı kadro bugünkü tutum ve davranışıy-
de bir tek maddesini istediğimiz ölçüler içerisin
de uygulamak mümkün değildir; ibunu müba
lâğa etmliyorum. 

Değeri arkadaşlarım^ güçlü Devlet, güçlü 
yönetjm, güçlü eğitimden, güçlü eğiitümciler-
den, Devlet ımemurılanmdan oluşur. Memur
dan, öğretmenden fedakârlık beklemek artık 
hızlı kalkınma durumumda olan çağımızın ge
çerli yolu değildir. Bir noktaya daha değinerek 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, geri kalmış top
lumlara özgü bir çalışıma düzenli yaratılmalıdır. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkmana Planında bu ça
lışma şeklini bütün sektörlere yaygın olarak 
Devletin yüklendiğini görüyoruz. Bu yanlış bir 
yoldur. Toplum kalkınması özellikle ele alın
ması gereken bir konudur, önemli olan Devle
tin hizmetleri köye götürerek bizzat yapması 
doğil, saha elemanları vasıtasıyle vatandaşa 
ihtiyaçlarını hi!3settarmesi, duyurması gerekir. 
Bugün yol, su, elektrik hulsusunlda köylünün 
katkısı fazla önemli değildir. Toplum evvelâ 
kend'iîi içim yapılacak şeye ihtiyaç duymalı; yo
la ihtiyaç duymalı, suya ihtiyaç duymalı, eği-
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time ihtiyaç duymalı, omdan sonra kendi gü
cünü kendi kalkınmasında kullanmalıdır. Bi
zim gibi iktisadî imkânları az olan, kısır olan 
ülkelerde her şeyi Devlet vasıtasıyle, siyasî ik
tidar kkı olursa olsun, her şeyi Devletten bek
lemenin geçerliliği çağımızda kalmamıştır. Bu
gün ileri gitmiş, kalkınmış diyelbüdiğimıiz ül
keler evvelâ kendi kalkınmalanna vatandaş kat
kısını kullanmıştır. Evvelâ vatandaş ihtiyaç 
duyacaktır, diyecektiir ki benim okula ihtiya
cım vardır. O halde okul yaptırabilmek için 
katkın ne olacaktır, gücün ne olacaktır?.. Ev
velâ kendi gücünü kullanacaktır ama önce ih
tiyaç duyacaktır, ondan sonra kendi gücü kâfi 
gelmediği noktalarda Devletten yardım bekle
yecektir, o zaman da kıt kanaat bütçesiyle 
Devlet vatandaşa yardım edecektir ve kalkın
mada vatandaşın katkısı mutlaka bulunacaktır. 

Bugün zorluyoruz, bizim yolumuz yoktur 
diyor vatandaş, köyden para topla 2 000 lira 
getir, mazot parası yatır da yol yapayım diyor 
Devlet. Vatandaş parayı yatırıyor, günler ge
çiyor yol falan yapıldığı yak. Ama hepsi böyle 
değil, bunlar belki ender misaller olabilir ama, 
bütün mesele vatandaşta pasif bir güç vardır, 
vatandaş kendi gücünü kendi kalkınmasında 
kulanmamaktadır. Buma vatandaşın kendi 
gücü diyoruz, pasif diyoruz. Bu güç mutlak 
harekete geçirilmeli ama, bu güç yetersiz oldu
ğu zamanlarda yine vatandaşın kendi teşebbü
süyle Devlet bu güce elini uzatmalı ve vatan
daşın kalkınmasında kaJtkısı olmalıdır. Aksi 
halde ne kadar ideal planlar yaparsak yapalım, 
ne kadar vatandaşın Devletin kasasında imkân
lar mevcut olursa olsun illâ vatandaşın kendi 
kalkınmasına giden yolu evvelâ kendisinin gör
mesi gerekir. Bunun, için de köy kalkınmasının 
vatandaşın kalkınmasının ilk yolu insan kafa
sından geçer. Evvelâ insan kafasını geliştir
mek için eğitime büyük değer ve önem vermek 
lâzımdır. Her yeni gelen bakan kendi açısından 
«Ben eğitimde reform yapıyorum» diye temel
den başlarsa, çatıyı kapatıp meseleyi tamamla
mamız mümkün olmaz. Ne kadar bakan gel
mişse, eğitimde ortaya yeni yeni meseleler ge
tirmiştir, bir türlü çatıya ulaşıp, üzerini ka
patıp da Türkiye'de bir temel eğitim felsefesi
ni kurup sonuna kadar götürememiştir. Ba
kan değiştiği zaman yeni bakan her şeye yeni 
baştan başlıyor. Bu tip kalkınma olmaz. «Kai-

j kınmanın ilk yolu insan kafasından geçer» di
yorum, eğitimdeki bu tip davranışlarla insan 
kafasını yapmak mümkün olmaz, ancak insan 
kafasını karıştırmak olur ve yamalı bohça gi
bi bir kısım meselelere çare bulmaya çalışmak 
olur, 

Bugün nasıl ki, bir vatandaşın elbisesi es
kimiştir, giyilemeyecek hale gelmiştir, her ta
rafına bir yama vurmaya çalışırız, işte Tür
kiye'deki mevcut düzen de budur; eğitimde dü
zen budur, sağlıkta düzen budur, her türlü kal
kınma sektörlerinde düzen budur, önemli olan 
husus bu eskimiş eüfaiseyi çıkarıp atmak, de
mokratik koşullar içerisinde, Anayasa doğrul
tusunda yeni bir düzen getirmektir. Planın bu 
düzen anlayışı içlinde yapılması gerekir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Av-

şargil. 
Sayın ihsan Kabadayı?.. Yoklar. 
Sayın Süleyman Mutlu, buyurunuz. Siz ükin-

ci kez söz alıyorsunuz, listede ilk söz hakkını 
kullanmak isteyen başka sayın üye yok. 

Hükümet bir talepte bulunmadı, ama öğle
den evvel konuşmayı düşünüyor muydu? 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
— Saym Başkan, bir süreye ihtiyacımız var
dır, öğleden evvel konuşabilmek için konuyu 
toparlamak lâzım. Bugün de 5 - 6 sayın Millet
vekili konuşmuştur, onun için müsaade eder
seniz, en erken öğleden sonra, mümkünse ya
rın sabah konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yarın mümkün değil, efendim. 
Takdir edersiniz ki, programımız tespit ve iüân 
edildi ve saniyen 77 sayılı Kanun da buna mü
sait değil. Mutlaka son üç günü değişiklik 

i önergelerine ayırmak zorundayız. Bugün tümü 
hakkındaki müzakerelerin ikmal edilmesi şek
linde grupların teklifi ve Genel Kurulun tasvi
bi ile tespit edilmiş bir program vardır. 
DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 

— O halde müsaade ederseniz saat 15'te konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, saat 15'te ilk söz için Hü
kümeti kaydediyorum. 

Buyurun, Saym Mutlu. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karohisar) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de anlaşılmamış bir meslek dalını 

I burada tahlil etmek istiyorum. 
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Her şeyden önce sadece şu Yüce Meclise bir 
balktığimız zaman her meslekten en azından beş 
arkadaşımız bulunmaktadır, - ama Türkiye'de 
yanlış anlaşılmış olan ve vazifesinin dahi ne ol
duğu halk tarafından değil, münevver kimseler 
tarafından, hatta Planlama tarafından dahi ke
sinlikle bilinmemiş olan veteriner hekim, bir ki
şidir. Onun için bendeniz sadece veteriner he
kimliğin plan üzerindeki tahlillerini yapmakla 
yetineceğiim. 

Muhterem arkadaşlarım, plan üzerindeki 
tahliillere geçmeden önce veteriner hekimliğin 
ne olduğunu kısaca tarif efemelk istiyorum. 

Veteriner hekimler aslında birçok arfkadaş-
i larılmızıın bildiği gibi, liseden sonra en az 5 
yıl tahsil yaptıktan ve sonra da 2 yıl haralarda, 
hastanelerde 'tatbikattan sonra piyasaya çıkar
lar ve aslında hekimdirler. 

Dünyanın her yerinde ve bilhassa gelişmiş 
memleketlerde hiçbir tıbbî müessese ve araş
tırma enstitüsü yoktur ki, veteriner hekim, yük
sek ziraat mühendisi ve tıp doktorîarıyle teş
riki mesai yapmasın. 

Bugün Türkiye'de kullandığımız BCG dediği
miz verem aşısını bulan 3 patalogdan ve bakteriyo
logdan birisi veteriner hekimdir ve ismi Calmet' 
tir. Basil, Calmet ve Ghering adındaki üç kâşiften 
biri veteriner hekim olduğu halde ve dünyanın 
bütün laboratuvarlarmda bu hekimler başbaşa 
ve yan yana çalıştığı halde Türkiye'de veteri
ner hekimliğini, bırakın, halkı, beşerî tabip ar
kadaşlarımız dahi doğru dürüst bilmemekte ve 
bir gözlerini kısarak «Güya hekim» demekte
dirler. 

Aziz arkadaşlarım, veteriner hekimliğe Tür
kiye'de ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Hakika
ten yoksa, Türkiye'de veteriner fakültelerinin 
üzerindeki gürültüleri bitirip, bence veteriner 
yetiştirmemek, pratik hayvan sağlığı ile ilgili 
birkaç memur yetiştirmekten ileri gitmemek lâ
zımdır. 

Türkiye'de veteriner hekimliğe o kadar kıy
met verilmemektedir ki, istanbul'da açılacak 

-bir veteriner fakültesinin milyonluk binaları 
dahi - bir arkadaşımız bunu dile getirmiştir ve 
benim vermiş olduğum bir yazılı soruma da 
ilgili Bakan cevap vermiştir, bu cevabı burada 
sizlere arz edersem gülersiniz - hava meydanın
da uçakların burnunun ve kanadının çarpacağı 
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yerlere yapılmıştır. Hava meydanının istikbal
de gelişeceği düşünülmeden yapılan bu milyon
luk 3 - 5 katlı büyük 3 - 4 binanın yıkılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu binalar bu fakir milletin cebinden çıkan 
paralarla yapılmıştır. «Plan, plan» derken, biz 
pilavı dahi bulamayacağız gibi geliyor bana. 

Muhterem arkadaşlar, veteriner hekimlik 
aslında bir memleketin temelidir, insan sağlığı
nın temelidir. Veteriner hekimlik insanın yedi
ği gıdadan, içtiği suyun tahlilinden, hayvan
lardan insanlara, hayvanlardan hayvanlara, in
sanlardan hayvanlara ve hayvanlardan bitkile
re, bitkilerden hayvanlara bulaşan virütük ve 
bakteriyolojik paraziter hastalıkların kontrolü 
üzerinde çalışan bir meslek dalıdır. 

, Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de veteriner he
kimliğe kıymet vermediğimiz için yediğimiz 
gidalar, içtiğimiz suları da o kadar kontrolsuz, 
o kadar rasgele yiyip içiyoruz. 

Türkiye'de 1920 yılında ortalama insan öm
rü 29 iken, bugün ancak 39'a çıkarılabilmiştir. 
Halbuki, italya'da ortalama insan ömrü-Pakis
tan ile Hindistan'ı almıyorum, çünkü 1995 yı
lında İtalya'nın seviyesine varacağımızı düşün
düğümüze göre İtalya'yı alıyorum - 73'tür. 

Bizde doğan her 1 000 çocuktan 400'ü mut
laka 10 yaşından evvel ölür. Tıp kongrelerinde 
yapılan tartışmaların sonunda elde edilen ra
porlarda bu ölen 400 çocuğun % 99'u fakir aile
lerin çocukları olduğu bildirilmektedir. Yani, 
hayvansal protein alamayan ailelerin çocukla
rıdır, bunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bizde balıkçılık 
yok, ama var diyoruz. Planın bir yerinde gözü
me ilişti; ingiltere'de fert başına yılda 9,5 kilo 
balık, Türkiye'de, 4,5 kilo balık tüketildiği 
zikredilmektedir. 

Türkiye'de fert başına ortalama 4,5 kilo ba
lığın tüketildiğine inanmak için insanın biraz 
matematik ve hesap veyahut da gerçekleri bil
memesi lâzımgelir. 

Türkiye'de bir defa 4,5 kilo balığın tüketil
diğini biz kabul edersek, Türkiye'de nehirleri
mizde balık kalmaz. Gerek Su Ürünleri Kanu
nu ile ve gerekse Osmanlı imparatorluğundan 
kalma ve halen yürürlükte olan nizamnameler
le, biz balığın üretilmesi yönünde değil, daima 
tahribedilmesi, tüketilmesi ve yok edilmesi yö
nünde tedbirler almışız. 
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Muhterem arkadaşlarım, onun için veteriner 
hekimler su ürünlerinin kontrolundan tutun, 
süt içjimine ve hayvanların en yüksek verimli 
nesillerinin ortaya çıkarılmasına kadar bir araş
tırmaya İhtiyaç gösteren meslek daimin mensup
larıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkatinize arz ede
rim : Planın 771 nci sayfasının 1405 nci madde
sinde «Yüksek nitelikli teknik insangücünde 
planlı dönemde sağlanan sayısal artışlarla 1972' 
de mimarlık, inşaat, kimya, tarım, orman mühen
disliği ve veterinerlik dallarında ekonominin 
insangücü ihtiyaçları aşılmıştır...» deniyor ve 
altında, bu aşılma özel yüksek okulların artan 
sayıda mezun vermelerine bağlanıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, belki bu zikredilen 
husus diğer dallarda doğru olabilir, ama vete
riner hekimlik üzerinde bir özel okul açılmamış
tır, mevcut resmî veteriner fakültelerinin de sa
yıları çok azdır. Ve veteriner fakültelerine yük
sek puvan tutturanlar girdiği için her sene bi
rinci sınıflara 150 - 170 öğrenci aimmakta ve bu 
fakültelerden de her sene ancak 40 kişi mezun 
olabilmektedir. 

Planın 789 ve 790 neı sayfasında tablo 
548/b'de 1968 ve 1971 yılları arasında veteri
ner fakültelerine yeni kayıt hedefi 1 200 sap
tanmasına karşılık gerçekleşme 400'ü geçmemiş
tir. ikinci Beş Yıllık Planda 1972 yılı için vete
riner hekim ihtiyacının 2 500, hekim arzının 
is© 2 000 olacağı belirtilmiştir. Buna göre Üçün
cü Beş Yıllık Planın 1 405 nci maddesinde belir
tildiği gibi, veterinerlik dalında ekonominin in
sangücü ihtiyaçlarının aşılmadığı, tersine 1972 
yılında İkinci Beş Yıllık Planm öngördüğü 
2 500 veteriner hekim ihtiyacına karşılık 1 630 
veteriner hekimin bulunduğu ve halen 870 ve
teriner hekim açığının olduğu Tablo l'de açıkça 
görülmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda sayfa 782 Tablo 
546'da 1972 yılı için veteriner arzının 1 785, ih
tiyacın 1 175 olduğu ve 610 veteriner fazlası
nın olduğu zikredilmektedir. 

Sis, ikinci Beş Yıllık Planda 1972 yılı için 
ihtiyacın 2 500 olduğunu öngörüyorsunuz ve 
2 000 veterinerin yetişeceğini hesaplıyorsunuz, 
fakat 400 veteriner hekim zor yetiştiriliyor. Na
sıl oluyor da önce 2 500 veterinere ihtiyaç gös
teriliyor, sonra da 610 veteriner hekim fazlası 
vardır, deniyor... 

Muhterem arkadaşlarım, çok kısa olarak dün
yadaki bazı milletlerin büyük baş hayvan olarak 
ne kadar baş hayvana bir veteriner hekim düş
tüğünü arz edeceğim ve neticenin takdirini siz
lere bırakacağım. 

Aziz arkadaşlarım, italya'da 1972 yılında 
7 700 adet veteriner hekim vardır, buna karşı
lık 11 839 700 büyük baş hayvan bulunmakta
dır. 1 538 büyük baş hayvana 1 veteriner hekim 
düşmektedir. Türkiye'de ise, 1 881 adet veteri
ner hekim vardır ki, bunların yarısı üniversi
telerde, Hıfzıssıhha Enstitüsünde, serum ve se-
roloji enstitülerinde, bakteriyoloji enstitülerin
de ve Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında ça
lışmaktadırlar, asıl aktif olarak çalışan veteri
ner hekim sayısı 800 - 900 kadardır ve her bir 
veteriner hekime 11 613 büyük baş hayvan düş
mektedir, çünkü Türkiye'de toplam olarak 
21 843 600 büyük baş hayvan bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Japonya'da 20 184 
adet veteriner hekime karşı 4 186 000 büyük baş 
hayvan vardır ve 207 büyük baş hayvana 1 ve
teriner hekim düşmektedir. 

Rakamlardaki büyük farkı gördünüz. Aslın
da da PAO'nun standartlarına göre 20 000 baş 
hayvana - buna küçük baş hayvanlar da dâhil
dir - 1 veteriner hekimin düşmesi kabul edil
miştir. 

Bu hususları sayın planlamacıların dikkatine 
arz ederim ve bunun düzeltilmesini rica ederim. 
Aslında veteriner hekim miktarı fazla değildir, 
bilâkis çok açığımız vardır. Açığımızın olduğu 
da pratikte şuradan bellidir : 

Sayın planlamacılarımız bilirler ki, Et - Ba
lık Kurumunda, veteriner hekim bulunmadığın
dan 65 yaşını doldurmuş birçok emekli veteri
ner hekimi orada zorla tutmaktayız ve bugün 
Türkiye'nin birçok yerinde açılmış olan et ve 
balık kombinalarında çalışacak veteriner hekim 
bulunamadığından bazılarında yüksek ziraat 
mühendislerinin veteriner hekimlik yaptıklarını 
arz edersem her halde gülmekten kendinizi ala
mazsınız. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz isteyen başka sayın üye 
var mı efendim?.. Saat 13,00'e kadar müzakereye 
devam etme olanağımız var. 13,00'te alınmış 
olan karar gereğince saat 15,00'e kadar müzake-
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relere ara vereceğiz. Saat 15,00'te Hükümet söz 
talebetmiştir, bu arada söz isteyen varsa ikin
ci kez veya hiç konuşmamış sayın üyelere, Ko
misyona veya biraz evvelki beyamna rağmen 
Hükümete söz verme imkânımız var. Söz iste
yen var mı efendim?. Yok. 

1. — Devlet Bakanı Doğan Kİtaplı'mn, dört 
silahlı anarşist tarafından Bulgaristan'a kaçırı
lan THY'na ait Truva uçağı ile ilgili gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Hükümet tarafından gündem 
dışı konuşma talebi vardır. 

Buyurun Sayın Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
('Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Huzurunuzu, müessif ve üzücü bir hadisenin 
sizlere iletilmesi için işgal ediyorum. 

Bu sabah sayıları 4 olduğu tahmin edilen 
silâhlı anarşistler Türk Hava Yollarına ait 
Boeing 707 tipi bir yolcu uçağını daha Sofya'ya 
kaçırmışlardır. 

istanbul - Ankara seferini yapmak üzere sa
at 17,15*te Yeşilköy Hava Alanından kalkan 
TK. 102 sayılı uçak Yalova üzerinde iken silâh 
zoru ile Sofya istikametine çevrilmiş ve saat 
8,15'te Sofya Hava Alanına inmiştir. Uçağın ka-
çırılışı sırasında anarşistlerin ateş ederek uçak 
mürettebatından ikisini yaraladıkları anlaşıl
mıştır. Sofya Büyükelçiliğimizden verilen bilgi
lere göre iki yaralı Sofya'da hastaneye kaldırıl
mış olup hayatları tehlikeli değildir. 

Söz isteyen sayın üyenin bulunmayışı ve bu
gün gündemimiz gereğince münhasıran Üçüncü 
Beş Yıllık Planı müzakere etmek mecburiyetin
de bulunuşumuz sebebiyle bu konuda yapılacak 
başka bir iş de mevcudolmadığından müzakere
lere saat 15,00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma saati : 11,45 

Uçakta 10'u mürettebat ve 4'ü çocuk olmak 
üzere 71 yolcu bulunmakta idi. Bunların hepsi 
Türktür. Türk Hava Yollarından elde edilen 
manifestoya göre yolculardan - ki, isimlerini 
ilerde sizlere okuyacağım - 15'i Ankara, 7'si 
Samsun, 23'ü Adana, ve 26'sı Trabzon'a seyahat 
etmekteydiler. 

Hadisenin öğrenilmesini müteakip Dışişleri 
Bakanlığımız, bir taraftan Sofya Büyükelçiliği
mize talimat vererek, Büyükelçiliğimizin Bul
gar ilgili makamlarıyle derhal temasa geçmesini 
ve Mayıs ayı başında kaçırılmış bulunan ilk 
uçak hadisesinde olduğu gibi, Bulgar Hüküme
tinin işbirliği ve yardımlarını beklediğimizi bil
dirmesini talebetmiştir. Bir yandan da hukukî 
durumun gerektirdiği teşebbüslerin yapılması 
istenmiştir. Bu hususlar yerine getirilmiştir. 
Ayrıca, Sayın Başbakan tarafından Bulgaristan 
Başbakanına bir mesaj gönderilmiş, bu mesajda 
Bulgar makamlarınca ilk kaçırma vakasında ol
duğu gibi, gerekenin yapılacağı ümidi izhar ve 
konu ile Bulgaristan Başbakanının da şahsen 
ilgilenmesi rica edilmiştir. 

Hadiseden, Birleşmiş Milletler nezdindeki 
Daimî Temsilcimize de bilgi verilerek Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteriyle temasa geçmesi ve 
insanî yönden yapılması mümkün olan husus
larda da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve 

M »mam*n.ı • ' 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 151 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

II — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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onun vasıtasıyle Kızılhaç Genel Müdürlüğünün 
yardımlarının temini istenmiştir. 

Sofya Büyükelçiliğimizden alınan son bilgi
lere göre, korsanlardan bir tanesi silâhlı olarak 
uçaktan inmiş ve Bulgar Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileriyle çok kısa bir görüşmede bulunmuş, 
arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedikle
rini bildirmiştir. Fakat, arkadaşlarının kimler 
oldukları hakkında bilgi vermemiştir, yani bu
radaki istedikleri arkadaşlarının kimler olduğu 
hakkında bilgi vermemiştir. 

Hükümet, Sofya Büyükelçiliğimizle devamlı 
irtibat halindedir. Ankara'daki Bulgaristan Bü
yükelçiliği kanaliyle de hadise takibolunmakta 
ve gereken muameleler yapılmaktadır. Diğer 
dost bazı devletlerin yardımlarına da müracaat 
edilmiştir. Hükümet halen toplantı halinde ha
diseyi yakından izlemektedir. 

Türk Hava Yollarından alınan manifestoya 
göre uçakta bulunan yolcuları okuyorum. 

Ankara yolcuları : Bayan Sahan, Sayit Sa
han, Halil Toker, Cezmi öztemiz, Ahmet Ma
den, Bay Sallabaş, Bay Ateş, Y. Başkunt, O. Al-
tanoğlu, D. Tunacıoğlu, Bay Köse, M. Çağıl, 
M. Pamir, Serap Akın, Bay Coşar. 

Samsun yolcuları : Ziya Akyol, M. Koyun
cu, Bayan Oamoğlu, C. Camoğlu, Mürcin Cam-
oğlu, Bay Açılmış. 

Trabzon yolcuları : Bay Borulu, Şahinler, 
Bayram Usta, M. Yıldız, M. Yılmaz, T. özde-
nizci, Yusuf Karakaya, Bayan Karakaya, M. 
Kurt, Halim Bilgili, Nahice Pınar, Fikret Pı
nar, Selâbittin Ozan, ibrahim Mete> Lütfi Me
te, Naciye Mete, H. Basri Tüysüz, S. Süzer, 

Celâl Şen, ismail Dal, A. Sar, S. Sar, Cahide 
Genç, S. Genç, BayYılmaz. 

Adana yolcuları : Hamdi Yalçın, B. Kut-
soy, N. Yeneler, M. Çelik, R. Karakur, R. Sun
gur, Fazıl Tomurcak, Fuat özaydın, özcan 
Alevli, Bayan Alevli, Ahmet Barış, Oktay Gü-
zelbey, Rakip Güzelbey, Bay Yaramış, Bay 
Öztürk, Bay Arslan, • Bayan Arslan, Bayan 
Topuzozlu, Bay Topuzoğlu, C. Kor, Bayan Kor, 
Yiğit Topuzoğlu. 

Demin de arz ettiğim gibi, Hükümet top
lantı halinde hadiseyi dikkatle takibetmektedir. 
Fevkalâde bir havadis alındığında... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ha
va alanında tertibat alınmış mı, arama yapılmış 
mı?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Sordunuz da söylüyorum; Hava ala
nında tahkikat yapılmıştır. Dört polis... 

HÜSEMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Po
lis ve hostesler de dahil. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Dört polis ve bir hostes tarafından 
- kadınları hostes aramıştır - yolcuların tama
mının arandığı tespit edilmiştir. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Ne 
biçim arama Sayın Bakan, ne biçim arama?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Tabiî bu şartlarla şüphemiz yolcular
dan değil, bu silâhların daha önce uçağa başka 
yollardan gönderildiği mekezindedir ama, şu 
anda bir şey söylemek tabiî ki mümkün değil
dir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

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 
Plam 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) 

BAŞKAN —' Sayın Necati Alp, buyurun 
efendim. 

NECATİ ALP (Gümüşane) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Milletlerin hayatında planlı bir kalkınmayı, 
disiplinle uygulama büyük bir aşamadır. Yıl
larca Türk vatanında rastgele harcamalar mil
letimize çok ağıra mal olmuştur. 

Plansız ekonomik serbest rekabete dayanan 
fiyat mekanizmasının hükümran oluşu artık 
devrini yitirmiştir. Birbiri ardından gelen buh
ranların, tıkanıklıkların, enflasyonların önlen
mesi ancak ve yalnız Devlet kamu siyasî otori
tesinin müdahalesiyle mümkündür. Bu müdaha
lelerin en verimlisi de önceden hazırlanmış plan
lardır. 

Devletçilik ilkesinin ekonomiye otorite ile mü
dahalesi, zayıfı kuvvetliye ezdirmemek netice-
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sini doğuracağından planın en insancil ve en 
rasyonel (bir davranış olduğunu kabul etmemek 
mümkün değildir. 

Türkiye gibi az gelişmiş, halkının büyük 
(bir çoğunluğu yoksul, uygarlık nimetlerinden 
mahrum bir ülkede, öngörülen yatırımlar, % 8 
oranında kalkınma nispetinin evvelâ fertler ve 
bölgelerarasmda dengeli bir tarzda dağılması 
gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri; huzurlarınızda görü
şülmesine başlanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı bu nitelikten mahrumdur. Planda ön
görülen hedeflerin elde edilebilmesi için yapıla
cak olan 281 milyar liralık sabit sermaye yatı
rımının dağılışı, yukarda yüksek huzurlarınıza 
arz ettiğim şahsî görüşlerimi teyidetmekte-
dir. 

Yeraltı ve yerüstü servetleriyle dolu olan 
Giimüşane ili ve mülhakatı bakımından, Üçün
cü 'Beş Yıllık Kalkınma Planında gördüğüm tan
zim ve tedvin hataları bu fikrimin bariz delile
ridir. özellikle Bayburt ve Kopdağı civarında 
bulunan rezervi 4 milyon ton olarak salahiyet
lileri tarafından tespit edilmiş bulunan krom 
madeninin plan hazırlayıcıları tarafında naza
rı itibara alınmaması memleket ekonomisi bakı
mından büyük bir kayıptır. 

Sayın milletvekilleri; bir başka husus da, 
amme hizmetlerinin verimli bir tarzda işleye
bilmesi, Hükümet görevlilerinin dağılışından 
alınacak en müspet netice, mükemmel bir idarî 
taksimata kavuşmuş memleketler için mümkün
dür. Maalesef Türkiye'miz bugünkü haliyle bu 
vasıftan mahrumdur. Şartlar ters çalışmakta
dır. İdarî cereyanlar iktisadî akışlara paralel 
olarak tanzim edilmemiştir. Ümidimizi bağla
dığımız Üçüncü Beş Yıllık Plan da karakterden 
mahrumdur. İdarî reform kemaliyle ele alınma
mıştır. Üçüncü Beş Yıllık Planın bu da büyük 
bir kusurudur. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Planın tümü üzerinde sayın 
üyeler tarafından yapılmış olan izahata cevap 
vermek üzere ISaym Bakan söz istemişlerdir. 

Buyurun tSayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü 

üzerinde Yüce İMecliste beş günden beri yapıl-
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makta olan görüşmeler sona ermiş bulunmakta
dır. Bu 'müzakereler sırasında değerli parti 
grubu sözcüleri ve milletvekilleri bu plan üze
rindeki parti ve kişisel görüşlerini açıklamış
lardır. Emin olunuz ki, ister planı övücü, ister 
yerici olsun, bütün bu görüşler, Yüce Meclisi
mizin Türk Milletinin kalkınmasındaki istek ve 
eğilimlerini yansıtan birer işareti olarak Hükü
metimiz için büyük değerler taşımaktadır. Mem
leketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel sorun
larına vukufla parmak basan bu görüşleri, ona
yınıza mazhar olduğu takdirde, Üçüncü Pla
nın uygulamasında da önemle gözönünde bu
lundurulması gereken değerli katkılar iolarak 
mütalaa etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, planlı kalkınma gereği 
artık yurdumuzda tartışılır bir konu olmaktan 
çoktan çıkmıştır. Yüce milletimiz, planların 
gösterdiği yollardan gidilerek sağlanan olumlu 
sonuçları gördükçe, onu daha candan benim
semekte, destek olmaktadır. Bu benimsemenin 
en büyük dayandığı da, şüphesiz, Yüce Meclis
lerimizin plan taslakları üzerindeki değer yar
gıları teşkil etmektedir. 

Kalkınma planları, mahiyetleri itibariyle 
yurt sorunlarının tespiti, bu sorunların çözüm
lenmesinde izlenecek politika ilkeleri, araçlar ve 
tedbirleriyle ve sayısal yapısı ile bizatihi bir 
tutarlılık mansumesidir. 

Bu bakımdan planlar, kalkınmada öngör
dükleri anapolitika açısından birbirinden tama
men zıt yorumlara en az elverişli belgeler ola
rak nitelendirilebilir. 

Buna karşılık, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının Yüce Meclisimizde müzakereleri sıra
sında, plan ve stratejisinin anaekonomik bazı 
yapısı birbirine zıt yönlerde yorumlanmış, bir 
yandan bir sayın grup sözcüsü, başlangıçta sos
yalist bir görüşle hazırlanan plan iskeletinin, 
yapılan (büyük değişikliklere, ayıklamalara rağ
men bunun tamamen başarılamadığını, ifade 
ederken; öte yandan diğer bir sayın sözcü de, 
planı devletçiliğe önem verilmiş olarak göste
rildiği halde, aslında bunun çıkar çevreleri, 
özel sektör yararlarını koruyan ve ona ağırlık 
veren bir belge olduğu, bozuk düzeni devam et
tirdiği şeklinde yorumlamışlardır. 

Sayın milletvekilleri; plan yapısının hangi 
ekonomik felsefeye dayatıldığı, huzurunuzda-
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ki belgede kesin olarak belirtilmiştir. Bu, Ana
yasamızın da bir gereği olarak, Devlet ve özel 
kesimin, kalkınma amacında gayretlerini bir
leştirdikleri karma ekonomi düzenidir. Karma 

. ekonomi düzenini her iki kesimin, örneğin top
lam yatırımlar içindeki paylarının mutlaka 
% '50 oranında olması anlamında anlamak ka
bil değildir. Planların hazırlama safhasında, 
amaç edinilen kalkınma seviyesine ulaşmak için 
kullanılabilecek kaynakların nelerden ibaret 
bulunduğu, bizzat plan da, plan hazırlığı saf
hasında tespit edilir. Bu tespitte özellikle, özel 
sektörün yatırımların, yatırım eğilimleri de na
zarı itibara alınır. Bu eğilim ve kaynaklar, top
lam yatırımların bazan % 50'sinden 1 - 2 puivan 
altında kalabilir. Bunun yanında, kamu kesimi
nin Devlet hizmeti olarak yapmaya mecbur ol
duğu birçok altyapı yatırımları ve Özel sektö
rün bugünkü gücünün yeterli olamayacağı bü
yük yatırımlar vardır, iki kesimin arz ettiği 
bu imkânlar ve mecburiyetlerdir ki; sonuçta, 
kamu - özel kesim paylarını belli eder. Bu ya
tırım payları Üçüncü Beş Yıllık Planda, kamu 
kesimi için % 56, özel sektör için % 44 dolay
larında tespit edilmiştir. 

Yukarda arz ettiğim hususlar nazara almır-
nırsa, bu payların devletçilik ve özel sektör-
cülük yönünde değil, sadece karma ekonomi 
esasında değerlendirilmesinin mümkün olabile
ceği, ortaya çıkar. 

'Sayın milletvekilleri, eğer bazı madenlerin 
ve enerji kaynaklarının Devlet elinde veya Dev
let tekelinde bulundurulması yönündeki plan 
tedbirlerine bakılarak, devletçilik hükmüne va-
rılıyorsa, buna da cevabımız şu olacaktır: 

Bazı madenlerin devletleştirilmesi, esasen 
Yüce Heyetinizin güvenine mazhar olmuş, Hü
kümet Programımızda yer almış bir husustur. 
Bazı tekeller ise, mevcut kanunlarımızın bir ge
reğidir. öte yandan örneğin, yeni petrol rafine
rilerinin kamu kesimince kurulması, diğer ne
denler yanında ikinci Beş Yıllık Planda yer ala
rak, 1968 - 1972 devresi içerisinde uygulanmış 
bir tedbirin, üçüncü Planda da devam ettiril-, 
mesi görüşüne dayanmaktadır. 

Saym milletvekilleri, üçüncü Beş Yıllık Pla
nın komisyonda ve Meclislerimizdeki müzakere ve 
oylama usullerini tespit eden 16 Ekim 1962 ta
rihli ve 77 sayılı uzun vadeli planın yürürlüğe 
konulması ve bütünlüğünün korunması hakkm-
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daki 'Kanunun katı hükümler taşıdığı, siyasî 
partilerimizin plan üzerinde gerekli değişiklik
leri yapmasını önlediği, ifade edilmiştir. Adı 
geçen kanun, tarihinden de anlaşılacağı gibi; 
Birinci ve ikinci Plan dönemlerinde, yani 10 
yıldan beri uygulanan bir kanundur. Bunda 
gerçekten sakıncalar, katılıklar varsa, Yüce 
Meclis bunları iher zaman değiştirmeye kadir
dir. 

Saym milletvekilleri, Yüce Mecliste plan 
görüşmeleri esnasında yapılan tenkit ve yönel
tilen sorulardan bazıları; plan hazırlık çalışma
larının mahiyeti ve zamanlaması ile yakından 
ilgilidir. Bilhassa, Adalet Partisi adına ve De
mokratik Parti 'Grubu adına konuşan sayın söz
cüler, planın muayyen bir grubun etkisiyle be
lirli görüşler çerçevesinde hazırlandığını, ileri 
sürmüşlerdir. 

Evvelâ şu hususu belirtmek icabeder ki, su
nulan üçüncü Beş Yıllık Plan taslağı; 2,5 yıl
lık devamlı bir çalışmanın sonucu olarak mey
dana getirilmiştir. Üçüncü Plan hazırlık çalış
maları, daha iSaym Demirel Hükümetleri zama
nında, Planlama Merkez Teşkilâtı içinde 1970 
Haziranında başlamıştır. «Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hazırlanmasına ilişkin not» 
adlı dokuman, 1970 Haziranında çıkarılmış, 
1970 Temmuzunda da makro - model çalışma
ları ile ilgili ilk dokuman «Üçüncü Plan hazır
lıkları çalışmaları II» olarak hazırlanmış, teş
kilât içerisinde tartışmaya sunulmuştur. 

Diğer taraftan; 91 sayılı Kanun ve 5/1722 
sayılı Tüzük gereğince, 19 . 7 . 1970 tarihli Baş
bakanlık onayı ile özel ihtisas komisyonları 
çalışmalarına başlamışlardır. Kasım 1970'de, 
«Üçüncü Plan 1973 - 1977 büvüme modeli birin
ci taslak» basılarak, teşkilât içinde dağıtılmış 
ve zamanın Devlet Planlama Teşkilâtı Müste
şarının başkanlığında müteaddit toplantılarda 
tartışılarak, geliştirilmiş ve 21 Ocak 1971 tari
hinde yapılan son toplantıda - model benimse
nerek, modelin çözümü ile ilgili çalışmalara 
başlanması kararlaştırılmıştır. Model çözümü 
ile ilgili çalışmalara bir yıla yakın zaman har
canmış ve bu arada 50!nin üzerinde farklı bü
yüme alternatifleri için çözümler yapılmıştır. 
Nihayet bu çözümler ve model, Şubat 1972 ta
rihinde yapılan Uluslararası Kollekyumda tar
tışılmıştır. 

23 — 



M. Meclisi B : 151 

Strateji ile ilgili ilk dokuman ise, Şubat 
1972 tarihinde teşkilât içi dağıtıma tabi tutul
muş ve yine aynı ay içerisinde tekrar basıla
rak bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara gönderil
miş, görüşleri alınmış ve alman görüşlere göre, 
geliştirildikten sonra Mart 1972'de Yüksek 
Planlama Kuruluna götürülmüş; Yüksek Plan
lama Kurulunca 30 Mart 1972 tarihinde kabul 
edilen nüsha Bakanlar Kuruluna sunulmuş ve 
Bakanlar Kurulu 16 . 6 . 1972 tarihinde gerekli 
değişiklikleri yaptıktan sonra yeni strateji ka
bul etmiştir. Yeni stratejiye uygun olarak ha
zırlanan plan taslağı ise, 26 Temmuz 1972'de 
Yüksek Planlama Kuruluna getirilmiş ve 12 
Eylül 1972'de bu kuruldan çıkmıştır. 

Yukarda anahatlarıyle izah ettiğim teknik 
mahiyetteki strateji ve plan çalışmaları, esas 
itibariyle teknisyenlerin yürüttükleri çalışma
lar olup, 4 farklı Hükümetin zamanında aynı 
uzmanlarca devam ettirilmiş ve nihaî şeklini 
Hükümetimiz zamanında almıştır. Plan modeli 
yapısı ile ilgili çalışmalar, Şubat 1972'den ön
ce tamamlanmış, bu model müteakip çalışma
larda kullanılmıştır. Strateji ile ilgili çalışma
lar ise, Şubat 1972 - Haziran 1972 arasında yü
rütülmüştür. Hal böyle olunca, stratejinin 
% 80'min Birinci Erim Hükümetleri tarafından 
hazırlandığı ve sosyalist görüşlerle dolu oldu
ğu, iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Çün
kü, bu belgelerle ilgili bütün taslakların taşıdı
ğı tarih, Birinci Erim Hükümetinin istifasından 
sonradır. 

Diğer taraftan; strateji değişik safhalardan 
geçerek oluşan bir dokümandır. Stratejinin çe
şitli safhalardan geçerek - Merkez Teşkilâtı il
gili kuruluşlar, Yüksek Planlama Kurulu ve 
Hükümet - meydana gelmesi, onun daha mü
kemmel bir kökûman olmasına, tamamen tek
nisyen gözü ile hazırlanmış bir dokümana, siya
sî tercihlerin enterge edilmesi imkânını vermek
tedir. Bu nedenle, oluşma halinde olan bir do
kumanın ilk safhası ile nihaî şeklini karşılaştı
rıp, aradaki farkları tenkit konusu yapmanın 
dayanağı anlaşılmamaktadır. Tartışmaya söz 
konusu olması gereken, sizlere sunulmuş olan 
tasarı olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kısa 
sözcü ve üye eleştirilerinde ve konuşmalarında, 
Devlet Planlama Teşkilâtının memur olan men
suplarını, uzmanlarını, doğrudan doğruya mu» 
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hatap almak eğilimini göstermektedir. Bildiği
niz gibi; Devlet Planlama Teşkilâtımız diğer 
bakanlık ve kuruluşlarla birlikte, planın teknik 
çalışmasını yapmışlardır. Huzurunuza getirilen 
belge, bir Hükümet belgesidir ve bütünü ile 
Hükümetimize aittir. Bu suretle, Planlama Teş
kilâtının ve memurlarının hedef alınmasının ye
rinde olamayacağını takdir edeceğinizden emin 
bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kısa 
açıklamadan sonra, şimdi de Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı üzerinde Yüce Mecliste ce
reyan eden müzakerelerde, sayın parti grubu 
sözcülerinin ve sayın milletvekillerinin görüş
lerine, sorularına, Hükümetin görüşlerini ve ce
vaplarını arz etmek istiyorum. 

Demokratik Parti Grubu Sözcüsü Sayın 
Mehmet Turgut; «Plan, daha ö-ceki planların 
ittifak ve tatbik ettiği karma ekonomi görüşün
de ve ortaya koyduğu ekonomi politikasında 
açık, net ve kesin olmaktan çekinmiştir. Dola-
yısıyle genel ekonomi politikasının tayininde 
kullanılması gerekli vasıtaların en uygununu 
seçmek için, yardımcı olacak ölçü ve kriterleri 
getirmemiştir; karışıklıklara ve tereddütlere ze
min hazırlamıştır.» dediler. 

Sayın milletvekilleri; böyle bir teşhisin doğ
ru olamayacağını evvelâ belirtmek isterim. Üç
üncü Plan bu konuda en açık bir belgedir. Hiç 
bir plan veya siyaset belgesi, kamu ve özel ke
simin çalışma alanlarını ortaya koyma bakımın
dan, Üçüncü Plan kadar açık olamamıştır. 
Planın 1036 ncı sayfasında, Türk ekonomisin
de Devlet müdahaleciliğinin nedenleri, gayet 
açık şekilde ortaya- konulmuştur. Bu müdaha
lenin amacı, kaynakların, öngörülen kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirecek şekilde dağılımını 
sağlamaktır. Ekonomimizin yeterince gelişme
miş olması nedeniyle piyasa düzeni, kaynakla
rın kendiliğinden bu şekilde dağılımını gerçek-
leştîrememektedir. Ne var ki; Devletin müda
haleciliği, finansmanın ve riskin büyük kısmını 
veya tamamını yüklenerek, teşebbüste bulun
ması demek de değildir. Devletin kaynakları
nın planda öngörülen alanlara yöneltilmesini, 
sağlamak, böylece ekonominin yapısında son
radan düzeltilmesi güç olan çarpıklıkların doğma
sını zamanında önlemek için özel kesimi yönelt
me politikası izleyebilmektedir. Devletin eko
nomik hayta olan müdahaleciliğinin prensipleri 
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bu şekilde, bu şekli ile yeni stratejinin 7/12 
paragrafında şöylece ifade edilmiştir: «Devlet, 
öezlikle büyük sermayeyi, yüksek ve ileri tek
nolojiyi gerektiren yeni, riskli ya da savunma 
ile ilgili sanayilerin geliştirilmesi teşebbüslerin 
de bulunacak, özel kesimin faaliyetlerini özen
dirici, destekleyici ve caydırıcı olarak yöneltici 
bir görev üstlenecektir.» 

Bu prensibe göre, özel kesimin riskine aldığı 
sermayesini bir araya getirdiği teknolojisini ba-
şarabildiği sürece mahiyeti icabı Devlet teke
limde bulunması gereken alanlar dışında teşeb
büste bulunmasını engelleyecek hiç bir kayıt 
konulmuş değildir. 

Kaldı ki, özel kesim bu konularda da yalnız 
ve desteksiz bırakılmamıştır. Planda geliştiril
mesi öngörülen alanlarda, Devletin teşvik ted
birleri alarak, özel kesimi bu bakımlardan des
teklemesi esas alınmıştır. Planın 1 008 nci say
fasında bu teşvikin ve yöneltmenin hangi pren
sipler içerisinde yapılacağı da belirtilmiştir. 
Temel prensip, sanayileşerek kalkınma amacı
na uygunluk ve rekabet edilebilir olmadadır. 
Bunun ötesinde planın 1 003 ncü sayfasında, 
teknolojinin izlenmesinde ve geliştirilmesinde, 
kamuya önemli görevler verilerek özel kesimin 
bu alanda da kamunun desteğinden yararlana
cağı bir ortam hazırlamak istenmiştir. 

Ayrıca, özel kesimin 22 yıllık dönemde te
şebbüslerini Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
rekabet edebilecek güçte kurması ve geliştirile
bilmesi için Topluluktan esneklik taleblerinde 
bulunulmuştur. Bütün buları ortaya koyduktan 
sonra karma ekonomi görüşünün ve ekonomi 
politikasının yeterli açıklıkta olmadığı görüşü
nün tutarlı olabileceğini, olup olamayacağını 
yüce takdirlerinize sunuyorum. 

SıJyın Mehmet Turgut ve Sayın Oğuz birlik
te «Üçüncü Beş Yıllık Planda hatalı olarak tes
pit ettiğimiz bir hususta, yatırımların Devlet ve 
özel teşebbüs arasındaki dağıtımında Devlete 
fazla ağırlık vermiş olmasıdır, üstelik bu plan
da Devlet ve özel sektörlerin sahaları da ayrıl
mış değildir», buyurmuşlardır. 

Bu yargı, Türkiye'nin gerçekleri dikkate 
alınmadan ileri sürülmüş olarak görülmektedir. 
Türkiye'de birçok sorumlu kişi bir yandan 
Devletin çok yatırım ileri sürerken, bir yandan 
da Devletin vatandaşın neden yolundan, suyun

dan, elektiriğine kadar olan ihtiyaçlarının za-
, manında karşılanmadığını y ,̂ da neden Devle

tin geri kalmış bölgelere sanayi yatırımlarını 
götürmediğini, ileri sürmektedir. 

Üçüncü Plan döneminde yatırımların, kamu 
ve özel kesim arasındaki dağılımında makro se
viyesindeki herhangi bir karardan ya da ön 
yargıdan hareket edilmemiştir. Plan bakımın
dan önemli olan »öngörülen hedeflere ulaşmak 
için, belirli miktardaki yatırımların belirli sek
törlerde ve belirli zamanlarda yapılmasıdır. Buna 
göre özel kesimin geçmiş dönemdeki yatırımları 
ve yeniden uygulanan yatırım anketleri dikkate 
alınarak Üçüncü Plan döneminde ne kadar ya
tırım yapılabileceği tahmin edilmiştir. Toplam 
yatırım hedefine ulaşmak için geri kalan yatı
rımın kamuca yapılması gerekli olmaktadır. 

Müsaadenizle Üçüncü Plan döneminde kamu 
yatırımlarının oran olarak neden yüksek oldu
ğunun başlıca sebeplerini açıklamaya çalışayım. 
Yani biraz önce arz ettiğin: özeti biraz daha 
geliştireyim. 

Bir kere ikinci Beş Yıllık Plan döneminden 
Üçüncü Plana devreden 50 milyar liralık de
vam eden yatırım bulunmaktadır. 

ikincisi. Anayasa ve diğer yasalarla kamu
ya görev olarak verilen ihtiyaçlar ve yatırım 
alanları bulunmaktadır. Bunların başında eği
tim, sağlık, ulaştırma, enerji gibi önemli konu
lar gelmektedir. 

Üçüncü bir sebelbolarak, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde (bazı alanlarda tek tek proje 
olarak büyük yatırımlar öngörülmektedir. Tür
kiye'nin bugünkü kalkınma seviyesi ve ger
çekleri dikkate alındığında bu yatırımlar ancak 
kamu tarafından ya da kamu öncülüğünde ger-
çfMeşıtiriileb'iılir niteliktedir. Bunlar aırasmda 
demir - çelik, petro - 'kimya, rafineri, 'alümin
yum gibi tesisler bulunmaktadır.. Bunun ya
nında maden aramalarında da kamunun önemli 
miktarda yatırım yapması zorunlu olmaktadır. 
Son önemli bir sebebolarak da geri kaimi? ille-
riım'izin gelfetiriltmeısi ve sanayi tesislerine ka
vuşturulması için kamunun Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde önemli yatırım yapması bir 
politika olarak 'beniımsenmiş ve ıgerçekleşftiril-
mesi için planda gerekli tedbirler ahnanıştır. 

Kısaca (ifade letm'em gerekirse yatırımların, 
kamu ve özel ayinimi mikro düzeyde yapılan ça-
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lışmalardan sonra bir sonuç olarak ortaya çık
mıştır. 

Ayrıca ısaym Turgut, «özel sektör yatırımla
rının yıldan yıla artış miktarları Birinci Plan 
devresinde % 10,5, ikinci Plan devresinde ise 
% 11 arttığını,» ifade etmişlerdir. Özel Sek
tör yayınımlarının Birinci Planda yılda ortala
ma % 10,5, ikinci Planda ise % 11 artması ger
çekleşirken üçüncü Plan döneminde ibunlaırdan 
dana yüksek bir yatıran artışı tahmin edilmek
te ve özel sektör yatırımlarının yılda ortalama 
% 11,8 oranında artması beklenmektedir1. '»So
rulduğu gibi özel sektör yatırımlarında bir 
azalma ya da bir yavaşlama söz konusu değil-
dâir. 

Sayın Turgut, «stratejide Türkiye'nin Avru
pa Ekonomik Topluluğuna katılması mevzu
unda açık, kesin 've net 'hükümler yoktur, bu 
mevzuda yer yer mıevcudolan hükümler AET'ye 
katılmayı ve katılma şeklini benimsemez bir ha
va taşımaktadır; teğer Ihakikaten Türkiye'nin 
AET'ye katılması ve katılma şeklinde millî men
faatlerle bir takım aykırılıklar varsa bunun 
açıkça ortaya konması ve tenkidinin yapılması 
gerekirdi,» demişlerdir. 

•«Bilindiği (gibi Planlama bir Anayasa kurulu
şudur. 'Vazifesi millî kaynakların en iyi şekil
de kalkınma yoluna (girmesini sağlayacak pla
nı yapmak 've 'tatbikatını takibetmektir. (Millet 
önünde böyle bir mesuliyeti yüklenen Planlama 
Dairesi AET mevzuunda, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu mevzuunda cesur olmaya, açık olma
ya, kararlı olmaya mecbur,» diyerek de ilâve 
etmişlerdir. 

Ayrıca, yasak malların hangi rejime tabi tu
tulacağını da sormuşlardır. 

Saym milletvekiılleri, Türkiye, Avrupa 'Eko
nomik Topluluğu l e 'ortaklık kuran anlaşmayı 
imzalamakla Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
katılma konusunda siyasal tercihini yapmıştır. 
Üçüncü Plan çalışmalarında da Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile <*ümrük Birliğinin tamam
lanma yılı olan 1995 uzun dönemli stratejinin 
son yılı olarak benimsenmiş ve 22 yıllık strateji 
hazırlanmıştır. Stratejinin 22 yıllık bir dönem 
için hazırlanmış olması ve uzun dönemli hedef
lerin en yüksek kalkınma hızını sağlama yanın
da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
karşısında belirli bir düzeye gelmesini sağla

yacak şekilde seçilmesi Ibu konudaki kesin tutu
mun en açık ifadesidir. Ancak, Ibu arada Top
luluğun genişlemesinin Türkiye'nin yükümle
rini ağırlaşitırmaması için çok çaba (gösterilmek
tedir. Bu nedenle Topluluğun genişlemesi mü
zakerelerinde Katma Protokol hükümlerine be
lirli bir esneklik getirilmeye çalışılmaktadır. 
Gösterilen bütün çabalara rağmen igeniışleme mü
zakerelerinde, esneklik istenen ölçüde sağlana
mazsa Türkiye lönigörülen /türde sanayileşmesi 
için gerekli esnekliği Ka*zna Protokol hükümle
rimi uygulamada verecektir. Bu durum ve Tür
kiye'nin perspektiffc3 hedef alman hız ve bi
çimdeki. sanayileşmeyi gerçekleştirecek nite
likteki tedbirleri, gerekli gördüğünde alacağı, 
planın 'kalkınma politikalarının ilkeleri kesi
minde açıkça belir bilmiş tir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 'olan iliş
kiler Üçüncü Planın ihracat ve ithalât rakam
larında dikkate alınmıştır. Katıma Protokol hü
kümlerinin ithalât rejimimiz üzerindeki etkileri 
planın ithalât politikası .kesiminde anlatılmış
tır. ithali mümkün olmayan mallar, yasak mal
lar, her yıl ithal rejimimiz tespit edilirken it
hal rejimimizi belirleyen listelerde yer alma
yan mallardır. Bu malların tek tek sıralanması 
ve planda bunlara yer (gösterilmesi söz konu
su değildir. Katma Protokolün bu malılar konu
sunda getirdiği (hüküm, Katma Protokolün yü
rürlüğe girişinden sonraki ilk yılda liibere edil
memiş bir madde için Türkiye'de hiç bir ithalât 
gerçeklıeşmemiş iise bir kontenjanın açılması ve 
genişletilmesi usullerinin Ortaklık Konseyi ta
rafından tespit edileceği şeklindedir. Ortaklık 
Konseyinde Avrupa Ekonomik Topluluğu dola-
yısıyle ıbu mallar konusunda Türkiye'nin uygun 
görmediği bir yükümlülük üstelenmesi söz ko
nusu değildir. 

Yine ısaym Turgut, «stratejinin ilkeler kıs
mında yabancı sermayenin yalnızca iç tasar
ruf açıklarına karşı yararlanabilecek bir kay
nak olarak kabul edilmesini anlamak mümkün 
değildir, yabancı sermaye döviz açığı veya dö
viz dengesi için de kullanılacak bir vasıtadır. 
Acaba yabancı sermaye bu maksatlar için kul
lanılmayacak mıdır?,» demişlerdir. 

'Stratejinin-7/17' nci maddesi aynen şöyledir: 
«Yabancı sermaye iç tasarruf açıklarına karşı 
yararlanılabilecek bir kaynak ve özel millî te-
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fefebüsün millî kaynaklardan üretilmeyen tek
nolojiyi kullanmasında, yüksek vasıfta (işgücü
nü işbaşında eğitmesinde ve dış pazarlara çıkı
ğında işbirliği yapacağı bir ortak olarak kabul 
edilecektir.» Görüldüğü üzere stratejiden ya
bancı sermayenin yalnızca iç tasarruf açıklarına 
karşı kulanılabilecek bir kaynak olduğu an
lamı çıkartılamaz. Ayrıca yabancı sermaye gi
rişleri, (döviz açığı ya da döviz denigesini kendi
liğinden etkileyecektir. Bu nedenle sayın Tur
gut'un eleştirisine bir duyarlılığın yol açmış 
olduğu sebebolarak görülebilir. [Nitekim Üçün
cü Beş Yıllık Planın 2006 paragrafında izlene
cek yabancı sermaye politikasının esasları ay
rıntılı olarak belirtilmiştir. Bunlar : 

1. — Yurt içinden sağlanamayan bir tekno
loji getirm/esi, 

2. — Uluslararası alanda rekabet olanağı
na sahip kapasitede kurulması, 

3. — İznin başlıca karakteristikleri belir
lenmiş ptfojelere bağlanması, 

4. — Mümkün olduğu kadar ihracat şartı
nın aranması, 

5. _ Yatırım izinlerinin belirli sürelere bağ
lanması, 

6. — Yabancı ortaklara 'gayrı maddî hak 
ödemelerinin yerli sermayenin hissesi oranında 
yapılması, 

7. — Tekel, yaratılmaması, 
8. — Hazır ilâç yapımı için izin verilmemesi, 
9. — Turizmde fiziksel planları yapılmış 

(bölgelerde, kitle turizmine ve dış turizme dö
nük olmasıdır. 

Planda yabancı sermaye politikasına açık
lık getirilmeye gerçekten çalışılmıştır. Getiri
len bütün ilke ve tedbirlerde, Türkiye'nin millî 
menfaatlerimin titizlikle korunması düşüncesi 
hâkim olmuştur. 

Sayın Turlgut, millî sanayiimizi ve menfaat
lerimizi korumaya yönelen bu tedbirlere her
halde işitirak edeceklerdir. Kaldı ki, Dünyanın 
her tarafında yabancı sermayeden beklenenler 
bunlar olmasıdır ve olmaktadır. Yurt içinde 
sağlanamayan bir teknoloji 'getirecek Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna giriyoruz; elbette ulus
lararası rekabet imkânına sahiibolacak, ihraca
ta dönük olacak diyoruz. Hiç bir şarta ve esa
sa bağlı olmadan yabancı sermaye gelsin de
mek isteniyorsa buna katılmadığımızı ifade et
mek isteriz. 

Sayın Turgut, stratejinin 7/35 paragrafında 
yer alan hükmünü hatırlatarak, «stratejik ma
den deyiminin tanımı konusunda endişje etti
ğini ve ham maddesi yerli olmadan sanayileş
me olmayacağı, peşin ve yanlış hükümde oldu
ğumuzu, » belirtmişlerdir. 

Sayın mdUetvekilleri, stratejik maden deyi
mi, stratejide kullanılan bir deyimdir. Bu ko
nuda endişe edilmemelidir. Uygulamada yet
kililer, üzerinde mutabık kajlmacak bir tanımı 
muhakkak yapacaklardır. Önemli olan Uluslar
arası maden piyasasının, teknolojik gelişmelerin 
savunma sanayimin ve iktisadî kalkınma 'gerek
lerinin herhamgi bir madeni ülke açısından kri
tik önemi haiz bir duruma getirmesi halinde 
uygulanabilecek politikanın belirli olmasıdır. 
Sınırlarının iyi çizilmesi gerektiği açıktır; ay
rıca, «ham maddesi yerli olmadan sanayileşme 
olmaz» görüşü Planda yer almamıştır. Şüphesiz 
ki, böyle yapılmış olsa ddi bu yanlış bir görüş 
olurdu. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan tmaden kaynaklari-
nm yerli işletilmesine ağırlık vermektedir ve 
bunu kalkınma açısından tercih edilmeye de
ğerde, daha yararlı bulmaktadır. Ancak; (bu
nun önerilen sanayileşmeyi sağlamaya yeterli 
olmadığının, Planın incelenmesi ile ortaya çı
karılabileceği tabiîdir. 

Çünkü, sanayileşlme için maden ithalâtı da 
muntazaman artış kaydetmektedir. 

Sayın Turgut'un, elektrik enerjisi ile ilgili 
olarak, «elektrik enerjisinde tekelciliğe ve im
tiyazlı elektrik şirketlerinin faaliyetlerinin ve 
elemanlarının başarılı olmasından kamuda 
haset duygusunun uyandığını ve bunun sonucu 
olarak da şirketleri devletleştirme kararı alın
dığı» hakkındaki görüşüne gelince; 

Önce şunu belirtmeliyim ki, mevzubahis im
tiyazlı şirketlerin personelinin başarılı olması 
bu elemanların hemen tamamının kendi ara
larından yetişmiş olması nedeniyle kamuda 
çalışan elemanları sadece mutlu kılar. Bunun 
yanında imtiyazlı şirketlerin iyi, kamu enerji 
sektörünün kötü çalışması iddiasına da katıl
mıyoruz. Aslında şirketler • kendileri için kârlı 
gördükleri yerlere enerji götürmekte diğer yer
lere tesis kurmaktan kaçınmaktadırlar.. Bu gi
bi yerlere enerji götürebilmek, tesislerin iller 
Bankası, Köy İşleri Bakanlığı ve Türkiye Elekt-
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rik Kurumu tarafından yapılmasına bağlı kal
maktadır. Bu gıM nedenler derpiş edilmiş 
olduğu içindir ki; 1970 yılında Türkiye Elekt
rik Kurumu Kanunu çıkarılmış ve Devlet te
keli tesis edilmiştir. Yeni Plan, sadece geçen ik
tidarın getirdiği olumlu anlamda bir tercihi 
yürütüp ikmal etmeye çalışmaktadır. 

'Sayın Turgut'u bu hususta konuşmaya sev-
keden ve eğer bir iımtiyalı şirketin, Aslântaş 
Barajı ve hidroelektrik santralına iştirak etme
sini istemesi ve bunun için gerekli imtiyazı tale-
betmesi ise, kamuca iki yıl geciktirildiği belir
tilen Aslantaş Barajı ülkemizde yapılabilirliği 
olan 473 barajdan biridir ve esas gayesi sula
madır. Tesisin toplam maliyetinin 1 218 013 000 
lira olacağı hesaplanmıştır. İmtiyaz talebeden 
şirket, tesisi kârlı ve yapılabilir hale getiren 
elektrik enerjisi üretimini üzerine almak iste
mektedir. Tutarı 1 milyaır 219 milyon lira olan 
projenin esas masraflı ve kârsız kısmının ka
muca, kârlı olan kısmının şirketçe, bir şirket 
tarafından yapılabilmesi fikri, tarafımızdan 
uygun görülımeyerek şirkete istediği imtiyaz ve • 
rilmemiştir. 

Bu konuda hatırlatmakta fayda gördüğü
müz bir husus da şudur: Üçüncü Beş Yıllık Plan 
dokümanında mevzuubahis imtiyazlı şirketlerin 
devletleştirilmesi için bir hüküm bulunmamak
tadır. Diğer bir belirtilmesinde fayda bulunan 
husus da 5 . 7 . 1970 tarihinde kabul «dilen 
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
nun bizatihi tekelci bir kanun olduğu, sadece 
6 ncı ve 7 nci geçici maddeler gereği mevcut im
tiyazlı şirketlerin mezkûr kanunun neşd tari
hinde sahiböldukları imtiyazlarıyle faaliyet 
göstermelerine devam etmeleridir. 

Sayın Mehmet Turgut, iç tasarruflarla ilgi
li bir mütalaasında da şu konuya değinmişler
dir. «iç tasarrufların gayrisâfi millî hâsılaya 
oranının 1970'de % 19,6 olan, 1977'de % 25,5'a 
yükselmesi hedefi alınan ve tasvip edilen; ancak 
bu gelir düzeyinde tahakkuku son derece şüp
heli, hatta imkânsız bir hedef olarak görülmek
tedir. Diğer ülkelerle yapılan karşılaştırmalar 
da bunu kanıtlamaktadır. Tasarruflara bağlı 
alarak Üçüncü B'eş Yıllık Plan için öngörülen 
yatırım seviyesi de aynı imkânszlığı göstermek
tedir.» 

Türkiye Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen 
büyüme hızını gerçekleştirecek çapta yatırımı 
beslemeye yeterli iç tasarruf oranlarına yak-
laşımışltır. 

Gerçekte tasarruf düzeyinin hızla yüksel
mesini engelleyen yapısal değişikliklerden bi
ri de fert başına gelir düzeyinin düşük olması 
gibi görülmektedir. Ancak, Türk ekonomisinin 
geçmiş plan dönemlerinde özellikle Birinci 
Plan döneminde elde ettiği basanlar bunu ka
nıtlamaktadır. Üçüncü Plan dönemi için öngö
rülen % 38lik marjinal tasarruf eğilimi1, Birin
di Plan döneminde, Üçüncü Plan döneminde 
ulaşılması amaçlanan fert başına düşen gelir 
düzeyinden çok daha düşük olduğu bir gelir 
düzeyinde, 1902 - 1904 yılları arasında % 42, 
1962 - 1905 yılları arasında % 37 ve 19*82 - 1906 
yılları arasında % 35 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu gerçekleşmelerde Türkiye'de öngörülen % 
38 lik marjinal tasarruf eğilimine ulaşılacak 
bir potansiyeli göstermektedir. Ayrıca tasar
ruflar bu ölçüde artırıliamadığı takdirde amaç
larda meydana gelecek sapmalara da Planın 
260 ncı paragrafında değinilmiştir. 

Sayın Turgut, madencilik sektöründeki ge
lişmenin ikindi Beş Yıllık Plan döneminde % 
8 iken Üçüncü Plan döneminde % 15,3 olarak 
öngörülmesini bir hata olarak nitelemektedir
ler. 

Sayın milletvekilleri, madenciliğimMeki 
gelişmenin bu kadar yüksek bir seviyeye çıkar
tılmak istenmesi 22 yıllık perspektif içinde 
hedef alınan hızlı sanayileşmenin getirdiği bir 
zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüksek 
hız, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, bu hı
za erişmek için, ulaşılmasını sağlayan elverişli 
durum iki yönden açıklanabilir. 

Birincisi, alüminyum ve bakır gibi komp
leks tesislerin üretime başlama tarihlerinin 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemine gecikmiş ol
ması, Elbistan kömür, Samantı - Çinko ve Div
riği demir projelerinin bu Plan döneminde iş
letmeye sokulması, 1972 değerlerine göre 1977 
yılında maden üretim değerlerinin büyük ar
tışları meydana getirmesini sağlayacaktır. 

ikincisi; başta demir madenleri olmak üze
re linyit, çinko, prit mermer, manyezit, bor tuz
larında ve tungsten de bugün bilinen rezervle
rin geliştirilmesi suretiyle üretimde büyük ar-
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tuşların sağlanması mümkün görülmektedir. 
Gelişmenin beş yıllık dönemden beklenen düze
ye çıkması için maden bankasının geliştiril
mesi öngörülmüş, yatırım seviyesi geçen on yı
lın toplamının üzerine çıkartılmıştır. Bu yatı
rımların yapılmasını sağlayacak kuruluşların 
yeterli düzeye çıkarılması için gerekli hususlar 
genel politikalar içinde de alınmış bulunmak
tadır 

Sayın Turgut, alüminyum ürünleri ile ilgi
li olarak su mütalaada bulunmuşlardır; alümin
yum ürünleri üretiminin 1970'de 17,6 bin ton
dan 1995 'de 1 milyon tona çıkacağı ile illgili 
$lan ifadesini hatırlatarak, «1970 yılı üretimi
nin nereden yapıldığını ve 1995 yılı hedeflerime 
ulaşabilmek için 15 tane Seydişehir tesisi ku-
rulması gerektiğini» beyan etmişler ve «bunun 
gerektireceği yatırımın büyüklüğüne işaret 
ederek bu tesislerin kuruluş zamanlarının nasıl 
mümkün olacağını» sormuşlardır 

«1 — Çimento üretim kapasitesi 1970 yılın? 
da 13 milyon tondan 1995 yılında 40 milyon to
na nasfl çıkacaktır? 18 yılda 27 milyon tonluk 
istihsal kapasitesi nasıl kurulacaktır? Bugün 
normal çimento fabrikaları kapasiteleri 500 000 
ton civarında olduğuna göre 54 fabrika kurul
ması gerekmektedir. Bunun için 10 milyar Türk 
lirasının çok üzerinde bir yatırıma ihtiyaç var
dır; bunlar para ve zaman olarak mümkün mü
dür? 

2. — Kapasite tahminleri yapılırken çimento 
sanayiinin hususi bir özelliği olan istihlâk edi
len çimentonun takriben % 10 kadar üstünde 
bir kurulu kapasiteye ihtiyaç olduğu da nazara 
alınmış mıdır? 

3. — Ceride bıraktığımız 10 yıl içinde çi
mento istihsalinin ortalama af tısı % 14 iken, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinde bu artışın 
% 8,9 olacağı ileriye sürülmektedir; tenakuz, 
mantıksızlık vardır 

4 — Çimento, Türkiye için ideal bir ihraç 
maddesidir ve ihracatı istediğimiz kadar artı
rabiliriz» demişlerdir. 

Sayın Turgut'un konuşmasında da belirttik
leri gibi, Batı Avrupa ülkelerinde fert başına 
çimento tüketimi yılda 550 - 600 'kilogramdır. 
Biz, bu tüketim düzeyine 23 yıl sonra ulaşmayı 
planlıyoruz. Geçmiş 10 yılda çimento üretimi
nin % 14 artırıldığı ve üretim tesislerinin nis-
pieten kısa sürelerde % 90'nın yerli kaynaklar
dan karşılanarak inşa edildiği düşünülürse üre
timin 23 yılda ortalama % 7 çerçevesinde artı
rılarak 1995^de 40 milyon tona çıkarılabilece
ğinden şüphe etmek için hiçbir neden kalmaz. 
Kaldı ki, 23 yıllık perspektif dönemde yapılma
sı gerekecek sabit sermaye yatırımları hesap
lara göre 3 trilyon Türk Lirasını aşmakta ve 
bu ölçüde bir yatırım hacmi için de 10, 20 mil
yon Türk Liralık yatırım tahsisleri çok müteva-
zi rakamlar olarak görülmektedir. 

Sayın Turgut'un çimento üretimi kapasitesi 
olarak verdiği rakam, 13 milyon ton 1977 yılı 
için iç talep ve üretim rakamıdır. 1977'de ka
pasitenin 13 milyon değil 14,7 milyon tona çıka
rılması planlanmış bulunmaktadır. Görülüyor ki, 
kapasitelerin tüketimin biraz üzerinde kurulma
sı gereği unutulmamıştır. 

Geçmiş 10 yılda çimento üretiminin yılda or
talama %* 14 arttığı, buna karşılık Üçüncü Plan
da sadece yılda ortalama % 8,9'iuk yetersiz bir 

1970 yılı alüminyum ürünleri üretimi 17,6 
bin tondur. Bu üretim, özel kesim elindeki te
sislerde yapılmaktadır. Anılan Planın ifade
sinde alüminyum yarı ürünleri üretiminden bah
sedilmekte, nihai ürünler kaydedilmektedir. 
1995 yılı için öngörülen üretim miktarı da yine 
levha,, boru, profil, tel ve döküm gibi nihai 
ürünleri kapsamaktadır. 1995 hedefi tespit edi
lirken, o tarihte fert basma 1500 dolar gelir he
define ulaşılacak ve Uluslararası metal ista
tistiklerine göre 2000 yılında fert başına dün
ya ortalama alüminyum tüketiminin 16 kilo
gram olarak tahmin edilmesi, alüminyum kulla
nımının gelüşme eğilimi gözönünde tutularak 
fert başına 15 kilogram tüketim kabul edilmiş
ti. 

Görüldüğü gibi bu miktar dünya ortalaması 
ve seviyesindedir, üretim hedefi de bu ihtiyaca 
uygun olarak tespit edMmiştir. 1995 hedefine 
ulaşmada 15 adet her biri 2,5 milyar Türk lira
lık yatırımı gerektiren yeni tesis öngörülmekte
dir. Kurulan tesislerin tevsii yatırımları çoğun
luk arz edecektir. Bu durumda daha az yatı
rım gerekeceği açıktır. Bu hedefe ulaşılmasın
da Üçüncü ve Dördüncü Plan dönemleri için 
ayrıntılı programlar Üçüncü Plan çerçevesinde 
düzenlenmiştir. 

Sayın Turgut, çimento üretimi hedefleriyle 
ilgili olarak şu eleştirileri yöneltmişlerdir : 
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artış öngörüldüğü belirtilmiştir, Sayın Turgut 
tarafından plan dönemi sonunda bugün yakla
şık olarak % 15'i ile ihracata dönük olan kuru
lu üretim kapasitesi ile yeni üretim kapasiteleri
nin iç talebe yönelmesi düşünülmüş olduğundan 
hedef alınan üretim artışı ile yılda ortalama 
% 12,2 artması beklenen iç talep karşılanabile
cektir. Esasen ikinci Plan döneminde yurt içi 
talepteki artış % 10,4 dolayında kalmıştır. Ay
rıca, çimento yatırım faaliyetlerinde kullanılan 
bir hammadde olarak yatırımların birleşimi ile 
bu durum yakından ilgilidir. Geçmiş yıllardaki 
iç talep artışları ile plan tasarısında öngörülen
ler karşılaştırılırken çoğunlukla bası hususlar 
gözden kaçmaktadır. Bunlardan birincisi, Üçün
cü Plan yatırım tahsislerinde sanayi sektörüne 
büyük öncelik verilmiştir ve sanayi sektöründe 
inşaat, makina, teçhizat oranı hizmet sektörleri
ne göre düşüktür. 

İkincisi, plan tasarısında çimento talebeden 
hizmet yatırımlarının nispî payında bir azalma 
öngörülmüştür, örnek olarak konut yatırım
larının nispî payı İkinci Planda % 20,2, Üçün
cü Plan tasarısında % 15,7, ulaştırma yatırım
larının payı ikinci Planda % 16,4, Üçüncü Plan
da % 14,5; tüm olarak diğer hizmet sektörle
rinin payı ikinci Planda % 14,4, üçüncü Planda 
%11,1'dir. 

Üçüncü olarak, teknolojik gelişme zamanla 
çimentodan tasarruf eden yapı tarzlarının geliş
mesi yönünde olmakta, ilkel gerilme!! beton, çe
lik, plastikler ve benzeri malzeme zamanla be
tonarmenin ve betonun yerini almaktadır. Ayrı
ca, ilerde çelik bol ve ucuz bir yapı malzemesi 
olarak geliştiğinde bu tabiî eğilim büsbütün hız
lanacaktır. 

Çimentonun bugün ancak sübvansiyonlarla 
ihracedebilmesi ve Türkiye'nin bu alanda bu
gün için büyük bir karşılaştırmalı üstünlüğü ol
maması nedeniyle Üçüncü Plan çimento ihracını 
öngörmemektedir. Fakat Üçüncü Planda çimento 
ihracım yasaMayan ve özel sektörün gelişmesini 
frenleyen bir hüküm de gayet tabiî mevcut de
ğildir. Dünya fiyatlarındaki artışlar devanı ede
cek olursa ve dış piyasalarla kazançlı ve kararlı 
bağlantılar kurulabilirse çimento üretim hedef
lerinin revize edilerek üretimin artırılmamağı 
için sebep yoktur. Çimento fabrikalarını bugün 
Türkiye'de özel sektörün 1,5 - 2 yıllık bir sürede 
inşa edebildiği ve Sayın Turgut'un da işaret et

tiği gibi, bu tesislerin büyük ölçüde yerli malze
me ve teknoloji ile geliştirildiği hatırlanırsa bun
da büyük bir güçlük de esasen mevcut değildir. 

Sayın Turgut, stratejide kısa dönemde bazı 
iktisadî ve sosyal haklarda özüne dokunulmak-
sızm ciddî ve disiplinli fedakârlıkların benimsen
mesi gereğine işaret etmişlerdir. 

Saym Turgut, «milletin istenen bu fedakâr
lıkların ölçüsünü» sormaktadırlar. «Milletten he
defi, mahiyeti ve külfeti açıkça ortaya konulma
yan fedakârlıkların istenmeyeceğini» belirtmek
tedirler. 

Saym milletvekilleri, istenen bu fedakârlık 
ölçüsü Üçüncü Beş Yıllık Plan dengelerinde açık
ça görülmektedir. Yıllar itibariyle kamu finans
man açıklarında bunun ölçüsü gösterilmiştir. Fe
dakârlık, plan disiplini sağlamak ve tutarlılık 
açısından bu dengelerde işaret edilen ölçüde zo
runlu olmaktadır; ne fazla, ne eksik. Bu konuya 
bilâhara başka bir konuşmacının mütalâaları do-
layısıyle de avdet edeceğiz. 

Saym Turgut, stratejinin birinci bölümünde, 
Devlet sektörünü idare edecek idarî mekanizma 
şöyle anlatılmaktadır diyerek, planın bir kısmı
nı okumuşlardır ve devam etmişlerdir. «Şimdi 
böyle tarif edilen bir idarî mekanizmaya planda 
en büyük ve en güç vazifenin verilmesini ne ile 
izah edeceğiz? Hangi sihirli değnek veya hangi 
harika ilâç bu mekanizmayı Üçüncü Plan tasarı
sında kendisinden beklenen vazifeyi yapacak du
ruma getirecektir? İdarî reform hangi ölçüde, 
kaç yılda yapılabilecek, ne nispette idarî kadro
yu ıslah edebilecektir?» 

Konunun iki yönü olduğu aşikârdır. Bunlar
dan biri, kamu yönetimini daha etkin ve verimli 
hale getirmek için bugünkü durumun tespit edil
mesidir. Nitekim, gerek stratejide gerek planda 
kamu yönetiminin bugünkü durumu bir sorun 
olarak ortaya bütün açıklığıyle konulmuştur. 
Diğer konularda olduğu gibi burada da bu soru
nu zaman içinde çözümleyecek ve kamuyu da
ha etkin ve verimli bir hale getirecek politika ve 
esaslar getirilmiştir. Kamu kesimine düşen so
rumlulukları yerine getirebilecek bir yapıya ve 
işleyişe kavuşturulması için reform öngörülmüş-
tüı\ 

ikincisi, kamu kesiminin Türkiye'nin kalkın
masında ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasın
da yüklendiği tarihî sorumluluktur. Burada özel-
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likle kamu iktisadî teşebbüslerinden söz etmek 
istiyorum. Bunların da bazı sorunları olduğu ve 
bir reform ihtiyacı duydukları bir gerçektir. Bu, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin yüklendikleri ve 
yüklenecekleri görevleri daha etkin, daha verim
li yapmaları için de zorunludur. Bu kuruluşlar, 
kendilerine verilen yatırım ve birçok alanlarda
ki öncülük görevlerini yapmaya devam edecek
lerdir. Kalkınmanın belli bir hız ve biçimde 
gerçekleştirilmesinde tamamlayıcı bir güç ve 
araç niteliği taşımayı sürdüreceklerdir. 

Sayın Turgut'un plana atıf yaparak belirtti
ği husus, kamu idaresinin ve kamu iktisadî te
şebbüslerinin bu görevlerini en iyi şekilde yeri
ne getirebilmeleri için gerekli olan reformları 
ortaya koyma bakımından bugünkü durumları
nın tespitidir. Nitekim, bu sorunlarının çözüm
lenmesi için gerekli reformların hedef ve ilke
leri bu planda tespit edilmiştir. Reformların uy
gulama esasları ve modeli üzerinde Hükümet ça
lışmaları devam etmektedir. 

Sayın Turgut, «Plan hedeflerinin gerçekleş
tirilmesinde kaynakların etkin kullanımına im
kân veren fiyat istikrarının sağlanması ilkesi gö
zetilecektir denerek 1972 - 1977 devresinde nis
pî fiyat istikrarının korunacağı derpiş edilmek
tedir, bu husus realist olmaktan son derece uzak-
tıi',» demişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, stratejide, kaynakların 
etkin kullanımına imkân veren bir fiyat istikra
rından bahsedilmektedir. Buradan hiç fiyat 
artışı olmayacağı anlamı çıkarmak mümkün de
ğildir. Bugün gelişmiş ülkelerde yılda ortalama 
% 3, gelişmekte olan ülkelerde ise % 5 - 6 fi
yat artışı normal karşılanmaktadır. Türkiye'de 
de ekonominin yapısından doğan nedenlerle ve 
kalkınmanın getireceği dinamizm nedenleriyle 
fiyat artışları olması tabiîdir. Esas olan bu ar
tışların mâkul sayılan ölçülerde tutulabilmesi 
ve fiyat artışlarının özellikle spekülatif kazanç
ları üretim faaliyetlerinin aleyhine kârlı hale 
getirmeyecek seviyelerde tutulmasıdır. Bir eko
nomide fiyat artışlarının nedeni, toplam tale
bin toplam arzı aşması, mevcut kaynaklardan 
fazla harcama yapılmasıdır. Planda, kaynakların 
ve harcamaların tahminleri en realist şekilde ya
pılmaya çalışılmıştır. Bazı gelir ve harca
malar için tahmin yapılmakla kalınmamıştır. 
Plan hedeflerinin başarılması için gerekli görü-

| len şekilde harcama ve gelir hedefleri konulmuş
tur. Bu tür hedeflerin gerçekleştirilmesini müm
kün kılmak için ise tedbirler getirilmiş, politika
lar öngörülmüştür. Bunlar sağlandığında planm 
gelir ve harcamaları yönünden ekonomide istik
rarsızlığa yol açacak dengesizlikleri taşıması 
mümkün görülmemektedir. Kaldı ki, yıllık pro
gramlar ekonomide bir yıllık dönemlerde ortaya 
çıkabilecek dengesizlikleri telâfi edecek nitelik
te hazırlanmaktadır. Ancak, tekrar belirtilme
sinde yarar görüyorum, planın gelir ve harcama
lar arasında kurduğu denge kendiliğinden ger
çekleşebilecek nitelikte değildir. Bütçelerin ha
zırlanmasında, Devlet gelir ve giderlerini etki
leyecek yasama kararlarının alınmasında bu hu
susun dikkatle gözönünde tutulacağı gayet ta
biîdir. Genel idare yanında planm fiyat, ücre'ö 
ve ticaret politikasıyle ilgili paragraflarında ma
liyetler yönünden gelebilecek fiyat istikrarını 
bozucu etkenleri giderici politikalara ve tedbir
lere de yer verilmiştir. 

Sayın miletvekilleri, plan bir sihirli değnek 
değildir. Koyduğu hedefler ancak öngörülen po
litikaların samimiyetle uygulanması tedbirlerinin 
alınmasıyle gerçekleşebilecektir. 

Sayın Mehmet Turgut diğer bir eleştirisinde 
şöyle demektedir: «Stratejide mevcut sanayi 
hakkında genellikle küçük veya optimal olma
yan büyüklükteki birimlerden oluşmaktadır. Do
ğal kaynaklar gereğince değerlendirilmemekte
dir. Maliyetleri yüksek, mamul kalitesi düşük, 
üretim teknolojisi geridir gibi karamsar bir tes
pit yapılmaktadır. Bu karamsarlık isabetli de
ğildir. Zira her kalkman memlekette sanayiin 
bu safhalardan geçmesi normaldir.» 

Her alanda olduğu gibi stratejide ve planda 
da sanayiimizin bugünkü durumu konusunda bir 
tespit yapılmıştır. Bu durumun Türkiye'nin 
bulunduğu gelişme safhasının icabı olup, olma
dığı burada tartışılmamaktadır. Planın sanayi
leşme ile ilgili hedeflerinin isabetle ortaya ko
nulabilmesi için önce hangi noktada bulunduğu
muzu görmemiz, ondan sonra ne gibi sebeplerle 
bu noktadan ne kadar ileriye gitmemizin gerekli 
olduğunu tespit etmemiz, daha sonra da ne ka
dar zamanda ne kadar ilerlememizin mümkün 
olacağını ortaya koymamız icabeder. Kaldı ki, 
stratejinin diğer bölümlerinde, Türkiye'nin sa
nayi alanında daha ileri atılımlara imkân vere-

I cek potansiyelleri taşıdığını da belirtmekteyiz. 
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Sayın Turgut ayrıca, «Gelişen teknolojik bu
luşların neticesinde kurulması gereken optimal 
büyüklükteki kuruluşların derhal tatbik edilmesi 
her zaman mümkün değildir. Dolayısıyle bugün 
Avrupa Ekonomik Topluluğu memleketleri bile 
gelişen teknolojik şartlara daha kolay intibak 
ıettikleri için orta isletmeleri tercih eden ve koru
yan bir politika tatbik etmektedir,» demektedir
ler. 

Bugün AET ülkeleri, orta büyüklükteki işlet
meleri daha önce kurulmuş oldukları için hima
ye etmek durumunda bulunmaktadırlar. Türki
ye halen sanayiini kurma safhasında olduğuna 
göre Topluluk içinde ilerde sorun olabilecek ko
nulardaki tedbirleri bugünden almakla daha 
isabetli hareket etmiş olacaktır. Bu nedenle iş
letmelerin en modern teknolojiye ve geleceğin 
şartlarına göre tespiti zorunlu olmaktadır. 

Sayın Turgut, Planın 210 ncu sayfasındaki, 
«Karayollarında çalışmalar daha çok mevcut 
yolların standartlarının iyileştirilmesine yönel
tilmiştir,» ilkesine değinerek, «Türkiye'mizde 
önümüzdeki 5 yıl içinde yeni yol yapılmasına 
imkân göremediğini,» söylemişlerdir; diğer sayın 
konuşmacılardan birçoğu da aynı konuya temas 
etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, önce yeni yol meselesi
ni açıklığa kavuşturmakta fayda vardır. 

Türkiye'de Devlet yolu ağı ve il yolu ağı teı-
pit edilmiştir. Bugün uzunluk olarak 35 018 
kilometre Devlet yolu ve 24 437 kilometre il yo
lu mevcuttur. Bu mevcut yol şebekesi içinde bu
lunan yollar değişik standartlara sahiptirler. 
Böylece karayollarında yol standartlarının yük
seltilmesi demek, şebekedeki yolların jeometrik 
ve fizik standardını daha iyileştirmek anlamına 
gelmektedir. Yolların daha geniş bir hale ge
tirilmesi, şerit ve platform sayılarının artırılması, 
satıhlarının bütümlü kaplama asfalt veya beton 
asfalt haline getirilmesi, kurplarının düzeltilmesi 
gibi işler bu anlayışa örnek olarak gösterilebilir. 
Yeni bir yol meselesi ise, yol agı içinde bir iz 
şeklinde bile mevcudolmayan ve 2 noktayı bir
leştirmek üzere tespit edilecek yepyeni bir güzer
gâh üzerinde tamamen yeniden inşa edilecek yol
larla ilgilidir. 

İşte Üçüncü Plan döneminde bu tür yepyeni 
yol imalarından ziyade, yukarıda belirtilen mev
cut ağ standardının yükseltilmesine önem veri

lecektir. Böylelikle geometrik ve fizik standar
dı yükseltilmiş yollar daha fazla trafik akımı
na, daha emniyetli bir biçimde imkân verebile
ceklerdir. 

Sayın Turgut'un bahsettiği diğer yol mese
lesine gelince; istanbul Köprüsü muvacehesinde 
İstanbul Avrupa bağlantısı 2 nci yol güzergâhı
nın etüdleri 1972 yatırım programında Karayol
ları Genel Müdürlüğünün belli bir numara altın
daki projesi kapsamında dikkate alınmıştır, öte 
yandan Zonguldak bölgesini Ankara'ya bağla
yan Yeniçağ - Mengen arasınm asfaltlanması 
1972 yılı programı içindedir. Mengen - Devrek 
arasındaki yollar planda belli proje numaraları 
ile yer almıştır. 

Sayın Turgut, Üçüncü Beş Yıllık Planın 
1047 nci sayfasında yer alan «İşletmeciliğin mil
lî kalması esas ilke olacaktır.» ifadesini yorum
layarak «Karadeniz Bakır Şirketinin Devletleş
tirileceği sonucu buradan çıkarılabilir mi?» diye 
sormaktadırlar. 

Karadeniz Balar Şirketi planda bahsedilen 
anlamı ile millîdir. Yerli özel şirketlerin millî 
sayılmamasının mümkün olmadığını Sayın Tur
gut'un da elbette kabul edeceğine kaniiz. 

iSayın Turgut, yaptığı konuşmasında yurt 
dışındaki işçiler konusuna da değinerek, «işçi
lerimize, dısarda ve içeride sahi'bolmadığımızı 
ve planda yurt dışı işçi sorununa sadece döviz
ler yönüyle bakıldığını,» söylemişlerdir. Aynı 
konuya Sayın Kürşad, Sayın Akova, Sayın Çe-
tinkaya da değinmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, yurt dışına işgücü gön
derilmesi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
istihdam sorununun geçici bir tedbiri olarak, 
vasıfsız işçilerin yurt dışına gönderilmesi, istih
dam öncesi ve hizmet içi eğitilmelerinin yurt 
dışında kazandırılması amaçlarıyle öngörülmüş
tür. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ise, 
yurt dışına işgücü gönderilmesinin yarattığı 
sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesiyle 
ilgili politikalar getirilmiştir. Kültür, sosyal 
ve ekonomik yapısı farklı olan bir ülkeye gi
den işçilerimizin, gittikleri ülkede karşılaşacak
ları sorunlar olduğu gibi dönüşlerinde de yurt 
içinde ekonomik ve sosyal hayata yeniden en
tegrasyonunda birçok sorunlar ortaya çıkmak
tadır. işçilerimizin yurt dışındaki sosyal güven
lik ve istihdam şartlarıyle ilgili sorunlarının 
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çözümünün, bir yandan yapılan ve yenilenen 
ikili sosyal güvenlik ve istihdam anlaşmalarıy-
le sağlanması yoluna gidilmekte; öte yandan da 
planda 751 nci sayfada 1347 nci paragrafın 
13 ncü maddesinde, işçilerimizin yurt dışı ve 
dönüş sorunlarının ekonomik ve sosyal boyut
ları içinde ele alınarak çözüme kavuşturulması 
ve bu amaçla kamu kuruluşlarının işbirliğinin 
sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca, işçilerimizin 
tasarruflarının da değerlendirilmesinde sadece 
ekonomik amaçlar izlenemeyeceği 1347 nci pa
ragrafın 14 ncü maddesinde getirilen tedbirlerle 
öngörülmüştür. Bu tedbire göre, işçi tasarruf
larının değerlendirilmesinde tasarruf sahibinin 
tercihi ile ekonomik ve sosyal kalkınma amaç
larını bağdaştırabilecek bir politika izlenmesi 
öngörülmüştür. Bu politikanın uygulanabilmesi 
için de aynı tedbirde Devletin önderliğinde et
ken bir teşkilât yapısı geliştirilmesi kabul edil
miştir. İspanya ve italya'nın bu konuda kullan
dığı teşkilâtlarla temel yaklaşımın, Türkiye 
için tam bir örnek teşkil etmesi mümkün de
ğildir. Bilindiği gibi ispanya ve italya'da bu 
örgütler kilise ile yakın işbirliği kurularak ge
liştirilmiş durumdadırlar. Ayrıca, her iki ülke 
uzun yıllar konuyu muhaceret yönüyle de iş
lemektedirler. Ancak, işlemler açısından bu ül
kelerce uygulanan bazı yöntemlerin öğretici 
yanları olduğu da bir gerçektir. Geçen 2 plan 
döneminde bu konuda Türkiye'nin kendi ku
rumsal ve ekonomik modelini kurması yolunda 
gerekli tecrübeler edinilmiştir. Bu planın çe
şitli kesimlerinde yer alan genel tedbirlerin, yıl
lık programlarda detaylı olarak benimsenmesiy
le sorun daha açıklıkla çözümlenmiş olacaktır. 

iSayın Turgut, «kültür konusunda planda ge
nel ifadeler bulunduğunu; kültürel yapının ne 
şekilde olacağının tesadüflere bırakıldığını», be-
lirtmişler'dir. 

Planlarda kültürün planlanması değil, kül
tür araçlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesi 
usulü benimsenmektedir. Millî kültürümüzün 
yozlaşmasını ve değerini yitirmesini önlemek 
için kültür araçlarının ve faaliyetlerinin geliş
tirilmesi ve özendirilmesi planda açıklıkla ön
görülmüştür. Kültür politikasının milletimizin 
hızlı ekonomik ve sosyal kalkınmasında itici 
rol oynayacak, bir millî kültür ortamını yara
tacak biçimde olması; bunun için Devletin elin-
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de bulunan idarî, malî ve insangücü kaynakla
rının bu alanda öncülük, özendirme ve koruma 
biçimde kullanılması öngörülmüştür. Kültür 
politikası kişilerin ve gönüllü kuruluşların kül
türel faaliyetlerini özendirecek şekilde düzen
lenmiştir. Zorlayıcı bir kültür planlaması düşü
nülmemiştir. 

Dil konusuna gelince; planın dili konusu
na; planın dili Anayasada kullanılan dildir. 
Kullanılan pek çok yeni kelimenin artık yer
leşmiş olduğu da bir gerçektir. Yadırganan bazı 
kelimelerin günlük hayatta pek fazla kullanıl
dığı da bir gerçektir. Ayrıca, teknik deyimlerin 
de; bazı kelimelerin belli kalıplar içinde kulla
nılması da bir zarurettir. 

Sayın Turgut, «Eğitimin maddî bir şekilde 
ele alındığını, millî kültür, terbiye ve manevî 
değerlere gereğince yer verilmediğini,» ifade et
mişlerdir ; Sayın Cinisli de aynı konulara değin
mişlerdir. 

'Sayın milletvekilleri, planda eğitim sistemi
nin muhtevasının vatandaşların sosyal ve kül
türel alanda Atatürk ilkeleri ve millî gereklere 
uygun bir şekilde yetiştirecek bir yapıya kavuş
turulacağı, eğitim sisteminin büyüklüğü ve ya
pısının sanayileşme amacına uygun olarak üre
timin gelişimi ve insangücü icaplarına göre be
lirleneceği ifade edilmiştir. Ayrıca, 786 nci say
fada çalışma hayatı için gerekli sayı ve nitelik
te yetiştirilecek olan kişilerin mânevi değerler 
yönünden hangi esaslara uyularak eğitilecekleri 
de belirtilmiştir. Bu esaslara göre; 

«1. Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk 
milletinin bütün fertlerini, Atatürk devrimleri
ne ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bu
lan Türk milliyetçiliğine bağlı, kaderde, kıvanç
ta, tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde 
millî şuur ve ülküler etrafında toplamak, millî, 
ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerini korumak 
ve geliştirmek; 

2. Türk vatandaşlarını, insan haklarına ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere da
yanan millî, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen, kişiliğe ve teşebbüse 
değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, 
aileye bağlı, milletini, vatanını seven ve daima 
yüceltmeye çalışan hür ve bilimsel düşünceye, 
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g'eniş bir dünya görüşüne sahip verimli kişiler 
olarak yetiştirmek; 

3. Türk vatandaşlarını çağdaş bilim ve tek
nolojinin gereklerine uyan, Türk toplumunun 
planlı kalkınma hedeflerine cevap veren, fırsat 
ve imkân eşitliği ve sosyal adalet ilkelerini ger
çekleştirecek biçimde düzenlenmiş, bedenî ve 
fikrî gelişmelerine göre ilgi, istidat ve kabili
yetleri ölçüsünde en üst seviyede yetiştiren bir 
eğitim ve öğretim ve hayata hazırlamak; onla
ra kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mut
luluğuna katkıda bulunacak bir meslek ve bir
likte iş görme alışkanlığını edinmeleri için ge
rekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak; 

4. Böylece bir yandan Türk vatandaşları
nın ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu 
artırmak, diğer yandan millî birlik ve bütünlük 
içinde kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak 
ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın ya
pıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı haline getirmek
tir. Türk eğitim sisteminin genel amaçlan ger
çekleştirilecek şekilde düzenlenmesi ve çeşitli 
derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel 
amaçlarının genel amaçlara uygunluğunun sağ
lanması esastır.» da denilmektedir. 

Kalkınma planları, ekonomik, sosyal ve kül
türel düzeyde öngörülen büyüklüklere ve vasıf
lara ulaşmak için vapılması gerekli faaliyetlari 
de belirleyen bir doküman olduğundan, tabiatı 
icabı daha çok sayısal göstergeler üzerinde yo
ğunlaşmaktadır. Birinci, İkinci planda böyle 
olduğu gibi, diğer ülkelerin planlarında da aynı 
yaklaşım hâkimdir. Planlarda, programlarla yer 
verilecek detay düzenlemelerinden kaçmamak
tadır. 

Sayın Turgut, motor sanayii ile ilgili olan 
görüşünde de kamu önceliğinin kabul edildiğini 
motor sanayiinde ve bu konudaki plan ilkesinin 
muğlâk olması yüzünden yatırımın gecikebile-
ceğini ifade etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, motor sanayii planlı 
dönemin temel yatırım konularından biri olmuş
tur. İkinci Plan motor sanayiinin plan dönemi 
içinde kurulmasını öngörmekte ve bu konudaki 
politika ilkesini şöyle vazetmektedir : 

«Çeşitli mamullerde kullanılan yarı mamul 
ve ara mallarda standartlaşmaya gidilecek ve 
malların yurt içinde iktisadî ölçülerde üretim 
şartları hazırlanacaktır. Mevcut montaj işletme
lerinin katılması temel yarı mamul ve ara ma-
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mul mal üreten tesislerin ortak bir teşebbüs 
olarak kurulması ve bu teşebbüslerin Devlet ta
rafından desteklenmesi esas olacaktır. Ancak, 
bu yönde gelişmeler gerçekleşmediği hallerde, 
Devlet gerekli yarı mamul ve ara malı ünitele
rini kuracak ve bu ünitelerin ürünlerinin kulla
nımını sağlayacaktır.» 

İkinci olarak, taşıt araçları, tarım alet ve 
makinaları sanayilerinin ortak olabilecek yarı 
mamul veya ara mal talepleri öncelikle ele alı
nacak ve biraz önce arz ettiğim birinci maddede 
belirtilen bu usullerle yerli üretime geçilecek. 

Uzun süren müzakerelerden sonra bir ya
bancı firmaya Ağustos 1968 tarihinde ve 6-10488 
sayılı Kararname ile 6224 sayılı Yabancı Ser
maye Kanununa dayanılarak motor yapma mü
saadesi verilmiştir. Bu kararnamenin 4 ncü 
maddesi yatırımın en geç 24 ay zarfında tamam
lanmasını, 4 ay içinde şirketin kuruluşunun ta
mamlanmasını, 6 ay içinde fiilen inşaata ve ma-
kina teçhizatının siparişine başlanmasını âmir
dir. 

Büyük ümitler bağlanan bu proje gerçekleş
memiş ve bu yıl verilen müsaade iptal edilmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuza getirilen 
doküman ikinci Plan dönemini kapamakta ve 
yeni bir beş yıla ışık tutmaktadır. Bu bakış için
de plan kamu kesiminin zaman kaybetmeden ön
cülük görevini yapmasını öngörmektedir. Dik
kat buyurulursa Üçüncü Plan ikinci Plandan 
farklı olarak bizzat Devletin kurmasını öngör
memektedir. Bunun yanında plan bu sanayiin 
Ortak Pazar karşısında rekabet edebilir bir bü
yüklükte kurulmasını da öngörmektedir. Bu iş 
için gerekli yatırım sadece motor için 1 milyar 
lirayı aşmaktadır. Bu sermaye kamu, özel ve 
üçüncü sektörler ile halk ve yurt dışındaki iş
çilerden toplanacak, böylece kamu kesimiinün 
denetiminde özerk, Ortak Pazar karşısında re
kabet edebilir bir sanayii geliştirilecektir. Pla
nın öngördüğü yönde böyle bir teşebbüsü eğer 
yükteek tasviplerinize mıazhar olursa çok kısa 
bir zamanda geliştirmek ve yürürlüğe koytmıak 
durumunda ve hazırlığımda olduğumuzu da hu
zurlarınızda ifade etmek isterim. 

Sayın Turgut, uçak sanayii ile aüjgfili bazı 
eleştirilerde de bulunmuşlardır. Müsaadenizle 
kısaca buna da arzı cevap edeyim. 
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Planın öngörmüş olduğu uçak sanayiinin 
kurulması çalışmaları; finansman ihtiyacının 
karşılanması, kurulacak fabrikanın statüsünün 
tayininin kararlaştırılması giiibi hususları da 
ihtiva edecek şekilde ıd&vam etmektedir. Ayrı
ca uzun bir süreden (beri Hava Kuvvetlerini 
Güçleınldirme Vakfı çerçevesi içerisinde yapılan 
çalışma ile Türkiye'nin uçak imalâtında imkân 
ve kabiliyetleri araştırması yapılmış program 
ve malî porteleri üslerinde çalışılmış, taslak 
proje planlama formuna göre hazırlanmıştır. 

Kurulacak uçak sanayiinin başlangıçta as
kerî ihtiyaçları karşılamak üzere bir büyük 
uçak firmasıyla işbirliği yapılarak ve lisans al
tında montajdan imalâta gütmek suretiyle 4 
safha içerisinde seçilecek uçak gövdesinin % 85 
imalMn Türkiye'd$ yapılması şeklinde düşünül-
mektıeıdir. 

Aynı anıda veya kısa bir zaman içinde aske
rî, sivil, ilaçlama ve eğitim uçakları gibi bü
yük projelerin uygulanması tabiî ki bahis ko
nusu olamayacaktır. 

22 yıllık bir perspektif içerislinde hazırlan
mış olan Üçüncü Beş YılMk Kalkınma Planı, ye
ni kurulacak uçak sanayii için 'devamlı ve yelfc&r-
li taleple üretimin desteklenmesi içjja millî gü
venlik gereklerinin yarattığı askerî ihtiyaçlar 
ile havayolu, yük ve yolcu taşımaları, tanıma 
sal mücadele ve eğitim amaçlı uçaklara olan 
ihtiyacına planın tespitinde yer vermiştir. Bu 
hiçbir zaman heım askerî uçakların, hem hava
yolu uçaklarının ve 'diğer ziraî vs eğitim uçak
larının tek başına ve millî olarak aynı zaman
da yapılacağı anlamında değildir. Biraz önce 
belirttiğim gibi, uçak sanayii konusu plana 
acele ve hesapsız olarak konulmuş bir konu de
ğildir. 

Ayrıca planda da belirtildiği üzere, yatı
rımın (büyük kısanı uçak sanayiinün kurulması 
yönünde öncülük yapan ve kamu oyu yaratan 
Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kaynaik-
larmdası karşılanacaktır. 

Sayın Turgut, «gelirlerin kazanılan yıl için
de vergiılendirilmssi ve Bakanlar Kuruluna ver
gi hadlerinde süratle değişiklik yapabilme yet
kisi verilmesinin ölçü ve sınırı ne olacaktır» de
mişlerdir. 

Vergi politikası ve tedbirleri, vergilerin 
ekonomik, malî ve sosyal 'etkilerini bir bütün 

olarak değerlendirmenin sonucunda geliştiril-
müşltir. Gelirlerinin kazanılan yıl içinde vergi
lendirilmesi, ücret üzerinden, vergi ödeyenler
le diğer gelirlerden vergi ödeyenler arasında 
zaman farkından doğan adaletsizliği bertaraf 
eden yapısıyla sosyal açıdan gereklidir. öte 
yandan vergilerin iktisadî gelişmeyi izleyecek 
bir sekilide tahsili ve konjonktür hareketleriyle 
uyarhlığının sağlanması, vergilerin eikonoımiik 
ve malî amaçlarının zorunlu 'bir sonucudur. Bu 
tedbirlerin uygulanmasında Ölçü ve sınır, ted
birin bünyesinde esasen kâfi_ açıklıkta getiril
miş bulunımaktaidır. Buraida esas prensip; eko
nominin enflasyonist veya defLâsyonist gidişini 
önleyecek oranda kamu gelirlerinde ayarlama
lar yapılmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın mile&yekilleri; sanıyo
rum ki, Sayın Turgut'un eleşfârilerine ve soru
larına bu şekilde cevap vermiş oluyorum. Mü
saade ederseniz şimdi diğer (bir komıuşmacının 
ıgörüşlerine geçiyorum. 

Adalet Partisi Sözcüsü Sayın Oğuz, evvelâ 
demokratik plan anlamı ve taıusu üzerinde 
durmuşlar ve şöyle demişlerdir: «Demokratik 
plan dediğimiz zaman; nnilleıtia irade, arzu ve 
temayüllerini yansıtan ve temsili eden plan an
layışını kastediyoruz. Gücünü müıeıtiben alma
yan merkezî otoritenin hazırladığı ve her yönü 
ile emredici mahiyetteki planlar demokratik 
plan sayılmaz» demişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, (milletin irade, arzu 
ve temayüllerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yansıtmaktadır. Sayın Oğuz'un da bu inançta 
olduğunda elbette ki, hiç Ibir şüphemiz yok. 
Türkiye Büyük Millet Meclislinin şu ana kadar 
güvenine mazhar olmuş bir Hulkümetin, mille
tin irade, arzu ve temayüllerine tümden aykırı 
bir plan yapabileceğini ve böyle bir plan hazır
lamış olsa dahi bunun, milletin temsilcisi olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinıce benimsene
ceğini kabul etmek mümkün olamaz. 

Sayın Oğuz'a göre demokratik olmayan 
plan şöyle tarif ediliyor: Evvelâ «gücünü miil-
ietten almayan merkezî otoritenin hazırladığı» 
ve sonra da «Her yönüyle emredici plan» 

Biraz önce değindiğim gibi, Hükümet gü
cünü milletin temsilcisi olan' Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden almaktadrı ve Millet Meclisi^ 
nün incelemekte olduğu plan tasarısı, daha ön-
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çeki planlarda olduğu gibi, yalnız kamu keşl
imi için eımreıdicMir. Planın bir merkezî otori
te tarafından hazırlanması ise, her halde de-
ımlokratik olmayan bir planın özelliği oUsmamak 
iicabeder. Türkiye'nin her 3 plana da merkez 
otoriteyi temsil elden hükümetlerce hazırlanmış 
ve tabiîdir ki, bu hükümetlerin siyasî tercihle
ri planlarda ifadesini kesinlikle (bulunuşlardır. 

Sayın Oğuz'un diğer bir eleştirisi ide, strate
ji taslakları arasındaki farklar olmuştur. Sa
yın Oğuz özetle şunları söylemektedirler: «Üçün
cü Planın hazırlanması Türk siyasî hayatımda 
şanssız bir devreye rastgeimiş, çeşitli eğilim-
lerdeıki partilerdışı veya partilerüstü hükümst-
ler planın hazırlık çalışmalarını sürdürmek zo
runda kalmışlardır. Kalkınmanın anahedefle^ 
ramide ve stratejisinde bilırlblirine uymayan, hattâ 
ters yönlü tercih ve görüşler ortaya koymuşlar
dır» demekte ve örnek olarak yeni stratejinin 
7/12 paragrafının çeşitli itaslaMar arasında ne 
gibi değişmelere uğradığı üzerinde durmuşlar
dır. 

Sayın (milletvekilleri, Hükümet kendi siya
sî tercihleri doğrultusunda yeni strateji taslağı 
üzerinde gerekli gördüğü tüm ıdeğfigikliMeri 
yapmıştır. Yeni stratejinin ilk tasarlıdan bu 
yama bazı değişikliklere uğramış olmasından, 
Hükümetin kendi sorumluluğu alfcırJia Yüce 
Meclislere sunduğu belgelerin kendi liçerfeinde 
tutarsız olduğu sonucuna tabiîdir M varılamaz. 
Bu sonuca varmak için 'Sayın Oğuz şöyle bir 
düşünce yürütüyorlar: Bir bütün içinden bazı 
unsurları alıp temel espriye ve temel fefeefeye 
uymayan yeni ilke ve tedbirler koymak a'hemkli 
bir planı yapmak - her. halde strateji olacak -
tekniği değildir. 

Bir an için kabul edelim ki, gerçekten (Sa
yın Oğuz'un dadikleri gibi plan yapmak tekni
ği değiHdir. Bu bile Hükümetin imzasını taşı
yan metnin kendi' içimde tulfcarsız olduğunu ka-
ouutlamaz. Zaten Sayın Oğuz, dikkatle imıaele-
djğimiz konuşmasında örnskli tutareızhîkflaridan 
çok, endişelerden, plan üzerindeki haklı hak
sız şüpheler toplanabileceğinden söz etmişlerdir. 

Sayın Oğuz, bununla ilgili olarak yine di
yorlar ki; «Evvelâ beJlirteylım ki, bir kalkınma 
planının hazırlanması için teknisyenler seviye
sindeki çalışmalar çeşitli alternatifler üzerin
de olur.» 

Sayın milletvekilleri, böyle olması gayet ta
biîdir. Bu durum birçok kere açıkça ve çeşitli 
vesilelerle ifade edilmesine rağmen plan tasa
rısı için tek bir alternatif hazırlandığı öteden 
beri değişik çevrelerce ileri sürülmüştür. Bu 
iddia doğru değildir. Bir kere, daha açıkça 
söyleyeyim ki, Üçüncü Beş Yıllık Planı için 51 
adet alternatif çözüm hazırlanmıştır ve bu çö
zümler yapılmakla kalmamış, aynı zamanda 
Devlet Planlama Teşkilâtının bir yayını olarak 
herkesin tetkikine de açık tutulmuştur. Daha 
açık ifade edilımek gerekirse, bu husus Devlet 
Planlama Teşkilâtı 46-İPD 11 ve 17 sayılı Dev
let Planlama Teşkilâtı belgeleriyle de bunlar 
yayınlanmışlardır. 

Sayın Oğuz, «Alternatif model» deyimi kul
lanmaktadırlar. «Model» deyiani, «Ekonomi» 
devimliyle ekonomik sistemin işleyişini yeter 
ayrıntıda tasvir ve gösteren yapılar olarak kul
lanılır. Üçüncü Plan modelinin esas yapısı 
1970'de kurulmuş ve bu yapı, biraz önce de baş
ka bir vesileyle arz etitiğlan gibi, bazı değiştir-
mel'erle 1972 yılında son şekillini almıştır. 

Planlama teşkilâtları her gün yeni modeller 
yaratan atelyeiler değildi tabiî. Burada Sayın 
Oğuz her halde modelin kendisini değil de, al
ternatif çözümlerini kastetmiş olsa gerektir. 
Böyle olunca Hükümetin ide esasen yaptığı Sa
yın Oğuz'un belirttikleri gibidir. Hükümet, 
mevcut alternatifler içinden birini seçmiş ve 
Üçüncü Planın ibu alternatif çerçevesinde hazır
lanması için Devlet Puanlama Merkez Teşkilâ
tına direktif vermiştir. 

Sayın Oğuz, aynı konuda; «Alternatifi ol
mayan bir plana göre, bir modele göre plan 
yapma halinde ya Planlama Teşkilatındaki tek
nisyenler siyasî otoritemin tercihini bizzat kul
lanmış olurlar veyahut da siyasî iktidar bizzat 
kendisi !bir model çalışması yürütmüş olur. 

Siyasî iktidarın olmadığı ve olağaaılüstü şart
lar için/de kısa ömürlü hükümetieırle ülkenin 
yönetildiği memleketlerde siyasî iktidarın bıöy-
üe ibir ımodel çalışması yapması veya yaptırması 
söz konusu olamaz ve teknisyenler siyasî terci
hi bizzat kendileri kullanarak bir model seçer
ler ve onun üzerinde çalışırlar» demektedirler. 

Sayıaı milletvekilleri, bir ülkede siyasî bir 
iktidar varsa, siyasî kararlar da bu iktidar ta
rafından alınır, teknisyenlerin siyasî tercihi 
kendi başlarına kullanması söz konusu olaımaz. 
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Türkiye'de de olan budur. Arz ettiğim gibi, 
teknisyenler mevcut alternatifleri sıralamak, ik
tidarın siyasî tercihlerinin eikonomik ve sosyal 
sonuçlarının belirlenmesine yardımcı olmak, alı
nacak tüm kararların siyasî iktidarın ekonomik 
ve sosyal felsefesinin genel çizgileriyle uyumlu 
olmasını sağlamak gibi görevler yüklenirler. Si
yasî iktidarların bunca sorumlulukları arasın
da bizzat model yaptığı şimdiye kadar görül
müş ve işitilmiş t ı r şey değildir. 

Sayın Oğuz, nispî fiyat istikrarı varsayı
mının geçersiz olduğunu söyleyerek görüşlerini 
•desteklemek üzere; «fiyatlar genel seviyesinde 
hâlâ istikrar sağlanamadığını, Türk ekonomisi
nin uluslararası konjonktürün etkilerine açık 
bir ekonomi olduğunu, tarımsal destekleme 
fiyatları ve ücretler genel seviyesindeki muh
temel artıslann da istikran bozacağını» ifade 
etmişleridir. 

Sayın milletvekilleri, «nispî fiyat istikrarı» 
deyimi ile kastedilen şey; fiyatlar genel seviye
sinin az - çok istikrar göstermesi değil, nispî 
fiyat yapısının az - çok sabit kalması, başjka bir 
deyişle sektörlerdeki ortalama fiyat seviyeleri
nin birbirlerine yakın hızlarda gelişmesidir. 

Sayın Oğuz, Üçüncü Plan modeli kollogyıı-
munun özetlenerek basılmış tutanaklarını ince
lemeye vakit bulabilselerdi, eminiz ki, bu hu
susu orada da göreceklerdi. Yapılan varsayım; 
önümüzdeki 5 yıl içinde mallararası nispî fiyat 
ilişkilerinin girdi - çıktı nıatriksini ve buna da
yalı hesap ve projeksiyonları, teknoloji seçi
mini ve tüketici tercihlerini değiş'tirse de, bu 
değişikliklerin kabili ihmal ölçüde olacağıdır. 

Sayın Oğuz haklı olarak döviz kurunun 
ve dış ülkelerdeki fiyat yapısının bozulabilece-
ğini ima 'etmişlerdir. 3u görüş nazari olarak 
doğrudur, ama Türkiye'de fiyat hareketleri 
makul ölçüler içinde tutulabilirse ve Sayın 
Oğuz'un işaret ettikler'! gibi enflasyon hastalı
ğına yakalanmış dünya ülkelerindeki fiyat 
ariışlan fazlası ile asılmazsa, bu durum fiili 
olarak ortaya çıkmayacaktır. Basiretli bir 
ekonomi polikasryle Türkiye'de enflasyonu ma
kul ölçüler içinde tutmak hem mümkün, hem 
d? gereklidir. 

Esasen, plan tasarısında böyle bir poli
tikanın araçları sıralanmıştır. Dünyadaki para 
ve ticaret bunalımına, planı büyük ölçüde et-
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kiieyecek bir çözüm getirilirse, tabiîdir ki, 
yıllık programlar yolu ile gerekli revizyonlar 
yapılabilir. 

Plan yapmak, planın mürekkebi kuruduğu 
andan itibaren bütün yeni bilgi kaynaklarına 
kulak tıkamak, değişen şartlan bilmezlikten 
gelmek ve ekonomik gelişme fırsatlarını sırf 
planda yazılı değil diyen nazara almamak de
ğildir elbette. 

'Sayın Oğuz, toplam tüketimin sektörel 
dağılımında tüketicinin son töz sahibi olduğu 
varsayımını ela eleştirmekte ve söyle demekte
dirler : 

«Plan bu açıdan incelenirse meselenin hiç 
de öyle olmadığı, bu alanlarda dahi nasıl mü
dahale tedbirlerine ihtiyaç duyulduğu ve tüke
ticinin tamamen serbest bırakılmadığı anlaşı
lacaktır.» 

Yeni stratejide plan modelinin piyasa ko
şulları, tüketici tercihleri ve müteşebbis ka
rarları ile akılcı kaynak tahsisini tutarlı şe
kilde bağdaştıran karar aletleri olması öngö
rülmüş ve plan tasarısı da bu espriye uygun 
olarak hazırlanmıştır. 

Bundan önceki planlarda olduğu gibi, Üçün
cü Plan tasarısında da, tüketici gelirini ta-

. san'uf ve tüketim arasında bölüştürmekte ve 
tüketimini dilediği mallara yöneltmekte ta
mam an serbest olunmaktadır. Esasen Türkiye'
nin seçmiş bulunduğu ekonomik ve toplum 
düzeninde bunun başka türlü olmasını düşün
mek d: mümkün değildir. 

Yiııa Sayın Oğuz, plan mo delkinin varsa
yım! arıyla ilgili olarak şunları söylemek
tedirler; «Plan döneminde Türk Milletinin 
tasarruf alışkanlıklarında önemli değişiklik
ler olmayacağı, belirtilmektedir. Halbuki plan
da marijinal tasarruf meylj oldukça yüksek 
tutulmuştur. % 33 marijinal tasarruf meylini 
oldukça yüksek bulunuyoruz, gelir seviyesi 
çok düşük olduğu için gerçekleşmesi güçtür.» 

Sayın milletvekilleri, planda ortalama ta
sarruf eğilimleri yanında, marjinal tasarruf 
eğiliminin de gösterilmiş olması ve bunun ol
dukça yüksek bir değer olarak gözükmesi 
çoğu zaman yanlış yorumlanmakta, her Türk 
vatandaşının, her 100 liralık gelirinin 33 lira
sını tasarruf etmesinin istendiği, refah artış
larına pay bırakılmadığı gibi, yanıltıcı gö
rüşler ileriye sürülmektedir, önce şuna de-
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ğinmek gerekir ki, Türkiye'de ortalama ta
sarruf oranı planlı dönem boyunca sürekli cla-
rak artmış, gayri safi millî hâsılanın 1982'de 
% 11,1'i, 1967'de % 16,8'i tasarruf edilmiştir. 
1972'de bu oranın % 19,6 olacağı tahmin edil
mekte ve 1977'de, isa % 25;4'e yükseleceği 
hedef .alınmaktadır. Açıktır ki, Üçüncü Plan
da öngörülmüş olan ortalama tasarruflarda 
ani bir sıçrama değil, planlı dönem boyunca 
yükselme eğilimi içinde bulunan ortalama ta-
saarruf oranının bir miktar daha artırılması
dır. 

İkinci hususu basit bir örnekle açıklamak 
istiyorum. Türkiye'nin 1972'deki gayrisâfi 
millî hâsılası 100 birim olarak kabul edilsin. 
Türkiye bu gelirin aşağı -yukarı 20'sini halen 
tasarruf etmektedir, % 30'inı de tüketmekte
dir. 1977'de durumun şöyıo olması planlan
mıştır; gayrisâfi millî hâsıla lOO'dcn 146'ya 
çıkıyor, tasarruf, payı, 37, tüketim payı 109 ol
maktadır. Yani 46 birimlik gelir artışının % 33'i 
aşağı yukarı birim, tasarruf edilir ve böylece top
lam tasarruflar 20'den 37'ye çıkarken, yatırımlar 
artırılırken tüketim hacminde hiç bir daralma ol
mamış, aksine tüketim bugünkü 29 birim ar
tışla 109'a çıkmıştır, 

Ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi için gerekli yatırımların finan
se edilmesi zorunluğu, marjinal tasarruf eğilimi
nin % 38 yakınlarında tespitini gsrektirmiş-
tir. Bunun oldukça yüksek olduğu ve fera-
kârlık gerektirdiği plan tasarısında açıklıkla 
söylenmiştir. Bir }^andan ekonominin gelişme 
hedefi yılda ortalama % 7,9'a çıkarıldığı za
man bunu alkışlamak, öte yandan da bu
nun gereği elan % 33'lik marjinal tasarruf 
eğilimine karşı çıkmak tutarlı olmamak gere
kir. 

Türkiye'de marajinal tasarruf eğiliminin 
ikinci Plandaki düzeyde kalması hak'nde, 
erişilebilecek büyüme hedeflerinin yılda orta
lama % 6,5 yakınlarında kalacağı, planın ha
zırlık çalışmalarında ve plan tasarısının 14S nci 
sayfasında belirtilmiştir. Bu hızla 1995'te eri
şilecek kişi başına millî gelir düzeyi de 1 500 
dolar değil, ancak 900 dolar yakınlarında 
olur. 

Adalet Partisi Grubunun ve bu arada Sa
yın Oğuz'un Türk Milletini haklı olarak bi-
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i ran önce yoksulluk ve fukaralıktan kurtar

manın amaç edinilmesi gerektiği yolundaki be--
boyanlarmı hatırlayınca, millî tasarruflarımızı 

I artırmamızın yahutta bu oranda artırmamı
zın gerekli olmadığı şeklindeki görüşüne katıl
mak mümkün olamıyor. IVIilli tasarruflarımızı 

I :^2~: artıramayacakla^, eğer bunu peşinen kabul 
ediyorsak kalkınma planı yapmanın da fazla 
bir gereği olmamak icabeder. 

Bu arada .şunu da belirteyim ki, ikinci 
Planda tasarruf eğiliminin zayıf kalacağı 
fikri esasen itibar görmemiştir, bunu biraz 
sonra rakamlarla açıklayacağım. 

Üçüncü Plan döneminde özel kesimin, ta
sarruf alışkanlıklarının da kısa dönemde 
büyük değişme beklemediği işin kamu ta
sarruflarını daha hızlı artırmak ve bunların 
birleşkisi olarak da marjinal tasarruf eğilimi
ni % 38'e çıkarmak mümkün olmuştur. Plan 
tasarısına göre Üçüncü döneminle kamu ke
simi, kamu gelirlerindeki artışın % 63'ünü, 
özel kesimde özel kullanabilir gelirdeki artı
şın % 20'sini tasarruf edecektir. 

Bundan önceki plan devresindeki hedefler 
İ33 şöyle idi. Marjinal tasarruf eğilimi % 34, 
kamu kesimi için % 55, cze.I kesim için % 21. 
Bu sayıları ikinci Plan, sayfa 75, tablo 41'de 
bulmak mümkündür. 

Türk toplumunun gelir düzeyi bugünden 
i çok daha as iken, zaruri ihtiyaçların baskısı en 
I az bugünkü kadar duyulmakta iken, marjinal 

gelirin % 34'ünün, marjinal özel gelirlerin 
% 21'inin tasarruf edilmesi öngörülmüş iken, 
daha fazla gelir düzeyine erişilmiş olan bu 
yıllarda bunun % 38 ve % 21 olarak tespit 

I edilmesini fazla yüksek karşılamamak gerekir. 
Yine Sayın Oğuz şöyle diyor; «Yaşadığımız 

dünyadaki süratli gelişme ve değişmelere se
yirci kalarak ayak uyduranlayız, mecburuz bu 
işe, bir yerinden girmeye ve gerekiyorsa be
delini ödemeye..-» Biz de aynı düşünce içinde
y i . 

•Sayın Oğuz, plan modelinin varsayımları 
ii^rmde durmuşlar fır. Bu da şudur işgücünün 
kıt kaynak olmadığı varsayımını eleştirmek
tedirler ve şöyle demektedirler; «Bugün Tür
kiye'de yetişmiş insangücü bolluğu olduğunu 
kimse iddia edemez, Aksine belli alanlarda şim
diden yetişmiş işgücü fıkdanı bulunduğunu 

j söyleyebiliriz.» 
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•Sayın milletvekilleri, plan hazırlık çalışma

larında işgücünün kıt kaynak olmadığı var
sayımı vasıfsız işgücü için yapılmıştır. Sayın 
Oğuz, bu varsayımla aktardıkları Devlet Plan
lama Teşkilâtı belgesinin 123 ncü sayfala
rına bir nazar atfederlerse orada gelişen sa
nayiin yüksek vasıflı işgücü ihtiyacmdaki ar
tışın bir güçlük faktörü olarak göz önünde 
tutulduğunu göreceklerdir. Esasen, insangücü 
ve eğitim planlamasında gözetilen temel ilke
lerden biri de, uzun dönemli kalkınma hedef
lerini gerçekleştirecek nitelik ve nicelikteki iş
gücünü yetiştirmek olmuştur. Plan tasarısının 
1465,1870 ve diğer paragraf lan... 

Sayın Oğuz, strateji taslakları ve plan 
arasındaki rakam farklarına da değinmişler
di. Eleştirilerinin konusu şöyle idi; «Planın 
temel hedefleri ve stratejisine ait rakamların 
doğruluğu üzerinde de ciddî endişelerimiz var
dır» demişlerdi. Örnek olarak da, «Yeni stra
tejinin ilk taslaklarında verilen uzun dönem
de sektörel büyüme hedeflerinin ve gayri safi 
üretiminin sektörel birleşimi için verilen ra
kamların son metindakinden ve planclakinden 
farklı olduğunu» işaret etmişlerdir. 

Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, birinci 
ve ikinci taslaklarda hâsıla artış rakamları çalış
maları 1972 yılında kesin şeklini almadığı için 
ya tam sayılarla, ya da yarım puanlık kesir
lerle verilmektedir. 

Bu tasarılarda yıllık ortalama hâsıla artış
ları için bir örnek olarak % 7,8 gibi oranlar ve
rilmemiş, böyle sayılar ya % 7,5 veya % 8'e yu
varlatılmış, ya da % 7,5 ilâ % 8 gibi iki sayı 
verilerek söz konusu büyüklüğün bu sınırlar 
içinde bir değer olacağı belirtilmiştir. 

Ekonomi ve toplumun geleceğini en genel 
çizgilerle tasvir etmeye çalışan strateji tas
lakları için bu bir eksiklik ya da kusur de
ğildir. Yani stratejinin bon metni ile, bu tas
laklar arasındaki farkları büyüme hızlarının 
düşürülmesi olarak yorumlamak elbetteki 
mümkün değildir. 
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Sayın Oğuz, ikinci olarak, sektörlerin gayri-

sâfi millî hâsıla içindeki payları ve imalât 
sanayiinin birleşimi için verilmiş bulunan ra-
kamlardaki farklılıklara değinmişlerdir. Bu 
farklar büyük ölçüde eskiden beri kullanıla-
gelmekte olan Devlet Planlama Teşkilâtı millî 
gelir serilerinden vazgeçilmesi ve Devlet Plan
lama Teşkilâtı, Devlet istatistik Enstitüsü 
ortak millî gelir serisinin t:teşkili sonunda or
taya çıkmış bulunmaktadırf'Cüzi rakam deği
şikliklerini yapmak gerektiği de ciddiyetsiz
likle nitelendirilecek bir keyfiyet değildir. 
Bu bir kaç cüzî rakam değişikliğini genelle
yerek bu yargıya varmak mümkün değildir. As
lında, yeni ve daha güvenilir rakam ve hesap
lar ortaya çıktığı halde eski yanlışlıklarda ıs
rar etmek çok tutumsuz bir davranış olurdu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız 
acaba daha ne kadar sürebilir? 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkanım, 2 saat daha 
sürebilir. 

BAŞKAN — O takdirde 16 . 10 . 1972 ta
rihli, 143 ncı Birleşimde alınmış bulunan ka
rar gereğince, o tarihte verilen önergenin 
3 ncü maddesindeki sarahate göre bugün be
şinci gün olması nedeniyle Planın tümü üze
rindeki görüşmelerin bitirilmesi zorunludur. Tü
mü üzerindeki görüşmeleri yarma tehir etme
miz mümkün değildir. Bu karar bir yönü ile 
yeterlik önergesi niteliğindedir, kayıtlamıştır. 

Bu nedenle, gruplarca verilen, Genel Ku
rulca kabul edilmiş bulunan bu önerge sebebi 
ile Sayın Bakanın ve İçtüzüğün 85 nci mad
desi gereğince son söz hakkını istimal etmesi 
icabeden sıradaki sayın milletvekilinin -söz
lerini bitirinceye kadar müzakerenin uzatıl
ması hususunu Genel Kurulun tasviplerine 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Konuşmanın daha uzun süre devam ede
ceği hususu hesaba katılarak saatl7.30'da top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 17,30 

BAŞKAN : Eaşkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kays3ri) Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 

III. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — Vr it ne it Deş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Cumhuriyet Senatosunca ked>ul edilen de
ğiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu BasJ:anhğı 
tezkeresi re Plan- Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) (S. Sayısı : 7-17) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yer
den devam edeceğiz. Buyurun sayın Bakan, ko
nuşmanıza devam ediniz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, biraz önce vermeye başlamış olduğum ce
vaplara ve izahata devam ediyorum. Sayın 
Oğuz'un görüşleri üzerinde kalmıştık. 

Sayın Oğuz, planın ilk taslaklarında eğiti
min çeşitli kademelerinde okullaşma oranları
nın daha düşük tespit edildiğini, sonradan, 
1.995'te temel eğitimde ilk kademede yüzds yüz, 
ikinci kademede yüzde yetmişbeş, orta öğretim
de yüzde kırkbeş, yüksek öğretimde yüzde on-
beş olarak kesinleşen bu oranların planın diğer 
bölümlerine yansıyıp yansımadığını, bu hedefle
re uygun olarak ödenek ayrılıp ayrılmadığını 
sormuşlardır. 

Planın, hazırlık çalışmaları süresince çeşitli 
alternatiflerin benimsenmesi, her konu için or
taya çıkmaktadır. Eğitimin çeşitli kademeleri 
için okullaşma oranları da çalışmalar sonucun
da planın bütünlüğü ile uyumlu bir şekilde tes
pit edilmiştir. Tespit edilen okullaşma oranla
rına g'öre her kademedeki öğrenci sayısı topla
mı, yeni kayıtlar hesaplanmış ve buna g'öre 
eğitimde meydana getirilecek yeni kapasiteyi 
sağlayacak miktarda yatarım ayrılarak eğilimde 
öngörülen hedeflerle bunları gerçekleştirecek 
kaynaklar arasında uygunluk sağlanmış bulun
maktadır. 

Sayın Oğuz, italya ile memleketimizin ge
lişme durumunun mukayesesine değinerek, ki, 
buna Sayın Orkunt da değinmişlerdi, şöyle de
mektedirler : «22 yıl sonra Türkiye'nin Avru
pa'nın en as gelişmişlik düzeyinde bulunan bir 
ülkenin seviyesine ulaşacağı şeklinde milletin 
bütünü üzerinde bir aşağılık duygusu yarata
cak ifadeleri plana koymak doğru değildir, kan-
tiatif usullerle hedefler tespit edilebilirdi, ra
kamlar konabilirdi, memleket İsmi zikredilmez
di...» 

Şunu özetle kısaca arz edeyim ki, plan tasa
rısında belirli bir memleket adı, hedef olarak 
zikredilmemektedir. 1995 yılı için tespit edilen 
hedefler de esasen kantitatifelir. 

S^vın Oğuz, -Atatürk çağdaş uygarlık dü
zeyinin üzerine çıkmayı Türk toplumuna hedef 
olarak vermiştir» dediler. 

Sayın milletvekilleri, çağdaş uygarlık düze
yinin üstüne çıkabilmesi için Türkiye'nin önce. 
çağdaş uygarlık düzeyine çıkması gereklidir. 
Uzun dönemli tasarının amacı da budur; Tür-
klye'yi çağdaş uygarlık düzey'ine ulaştırmak
tır. 

Sayın Oğuz, 1970 İtalyası ile 1995 Türkiye' 
s'inin karşılaştırılmasına, biraz önce arz ettiğim 
gibi, karşı çıktıkları halde, 1970 İtalyası ile 
19t)5 Türiayesinde yüksek öğretim, okullaşma 
oranlarını da kıyaslamalardır. 1970 italyası İle 
1995 Türkiyesi arasındaki benzeşim, kişi başı
na gelir düzeyinde bulunan ülkelerdeki millî 
gelirin yapısı arasındaki yakınlıktan öteye geç
memektedir. Tabiî kaynakları, coğrafyası, kül
türü, ekonomik ve sosyal gelişmelerinin yarat
tığı birikimi farklı olan iki ülkeden birinin, di
ğerinin erişmiş olduğu gelişmişlik aşamasını 
tıpat:.p örnek' alarak kalkınma planı hazırlama
sı nasıl düşünülebilir? Sırf bir hedefi somutiaş-

i tırmak için ortaya atılmış bir benzetmeyi anla-
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mı pek vazıh olmayan şekilde yapılacak karşı
laştırmalar için kullanmamak gereMr. 

Sayın Oğuz, sanayi sektörünün yapısı ile il
gili olarak şunları söylemişlerdir : «Bugün Tür
kiye'de tüketim mallan üreten sanayi, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile bütünleştiğimiz tak
dirde, 250 milyon nüfusluk bir pazara hitabe-
decektir. Bu pazara, hitabederken tüketim mal
ları üreten sanayi, 35 milyonluk pazara hitabe
den sınırlar içinde bırakılabilir mi; bunda ikti
sadî menfaat var mıdır?» 

Gerçekten bunda iktisadî bir menfaat yok
tur. Esasen Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
Gümrük Birliğinin yaratacağı ortamda buna 
imkân da yoktur. Plan tasarısında yatırım ve 
ara malları üreten sanayilere öncelik verilmiş ol
masından, tüketim, malları sanayiindeki geliş
menin sadece yurt içi pazara inhisar edeceği 
anlamını çıkarmamak lâzımdır. Plan tasarısın
da ihracatın, 1972 -1987 döneminde yılda orta
lama % 10,1 artacağı ve sanayi ürünlerinin 
1987'de toplam ihracatın % 64'ünü teşkil ede
ceği düşünülmektedir. 

Bu artışta, tabiidir ki, tüketim malları üre
ten sanayilerin önemli payı olacaktır. Yalnız, 
şuna da işaret edelim ki, plan tasarsıında Tür
kiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu yasası 
içinde tarımsal ürünler ve tüketim malları üre
timinde uzmanlaşmış bir ülke olması öngörül
memiştir. Tabiîdir ki, Türkiye 22 yıllık dönem
de kaHanmasınını gerektirdiği temel ara malla
rı ve yatıran maİlan sanayilerini kuracaktır. 

Sayın Oğuz'un, İkinci Plan döneminde hiz
mete girmiş veya Üçüncü Plan döneminde hiz
mete girecek üretim tesislerini sayarken (sırala
dığı 26 üretim dalından (sadece üçünün tüketim 
malları ürettiğini de bu vesile ile hatırlatmak! 
ve bu telhislerin, sanayileşmek için şarit ve lâzım1 

olan temel kuruluşlar, deyimi ile nitelendiril
diğini de kaydetmek isteriz. Aslında Sayın 
Oğuz'un bu ifadesi, l&ketim mallarına ağırlık 
verilmesini ima eder görünen (beyanları ile mu
tabakat göstermemektedir, (bir Ölçüde. 

föayın Oğuz'un Türkiye'nin sanayilerini (bü
yük ölçüde kendi kurabilecek seviyeye geldiği
ni belirten örnekler veren sözleri ise, yatının 
mallan sanayilerini Türkiye'de kurmak için 
zamanın erken olduğunu ileri sürenlerin mu-, 
hakkak ki çok eğitici bir uyan olacaktır. 

j i&aym Oğuz, 28 yıl sonraki (hedeflerin geçer
liliği konusunda şunları söylemişlerdir : «22 yıl1 

gibi oldukça uzun perspektif içinde rakama da
yanan tahminlerin gerçeklere olan nispeti dai-
ma zayıf ihtimallere dayanır. Bu derece zayıf 
ihtimallerden kesin sonuçlara vararak 22 yıl 
sonra Türkiye'nin ulaşacağı yeri rakamla gös
termenin isabetini de takdirlerinize bırakıyo
rum...» 

Gerçekten bu eleştiri, üzerinde durulmaya 
değer bir eleştiridir. 'Plan tasarısında 22 yıl son
rası için kesin (hükümler verilmemektedir. Plan 
tasansının 137 - 138 nci sayfalarında aynen şu 
cümleler yer almaktadır : «Uzun dönemli he
defler kesinlik ve güvenirlik açısından Üçüncü 
Plan hedeflerinden farklı bir anlam taşımak
tadır. Uzun dönemli hedefler erişilmesi zorunlu 
öngörülenlerden çok, uzak geleceği bugünkü 
bilgi düzeyinin olanaklan ölçüsünde kavrama
ya çalışan bir tahminler topluluğu olarak yo-
rumlanmalıdır. Kendi içinde tutarlı olmasına 
özen gösterilen bu tahminler, topluluğu sayısal 
kesinliklerden çok, eğilim belirttiklerine işaret 
etmek yerinde olacaktır.» 

Bu cümlelere bir ekleme yapmayı gereksiz' 
buluyorum. 

İSayın Oğuz, yabancı ısermaye konusunda 
şunlan söylemiştir, iç kaynakların yanında dış 
kaynaklardan yararlanma konusunda belli bir 
çekingenlik sezmemek mümkün değildir. Bir 
yandan dışa açık bir ekonomiyi bütün müessese-
seleriyle çalıştırma zorunluğu /üzerinde duruyo
ruz, diğer itaraf tan planın Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile bütünleşme sağlayacağını ifade 
ediyoruz, sonra da yabancı sermaye konusunda 
belli bir ürkekliğin içine düşjüyöruz. Atatürk, 
daha Ü923 senesinde şunlan söylemişti... Diye
rek büyük Atatürk'ün şu sözlerini naklediyor
lar; «Çok say ve sermayeye ihtiyacımız vardır. 
Binaenaleyh, kanunlara riayetkar olmak şar-
tıyle ejnebi sermayeye lâzım gelen teminatı ver
meye hazırız.» «Sene 1Ö72... toiz hâlâ T>unun ge
risindeyiz» demişlerdir. 

Sayın Başkan, dış kaynaklardan yararlan
ma, gerek yeni (stratejide, gerekse planda açık 
esaslara bağlanmıştır. Yabancı sermaye, iç ta
sarruf açıklarına karşı yararlanılabilecek bir 
kaynak ve özel millî teşebbüsün, millî kaynak-

I lardan üretilemeyen teknolojiyi kullanmasında 
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yüksek vasıfta işgücünü iş başında eğitmesinde 
ve dış pazara çıkışında işbirliği yapabileceği 
bir ortak ıolarak düşünülmüştür. (Yeni strateji
nin 7'ye 17 nci paarjgrafı) 

Bu yararlan sağlayamayacak, aksine iç fi
nansman kaynaklarından yararlanarak millî 
özel teşebbüslerimize rakip olacak, iç piyasada 
fiilî tekeller yaratacak yeni 'teşebbüslerin ve 
tekniklerin gelişmesini engelleyecek yatırım sü
relerine, Türkiye'nin önceliklerini hesaba kat
madan sırf kendi yararları açısına göre ayarla
yacak yabancı (sermaye teşelbbüslerinin sempati 
ile karşılanması uygun görülemez. 

Büyük Atatürk'ün 1920 - 1938 yıllarını tüm 
olarak değerlendirilmesi 'halinde, hsrşeyden ön
ce millî kaynak ve güçlere güven, onları geliış-
tirmeyi ve yüceltmeyi amaç edinen bir muaz
zam kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

tSaym 'Oğuz, elektrik üretiminin on milyar1 

killovait saatten 125 milyar kilovat saate çıkarıl
ması öngörüldüğü halde, enerji kesiminde üçün
cü Plan döneminde hesap edilen yatırım 5 mil
yar lira olmaktadır, demişler. Aynca, Keban 
projesinin tesis bedelinin bu miktara yalan ol
duğunu ifade ederek bu yatırım hızı ile 125 
milyar kilovat saatlik hedefe varılamayacağını 
belirtmişlerdir, 

üçüncü Plan döneminde enerji kesimine ya
pılacak yâtınm, 'Sayın Oğuz'un verdiği değerin 
yaklaşık olarak beş katı olup, 1971 fiyatları ile' 
24 milyar TL. dır. Nitekim Planın. 123 ve 
440 sayılı tablodalarmda aynca 1122 ve 1123 
ncü paragraflarında 24 milyar liralık yatırım
ların detayları ela verilmektedir. Buna göre 
23 milyar Türk lirası elektriğe ait olup, bunun 13 
milyar lirası üretim tesisleri içindir. Bu bakım
dan enerji kesimine 5 milyar Türk Lirası yatırım 
yapılması yanlış anlaşılmış bir husustur. Sayın 
Oğuz bu değeri nereden elde etmiştir anlaya
madık. Sayın Oğuz'un dedikleri gibi eğer 5 
milyar Türk Lirası doğru olsaydı, 1995 yılın
daki 125 milyar kilowat saatlik hedefe varılma
sı elbetteki mümkün olamazdı. 

Ayrıca 5 milyar Türk liralık yatırımla pla
nın 1123 ncü paragrafında belirtilen enerji pro
jelerinin ise yürütülmesi tabiatıyle imkânsız 
olurdu. 

Sayın Oğuz, tarım ve toprak reformunun ma
lî portesinin 93 milyar lira olduğunun ifade edil

diğini ve Üçüncü Beş Yıllık Planda bunu karşı
layacak kanaklara yer verilip verilmediğini sor
muştum. 

Uygulamada durum şudur : 800 bin dolay
larında çiftçi ailesinin topraklandırılacağı, ka
mulaştırmanın 15 yılda tamamlanacağı, ka
mulaştırma bedellerinin uygun bir kısmının pe
şin, kalanının 19 yılda eşit taksitlerle ödeneceği 
varsayımına göre tarım ve toprak reformunun 
maliyetinin yaklaşık olarak 138 milyar Türk li
rası olacağı tahmin edilmiştir. Bu miktann 122 
milyar Türk lirasının kredi karşılığı ve çiftçi
ye verilen toprakların bedelleri olarak Devlete 
geri ödeneceği öngörülmüştür. Bu duruma gö
re reformun Devlete maliyeti 16 milyar dolay
larında olacaktır. 

Komulaştırma için ödeneceği tahmin edilen 
53 milyar Türk lirasının, 37 milyar lirası toprak
landırılan çiftçilerce Devlete ödenecektir. Üçün
cü Beş Yıllık Plan döneminde reform uygula
ması için yaklaşık olarak 3,8 milyar lira, kamu
laştırma ve yatırımlar için 6,2 milyar Türk lira
sı, krediler karşılığı olmak üzere yaklaşık ola
rak 10 milyar Türk lirası finansman gereği tah
min edilmektedir. Kamulaştırmalar için ödenme
si öngörülen miktar 1,3 milyar Türk lirasıdır. 
Kamulaştırma bedeli dışında kalan ödenekler, il
gili sektör yatırımlanndan ayrılacaktır. Bu ko
nuda Üçüncü Beş Yıllık Planın 1026 - 1028 nci 
sayfalarında özet bilgi mevcuttur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri Sayın 
Oğuz'un eleştiri ve sorularına vereceğim cevap 
bundan ibaret oluyor. 

Millî Güven Partisi Grubu adına konuşan Sa
yın Oktay, Kamu iktisadî Teşebbüslerinin bu
günkü verimsiz ve israfçı çalışma düzeni ile bu 
teşebbüslerin kaynaklarında öngörülen yıllık 
% 20,9 artışa ulaşmanın mümkün olamayacağı
nı belirtmişlerdir. 

Burada faktör gelirlerinin bu kuruluşların 
kân ile karıştırıldığı kanısındayız. Elbetteki bu 
kuruluşların tümü ile yılda % 20,9 kâr sağlama
ları beklenemez. 

Şimdi, izninizle faktör gelirleri kavramına 
bir açıklık getirmek istiyorum: Planın 135 nci 
sayfası ve 329 ncu paragrafında da belirtildiği 
gibi faktör gelirleri sadece Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin kârını değil, bunun yanında bu 
kuruluşların amortismanlarını, ihtiyaçlarını ben-

— 42 — 



M. Meclisi B : 151 

zeri öz kaynaklarından bu kuruluşların bünye- ı 
sinde kalanları kapsamaktadır. Kavram bu 
şekilde tanımlanınca en büyük zararları kayde
den teşekküller bile, sabit sermayelerinin geniş
liği ölçüsünde kâr sayılmayan büyük öz kaynak
lar yaratabilmektedir, işte planda bunların he
sabı yapılmış ve toplamları kamu dengesine fak
tör geliri olarak konulmuştur. Tablo 108 ve tab
lo 114'te yer alan faktör gelirlerini genel, kat
ma bütçe, mahallî idareler, döner sermayeler ve 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yukarıda tarif 
edilen gelirleri meydana getirmektedir. Bu yıl
lık % 20,9 artışın içinde en büyük pay Kamu 
iktisadî Teşebbüslerine aidolmaktadır. Nitekim, 
bu % 20,9 yıllık artışın içinde Kamu iktisadî 
Teşebbüsleri faktör gelirinin % 29 artması sap
tanmıştır. 

Kamu iktisadî Teşebbüslerinin üçüncü Plan 
döneminde elde edecekleri faktör gelirleri için
den bu dönemde devreye girecek iskenderun 
Demir Çelik, Seydişehir Alüminyum gibi çok 
sayıda büyük tesislerin kâr etse de, etmese de 
amortismanları büyük yer tutmaktadır. 

Kaldı M, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
faktör gelirleri 1963 - 1971 döneminde yılda or
talama % 37,5 oranında artmıştır. Bu oran, 
Üçüncü Plan döneminde öngörülen yıllık % 29 
oranındaki artıştan çok daha büyüktür. Bundan 
da bu kuruluşların kötüleşeceği anlamı çıkarıl
mamalı. Çünkü, 1972 yılmda baz alman sabit 
tesis 1962 yılındaki sayıdan oldukça yüksektir. 
Bu nedenle faktör gelirleri mutlak değeri ola
rak önemli ölçüde artmakla birlikte, faktör ge
lirleri artış hızı geçrıiş döneme oranla daha da 
düşük olmaktadır. 

Bütün bunların yanında bu kuruluşların so
runları da planın 1041 nci sayfasında açıkça be
lirtilmiş, ayrıca etkenliğe ve verimliliğe yöne
len bir reformun ilkeleri ve tedbirleri de pla
nın 1042 n'ci sayfasında yer almıştır. 

Sayın Oktay'ın «Bu kaynağın yaratılmasın
da mamul fiyatlarının arttırılmasına güvenili-
yiorisa böyle bir tercihin hammadde ve temel 
malların fiyatlarını yükselterek zararlı yan so
nuçlar doğuracağını unutmamak lâzımıdır» şek
lindeki endişeleri yukarıda arz ettiğim husus
lar muvacehesinde bahis konusu olmamak ge
rekir. Çünkü bu kaynağın yaratılması biraz ön
ce de değindiğimiz nedenlerle hiçbir şekilde fi
yat artışlarıyla ilgili olan bir husus değildir. j 
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Cumhuriyetçi Parti adına konuşan Sayın Se
zai Orkuıtt; «Eğitim sisteminin ülke şartlarına 
uyigun olması, başka ülkelerden kopya edilme
mesi, eğitim reformunda milliyetçiliğin, birlik 
vs beraberliğin başta gelmesi, üretime dönük 
eğitimin 'sağlanması, 8 yıllık eğitimin tarıma 
dönük olması gerektiğini» ifade buyurmuşlardı. 

Plandaki eğitim sistemi yurt gerçekleri 
gczön/üne alınarak, toplumumuzun uzun dönem
li (ekonomik, sosyal ve küîtiürel kalkınma ihti
yaçlarını karşılamak üzere gerekli bilim, kurum 
ve kuralların bir araya getirilmesiyle ortaya 
konulmuştur. Başka ülkelerden <kopya edilmesi 
gerçekten ıs'öz konusu değildir. Eğitim refor
munda müliyefeçilik, birlik ve beraberlik \gibi 
hususları Sayın Mehmet Turgut'a verdiğim ce
vapta kapsadığımı sanıyorum. 

'8 yıllık ftemel eğitimin çevredeki ekonomik 
faaliyetlere ve bu arada kırsal alanlarda tarıma 
dönük olması Sayın Orkunt'un fikirlerine uy
gun olarak temel eğitimde getirilen en önemli 
yenilik olmuştur. 

iSaym Orkunt; «Millî Savunma hizmetlerinin 
gerektirdiği araç ve gereçlerin yeterli Ölçüde 
sağlanması ile millî sanayileşme çabaları ara
sında yelterli bir ilgi kurulamamıştır. !Bu ilginin 
kurulabilmesi için örneğin Millî Savunmanın 
müşteri olması, (böylece ilgili sanayinin geliş
mesi sağlanmalıdır. Bu da plancıların kendili
ğinden verecekleri bir karar olmayıp siyasî bir 
karardır.» demişlerdir. 

Kamu ihtiyaçlarının özellikle millî savunma 
ihtiyaçlarının, yerli üretimle (karşılanmadıkça 
bazı sanayilerin, özellikle elektronik sanayinin 
gelişmesinin çok güç »olduğu bilinmektedir. 

Buna bir çözüm getirmek: üzere Yüce Mecli
se sunulan yatırımların* ihracatın, turizm ve 
döviz (kazandırıcı hizmetlerin teşviki için kanun 
tasarısında kamu kuruluşlarının bazı sanayile
ri teşvik amasryle îhale (Kanununa bağlı kal
maksızın beş yıllık süreli satmalına sözleşmele
rine girme imkânı getirilmektedir. Böylece yer
li sanayiin beş yıllılk kamu siparişlerini ğözö-
niine alarak yatırımlarını ve üretimlerini prog
ramlaması mümkün olacaktır. 

Ayrıca konu ile ilgili olarak şunları da ilâ
ve etmek isiterim : Üçüncü Beş Yıllık Planın 
6*ya 7 paragrafında açılklandığı üzere; «kaynak
ların rasyonel 'dağıtımı ve ileride doğabilecek 
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dar föoğazların önceden görülerek giderilmele
rini sağlamak üzere, ekonominin kritik sektörle
rinde demir çelik, temel imalât sanayileri, sa
vunma sanayii, enerji, madencilik, ormancılık, 
tarımda sulama ve ulaşitırma, eğitim, iSağlık 
turizm, ıspor gibi sektörlerde ülkenin bütünü 
için Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığın 
(koyduğu aşamalara da paralel olarak 15 - 25 
yılı kapsayan sektör ve alt sektör anaplanlan 
(masiter plana) yapılacaktır» denilmektedir. 

Buna göre; savunma sanayii hakkındaki 
her türlü ayrıntı Millî Savunma Bakanlığı ve 
Genelkurmay temöileilieriyle Devlet Planlama 
Teşkilâtı uzmanlarının (bir araya gelerek verdi
ği karar gereğince Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyaç 
öncelikleri ğözönlünde bulundurulmak suretiyle 
Silâhlı Kuvveltlerde mevcut kurallara göre sek
tör ve alt sektör anaplanları geniş anlamı ile 
yapılacaktır. Planlama kitabında hacmi arttır-
mamak için ayrıntıya girilmemiş ancak yukarı
da belirtilen genel if adeîerle önem ve yeri belir
tilmiştir. 

ISayın Orkun't, ayrıca Kamu İktisadî Teşeb
büsleri reformuna da değinmişlerdir. Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri reformunun (hedef ve ilkele
ri planda yer almış ve reform miodelinin kapsa
mının ve esaslarının Bakanlar Kurulunca tes
pit edilerek uygulamaya başlanması öngörül
müştür. Konu üzerinde hükümet çalışmaları de
vam etmektedir. Kısa zamanda bir çerçeve ka
nunu çıkarılacaktır. 

ISayın Orkunt'un değindiği denetim eksikli
ği, verimsiz izlemcilik, Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin farklı sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelerinin uygun düşen bir kamu iktisadî 
teşebbüsünün bünyesine alınması gibi hususla
ra biz de gerçekten katılıyoruz. Nitekim Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri korunlarına ilişkin 2187, 
2185, 2/179 numaralı paragraflarda gerekli tes
pitler yapılmış olup çözüm yolları üzerinde ça
lışılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sa
yın Ecevit'in görüş ve sorularına geçmek isti
yorum ; 

Sayın Ecsvit; «Gerçekte bu plan ekonomik 
ve sosyal bakımdan sağcı bir tutumun birçok 
belirtilerini açıkça taşımaktadır. Devletçilikle 

ve üçüncü sektörle ilgili plan stratejisi, ilke ve 
tedbirleri biraz deşildiğinde gerçek ortaya çı
kar» demişler ve hemen ilâve etmişlerdir; 
«Planda öngörülen yatırımların daha çok kamu 
kesimi eliyle yapılacağı belirtilmekle beraber, 
ayrıntılarına inildiğinde görülmektedir ki, ka
mu kesiminden beklenen yatırımların yarıya 
yakınının enerji, eğitim ve sağlık ve kamu hiz
metleri gibi alt yapı yatırımları teşkil etmek
tedir. Mal üretiminin söz konusu olduğu sektör
lerde ise kamu kesimi daha çok kârsız, ya da 
az kârlı yüksek riskli ve büyük sermaye iste
yen yatırımlarla görevlendirilmektedir. Buna 
karşılık özel kesime çok daha çekici, çok daha 
kolay ve yüksek kâr sağlayıcı alanlar bırakıl
makta, ayrıca büyük destekler sağlanmakta
dır» demişlerdir. 

Evvelâ bir noktayı tespit etmek lâzım geli
yor: Yüce Meclisin sayın üyelerinin bazılarının 
plana tevcih ettikleri tenkitlerde kendi anlayış
larına göre plana farklı ideolojik vasıflar izafe 
etmek istedikleri görülmektedir. Oysa Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı herhangi bir ideolo
jik temele dayanarak hazırlanmamıştır. Hükü
metimiz bütün icraatında olduğu gibi planın 
hazırlanmasında da Anayasaya, Anayasanın kal
kınma planlarına, temel haklar ve ödevlere, ki
şinin haklarına ve ödevlerine, sosyal ve iktisadî 
haklara ve ödevlere Cumhuriyetin temel kuru
luşuna, iktisadî ve malî konulara ilişiklin hüküm
lere tamamıyle sadık kalmıştır. Plan Anayasa
mızın çizdiği çerçeve idinde ülkemizin potansi
yelini en iyi seviyede değerlendirecek ve hızlı 
bir kalkınmayı sağlayacak şekilde hazırlanmış
tır. Biz bundan emin bulunuyoruz. 

Anayasamıza göre, kalkınma, Devletin göre
vidir. Enerji, sağlık, eğitim gibi sosyal ve eko
nomik altyapının, kalkınmanın temel faktörle
rinden olduğu malûmdur. Bunlar, Devletin baş
ta gelen görevleri arasında yer almaktadır. 
Toplum yaran kriterine uygun olarak, Devle
tin bu alanlarda yatırım yapması gayet tabiî
dir. Kalkınma planında öngörülen hedeflerin 
gerçekleşmesi için, yatırımların hacminin ve 
sektörler arasındaki dağılımının bu hedefleri 
ve amaçlan gerçekleştirecek oran ve miktarlar
da yapılması esastır. Bu esasa istinaden, özel 
sektörün ilgi göstermediği alanlarda Devletin 
yatırım yapması zorunludur. Kaldı ki, bu ya-
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tırımlar sanıldığı gibi kârlılık ve verimlilikten 
de uzak değillerdir. Kamu yatırımlarında ge
nellikle mali rantabilite gözetilmekte ve mut
lak olarak ekonomik ve sosyal kârlılık aran
maktadır. Kamu yatırımlarında etkinlik ve ve
rimlilik, sınırlı kaynakların en rasyonel şekilde 
kullanılmasının temel ilkesidir. 

Sayın Ecevit sanayileşme ile ilgili olarak; 
«Sanayileşmeye öncelik verilmekle beraber, ya
tırımları artırmak 'için kaynakların ve kapasi
telerin daha iyi kullanılmasından, verimliliğin 
artırılmasından çok, tasarrufun artırılması ön
görülmüştür. Yeni plan, kaynakların kullanılı
şında verimliliği artırarak büyümeyi hızlandır
maya gereği kadar önem vermeyen, daha çok 
tasarrufların artırılmasına ağırlık veren bir 
plandır» dediler, 

Bundan önce sayın konuşmacıya verdiğim 
cevapta da temas ettiğim bir konuya tekrar 
burada da temas etmek durumundayız. 

Bu tenkide, tasarrufların kalkınmadaki ro
lü ve 3 ncü Planda benimsenen yatırım poîitika-
ikleleri nedeniyle katılmak gerçekten mümkün 
değildir. Bilindiği üzere kalkınma, en kısa şe
kilde gayriısâfi millî hâsıladaki artış olaralk 
tanımlanır. Gayri safi millî hâsılada hedef alı
nan artış, sermaye hâsıla oranına göre belirli 
bir miktar yatırım yapılmasını elbette ki, zo
runlu kılar. Bu yatırımlar tasarruflarla finanse 
edilir. Yatırımlardaki artış, tasarruflarda da 
artışı gerektirir. Yatırımların bir kısmı yeni ka-
paiste yaratmaya, bir kısmı ise mevcut kapasi
tenin en iyi kullanılmamı sağlamaya yönelir. 
Verimlilik artışı sağlamaya yönelen yatırımlar 
bu ikinci çeşittendir, iyi bir organizasyon ile 
sağlanabilecek sınırlı verimlilik artışları dışın
da, genellikle verimlilik artışları da yatırımı 
gerektirir. Görüldüğü, gibi, verimlilik artışı ve 
yatırımların finansmanı için gerekli olan tasar
ruflar, birbirleıinin alternatifi değildirler. 
3 ncü Planda, yatırım politikası konusunda ge
tirilen ilkeler; 

1. 3 ncü Plan donemi ve sonrası için veril
miş olan fiziksel üretim hedeflerinin gerçekleş
mesini sağlayacak kapasitelerin yaratılması. 

2. Temel ara mallar ve hammaddeler üre
timinde karşılaşılacak dar boğazlan giderecek 
yatırımlara öncelik verilmesi. 

3. 3 ncü Beş Yıllık Plan döneminde, devam 
eden yatırım projelerinin bitirilmesi ve üretime 

geçirilmesinin tercih edilmesi olarak özetlene
bilir. 

Bu durumda görülmektedir M, dar boğazla
rın giderilerek verimliliğin artırılmasına ve ka
pasitenin tam olarak kullanımını sağlamaya 
yönelen yatırımlara gerekli önem verilmekte
dir. Esasen, verimliliği artırmak ile, tasarrufla-
lan artırmak birbirlerini tamamlayıcı unsurlar
dır. 

Sayın Ecevit; «Kalkınma, kuru bir ekono-
mizm açısından ele alınmış, planda, sağlıklı bir 
,gelir dağılımı sağlanması 22 yıllık dönemin bile 
hedefleıi arasına alınmaya değer görülmemiş
tir. Stratejideki temel siyasal tercih, sosyal ada
letin bilinmeyen bir zamana ertelenmesi pahası
na, geniş halk topluluklarının yoksulluğu paha
sına kalkınmadır. Sosyal adalet ertelenmiş, böl
geler arası adalet ertelenmiş, işsizlik sorunu
nun çözümü ertelenmiştir.» demişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, istihdam sorununun 
çözümlenmesi, gelir grupları arasındaki denge
sizliğin nispî olarak giderilmesi ve sosyal gü
venliğin yaygınlaştırılması, uzun dönemli stra
tejinin amaçlan arasındadır. Stratejide yer 
alan, ( «istihdam imkânlannın artırılması ve ge
lir dağılımının iyileştirilmesi için uygulanacak 
politikalar, perspektif dönemde sanayileşme hı
zını yavaşlatmayacak bir dengede tutularak 
geliştirilecektir» ifadesinin, bu konuların erte
lendiği, önemsenmediği anlamında yorumlan
ması doğru değildir. Sanayileşmek ve sanayide 
ara mallan ve yatınm mallan üretimine ağır
lık vermisık, teknolojik alanda derinleşmek, uzun 
dönemde en hızlı kalkınmayı sağlayacak ve 
Türkiye'yi özlenen gelir düzeyine ve yapısal 
değişikliğe kavuşturacak bir amaç olarak be
nimsenmiştir. İstihdam imkânlannın artırılma
sı, sosyal güvenliğin yaygınlaştınlması ve gelir 
dağılımının iyileştirilmesi uzun dönemde en 
yüksek düzeyde, ancak bu tür bir sanayileşme 
ile sağlanabilir. Plan bu konulan ihmal etme
mekte, uzun dönemde bu alanlarda en yüksek 
düzeylere ulaşmanın yöntemini getirmektedir. 
G-elir dağılımı ile i^ili ilke ve tedbirler, planın 
bütün sektörlerine yansımıştır. Toprak ve tarım 
reformu, tarımda verimliliği artırma yanında 
gelir dağılımı iyileştirici niteliği olan bir re
formdur. Ayrıca, yüksek gelir getiren ürün çe
şitleri, sulama, hayvancılığın geliştirilmesi, ta-
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nmsal kredi v© kooperatifleşme konularında 
planda Öngörülen tedMrler aynı zamanda gelir 
dağılımını iyileştirme amacına yönelmiştir. 
Esasen, tarımda istihdam edilenleri sanayide 
öngörülen hedefler ölçüsünde aktarmak, bunla
rın daha yüksek bir gelir düzeyine ulaşmasm 
sağlamak demektir. 2 nci Planda maliye politi
kası ve vergi politikası kesimlerinde sosyal ada
leti sağlayıcı ilkelere çok geniş ölçüde yer ve
rilmiştir. Ayrıca, sağlık ve eğitim gibi kamu 
hizmetlerinin dağılımında da, gelir dağılımını 
iyileştirici yönde hareket edilmiştir. Yatırımla
rın geri kalmış yörelere yönlendirilmesinde, 
yöresel gelişme potansiyellerinin en üst düzeyde 
değerlendirilmesini mümkün kılacak ekonomik 
etkenler üzerinde durulmuş ve gerektirdiği tek
noloji itibariyle, belirli bir yerde kurulmasına 
mutlak zorunluk bulunmayan yatırımların, yurt 
düzeyinde yaygınlaştırılması esası benimsenmiş
tir. 

Kalkınma, bu planda ne kuru bir ekonomizm. 
açısından, ne d© romantizm açısından ele alın
mıştır. Türkiye'nin greçelkleri, ekonomik ve 
sosyal denge açısından ele alınmıştır. 

Sayın Ecevit özet olarak, diğer bir konuda; 
«3 ncü Planda tarım sektörünün tümüyle ihmal 
te&lldiği» sonucuna varmaktadır. Aynı sonuç, 
bazı diğer sayın üyeler tarafından da dile 
-getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın miletveıkilleri, her şeyden önce şu hu
şusun belirtilmesi lâzımdır. Tarım sektörü plan
da ön bir kararla değil, planın genel metot ve 
sistematiği çerçevesinde diğer sektörlerle tutar-
lığı gözönünde bulundurularak ele alınmıştır. 
Diğer bütün sektörlerde olduğu gibi, tarım sek
töründe de özel ihtisas komisyonları çalışmala-
riyle, sektörün potansiyeli, ihtiyaçlan ve geliş
me imkânları ayrıntılı olarak İncelenmiştir. An
cak, bu inceleme sonuçları planın makro mode
li çerçevesinde, diğer sektörlerle tutarlılık sağ
layan ölçüler içinde plana intikal etmiş durum
dadır. Gerek Sayın Ecevit'in, gerekse diğer sa
yın milletvekillerinin, «Tarım sektörünün ih
mal edildiği» sonucunu hangi ölçülere dayana
rak çıkardıklarını açık olarak anlamış değiliz. 
Bazı hallerde, toplam yatırımlar içerisinde ta
rım sektörü yatırımlarının, tarımın gayri safi 
millî hâsıladaki payı ile oranlı olmadığı görüşüne 
dayanılarak, bazı hallerde ise tarımın sosyal 

yönü ya da fiyat, kredi ve girdi politikalarının 
yetersizliği ileri sürülerek ihmal edildiği sonu-
cuna varılmaktadır. 

önce şunu belirtmek gerekir ki, bir sektö
rün toplam yatırımlar içindeki payının, o sek
törün gayrisâfi hâsıladaki payı ile orantılı ol
masını gerektiren teknik bir sebep mevcut bu
lunmamaktadır. Çünkü, bir sektörün yatırı
mı, planın modeli gözönünde bulundurularak 
bir yandan sektörler arası ilişkiler ve nihaî ta
lep tahminleri, diğer yandan sermaye hâsıla 
katsayıları gözönüne alınarak tespit ©dilmekte
dir. Bu bakımdan, sektörün özelliğine göre ya
tırım payının değişik olması tabiî görülmelidir. 
Kaldı ki, tarım sektörünün özelliği dolayısıyle 
bu sektörün gelişmesini etkileyen yatırım kadar 
önemli diğer bir husus da, «girdilerdir. 3 ncü 
Beş Yıllık Planda gerek yatırımlar, gerekse gir
diler yönünden üretim hedefleriyle tutarlı bü
yüklükler tespit edilmiş bulunmaktadır. 3 ncü 
Plan döneminde tarım sektörüne ayrılan yatı
rım iki plan döneminde yapılan yatırımların 
toplamına yakın olup, 33 milyar TL. dır. Bu 
dönem sonunda gübre kullanımı 5,6 milyon to
na çıkacak, 640 bin hektar arazi yeniden sula
maya açılacaktır. 

Bu konuda, üzerinde durulmasında fayda 
gördüğümüz diğer bir husus da, her sektörün 
yatırım payının, millî hâsıladaki payı kadar 
olması ve payın sabit tutulması halinde ekono
minin yapısında nasıl bir değişiklik sağlanaca
ğı konusudur. Bilindiği gibi, tarım sektörünün 
büyümesini sınırlayan önemli bir faktör var
dır. Bu, yanlız Türkiye için değil, gelişmiş ve 
gelişmekte olan bütün ülkeler için konusu olup, 
talep yönünden sınırlayıcı bir faktördür. Ta
rım ürünlerine olan talebin, gelire bağlı olan 
artış hızı, sanayi ürünlerine olan talebin artış 
hızına oranla daha küçüktür. Bu durum, tarım 
üretiminin, sanayi sektörü üretimine oranla da
ha az hızlı gelişmesinin, bu sektörün ihmal edil
diğinden değil, sektör mallarına olan talebin 
özelliğinden ileri geldiğini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Bu nedenle, planda belirtildiği gibi hızlı 
kalkınan ülkeler millî gelirdeki yüksek artışla
rı daha çok tarım dışı sektörler ve özellikle sa
nayideki artışlarla gerçekleştirebilmişlerdir. 
Elrleşmiş Milletler istatistiklerine göre, kalkm-
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mış ülkelerin tarımda gerçekleştirebildikleri 
kalkınma hızı % 4 ile % 5 arasındadır. Planda 
tarım sektörü, sosyal, teknolojik ve iktisadî 
yönleriyle ele alınarak incelenmiştir. Ancak, 
bu konular planın sistematiğine uygun olarak 
ayrı ayrı bölümlerde yer aldığından, planı in
celeyenlerin bu ayrı ayrı bölümler arasında 
bağlantıyı kuramamaları nedeniyle de tarımın 
ihmal edildiği sonucuna vardıkları intibaı edi
nilmektedir. Gerçekten, bir örnek olarak be-
iKrtilmesi gerekirse, planın gıda sektöründe 
663 ncü paragrafın 3 numaralı fıkrasında 
yer alan ilke, gıda sanayii ile üreticiler arasın
da kooperatifler ve diğer yollarla ilişki kurul
masını öngörmektedir. Birçoklarının gözünden 
kaçmış olmakla birSkte bu ilke, tarımda tek
nolojik gelişmeyi öngören diğer tedbirlerle bir
likte, tarımın sanayileşmesi yönünden önemli 
bir adım olarak planda yer almış bulunmakta
dır. Bu bakımdan, planın öngördüğü gübrele
me, sulama, tohumluk, makineleşme gibi teknik 
hedefler yanında, gıda sanayiinin geliştirilmesi 
hedefleri bir anlamda tarımın tümüyle, sınaî 
bir yaklaşımla ele alınmış olduğunu göster
mektedir. 

Gerçekten, yukarda da belirtildiği gibi ta
rım sektöründe öngörülen 33 milyar TL. lik ya
tırım yanında, gıda ve içki sektöründe 5,4 mil
yar TL., gübre sanayiinde 4,7 milyar TL.j tarım 
alet ve makinaları sanayiinde 1,7 milyar TL. 
yatırım yapılması öngörülmüştür. 

Sayın Ecevit ayrıca; «Tarımla ilgili vergi 
düzeninde bir değişikliğin öngörülmediğini» be
lirtmişlerdir. 

Planın 976 sayfa, 4 ncü fıkrasında şu tedbir 
yer almaktadır; tarım sektöründe 3 ncü Plan 
döneminde öngörülen gelişmeler nedeniyle olu
şacak iyileşmeye paralel olarak tarım kazançla
rının daha etkin şekilde vergilendirilmesi sağ
lanacaktır. Destekleme alımlarının düzenlenme
si ise, planın 1013 ncü sayfasındaki, «Tarımsal 
destekleme politikası» başlığını taşıyan kısmın
da ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 114 ncü say
fa 1 numaralı ilke de, üretimi teşvik edilecek 
ürünlerde düşük fiyatla girdi ve yeter miktar
da kredinin sağlanmasını öngörmektedir. 114 
ncü sayfa 5 nci tedbir de; üretimi teşvik edil
mek istenen ürünlerin fiyatı, diğer ürünlere gö
re belirli bir avantaj sağlayacak şekilde tespit 
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edilecektir.» politikası getirilmiştir. Yine aynı 
sayfadaki 7 numaralı ilkede, «Fiyat tespitlerin
de genel olarak tarım fiyatlariyle, tarım dışı fi
yatlar arasında bir ilişkinin mâkul ölçüler için
de gözetilmesi mümkündür. Ancak, bu konuda 
normalin üzerindeki fiyat artırmalarının ekono
mide enflasyonu başlatma etkisiyle, gelir dağı
lımı yönünden desteğe muhtaç küçük çiftçinin, 
daha çok büyük üreticilere yarar sağlama özel
liği dikkate alınacaktır.» politikası da, ayrıca 
yer almaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, tarımın ihmal edil
diği sonucuna varılması yukarıda yatırım konu
sunda belirtildiği gibi uygun olmayan bir kri
tere dayanılmasından ya da değişik bölümlerde 
yer alan hususlarının bir arada bağlantısının 
kurulamamasmdan veyahut da sanayie planda 
belirtilen nedenlerle bilinçli olara/k öncelik ve
rilmesi sonucu tarımın ihmal edildiği şeklinde, 
aslında planda mevcudolmayan bir yargıya da
yanılmasından ileri gelmiş olması lâzımdır. Bu 
hususların geçerli olmadığım ise yukarda ayrın
tılı olarak izah etmiş bulunuyorum. 

Sayın Ecevit konuşmasında, Planda her ko
nuda uluslararası karşılaştırılmalara yer veril
diğini, ancak grev ve lokavtlarla ilgili uluslar
arası karşılaştırmaya yer verilmediğini, oysa 
böyle bir karşılaştırmada Türkiye'nin durumu
nun hiç do kötü olmadığını ifade etmişlerdir. 

Sayın Ecevit'in belirttiği gibi grev ve lokavt 
uygulamasıyle ilgili uluslararası karşılaştırma
nın planda yer almaması nedeni, Türkiye'nin 
bu konudaki durumunu şu veya bu şekilde giz
lemesi değildir. Planın pek çok bölümünde, me
selâ, «Sosyal güvenlik» bölümünde Türkiye'nin 
durumu hiç de iyi olmadığı halde bir gizleme yo
luna gidilmemiş, açıkça gerek tablolarda ve ge
rek metin içinde durum belirtilmiştir. Grev ve 
lokavt konusunda ise böyle bir karşılaştırma
nın yapılması; zaman, sektör tanımı, hukukî 
yönden ve kurallarla beraberliği sağlayan grev 
ve lokavtın ortaya çıkış nedenlerinde benzer
liği gözeten, yani özet olarak Ortak Pazara 
oturtulmuş güvenilir istatistikler bulunmadığı 
için verilmemiştir. 

Sayın Ecevit, sosyal güvenlik konusunda 
örgütlerin birleştirilmesi ilkesine bu Planda 
yer verilmediğini söylemişlerdir. 

Sayın Ecevit'in sosyal güvenlik araçları olan 
sosyal sigorta örgütlerinin birleştirilmesi ilke-
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sine bu planda yer verilmediği görüşünün ak
sine, bu Planda dağınık bir biçimde olan sosyal 
sigorta örgütlerinin birleştirilmesinin ne biçim
de ve nasıl bir aşamadan geçirilerek olabileceği 
belirtilmiştir. Planın «Sosyal güvenlik» bölü
münün 1740 ncı paragrafının 3 numarasında, 
«Dağınık sosyal güvenlik örgütlerinin birleşti
rilmesi için bu Plan sonuna kadar çeşitli sosyal 
güvenlik örgütlerince uygulanan sigorta kolla
rında mevzuat ve standart yaklaştırmasının sağ
lanması öngörülmüştür. Birinci ve ikinci Plan
da yer almasına rağmen sosyal sigorta örgüt
leri konusunda birleştirmenin sağlanamaması 
nedeni, söz konusu mevzuat ve standart yaklaş
tırmaları ile birlikte sosyal sigorta örgütlerinin 
aktüaryel hesaplarının çıkartılamaması ve çı
kan hesaplarda da meydana gelen büyük açık
ların bulunmasıdır. Bu nedenle Üçüncü Planda 
örgütsel bir birleştirmeye bu açıdan yanaşıl
maktadır. Bu konularda detaylı tedbirlere yıl
lık programlarda yer verilecektir. Ayrıca, sos
yal güvenlik örgütlerinin fonlarının kullanıl
masında verim ve güvenlik ilkelerinin gözetil
mesi 1740 sayılı paragrafın 6 ncı maddesinde 
öngörülmüştür.» 

Sayın Ecevit, merkez köylerinin saptanma
sında kesin olarak merkez köy grubu içinde 
yer alacak köylü nüfusun tercihine, hatta oyuna 
dayanılmasını önermektedirler. 

Elbette temel görüş olarak öneriye karşı 
çıkmak düşünülemez. Ancak, merkez köylerin 
oluşturulmasını gerekli kılan nedenler gözetil
diğinde, Sayın Ecevit'in bu önerisini tek ve baş
lıca alternatif olarak kabul etmek mümkün ola
mıyor. Gerçekten merkez köylerinin saptanma
sında, köylünün eğilimini dikkate almak ve bu 
eğilimin uygulama düzeyinde somut olarak de
ğerlendirmek kadar merkez köyler aracılığıyle 
öteki yerleşimlere hizmet götüren kamu kuru
luşlarının hizmet sunma kriterlerini merkez köy 
ve çevresinin fizikî, sosyal ve ekonomik özel
liklerini, merkez köylerde yoğunlaştırılmağı ge
rekli görülen hizmet ve tesislerden bugünede-
ğin götürülmüş olanları önemle gözönünde bu
lundurmak gerekmektedir. Konu bu yönüyle, 
alan çalışmalarını da öngören ilgili kuruluşla
rın verimli bir işbirliği içinde teknik düzeyde 
çalışmalar yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
çalışma, Devlet Planlama Teşkilâtının yürütü-

cülüğünde ilgili kurumlar arasında gerekli iş
birliği de sağlanarak merkez il ve ilçe düzeyin
de başlamış bulunuyor. Merkez köylerin kesin 
olarak tespit edilmesi safhasında teknik çalış
malarla köylü eğiliminin ağırlıkları ölçüsünde 
bağdaştırma önemle gözetilecektir. 

Sayın Ecevit, sekiz yıllık temel eğitime geçi
şin erken olduğunu, ilkokullara dayanan orta
okul birinci devre düzeyinde meslekî ve teknik 
okulların açılmasının daha iyi olacağını ifade 
etmişlerdir. 

Sekiz yıllık temel eğitim, çağ nüfusunun tü
münü ancak uzun dönemli perspektif sonunda 
kapsayacak. Bugün orta öğretim birinci devre
sinde % 35 olan bu oran, 1977'de % 50, 1995'te 
% 75 olacaktır M> bu normal bir gelişmeyi gös
termektedir. Bu nedenle, tedricen uygulanacak 
olan sekiz yıllık temel eğitime geçiş ülkemiz 
için erken sayılamaz. 

Amaçlanan gelişmişlik düzeyi, kentleşme 
oranı, sanayi toplum yapısı ve teknolojik sıç
rama gereği gibi unsurlar dikkate alındığında 
beş yıllık temel eğitimin yetersizliği ve bu eği
time dayalı okullarda meslekî ve teknik eleman 
yetiştirmenin imkânsızlığı ortaya çıkmaktadır. 
Uluslararası çalışmalar, 12 yaşında meslek seç
menin sakıncalarını ispatlamış durumdadır. Ül
kemizde de artık beş yıllık ilkokula dayalı mes
lek elemanı yetiştirmek özellikle ileri dönemler 
dikkate alındığında olanaklı görülmemektedir. 
Ancak, kısa dönemde gelişmiş ulusların stan
dartlarının da ülkemiz için uygun olmadığı dü
şünülerek, sekiz yıllık eğitimin son üç yılında 
öğrencilere tarım ve sanata dayalı maharet ka
zandırılması öngörülmüştür. Böylece ileri dö
nemler için sağlam bir temel öğretime geçiş baş
layacağı gibi kısa dönemde bu okulları bitiren
lerin yaygın eğitimden de geçerek kolayca mes
lek edinmeleri sağlanmış olacaktır. 

Sayın Ecevit, «Planın vergi politikası, daha 
doğrusu politikasızlığı öngörülen yatırım hedef
lerine ulaşılabilmesi için gerekli tasarruf hac
minin gerçekleşmesini engelleyecektir.» görüşü
nü ileriye sürmüşlerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan için öngörülen ver

gi politikası ve tedbirleri, tasarruf ve yatırım
ların planlanan düzeye ulaşmasında etkili bir 
araç olarak düşünülmüştür. Vergi politikası ve 
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tedbirleri ışığında yapılan vergi projeksiyon
ları, geçerliliği tespit edilmiş varsayımlara da
yanılarak geliştirilmiştir. Vergi sisteminin es
nekliğini bozan ve sosyal adaleti zedeleyici tesir 
gösteren hükümlerin ekonomik, malî ve sosyal 
amaçlar yönünden giderilmesi esas alınmıştır. 
Etkili bir vergi idaresi, mevcut ve mevzu hu
kuk içinde arzulanan düzeyde vergi geliri sağ
layabilir. Bu nedenle, vergi idaresinde beklenen 
iyileştirmeler, kayıpların önlenmesi, yatırım he
deflerini gerçekleştirecek yeterlikte vergi geliri 
sağlayacaktır. Vergilemede, hem. üretimin fizik 
bünyesi, hem de yatırım - tasarruf ilişkisi tu
tarlı bir şekilde ele alınmıştır. Nitekim, Üçün
cü Planda öngörülen vergi gelirlerindeki artış
lar, geçmiş dönemdeki artışlardan daha yüksek 
olmamıştır. Gerek Teşvik Kanununun getirece
ği yükümlülükler, gerekse Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna katılma nedeniyle doğması muh
temel vergi kayıpları dikkate alındığında vergi 
tahminleri gerçekçidir. Bu bakımdan yatırıla
bilir fonların, kalkınmanın zorunlu kıldığı saha 
lara yöneltilmesini sağlayacak tedbirler gelişti
rilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Ecevit, «işçi tasarruflarını yatırımlar
da değerlendirmek için bugünkü düzene uygun 
olarak Planın öngörebildiği çözüm nedir? Bir 
kalkınma bankası kurulacak, isçi tasarrufları 
da mümkün olursa bu bankaya çekilerek özel 
sektör yatırımları kredilendirilmesinde kullanı
lacaktır.» demektedirler. 

Bir kamu kuruluşu niteliğinde örgütlenmesi 
düşünülen kalkınma ve yatırım bankası, işçi ta
sarruflarının işçi yararına değerlendirilmesi 
için bir kalkınma bankası şeklinde faaliyet gös
terecektir. işçiler için projeler hazırlayacak, iş
çilerce ortaya atılan projelerin geliştirilmesi 
için çalışmalar yapacak veya yatırım imkânla
rını araştırarak isçilere bu konuda yardımcı ola
caktır. işçilerin girişimlerinin eksik ,kalan fi
nansmanı da bu bankaca kredi şeklinde sağla
nacaktır. Bankanın teknik servislerinin işçile
rin tasarruflarının yatırımlara dönüştürülmesi
ne ilişkin faaliyetlere yardımcı olması da öngö
rülmektedir. Bu tip bir örgütlenme içinde işçi
lerden toplanacak tasarrufların kredi şeklinde 
özel sektöre kaydırılması bahis konusu değil
dir. Yeni kuruluşun genel olarak kamu kayna
ğına dayanması öngörülmektedir. Banka, yurt 

dışındaki işçi mevduatlarının toplanması konu
sunda da faaliyet gösterecektir. Fakat, işçi ta
sarruflarının yatırımlara dönüştürühnesine iliş
kin faaliyetinde banka, topladığı işçi tasarruf
larının üzerinde bir kaynağı bu konuya tahsis 
etme durumunda olacaktır. 

Sayın Ecevit, «Türkiye'ye gelen işçi döviz
leri ikinci Plan hedeflerini çok aşmıştır, Planın 
bu ilk tahminlerinde yanılmış olması doğal sa
yılabilir; fakat geçirilen bu tecrübeye rağmen 
Üçüncü Plan, son yıllarda açıkça görülen artış. 
eğilimlerini bilmemezlikten gelerek gene yanlış 
tahminler yapmakta, gerçekçi olmayan hedef
ler saptamaktadır.» görüşündedir. 

Türkiye'ye gelen işçi dövizlerinin ikinci 
Plan hedeflerini çok aştığı doğrudur. Gerçek
ten işçi dövizleri, ikinci Plan döneminde bekle
nenin üstünde bir gelişme göstermiştir. Ancak, 
stratejide ve Üçüncü Planda, işçi dövizlerinin 
bugünkü artış eğilimlerinin aynı hızla devam 
etmeyeceği varsayılmış ve bilerek normal dü
zeyde döviz geliri tahminleri yapılmıştır. Bu du
rumun nedenleri şunlardır : 

Yurt dışında bulunan işçi sayısı öngörülen 
hedeflere ulaşsa bile, bunların uzun dönemle 
yaşayışlarında değişiklikler olacaktır. Bulun
dukları ülkelerin tüketim kalıplarını gittikçe 
daha fazla benimsemeleri tabiî olan işçilerin, 
Türkiye'ye gönderdikleri döviz miktarında bu 
bakımdan bir azalma olabilir. Kaldı M, igçi dö
vizleri, dış ekonomiler deki1 konjonktüre karşı 
çok duyarlıdır. Bu ekonomilerdeM en ufak bir 
gerileme tesirini yabancı işçiler üzerinde göster
mektedir. Bu nedenle stratejinin ilk dilimi olası 
Üçüncü Planda ve uzun dönemli hedeflerde işçi 
gelirlerinde bilerek ihtiyatlı olmak tercih edil
miştir. Çünkü, Türkiye'nin sanayileşmösininj 
kontrol edemeyeceğimiz ve büyük dalgalanma
lar gösterebilecek unsurlara dayandıiılnıası sa
kıncalı görülmüştür. İşçi dövizleri ise bir yıldan 
diğerine dalgalanma gösterecek niteliktedir. 
işçi dövizleri konusunda yapılan tahminlerin 
düşük olması, işçi dövizlerinde artışın istenme
diği veya işçi dövizlerinin değerlendirilemeye-
ceği anlamına hiçbir şekilde yorumlanamaz. 
Planda işçi dövizlerinin en tesirli kullanımı ko
nusunda tedbirler geliştirildiği gibi tahminlerin 
üstünde işçi geliri sağlandığı takdirde ne yapı
lacağına da değinilmiştir. İşçi gelirlerini düşük 
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tutarak yapılmak istenen sanayileşmenin aksa
madan devam etmesini sağlamak ve ekonominin 
dış ekonomilerdeki dalgalanmalardan olumsuz 
yönde etkilenmesini önlemektir. 

'Sayın Ecevit, «Plan, nerelerde, hangi alan
larda reform ihtiyacının duyulduğunu belirt
mekle yetiniyor; fakat reformların nasıl olaca
ğını, nasıl olması gerektiğini hemen hiç anlat
mıyor. Plan, iktisadî Kamu Kuruluşlarında 
ciddî bir reform düşünmemiş hatta sistemin dı
şına çıkılamaz diye reddetmiştir.» 

Plan, sadece hangi alanlarda reform ihtiya
cının duyulduğunu belirtmekle yetimemekte-
dir. Planın «Politikalar ve reformlar» kesimin
de genellikle, reform yapılacak konulardaki 
sorunlar özetlenmekte, reformun kapsam ve he
defi belirlenmekte ve yapılacak reformların il
keleri açıklanmakta'dır. Bu ilkeler ışığında ha
zırlanan ve hazırlanmakta olan reformlar ayrın
tılı olarak ayrı kanun tasarıları halinde huzuru
nuza gelecektir. Planın 2192 numaralı parag
rafında yer alan; «Kamu İktisadî Teşebbüsleri
nin yukarda sayılan hedefler doğrultusuna ko
nulmasında değişiklikler, mevcut düzeni aksat
mayacak şekilde ve belirli bir süre içinde yapı
lacak, böylece reformun sarsıntısız bir şekilde 
uygulanması sağlanacaktır.» ifadesi, «Plan, ikti
sadî Kamu Kuruluşlarında ciddî bir reformu 
düşünmemiş, hatta sistemin dışına çıkılamaz 
diye reddetmiştir» şeklinde yorumlanıyorsa, 
bu doğru değildir. Kamu iktisadî Teşebbüsleri 
reformuna büyük önem verilmektedir. Ancak, 
Kamu iktisadî Teşebbüslerinin yatırımlar ve 
üretim içindeki oranları büyüktür ve Üçüncü 
Planda öngörülen hedeflerin gerçekleştirilme
sinde Kamu İktisadî Teşebbüslerindeki uygula
ma önem taşımaktadır. Bu nedenle planda yer 
alan ifadeyle, Kamu iktisadî Teşebbüsleri re
formunun mevcut yatırım ve üretim çabalarını 
aksatmayacak biçimde yürütüleceği belirlenmek 
istenmiştir. 

Sayın Ecevit, planın hizmetler kesiminin 
Türkiye için sağlıklı sayılmayacak ölçüde ge
nişlemesini öngörüyor, şeklinde bir mütalâada 
bulunmuşlardır. 

Hizmetler sektöründeki gelişmeler esas iti
bariyle sanayi ve tarım gibi üretken sektörler
deki gelişmelere bağlı olduğundan, hizmetler
deki gelişme hedefleri üretken sektörlerde ön

görülen hâsıla artışlarına uygun olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca, halkımızın çoğu bugün as
garî beşerî ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir 
düzeyde bulunduklarından, bu kişilere eğitim, 
sağlık gibi hizmetlerin götürülme zorunluğu 
hizmetler sektörünün planda öngörülen düzeye 
ulaşmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu düzey 
gelinmekte olan ülkelerdeki oranlarla karşılaş
tırıldığında aşırı bulunmamaktadır. Şöyle ki: 

Hizmetler sektörünün gaynisâtfi yurt içi hâ
sıladaki oranı Türkiye'nin üçüncü Planda ön
görülen gelişmişlik düzeyiyle mukayese edi
lebilecek dönemleri itibariyle Yunanistan'da 
1958'de % 55, Japonya'da 1960 yılında % 50, 
Meksika'da 1965 yılında % 52.5, Japonya'da 
yine 1958 yılında % 54.5, italya'da ise 1958 
yılında % 58.5'tır Türkiye'nin Üçüncü Plan dö
nemi için hedef aldığı hizmetler sektörünün 
gayrisâfi millî hâsıla içindeki payının yüksek 
olmadığı, aksine 1972 - 1977 döneminde bu pa
yın düştüğü ve Üçüncü Planın hizmetleşen de
ğil, sanayileşen bir Türkiye öngördüğü ortaya 
çıkmaktadır. 

ıSaym Ecevit, «Planın stratejisi var, fakat 
uygulama politikaları yoktur. Hedefler saptan
makta, fakat çoğu kez o hedeflere nasıl ulaşı
lacağı anlatılamamaktadır» demektedir. 

Planın stratejisi gayet tabiî vardır. Daha 
doğrusu plan, perspektif stratejiye dayalıdır. 
Uygulama sektörel plandaki ilkelere, tedbir
lere, projelere göre yürütülecektir. Gerekli hal
lerde yatay ve dikey ilişkileri kurulmuş mas-
ter planlar uygulama, programlama âleti olarak 
kullanılacaktır. Ayrıca bölge düzeyinde il ma
hallî idareler planlaması âleti de getirilmiştir. 

Bunlardan başka, planın beşinci kesimi şu 
politikaları kapsamaktadır : 

Tasarruf ve finansmana ilişkin politikalar, 
Dış ekonomik ilişkiler politikası, 
Yatırımlara ilişkin politikalar, 
Fiyat, ücret ve ticaret politikası, 
Ekonomik ve malî örgütleşme politikası. 

Yeni plan bütün bu uygulama, araç ve sistem
lerini altıncı kesimde uygulama düzeni bölü
münde ayrıca açıklamış bulunmaktadır. 

Bu konuyu bitirirken Sayın Hüdai Oral'ın, 
tabiî kaynaklara yatırım, tarım ve köylü so
runu, hizmet kesiminin payı, işçi dövizleri, ge
lir dağılımı hususlarındaki öneri ve eleştirileri
ne cevaplarımı Sayın Ecevit'i cevaplarken açık-
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lamış bulunduğumu sanıyorum. Ayrıca kendi
sine teşekkür ederim; bize olumlu önerilerde 
bulunduğu için. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi 
de kişisel görüşlerini açıklayan sayın milletve
killerinin görüşlerine ve sorularına cevaplarımı' 
arz etmek istiyorum. 

ISayın önder, geniş bir şekilde Avrupa Eko
nomik Topluluğu konusu üzerinde görüşler ile
riye sürmüşlerdir. Bu konudaki görüşlerimizi 
bir defa daha arz etmek istiyorum. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna gümrük 
birliğiyle katılma tercihi 1963 yılında Ankara 
Anlaşmasının imzalanması ile yapılmıştır. Ha
zırlık döneminin sonlarına doğru geçiş dönemi 
koşullarını tespit etmek üzere yapılan katma 
protokol çalışmalarında Türkiye'nin her istedi
ğini kabul ettirmek olanağı gayet tabiî olarak 
bulunamamıştır. 

Ancak, altı üyeli topluluğun geçen yıl için
de genişlemesi söz konusu olduğunda Türkiye' 
de de Üçüncü Plan nazlılıkları oldukça ilerle
miş bulunuyordu. Dolayısıyle, memleketimizin 
nasıl bir kalkınma stratejisi izleyeceği ve hangi 
tipte bir sanayileşmeye gideceği belirlenmişti. 

Topluluğun genişlemesi olayından yararla
narak Türkiye'nin tercihini yapmış olduğu şe
kildeki sanayileşmesini mümkün kılacak tek
lifleri topluluğa yapması imkânı bulunmuştu. 
Bu teklifler, katma protokolün gümrük birliği
ne ilişkin hükümlerine esneklik getiren istek
leri kapsamaktadır. 

Tekliflerimiz halen müzakere safhasındadır. 
Ancak, Avrupa Ekonomik Topluluğu teknisyen- j 
leriyle Türk teknisyenleri arasında bir noktada 
tam bir mutabakata varılmıştır. O da, Türkiye | 
sanayileşmek zorundadır. Buna imkân verecek 1 
şartlar hazırlanmalıdır. Esasen Ankara Anlaş
ması da bunu öngörmüştür. Bunun üzerinde mu
tabakat vardır. 

öte yandan, Türkiye, kalkınmasının uzun dö
nemli stratejisini çizmiş, sanayileşme tercihini 
yapmış ve Üçüncü Planı da bu esaslara göre ha
zırlamıştır. Bu durum halen tekliflerimizin ta
mamen kabul 'edildiği anlamına gelmeyebilir. 

Ancak, bu isteklerimizin bugünden bütünüy
le yerine getirilmesi mümkün olmazsa ve ileride
ki yıllarda istediğiniz yöndeki sanayileşmeyi 
güçleştiren durumlarla karşılaşırsak, Türkiye | 

gerekli olan tedbirleri almak yoluna gidebilecek
tir. Esasen millî hedeflerle uluslararası taahhüt
lerin çelişmemesi lâzımdır. Ancak böyle bir me
sele ortaya çıkarsa o takdirde de millî hedeflerin 
önplanda tutulması gereklidir. 

Bu bakımdan, tekliflerimiz bugünden henüz 
kabul edilmemişse, uygulamada bu tedbirlerin 
alınması ve sanayileşmemiz için gerekli vasatın 
hazırlanması yoluna gidilecektir. 

12 ve 22 yıllık listelerin yeterli korumayı 
sağlamaması veya konsolide liberasyon listesin
de yer alan mallarla ilgili olarak kurulacak sâ
nayilerin tehlikeyle karşılaşması gibi durumlar 
söz konusu olursa, yukarıda açıklanan şekilde 
bir uygulamaya gitmek düşünülecektir. 

AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) den ta
rım alanında aldığımız tavizler şüphesiz daha da 
geliştirilebilir. Ancak, biz Avrupa t Ekonomik 
Topluluğunun gümrük birliği üyeliğine aday 
olduğumuzdan ve tarım sektörü Gümrük Birli
ğinin kapsamı dışında olduğundan bu konuda 
çok ısrarlı duruma giremeyiz. 

Bununla beraber, tarım tavizlerinin iyileşti
rilmesi konusunda da büyük çabalar sarf etmek
teyiz. 

Topluluk bizi genel Akdeniz rejiminde mü
talâa etmek istemiştir. Ancak, son yapılan temas
lar, tarım tavizleri konusunda Türkiye'yi Akde
niz rejiminden ayrı düşünmeleri bakımından çok 
başarılı olmuştur. 

Tarım revizyonunu bir yıl önceye almak ve 
bundan da daha önce 1973 başında genişleme 
olayı bakımından önem arz eden bazı tarımsal 
ürün ihracatımızın tavizlerini artırmak için mü
zakerelerin yapılmasına karar verilmiştir. Bü
tün bu konular müzakere safhasındadır. Henüz 
kesin bir sonuç arz edecek durumda değiliz. 

Sayın önder, «Planın tabiatında enflasyon 
vardır. Kalkınma planları açık finansman öngör-
meliydi.» demişlerdir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda açık finansman 
kesinlikle öngörülmemiştir. Kamu kesiminin ge
rek finansman, gerekse genel ekonomik denge 
analizini aksettiren tablolarda yer alan ve ek 
finansman ihtiyacı olarak belirtilen kısım açık 
finansman deyimiyle ifade edilmek istenen kav
ramdan mahiyet itibariyle çok farklıdır. Açık 
finansman, öngörülen yatırımlar toplamı ile, iç 
tasarruflar ve dış tasarruflar toplamı arasında
ki bir fark olduğu zaman söz konusu olabilir. 
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Tablo 105*te de görüleceği üzere, planda toplam 
tasarruflar ve yatırım dengesi saptanmıştır. An
cak, tablo 114te yer alan ek finansmanın gere
ğinin uzun vadeli borçlanma ile giderilmesi 
mümkündür ve planda öngörülen husus da bu
dur. 

Sayın Cavit Okyayuz, İçel ilinin ve Doğu Ak
deniz sahillerinin tabiî, ve tarihî açıdan turizm 
potansiyelinin yüksek olduğuna değinerek, bu 
yörenin neden turizm öncelik bölgeleri içine 
alınmadığını ve fiziksel planlarının yapılmasının 
düşünülüp, düşünülmediğini öğrenmek istemiş
tik 

Bilindiği üzere Üçüncü Planda turizm alanın
da yapılacak alt ve üst yapı yatırımlarının, po
tansiyelinin yüksek öncelik bölgelerinde yoğun
laştırılması ve yatırımların fiziksel plana uygun 
olması fikri benimsenmiştir. 

• * 

Türkiye'nin turizm açısından önceliği olan 
bölgeleri; tabiî zenginlikleri, mevcut alt ve üst 
yapı donatımı ve turist sevk eden ülkelere ya
kınlığı dolayısıyle Marmara, Ege ve Batı Ak
deniz bölgeleriyle, Göreme, Uludağ ve çevresi 
gibi bazı yörelerdir. Planlı dönemde bu alanlara 
olan turizm talebi dikkate alınarak bu yöreler
de düzenli bir arazi kullanımı sağlayabilmek için 
fiziksel planlama çalışmalarına girişilmiştir. Çe
şitli ölçeklerde yapılan bu planlar ilgili kamu 
kuruluşlarınca belirli bir program dâhilinde 
yapılmaktadır. 

Söz konusu bölgeler için yapılmakta olan 
planlar tamamlanınca peyderpey Sayın Cavit 
Okyayıi/i'un ifade ettikleri Doğu Akdeniz ve 
Türkiye'nin diğer potansiyeli olan turizm bölge
lerinin de planlanmasına geçilecektir. 

Sayın Cavit Okyayuz ve diğer bazı millet
vekilleri, Karayollarına ayrılan yatırım tutarı
nın - ki, 7 600 000 000 TL.sdır - yetersiz oldu
ğunu, il yollarının biran önce tamamlanması lâ
zım geldiğini, il yolları için ancak 100 milyon li
ra aynlabildiğini, memleketimizde yem yollar 
yapılmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. 

öncelikle Karayollarına ayrılması planlanan 
yatırım tavanının 7 600 000 000 olmadığını be
lirtmek gerekmektedir. Karayolu için üçüncü 
Planda ayrılması planlanan miktarlar şöyledir: 

Karayolları. Genel Müdürlüğünde 7 750 000 000, 
YSE (Yol Su Eektrik) Genel Müdürlüğünde 

1700 000 000, 

Turizm yollan için 500 milyon. Toplam ola
rak 1971 fiyatları ile 9 950 000 000 TL. sı har
canacaktır. Bu konuda biraz daha ilâve bil
giler arz etmeme müsaadenizi istirham ediyorum. 

Karayolları Gene! Müdürlüğüne ulaştırma 
ve turizm sektörlerinde 1971 yılı fiyatları ile, 
Birinci Planda 4 802 000 000, İkinci Planda, 
6 990 000 000 ödenek ayrılmıştır. Genel Müdür
lüğün gerçekleştirdiği yatırım rakamları ise, 
yine 1971 yılı fiyatları ile, Birinci Plan için 
4 727 000 000 TL. sı, İkinci Plan için de 
6 918 000 000 TL. şıdır. 

İstanbul'daki Boğaz Köprüsü, Haliç Köprü
sü ve çevre yolları 1974 yılında bitecek şekilde 
programlanmıştır. Bu projeler Karayolları Ge
nel Müdürlüğü yatıranlarının büyük bir kısmı
nı teşkil etmektedirler. 

İstanbul çevre yollan, Boğaziçi ve Haliç 
köprüleri projesinin toplam maliyeti 1 560000 000 
liradır. Şimdiye kadar yaklaşık olarak 
800 000 000 harcanmıştır. Bu projeden başka 
Üçüncü Plan dönemi sonunda tamamlanmak 
üzere programa alınmış diğer büyük projelerin; 
Eşrefpaşa - Halkapınar, Haydarpaşa - izmit, 
Tarsus - Pozantı projelerinin yürütülmesi plan
lanmıştır. 

Burada özellikle Sayın Okyayuz'a, Tarsus -
Pozantı projesinin 72 -EO-12330 numara ile 
1972 yılı yatının programına alınmış bulundu
ğunu belirtmek isterim. 

1972 yatınm programına göre, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 1972 yılından daha sonra
ki yıllarda devam edecek olan işlerinin proje 
toplamı 7 043 000 000 liradır. 

Bir başka deyimle, Karayollan Genel Mü
dürlüğünün ikinci Plan döneminde uygulamaya 
koyduğu ve Üçüncü Plan döneminde de devam 
etmek zorunluğunda olduğu işlerin toplam ma
liyeti 7 043 000 000 liradır. Bu miktarın 
3 405 000 000 u verilmiş, geriye 3 638 000 000 

; liralık iş kalmıştır. Ancak, Karayolları Genel 
; Müdürlüğü Üçüncü Plan teklifinde devam eden 
I işleri için 7 428 000 000 lira istemiştir. Bu istek 
i Üçüncü Plan dönemi yatınm tutarının hesaplan-
| masında nazara alınmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde öncelikle 
; devam eden işlerin bitirilmesi ve gerekli yerler

de mevcut yolların standartlarının yükseltilme-
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si için 7 750 000 000 TL, öngörülmüştür. Bu I 
tutar Karayollarının devam eden işleri için tek- I 
lif ettiği tutardan 322 milyon lira fazladır. 

Ayrıca, Sayın Okyayuz'un değindiği, il yol
larına ayrılan Ödenek tutarını da düzeltmek is
terim. 1972 yılı programında il yolları için ko- I 
nulan ödeneğin tutarı 164 milyon liradır. Yeni 
yollar konusundaki hususları ise Sayın Turgut'a I 
arz ettiğim cevaplarda belirtmiştim. I 

Sayın Seydibeyoğlu, Karayollarına ayrılan I 
ödeneği yine az bulduklarım ve toplam yol ağı I 
uzunluğunun yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu hususlar Sayın Turgut ve Sayın Okyayuz'a I 
verdiğim cevaplarda açıklanmıştır. I 

Sayın Seydibeyoğlu'nun diğer bir beyanı; I 
«Planda sorunlar iyi tespit edilmiş fakat bun- I 
ların çözümü için getirilen amaç ve araçlar tat- I 
minkâr görülmüyor. Sanayileşme tercihine ka- I 
tılırız ama bunun külfetini fakire yüklemenin 
karşısındayız.» diyorlar. I 

Ayrıca «Planda vergi reformu konusu işlen- I 
memiştir, oysa bu önemli kamu geliri açığı daha I 
ne kadar zaman az gelirli vatandaşın sırtından I 
karşılanacak?» demektedirler. I 

Türkiye, bugünkü tarımsal yapısının tabiî I 
bir sonucu olan düşük verimlilik, düşük gelir ve I 
sınırlı ve istikrarsız istihdam potansiyeli sorun
larını, verimliliği ve yarattığı geliri yüksek 
olan ve vatandaşa daha bol istikrarlı iş imkân- I 
lan sağlayan köklü bir sanayileşme ile çözebi- I 
lir. 

öte yandan gelirin hızla artırılması gelir da- I 
ğılımının iyileştirilmesi için gerekli şartları ha- I 
zırlayacaktır. Hızlı ve köklü bir sanayileşme- I 
nin gerçekleştirilmesi için planımızda tespit edil- I 
miş olan araçların kalkınmanın külfetini az ge- I 
lirli vatandaşa yüklediği iddia edilemez. Gerek I 
stratejide, gerek planda tasarruf ve finansma- I 
na ilişkin olarak yer alan politika ve ilkeler I 
kalkınmanın külfetinin nasıl paylaşılacağını or- I 
taya koymaktadır. Nitekim planın maliye poli- I 
tikası bölümünde kamu gelirlerine uygulamada I 
daha fazla esneklik getirileceği ve bu amaçla I 
kazanılan gelirin yıl içinde vergilendirilmesi im- I 
kânlarının araştırılacağı belirtilmekte; tespit I 
edilen tasarruf miktarına daha çok mevcut sis- I 
temin ıslahı ve gelir esnekliğinin yükseltilmesi 
suretiyle ulaşılacağı öngörülmekte; | 
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Ayrıca, vergi gelirlerinin verimliliğini artır
mak için vergi toplama ve kontrol sisteminin dü
zenleneceği, 

Vergi, politikasının temel ilkesinin ödeme gü
cüne göre vergilendirme olacağı ve Gelir Ver
gisinde ver^i tarifesinin müterakkilik yönün
den yeniden gözden geçirileceği, alt ve orta ge
lir dilimlerinde öngörülen aşırı müterakkiliğin 
yumuşatılacağı ve yatay vergi-eşitliğini zedele
yen istisnaların kaldırılacağı açıkça belirtilmiş-
UL. 

Gelir dağılımının iyileştirilmesi planda bir 
amaç olarak tespit edilmiştir. Bunu sağlaya
cak hedeflerin verilmemiş bulunması, bazı ge
lişmeleri sayısal ifadelere bağlamanın güçlüğün
den ileri gelmektedir. Aslında-çeşitli gelir grup
ları ve bölgeler arasında gelir dağılımının iyi
leştirilmesi ve sosyal güvenliğin bütün toplumu 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, ancak sa
nayileşmeye bağlı olarak uzun dönemde gerçek
leştirilecek bir amaç olarak görünmektedir. Esa
sen gelir dağılımı sorununun çözümü tamamen 
sanayileşme ile mümkündür. Çünkü tarım, ta
biatı icabı verimliliği düşük ve az gelir yaratan 
bir faaliyet koludur. Bu aslında her ülkede de 
böyledir. Yani tarımda çahşan nüfus gelirden 
daha az pay almaktadır. Nitekim, Almanya'da 
tarımda çalışanların toplam çalışanlar oranı yüz
de 10, bunların gelirden aldıkları pay yüzde 
4'tür. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Bu bakımdan nüfusun büyük bir kısmını 
tarım kesiminde barındıran ülkemizde gelir da
ğılımında dengesizliğin göze çarpması tarımsal 
yapıdan ileri gelen bir durumdur. Bu nedenle 
hızlı sanayileşmeyi başardığımız ve nüfusumuzun 
daha büyük bir kısmını sanayi kesimine yerleş
tirdiğimiz nispette daha çok sayıda vatandaşla
rımıza fazla gelir dağıtmak imkânı bulunmuş 
olacaktı:'. 

öte yandan bu dönemde hâlâ tarımda çalış
makta olan nüfusumuz da gelirden fazla pay ala
bilecektir. Çünkü sanayileşme tarımda maki-
nalaşmayı ve modernizasyonu sağlayacak, trak
tör, gübre, sulama, ilaçlama gibi tarımda verim
liliği artırıcı imkânlar ancak sanayileşme ile ge
liştirilebilecektir. Verimliliğin artması tarım ke
siminde çalışanların gelirlerinin yükselmesi so
nucunu doğuracak gizli işsizlik de azalacağı için 
tarım gelirinden adam başına düsen pay daha da 
artacaktır. 
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~» Dolayısıyle Üçüncü Beş Yıllık Planda gelir 
dağılımı dengesizliğini yaratan sebeplerin orta
dan kaldırılması yolu ile bu sorunun çözümü ele 
alınmış ve bu nedenle mesele uzun vadeli bir 
amaç olarak da benimsenmiştir. 

Sayın işgüzar ormanda ve orman ürünleri
nin pazarlanmasıyle ilgili bazı sorular sormuşlar-

- dır, 
Sayın Hilmi tşgüzar'm bu sorusu planla de

ğil uygulamayla ilgilidir. Orman ürünleri satış
ları ağaç cinsini, iklim koşullarına, yöresel şart
lara ve talebe bağlı olarak çeşitli şekillerde yapı-
lagelmiştir. 

jSaym işgüzar ayrıca, «Yurt düzeyinde bü
yük bir tehlike arz eden erozyon ve sel âfetleri
nin önlenmesinde önemli rol oynayan ağaçlandır
ma konusunda Üçüncü Plan döneminde ne yapı
lacaktır?» demişlerdir. 

Birici ve ikinci Plan dönemlerinde ağaçlan
dırma için 1971 sabit fiyatlarıyle 440 000 000 
ve 621 000 000 lira olmak üzere toplam 279 218 
hektarlık ağaçlandırmayı gerçekleştirebilmek 
için 1 061 000 000 liralık yatırım yapıldığı hal
de, sadece bu planda ağaçlandırma için 
1 028 000 000 liralık yatırım öngörülmüştür. 

Ayrıca, perspektif dönemde 200 000 hek
tar kadarı üçüncü Plan döneminde gerçekleş
tirilmek üzere orman içi ağaçlandırma çalışma
ları dışında ilk defa olarak hızlı gelişen ağaç 
türlerinden oluşan 485 000 hektar tutarında 7 
adet proje hazırlanmış, uygulamaya konmak üze
re teşebbüse geçilmiştir. 

, Sayın Hilmi işgüzar'm diğer bir mütalâası 
«ikinci Beş Yıllık Planda ele alman Hükümet 
konakları tahakkuk ettirilmiyor, üçüncü Beş 
Yıllık Planda teklif edildiği zaman reddedili
yor.» olmuştur. 

ikinci Beş Yıllık Planda ele alınan Hükümet 
konaklarının tahakkuk ettirilmemesi diye bir ko
nu yoktur. Ancak keşif ile tespit edilen proje 
maliyetlerinin, inşaat sırasında ortaya çıkan tek
nik zaruretler dolayısıyle, artması veya ihtiyaç 
programlarının değişmesi sebebiyle projelerinin 
başlangıç maliyetlerinde önemli artışların ortaya 
çıkması söz konusu olmaktadır. Bunun sonun
da ise projeleri muhakkak olarak tamamlanmak
ta, yalnız bitirilme tarihleri bazan, birçok ah
valde ertelenebilmektedir, üçüncü Beş Yıllık 
Plan için teklif edilip de reddedilen Hükümet 
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konağı projesi yoktur. Üçüncü Plan yatırımları 
sektör vazmda global olarak hazırlanmıştır. Pro
je seviyesindeki çalışmalara Üçüncü Planın ke
sinleşmesinden sonra yıllık program hazırlık ça
lışmaları sırasında başlanacaktır. 

Sayın Kürşad, planda enerji sektörü bölümü
nün dağınık olduğunu, derli, toplu yazılmadığı
nı; uygulama, politika ve ilkeler kısmının da 
değişik yerlerde ifade edildiğini belirtmişlerdir. 
Elektrik enerjisi hedefinin 1977 yılında 20 mil
yar kilowat-saat olarak küçük tutulduğunu, aslın
da yetkili mercilerin bu rakamı 22 400 000 000 
olarak gösterdiklerine değinmişlerdir. Ayrıca, ki-
lowat-saati 76 kuruşa mal olan gaz türbünleriy-
le enerji talebinin karşılanması yoluna gidildi
ğini, halbuki bundan çok ucuz enerji kaynakla
rımız bulunduğuna değinmişler ve bilhassa Ek 
bistan, Afşin kömür yataklarından istifade im
kânları üzerinde durmuşlardır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dokümanında enerji 
sektörü gerçekten diğer sektörler gibi aynı sıra
da ve bölümler içerisinde kaleme alınmış, Sayın 
Kürşat'ın bahsettiği uygulama, politika ve ilke
ler aynı kesimde, Planın 617 - 631 nci sayfala
rında gösterilmiştir. 

Sayın Kürşat'ın 1977 yılı için yetkili merci
lerce belirtildiğini ifade ettiği 22 400 000 000 
kw. lık elektrik enerjisi tahmini doğrudur. An
cak bu tahmin 1971 yılı ortalarında yapılmış
tır. Kanunları gereği elektrik enerjisi planla
masını yapmakla görevli olan iki kuruluşumuz 
vardır. Bunlar Türkiye Elektrik Kurumu ve Dev
let Planlama Teşkilâtıdır. Bu kuruluşlar sık 
sık tahminleri revize ederler ve en son gelişmele
re göre orta vadeli planlarını devamlı olarak ye
nilerler. 

Planın tanzimi esnasında en son tahminler 
kullanılmış ve ülkemizde elektrik enerjisi plan
laması yapmaya yetkili olan bu iki kuruluş tan
zim ettikleri enerji üretim tahminlerinde muta
bık kalmışlar ve tek değerler dizisi olarak Yük
sek Planlama Kuruluna sunmuşlardır. 

Enerji maliyeti 76 kuruş kw. saat değil fakat 
46 kuruş kw. saate mal olan gaz türbünleri tesi
sinin gayesi, Seydişehir Alüminyum Sanayiinin 
kesilmez takatinin karşılanması, diğer bir deyim
le zaruret halinde kullanılması ve Batı Anado
lu sistemine puan saatlerinde enerji vermesidir. 
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Gaz türbünlerinin devamlı çalışarak sisteme 
temel yük vermesi bahis konusu değildir, tekno
lojik olarak da hemen hemen imkânsızdır. 

Üçüncü Plan döneminde linyit konusuna ge
reken ağırlığın verildiği kanısındayız. Plan do
kümanının «Enerji, madencilik ve reformlar» ke
siminde bu hususta gerekli bilgiler bulunmakta
dır. 

Sayın Kürşad'ın bilhassa üzerinde durduğu 
Elbistan, Afşin linyit yatakları işletmeciliği 
hususunda Bütçe Plan Karma Komisyonunda 
verdiğimiz izahatın kendilerini tatmin etmedi
ği anlamını çıkararak burada biraz daha geniş 
açıklamayı uygun görüyoruz. 

Maraş ilimizin Elbistan, Afşin kazaları civa
rında Alman teknik yardımından faydalanıla
rak, Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ve Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü tarafından 1968 
yılında başlatılan araştırma faaliyetleri sonu
cunda bölgede 3,2 milyar ton düşük kaliteli 
linyit kömürü rezervi bulunmuştur. Bölgede bir 
taraftan araştırmalar devam ederken diğer ta
raftan da Elektrik İdaresi burada kurulması 
tasarlanan bir termik santralin fizibilite etüdü
nü ihale etmiştir. Bu süre zarfında çalışmalar 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının koor
dinatörlüğünde yürütülmüştür. 

Yapılan çalışmaları izleyen Planlama Teşki
lâtı, Nisan 1970 tarihinde Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına proje, inşaat ve işletme saf
halarını tek bir kuruluşun sorumluluğumda 
yürütülmesi ve bunun için TEK kuruluncaya 
kadar EtJbanikm görevlendirilmesi görüşünü 
bildirmiştir. Bu görüş benimsenmiştir ve en 
son olarak da, Etiibanka Ekim 1970 tarihinde 
müşavirlik hizmetlerinin - kömür işletmesini de 
kapsayacak şekilde - ihaleye çıkartılması tali
matı verilmiştir. İhale safhasında TEK'in ku-
rulmasiyle Elbistan - Afşin projesi Etibanktan 
TEK'e intikal etmiş, mühendislik hizmetleri
nin, 7/117 sayılı Kararnameye göre, İhalesi için 
Aralık 1970 tarihinde TEK Yönetim Kurulu 
karar almıştır. 25 . 7 . 1971'de ihale sonuçlan
mıştır. 29 . 7 . 19711de Bakanlıktan ihaleyi ka
zanan firmalar için yeterlik belgesi istenmiştir. 
Eylül 1971 'de bu belgeler gelerek gene aynı ay 
içerisinde sözleşmesi imzalanmıştır. Mühendis
lik hizmetlerine ait akreditifler de Aralık 1971' 
de açılmış ve fiilen işe başlanmıştır. Bunun mü

hendislik sözleşmesi de bir Alman mühendislik 
firması önderliğinde 5 firmadan müteşekkil bir 
konsorsiyum ile imzalanmış olan mühendislik 
sözleşmesi, ilk etapta ele alınması uygun görül
müş olan yılda 15 milyon ton kömür istihsalini 
gerçekleştirecek kömür işletmesiyle ve 600 me-
gawat gücünde bir termik santralin tesisini 
amaçlamakta ve birbirinden kesin çizgilerle ay
rılmış 3 safhada ifade edilmektedir. Birinci saf
ha avam proje, ikincisi kesin, üçüncü safha kö
mür işletmesine nezaret. 

Bu konuda bazı safhalar geçildikten sonra 
son durumu şu şekilde özetleyebiliriz: 

Baha önce yapılmış olan saha araştırmala
rının sonuçlarını tahkik, eksikliklerini tamam
lamak amadyle yapılmış olan kömür, idroloji, 
idro - jeoloji ve zemin sondajları tamamlanmış
tır, lâboratuvar neticeleri beklenmektedir. Mü
hendislik hizmetlerinin birinci safhası bitmiş, 
kesin proje safhasına geçebilmek için mühendis
le yapılan görüşmeler birkaç gün önce başla
mıştır. Projedeki son gelişmeler neticesi santral 
ünitelerinin sınai işletmeye giriş tarihleri şöyle 
olacaktır: 

Birinci ünite 1.9.1977, ikinci ünite 1.3.1978, 
üçüncü ünite 1.10.1978, dördüncü ünite 1.4.1979. 

Bu izahatımdan da anlaşılacağı üzere, bü
yük proje ile ilgili kamu kuruluşları ellerinden 
gelen çabayı göstererek, projenin realizasyonu-
na gerçekten gayret sarf etmektedirler. 

Planın 630 ncu sayfasının 1124/2 paragra
fında bahsi geçen «(Komşu «ülkelerle elektrik 
enerjisi bağlantısı» deyiminin iSaym Kürşad ta
rafından biraz yanlış anlaşıldığını tahmin edi
yorum. Aynı safihada dipnotta da açıklandığı 
üzere, iki ülkenin (sistemlerindeki puan saatle
ri ve tatil günlerinin farklılığından feyezan 
zamanlarının değişik oluşu, tarafların lehine 
kıymetlendirilmek, arıza hallerinde yardımla-
şabilmek ve yedekleme sorunlarını hafifletebil
mek amaciyle ımuhassalası sıfır olan bir elektrik 
enerjisi 'mübadelesi yapılması gayesiyle elektrik 
enerjisi hattı bağlantısı öngörülmüştür. Bu ted
bir ile Sayın Kürşad'ın da mahzurunu belirttiği 
gaz türbinlerinin yenilerinin tesisinden kaçını-
labilecek yedekleme sorunları bütün gelişmiş 
ülkelerde olduğu tarzda daha kolaylıkla halle
dilebilecektir. Tedbir, asla Demirperde ülkele
rinden temel yük gayeli elektrik enerjisi satına-
lmması hususunu kapsamamaktadır. 
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Sayın Turgut, «MTA Enstitüsü dumansın 
yalat tecrübeleri yapıyor, 'isalbetlidir, bunun 
üzerinde ıdurulmuyor.» delmişlerdir. 

MTA Enstitüsü 6 senedir dumansın yakıt 
üzerinlde çalışmaktadır. Pilot çapta yapılan de
nemeler sonucu toz linyitten dumansız yakıt 
elde edilmiştir. Ancak; bu safhada henüz meka
nik güçlükler ortadan kaldırılamamıştır. Bu 
güçlükler de flbertıaraf edildikten sonra yapıla
cak fizibilite çalışmasiyle ekonomik limitler da
hilinde üretime geçilip geçilmeyeceği kesinlikle 
anlaşılacaktır. 

Birçok sayın milletvekili hayvancılık konu
suyla ilgili mütalâalarda bulunmuşlardır. Bu 
arada Sayın Süleyman Mutlu, Sayın ihsan Ka
badayı ve ıdiğer Ibirçok sayın üye fbu husustaki 
mütalâalarını belirtmişlerdir, Üzerinde durulan 
konular esas itibariyle şunlar olmaktadır: 

Birincisi, hayvancılığın modem teknik hay
vancılık işletmeleri haline dönüştürülmesi için 
tedbir getirilmediği, yem üretimi ve yem sana
yiinin geliştirilmesi için çare düşünülmediği ve 
(bir de hayvancılığa önem verilmesi konusu
dur. 

ISaymi milletvekilleri, Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı gaibi 'Üçüncü Beş Yıllık 
Plan da yurdumuzda ilkel şekilde yürütülen 
hayvancılığın planlı dönemde getirilen yeni bir 
anlayışla ülke şartlarına göre yeniden düzen
lenmesini öngörmiiiştür. Buna göre mera durumu 
elverişli olan yerlerde meraya dayanan, tarla 
ziraati hâkim bulunan ve pazar durumu elve
rişli (alan yerlerde ise yem üretimi ile hağlantı-
sı kurulan yoğun hayvancılığın geliştirilmesi 
yoluna gidilmiştir, özellikle 1 - 6 hayvan barın
dıran geleneksel işletmeler yerine sayıları 15 -
60 iyi kaliteli ineği bulan damızlık yetiştirme 
nüve işletmeleriyle ihtisaslaşmış besi, yumurta 
tavukçuluğu, et tavukçuluğu gibi teknik hay
vancılık işletmeleri kurulımaya başlanmıştır. Bu 
tip işletmelerin Üçüncü Plan döneminde yurt 
sathına (hızla yayılması için özel geliştirme pro
jeleri hazırlanmış ve 1972 yılından itibaren yö
resel olarak uygulanmasına geçilmiştir. Bu pro
jelerden bazıları planın 205 ve 267 nci sayfala
rında belirtilmiştir. 

Yem üretimi ile ilgili olarak Planın 247 nci 
sayfasının 484 ncü prografında her Ibir ürün 
için gelişme büyüklükleri verilmiş, 253 ncü say

fanın 8 nci maddecinde «özellikle hayvan ıslahı, 
besi ve sütçülük projelerinin uygulandığı alan
larda yeni üretimi, özel projelerle yürütülecek 
pazarlama, yem 'kurutma ve işleme tesisleri ku
rularak kamu kuruluşlarınca sözleşmeli yem 
üretimi sağlanacaktır» tedbiri getirilmiştir. 
Böylece ibu tedbirlerle yurdumuzda halen mev-
cudolmayan yem pazarının Devlet garantisi al
tında kurulması da sağlanmıştır. 

Çayır ve meraların durumu 254 ncü sayfanın 
493 ncü maddesinde ele alınmış, ancak kamu ve 
köy orta malı meralardan 'kimlerin nasıl ve ne 
şekilde yararlanacağı hakkında kanunların bir 
ve ikinci plandaki önerilere rağmen Parlamen
todan henüz çıkmayışı, mera düzenlenmesini 
geciktirmiştir. 

Yurdumuzun salhibolduğu yem kaynakların
dan üretilen yemlerle bunların hayvan beslen-
mesindeki değerleri Planda 264 ncü sayfada 
«Yem dengesi tablosunda» gösterilmiştir. Sana
yi yemleri ise, 311 nci sayfada «Gıda sanayii» 
bölümlünde yer almıştır. Yem sanayiinde yılda 
ortalama % 12,8 oranındaki büyüme de 317 nci 
sayfadaki tabloda gösterilmiştir. 

Sayın 'Mutlu ve l&ayın Kabadayı, «Planın 
153 numaralı tablosunun altında tabloda yer 
alan malların Birinci ve İkinci Plan dönemle
rinde miktar ve değer olarak karşılaştırılması 
mümkün olmadığından gelişme hızı verilmiştir 
deniyor, mümkün olmayan /bir şeyden nasıl ne
tice çıkarılıyor» demişlerdir. 

Birinci Planda 'kullanılan metodun sonucu 
olarak sadece önemli malların miktarları ile 
hayvancılık kesiminin toplam değeri yer almış
tır. İkinci Planda ise (bütün mallar ayrıntılı 
olarak ele alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle 
planlarda aynı mallar yer almadığından malla
rın üretimi üzerinde karşılaştırma yapılmamış, 
buna karşılık her iki planda mevcut olan 'büyü
me hızları tablo 153'e aktarılarak, bunların kar
şılaştırılması da yapılmıştır. 

Yine Sayın Mutlu ve Sayın Kabadayı, «Üçün
cü Planda hayvancılık ürünlerinin artırılması 
mümkün değilmiş gibi hesaplar yapılarak, hay
vancılığın gelişme nispetinin düşürüldüğünü, 
Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 1934 
yılında tespit edilen katsayıların kullanıldığını, 
Planda hayvan ürünlerindeki verim seviyesinin 
açıklanmadığını» ifade etmişlerdir. 
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Planın !250 ramı sayfasının '511 raci maddesi ve 
'bununla ilgili dipnotlarda üretim hesaplan ya
pılırken hangi unsurların ğöaömünde tutulduğu 
açıklanmıştır. 'Bundan da anlaşılacağı üzere 
üretimin azamî seviyeye ©karılması için mevcut 
potansiyelin tamamı harekete geçirilmiştir. Yur
dumuzun haiz olduğu bugünkü şartlarda bu se
viyenin üzerinde üretim yapılması şimdilik 
mümkün görülememektedir. 

Planlarda Devlet İstatistik Enstitüsünce 
1934 yılında tespit ettirilen katsayılar hiçlbir 
surette kulılanılmamıştır. Planlama Teşkilâtı 
rakamlara dayanmış, Devlet istatistik Enstitü
sü ise, üretim hesaplarında eski katsayılarını 
'kullanmıştır. Bunun sonucu olarak, iki ayrı 
millî 'gelir hesaplanması meydana çıkmıştır. 
Ancak, iki kuruluş arasında (bu yıl yapılan müş
terek çalışmalarda farklılık giderilerek aynı 
katsayıların kullanılması yönünde anlaşmaya 
varılmıştır. 

Hayvancılık üretiminin hesaplanmasında 
kullanılan ürünlere ait üretim katsayılarının 
Planda açıklanmadığından, sayın konuşmacılar 
yakındılar. 

Sadece hayvancılık kesiminin planlamasında 
kullanılan teknik detaylar yer almış olsaydı, 
huzurunuzda bulunan Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın sayfa olarak hacmi en az iki katı olurdu 
sanıyoruz. 

G-erek Planlama Teşkilâtının kendi imkânla
rı ve gerekse Tarım Bakanlığınca yürütülen ça
lışmalardan elde edilen fiilî sonuçlara göre, her 
yaştaki sığır ve mandaların ortalama karkas 
ağırlıklarıyle ıbu türlere ait ineklerin verdik
leri ortalama süt miktarı Plan dönemleri itiba
riyle bir tabloda gösterilmiştir. Müsaade eder
seniz buradan bir kısmını okuyayım. 

«Her yaşta sığırların ortalama karkas ağır
lıkları planlı dönemin başlangıcı olan 1962 yı
lında 85,5 kilo, Birinci Plan sonunda 88,6 kilo, 
İkinci Plan sonunda 103,4 kilo, Üçüncü Plan 
donunda öngörülen 130 kilodur.» 

Yine Sayın (Mutlu ve Sayın Kabadayı hay
vancılıkla ilgili olarak dengeli beslenme için 
hayvansal protein ihtiyacının karşılanması, ge
netik çalışmalara önem verilmesi, genç hayvan 
kesiminin önlenmesi, et üretiminin arttırılması 
için besi projelerinin yaygınlaştırılmasını ta-

lebetmektedir ve canlı hayvan ile et ihracatı
nın kaldırılmasını kınamaktadırlar. 

Planım 219 ncu sayfasında ve 256 ncı say
fasında açıklandığı gibi dengeli beslenmenin 
sağlanabilmesi için fert başına günde hayvan
sal protein tüketiminin 35 grama çıkarılması, 
ancak uzun dönemde, yani 1987 yünnda müm
kün olabilecektir. Yurdumuzun hayvancılık 
potansiyeli gözönünde tutulunca bu ulaşılabilir 
Ibir hedef olarak görülmektedir. Hangi yetiş
tirme dalı olursa olsun potansiyelin gellifitdriil-
ımesi için genetik çalışmalara öncelik verilmesi
ni ekonomik açıdan zorlamaktadır. Geç gelişen, 
yemden faydalanma kabiliyeti az, düşük ve
rimli hayvanları bugünün şartlarında yetiştir
mede kullanılması zaten mümkün değildir. 
Onun için Üçüncü Plan damızlık hayvan ithali
ne büyük ağırlık vermiştir. Et üretiminin ar-
tırılması amacıyle düzenlemen besi projeleriyle 
ilgili açıklama 267 nci sayfada yer almaktadır. 

Plan yurdumuzun ınenf aatları açışımdan can
lı hayvan ihracını öngörmemiştir. Canlı hay
van ihracatımda genellikle ihracatçılar besi gör
memiş zayıf hayvanları toplamakta, yurt dı
şında Türkiye'den ithal ©dilen hayvan ve hay
van besini ile besicilik yaparak (dış pazarlananı-
za ihraç etmektedirler. Bunun sonucu olarak 
Türk ürünleri dış pazarlarda yine Türk ürün
leri ile rekabet etme durumuna girmektedir. 
Üçüncü Plan canlı hayvan ihracatı yerime et ih
racatını öngörmektedir. Et ihracatı yapıldığı 
takdirde zayıf hayvanları yurt içinde besiye 
alıp et üretimini en az % 35 oranında artırmak 
mümkün olduğu gibi, hayvanın kesilmesi, yü-
zülanesi, işlenmesi ve benzeri hizmetlerin mey
dana getirdiği katana değerleri ihraç etane ve 
daha ön/emlisi, diğer mahsullerinden de istifa
de edilm'esi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, birim hayvan esas tutularak et ih
racatından sağlanan gelirde canlı hayvan ihra
catından sağlanana nazaran daha fazla olmak
tadır. 

Bütün bu nedenler gözönünde tutularak ül
kemiz yararına canlı hayvan ihracatından vaz
geçilmesi öngörülmüştür. 

Sayın Mutlu ve Saym Kabadayı, 157 numa
ralı talep ve 159 numaralı üretim tablolannıda 
toplam etle ilgili Üçüncü Plan rakamlarının 
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aynı olduğuna değinerek, Üçüncü Plan döne
minde et ihracatının da yapılmayacağı gıilbi bir 
yargıya varmışlardır. 

Bu tablolarda etin miktar ve değeri sektör 
ayırımı yönümden kasaplık canlı hayvanın ete 
olan eşdeğeri olarak alınmıştır. Canlı hayvan 
ihracatı öngörülmediğine göre, üretim ve talep 
tablolarında bunun aynı olması gerekir. Hay
vancılık bölümü 261 nci sayfadaki tabloda et, 
barsak, işlenmiş deri ve benzeri maddeler ih
racatının gıda sanayii -sektöründe gösterildiğine 
işaret edilmiştir. 

Buralda sırası gelmişken İSayın Mutlu'nun ko
nuşmasında yaptığı küçük bir hataya da değin
meden geçemeyeceğim. 

Sayın Mutlu, 1987 yılında toplam nüfusun 
65 milyona ulaşacağını belirterek, aynı yılda 
fert başına, 31,7 kilogram et tüketileceği hesa
bı üle toplam et talebinin 2,1 milyar kilogram 
olacağını belirterek, (bunun mümkün olmadığı
nı ileri sürmüşlerdir. 

Sayın Mutlu, 1995 yılı için tahmin edilen 
65 milyonu 1987 nüfulsu olarak kabul ettiği içini 
bu miktar et talebine ulaşmış bulunmaktadır. 
Planda o yıl için tahmin edilen ett talebinin 1,7 
milyar kilograma ulaşacağı beklenmekte olup, 
hayvancılıkta sağlanacak gelişme hızı ile bu 
ulaşılabilir bir hedef olarak görülmektedir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahilsar) — 
iSayın Bakan, ot yediğimiz için çabuk üreriz. 
Onun için 1987 senesinde o seviyeye varacağız. 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKABA 
(Devamla) — Sayın Mutlu ve Sayın ihsan Ka
badayı, «Hayvancılık Üçüncü Planda sathî ola
rak ele alınmıştır, bu dönemde toplam hayvan
cılık yatırımlarına 140 milyon lira ayrılmıştır, 
bu kadar yatırımla Planın 127 nci tablosunda 
tarımsal üretim içinde hayvancılıktan olan pa
yın % 34,6'dan 15 sene sonra % 43,6'ya çıkarıl-
mıası öngörülüyor, yatırım azdır, tedbir yok
tur.» demişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, damızlık hariç, hay
vancılık kesimi yatırımları her üç planda da ta
rım yatırımları içerisinde ele alınmıştır. Planın 
225 nci sayfasındaki tarımsal yatırımların dağı
lımı içinde makina ve ekipmanlar, araştırma, 
yayın ve diğer kamu hizmetleri, tarımsal bina
lar, pazarlama tesisleriyle tohum yatırımları, 
hayvancılık sektörünü direkt olarak ilgilendi

ren yatırımları kapsamaktadır. Ayrıca, en faü-
yük yatırım kalemi olan ısu ve toprak kaynak
larının geliştirilmesi bölümüne ayrılan yatırım
lar da; sulanan alanlarda, özellikle yonca ve 
korunga gibi yem üretiminin yaygınlaşacağı 
nedeniyle hayvancılığın gelişmesine büyük öl
çüde katkısı olacak yatırımlardır. 

Birinci ve ikinci Planda hayvancılık için 
ayrılan yatırım toplamlarının yaklaşık olarak 
iki katı Üçüncü Planda hayvancılık yatırımla
rına ayrılmış bulunmaktadır, örneğin, bunun 
(Saym İMutlu ve Kabadayı'mn, toplam hayvan
cılık yatırımı olarak niteledikleri) 140 milyon 
lirası sadece Üçüncü Plan döneminde dış ülke
lerden ithal edilecek yüksek verimli damızlık
lara ayrılmış bulunmaktadır. Birinci Planda 
36,5 milyon, ikinci Planda 47,2 milyon olmak 
üzere iki plan döneminde toplam olarak 83,7 
milyon liralık damızlık yatırımına karşılık 
Üçüncü Planda bu amaçla ayrılan meblâğ arz 
ettiğim gibi 140 milyon lira olmaktadır. 

Planın hayvancılığın geliştirilmesi için ön
gördüğü anatedbirleri de müsaadenizle kısaca 
arz edeyim: Bunları; besi faaliyetlerinin düzen
lenmesi, et sanayii, hayvan alımı ve fiyat poli
tikası uygulamalarının bir Kamu iktisadî Te
şebbüsü eliyle yürütülmesi, tavan fiyat uygula
masının kaldırılması (narhın kaldırılması) yük
sek verimli hayvan yetiştiriciliğinin desteklen
mesi, hayvancılık kredilerinin artırılması, has
talıkların eradikasyonu, yem üretiminin artırıl
ması, bütün tedbirlerin hayvancılık potansiyeli 
yüksek yerlerde yoğunlaştırılması şeklinde özet
lemek mümkündür. Bunlardan sadece tavan fi
yatı uygulamasının kaldırılmasıyle canlı hay
van destekleme alımlarının yapılması ve bunu 
gerçekleştirmek üzere Et ve Balık Kurumunun 
güçlü hale getirilmesi konusu dahi, Üçüncü Beş 
Yıllık Planın hayvancılığı Sayın Mutlu'nun söy
ledikleri gibi pek de sathî olarak ele almadığı
nı gösterecektir sanırım. 

Gerek komisyonda ve gerekse Yüce Meclis
te üzerine önemle durulan konulardan birisi de 
veterinerler ve veterinerlerin mevcudu, talebi, 
arz ve açığı konusu olmuştur. Müsaade ederse
niz Sayın ihsan Kabadayı ile Sayın Mutlu'nun 
belirttikleri bu konuya kısaca cevap arz ede
yim, 

ikinci Beş Yıllık Plan döneminde hayvancı
lık üretiminde öngörülen gelişme hızı gerçek-
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leşememiş ve plan hedeflerinin yüzde 34 altın
da kalınmıştır. Bu durumda üretim - insangü-
cü ilişkileri açısından veteriner hekim ihtiyacı
nın, planda 'belirtilen 2 500 olması öngörül
müştü. Ayrıca, üçüncü Plan hedefleri ve insan-
gücü hesapları yeni ve geliştirilmiş bir modelle 
yapılmış; burada özellikle insangücünün yerin
de kullanılması gözönünde tutulmuştur. Plan
da verilen veteriner hekim sayıları, odaların, 
Devlet istatistik Enstitüsü ile ilgili bakanlık 
ve (kuruluşların kontrol edilerek ayıklanmış res
mî (belgelere dayalı verilerine dayanmaktadır. 
Tekrar yapılan kontrollerde verilerin doğrulu
ğu tespit edilmiştir, insangücü kullanımı stra
tejisinde teknik insangücünün idarî kademe
de ve büro hizmetlerinde kullanımı yerine, pro
je uygulamaları ve yatırımlarda kullanılması 
esas tutulmaktadır. Veteriner hekim kullanımı
na bakıldığında şöyle bir durum görülmekte
dir. 

Tarım Bakanlığı merkez kuruluşlarında 'ça
lışan veteriner hekimlerin yüzde 36,2'si müşa
virlik hizmetlerinde bulunmaktadırlar. Bunun 
dışında kalan teknik elemanların (büyük çoğun
luğu Zatişleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Sek
reterliği, Yayın Şubesi Müdürlüğü ve Organi
zasyon Metod işlerinde istihdam edilmektedir. 
Bu tür eleman kullanımı, talebi suni olarak şi-
şirebilecek niteliktedir. Planda ıbıı tür ayıkla
malar yapılarak 1972 hayvancılık üretimi, bes
lenme konusundaki ihtiyaç ve veteriner teşki
lâtının yurt çapında teşkilâtlanma gerekleri 
dikkate alınarak ihtiyaç sayısı saptanmıştır. 
Planda belirtildiği gibi, önümüzdeki dönemde 
geliştirilmesi söz konusu olan üretim hedefleri
ne ulaşmak için ilerideki yıllarda ihtiyaç duyu
lacak veteriner hekim sayısı de belirtilmiştir. 
Ayrıca burada üzerinde önemle durulması ge
reken bir husus da planın, sahada çalışacak 
hayvan sağlık memurları konusunda daha bü
yük gelişimi ayrıca öngörmüş 'bulunmasıdır. 
Veteriner hekimler, uygulamada teknik yöneti
mi, teşkilât üstünde denetimi, araştırmalar ve 
danışmanlığı sürdürecek biçimde istihdam edil
mek durumundadırlar. 

Sayın Salih Aygün, eğitim konusunda 8 yıl
lık temel eğitimin nasıl uygulanacağını, ders
lik ve öğretmen ihtiyacının nasıl karşılanaca
ğını sormuşlardır; aynı konuya Sayın Turgut, 

Sayın Eroğan ve Sayın Cinisli de değinmişler
dir. 8 yıllık temel eğitim ancak 2000 yılından 
sonra çağ nüfusunun tümünü kapsayacaktır. 
Son üç yıllık kısmı, 1977'de çağ nüfusunun yüz
de 50'sini, 1955'te yüzde 75'ini kapsayacaktır. 
Bu nedenle, 8 yıllık temel eğitim aşamalı bir şe
kilde uygulanacağından, halen fazla mezun veren 
ilk öğretmen okulu mezunlarının ek kurslarla 
yetiştirilmesi, merkezî köylerde pansiyonlu 
okullar açılması, yatılı bölge okulları açılması
na devam edilmesi yollarıyle bu eğitim gide
rek yurt düzeyinde yaygınlaştırılacaktır. Bu
nun için gerekli yatırım, ödeneği de plana ko
nulmuştur. Bu okullarda son üç yılda maharet 
vermeye yönelecek programların uygulanması 
ve eğitimi, bu eğitim kademesinde getirilen en 
büyük yenilik almaktadır. Kademeli olarak ge
tirilen 8 yıllık temel eğitim mezunlarına, doğru
dan doğruya hayata atıldıkları takdirde, yaygın 
eğitim sisteminde tamamlanabilecek temel ön
bilgi ve maharetler verme konusunda yoğun-
laşılacaktır. Kırda ise bu eğitim bütün köy ço
cuklarının ileri eğitim kurumlarına devam etme
leri konusunda karşılaşılan büyük engeli kaldır
mayı da mümkün kılacaktır. 

Sayın Aygün, kalkınma ve sanayileşmenin 
sağlanmasında en Önemli faktörün teknik eği
timin geliştirilmesi olduğunu, bu alanda tek
nisyenleri ve mühendisleri yetiştirecek sanat 
enstitüleri ve üniversitelerle akademilere plan
da gereken ağırlığın verilmemiş olduğunu, sa
nat enstitülerinin teknisyen okullarına dönüş
türülmesinin sakıncalı olduğunu ifade 'buyur
muşlardır. 

. Üçüncü Planda eğitim sistemi üzerinde ge
tirilen en önemli gelişme, Sayın Aygün'ün de 
üzerinde durdukları gibi, teknik öğretime kesin 
bir ağırlık vermek olmuştur. Bunun en iyi ör
neği 837 nci sayfadaki tablodan izlenebilir. Ge
nel ortaöğretimde meslekî eğitimin oranı 
1971 - 1972 ders yılında yüzde 40 iken, 
1977 - 1978'de yüzde 45 ve 1995 - 1996'da yüzde 
65'e yükselecektir. Bunu sağlamak için sanat 
enstitüleri teknisyen liseleri haline getirilerek 
programları gerçek teknisyeni yetiştirecek şe
kilde düzenlenecek, mezunlarından yetenekli
lerin yüksek öğretime devamı, çeşitlendirilmiş 
yüksek öğretim giriş smavıyle sağlanarak çeki
cilikleri artırılacak ve <bu okulların programla
rının gerçekleştirilmesine özeHiMe çalışılacak-
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tır. Bütün örgün eğitim kurumlarından yaygın 
eğitim faaliyetleri içinde yararlanılacak; mese
lâ bir teknik lisenin imkânları, akşamları pra
tik sanat okulu için de kullanılabilecektir. 
Böylece, teknik liseler Sayın Aygün'ün de be
lirttiği ıgibi vasıflı işçi, teknisyen ve yüksek öğ
retime öğrenci yetiştirecek şekilde düzenlene
cektir. 

Yüksek okullar, akademililer ve üniversiteler de 
teknik eğitim açısından planda önemle ele alınmış
lar, yüksek okul ve akademilerden kısa süre
de ve çok sayıda uygulayıcı, teknik ve meslek 
elemanının, üniversitelerde de teknoloji ürete
cek bilim, adamı, araştırıcı ve üretim ve hizmet 
alanları için üst düzeyde yönetim ve denetimi 
sağlayıcı elemanların yetiştirileceği belirtilmiş
tir. öte yandan, planın insangücü bölümünde 
yetiştirilecek teknik elemanların, yerinden istih
damı iiçn istihdam ve ücret politikalarında dü
zenlemeler öngörülmektedir . 

Sayın Aygün, planda yaygın eğitim ve do-
layısıyle pratik sanat okullarına da gereken 
önemin verilmediğini belirmişlerdir. 

Plan, yaygın eğitime büyük bir ağırlık ka
zandırmıştır. Plan, çeşitli meslek dallarında yay
gın eğitim yoluyle çok sayıda eleman yetiştir
meyi öngörmektedir. Bu amaçla pratik okul 
sistemi geliştirilmekte ve büyük ağırlık kazan
maktadır. Pratik sanat okullarında, plan dö
nemi sonunda 150 000 öğrencilik bir kapasite 
yaratılmasının hedef alınmasıyle, planın bu ko
nuya verdiği önem sanırım ki açıkça anlaşılır. 
Yaygın eğitim içinde pratik okul uygulaması 
için plan iki milyarın üstünde bir yatırım ön
görmüş bulunmaktadır. 

Yine Sayın Aygün, kalkınmada teknoloji 
ve araştırma üzerinde durmuş, (araştırma ve ge-
lişltirme harcamalarının bütçelerde ayrı olarak 
yer alması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

ıSaym Aygün'ün isabetle belirttiği konu pla
nın «Bilim araştırma ve geliştirme» kısmında 
ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, bilimsel ve tek
nik araştırmaların ülkenin uzun ve kısa dönem
li ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ve 
öncelikle sanayiin ihtiyaçlarına yönelmiş olarak 
karar verme mekanizmalarını etkileyecek bi
çimde kullanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, ilke
ler ve tedbirler kısmında; 703 ncü sayfadaki 
tedbirde; araştırma, geliştirme ve inceleme ya-
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pan bütün kamu kuruluşlarının bu alandaki ça
lışmaları için ayrılan ödeneklerin bütçelerinde 
ayrı bir bölüm olarak gösterilmesini ve ayrılan 
ödeneğin gerçekten bu çabalara (harcandığının 
denetlenmesine olanak sağlayacak bir düzenin 
'geliştirileceği belirtilmiştir. 

Sayın Aygün, okul öncesi eğitime planda 
önemi oranında yer verilmediğini ifade etmiş
ler ve bu kurumların ilkokullarda mı yoksa 
kız teknik okullarında. mı alacağını ve gerek
li ödeneğin ayrılıp ayılmadığını sormuşlardır. 

Planda okul öncesi eğitimin önemi tespit ©dil-
ınıiş bulunmakla birlikte, kaynakların yetersizliği 
nedeniyle bu kurumlara ayrıca ödenek tahsisi 
mümkün olamamıştır. Ancak, kız meslek lisele
ri bünyesindeki anaokulları, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının çocuk yuvaları ve belli 
işyerlerinde kanunen açılması gereken çocuk yu
valan ve anaokulları uygulamasının genişleti
lerek devam ettirileceği planda tedbir olarak 
yer almıştır. Böylece, yatırım tahsislerinde ay
rı bir kalem olarak görülmemekle birlikte, bü
tün kız meslek okullarında okul öncesi eğitim 
kurumları kurulacağından ve işyerleriyle diğer 
özel kesimin bu konudaki çabaları teşvik edile
ceğinden, okul öncesi eğitimin planda ihmal 
edildiği görüşüne katılmak mümkün (görülme
mektedir. 

Sayın Aygün, planda eğitim enstitülerine 
yer verilmemiş olduğunu, bu okulların temel 
öğretime dal öğretmeni yetiştireceğini ve yük
sek öğretmen okulu olarak kullanılabileceğini 
ifade etmişlerdir. 

Mevcut eğitim sisteminde, ortaöğretim birin
ci devre için öğretmen yetiştirmekte olan eği
tim enstitüleri, bu okullar, temel eğitim ikinci 
kademe okulları haline getirileceğinden, bun
dan sonra Sayın Aygün'ün de belirttiği gibi söz 
konusu okullar dal 'öğretmeni yetiştirmek üze
re kısa süreli programlar uygulayacaklardır. 
Eğitim enstitüleri arasında fizik yapısı ve öğ
retmen durumu müsaidolanlar liselere öğret
men yetiştirmek üzere yüksek öğretmen okul
ları olarak kullanılabileceklerdir. Bu konudaki 
ayrıntılı bilgiler 1973 yılı programında getiri
lecektir. 

Sayın Gökçe, Ha'sançelebi demir cevherleri
nin hemen biran önce değerlendirilmesini iste
mişlerdir. 
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Hasaneçelebi'de 1969 yılında tespit edilen 

manyetiti! skapolit fersler üzerine 1970 yılın
da jeolojik ve manyometrik etütler, sondaj ve 
yarma faaliyetlerine başlanmıştır; çalışmalar 
halen devam etmektedir. Bugüne kadar 23,5 
milyon ton yüzde 28,85 manyetit tenörlü cev
her tespit edilmiştir. Bu, 98,5 milyon ton yüz
de 52 demir eşdeğerli cevher anlamına gelmek
tedir. Bölgede sondajh aramalar devam etmek
tedir ve düşük tenörlü cevherin ekonomik li
mitler içinde zenginleştirilip demir - çelik te
sislerinde kullanılabilme olanakları da araştı
rılmaktadır. 

Sayın Cinisli, eğitimle ilgili konuşmasında 
temel eğitimin yaygınlaştırılmasının gereksiz 
olduğunu, esas olanın yüksek öğretimde yo
ğunlaşarak bilim ve teknolojiye hâkim olmak 
olduğunu, araştırmaya ve yaratıcı üniversite
lere önem vermek gerektiğini ifade etmişler-
tir. 

Anayasamızın 50 nci maddesinde, halkın 
öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamanın, 
Devletin başta gelen ödevlerinden olduğu ve 
ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için mecburî ve Devlet okullarında parasız ol
duğu belirtilmiştir. Vatandaşların tümünü ilk
öğretim imkânına kavuşturduktan sonra, ge
rekli yeteneği olanların üst seviyeli eğitime 
geçmeleri ve basanları oranında burs ve yar
dımlarla desteklenmeleri yoluyle sosyal adalet 
ve fırsat eşitliğinin sağlanması da mümkün ol
maktadır. Aksi halde, birçok kabiliyetin giz
li 'kalarak heder olması söz konusu olacaktır. 

Diğer yandan, yüksek öğretim kadamesinde 
nitelikli elemanların yetiştirilebilmesi için, bu 
kademenin dayandığı orta ve ilköğretim bazı
nın yeterli derecede geniş olması gerekmekte
dir. Ayrıca, üst seviyeli insangücünün kalkın
ma çabalanndaki önemi belli olduğu kadar, 
bunlara yardımcı elemanların ve vasıflı işçile
rin önemi de aynı derecede büyüktür. Bu 
durumda, çalışma hayatında görev alacak tüm 
fertlerin en az vasıflı işçi niteliğinde olması 
gerektiğinden, tüm fertlerin temel eğitim ve 
yaygın eğitimden geçirilmesi kaçınılmaz bir zo-
runluk olmaktadır. 

Araştırma, üniversiteler ve lisans üstü eğiti
me verilen önem ise, planın çeşitli bölümlerin
de belirtilmiş, uzun dönemde teknoloji üreten 
ve teknolojiyi ülkemize adapte eden kişilerin 

yetiştirilmesi için üniversitelerde lisans üstü 
eğitimin geliştirilmesi öngörülmüştür. Ancak, 
kısa dönemde teknolojiyi ülke şartlarına uydu
racak ve uygulayacak meslek elemanı yetişti
rilmesine daha büyük ihtiyacolduğundan, bu 
konuya daha fazla ağırlık verilmiştir . 

Sayın Cinisli, planın kültürle ilgili bölümün
de «Zengin yerli değerlerimizi işleyen Türk sa
nat ve edebiyatının çağdaş uygarlığa katkıda 
bulunmaları özendirilecektir.» Cümlesindeki 
«Yerli değerlerle» ne kastedildiğini, bunun mil
lî değerler olması gerektiğini belirttiler. 

Burada, çağdaş uygarlığa katkıda bulunmak 
üzere, ülkemize özgü değerlerin işlenmesi kas
tedilmiş. Bu nedenle dış dünyaya karşı bir söz
cük-olarak yerli kelimesi kullanılmıştır. Bu ke
lime mahallî, millî, tarihî değerlerimizin tümü
nü kapsamaktadır, herhangi ideolojik bir an
lam taşımamaktadır. 

Sayın Cinisli, Bütçe ve Plan Komisyonunda, 
iki sayın üyenin yaptığı aynı nitelikteki deği
şiklik önergelerinden birinin plan bütünlüğüne 
aykırı, ötekinin planın bütünlüğüne uygun ola
rak değerlendirildiğini, bunun inandırıcı bir 
gerekçesinin bulunmadığını ifade etmiştir. 

Sayın Cinisli'nin sözünü ettiği değiştirme, 
yaygın eğitimin yönetim ve uygulamasına iliş
kindir. önergelerden biri iSayın Cinisli tarafın
dan verilmiş olup, «'Genel yaygın faaliyetlerin
deki dağınık uygulamaya çözüm getirmek üze
re tüm yaygın eğitim programlan halkın işti
raki de sağlanarak Halk Eğitimi 'Genel Müdür
lüğünce yönlendirecektir.» biçiminde idi. 

Diğer bir sayın üye tarafından verilen öner
gede ise, Sayın Cinisli tarafından verilen öner
genin «Halk iştiraki de sağlanacak» ibaresinin, 
«Bu konuda faaliyet gösteren gönüllü kuruluş-
lann da iştiraki» biçiminde olmasını öneri
yordu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Bu önergeler pek çok ve daha verilmiş öner
geler de var. Bunlar için ayrıca beyanda bulun
ma imkânlannız olduğunu hatırlatmak istiyo
rum. Arzu ederseniz o zaman da söyleyebilirsi
niz, şimdi de söyleyebilirsiniz. Takdiri size-
ait. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkanım, bunu burada 
bitirmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, buyurun. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

(Devamla) — ikinci önergedeki «Gönüllü ku
ruluşların da iştiraki» bizimindeki ifade, genel 
yaygın eğitim çalışmalarının programlarının ha
zırlanmasında, Ibu iştirakin gönüllü kuruluşlar 
tarafından yapılacağını belirlemesi nedeniyle, 
uygulama imkânı sağlayacağı gözönünde bulun
durularak kabul edilmiştir. Ayrıca Sayın Cinis-
li, maksadının hâsıl olduğunu kabul ederek 
kendi önergesini de oylamadan tince geriye al
mış bulunmaktadır. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — O ayrı bir 
önerge Sayın Bakan, karıştırdınız. Bu önerge
de ısrar ettim. Zabıtlar orada. 

BAŞKAN — önergelerin görüşülmesi tek
rarlanacak Sayın Bakan. Burada, komisyonda
ki 'önergeyi tekrar verme imkânları var. 

DEVLET İBAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — iSaym Enver Akova ve 'Sayın 
Doğan, sağlık sorununa değinerek, sağlık ocak
larının fonksiyonel olmadığını ve ağlık perso
neli dağılımında dengenin bulunmadığını söyle
mişlerdir. 

iSaym üyelerin değindikleri bu durumlara, 
planın sağlık sektörünün değerlendirme bölüm
lerinde de açıkça yer verilmiş ve bu sorunların 
çözümlenmesi için planın 1814 ncü paragrafı
nın 4, 5, 6 ve 12 nci maddeleriyle «insangücü» 
bölümünde yeni tedbirler getirilmiştir. Bu ted
birlerde, hekimlerin yurt düzeyinde dengeli da
ğılımının sağlanması, sosyalizasyon programına 
alınan illere pratisyen ve uzman hekim sağlan
ması için tüm malî ve sosyal özendirici tedbir
lerin 'kesinlikle alınması ve fizik hedeflerde be
lirtilen genel hastane yatak sayılan, yatak nü
fus oranları en düşük olan illerden başlanarak 
gerçekleştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. 

Sayın Akova, planda, yüksek okullar açıla
cağının belirtilmediğini, üniversite açılmasından 
söz edilmediğini, Sivas'ta bir üniversite açılma
sı gerektiğini ifade buyurmuşlardır. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde 6 yeni üni
versitenin açılması kararlaştırılmış ve bu üni
versitelerin kurulmalarına başlanmıştı. Üçün
cü 'Beş Yıllık Plan döneminde bu üniversiteler 
tamamlanacak, mevcut üniversitelerle birlikte 
araştırmacı, bilim adamı, üretim ve hizmet alan
ları için işgücü yetiştirilecektir, 

Üçüncü Plan döneminde uygulayıcı teknik 
elemanların yetiştirilmesi öncelik taşıdığından, 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademileri 
ve yüksek okullar açılmasına ağırlık verilecek
tir. 

Sayın Akova, okullardaki öğretmen dağılı
mının dengesizliğinden bahsettiler. Sayın Ay-
gün ve Sayın ıDoğan da aynı konuya değindi
ler. 

öğretmen dağılımında denge politikasının 
gerçekleştirilememesi sonucu, okullararası, şe
hirler ve bölgelerarası dengesizliğin süregeldi-
ği, planın muhtelif bölümlerinde de gerçekten 
belirtilmektedir. Sayın üyeler haklıdırlar. 
Üçüncü Planda sosyal adalet ve fırsat eşitliği
ni sağlamak için eğitimde yöresel dengeye önem 
verileceği, eğitim kurumlarının yurt düzeyinde 
dengeli 'dağıtılmasının sağlanacağı belirtilmiş
tir. 

Sayın Akova, planda, imam - hatip okulları, 
Yüksek islâm enstitüleri ve ilâhiyet fakülte
sinden bahsedilmediğini, din adamı ihtiyacının 
karşılanamadığını ifade buyurmuşlardır. 

Bütün meslekî ve teknik okulların temel 
öğretime dayandırılması ilkesine uygun olarak, 
imam - hatip okulları da lise seviyesinde eği
tim yapan okullar olup, mezunlarının istihdam 
durumları ve Diyanet işleri Başkanlığının kad
ro durumu gözönünde tutularak Üçüncü Plan 
dönemi için yeni kayıt hedefleri saptanmıştır. 
(595 numaralı tabloda) 

Yüksek islâm Enstitüleri ve ilahiyat Fakül
tesi ise, yüksek öğrenim içinde bulunmakta, 
sosyal bilimler veya genel yüksek öğretim sa
yıldıklarından, bu okullar için artan sayılarda 
kayıt hedefleri söz konusu olamamaktadır. Ede
biyat, hukuk, güzel sanatlar gibi dallar da aynı 
durumdadırlar. 

İSaym Baytürk, Türkiye'nin elektrik ener
jisi talebinin hızla arttığını, bu talebin karşı
lanmasında hidrolik kaynaklara bağlanmanın 
su rejimimiz dolayısıyle güvenilir olamayaca
ğını, bu sebepten termik kaynaklara ağırlık 
verilmesi konusunu belirtmişler, Çan linyit sa
hasından istifade edilebilmesi olanaklarını gös-

< termişlerdir. 
İSaym Baytürk'ün ifade ettiği elektrik ener

jisi talebini karşılamada sadece hidrolik kay
naklardan faydalanmanın güvenilir olmadığı 
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hususu doğrudur. Bu maksatla planın 1115 nci 
paragrafında, bozulan termik - hidrolik den
gesinin düzeltilmesi gereği üzerinde durulmuş
tur. Nitekim, bu dengenin tesisi gayesiyle alı
nacak termik ve hidrolik tesisler detaylı olarak 
1123 ncü paragrafta belirtilmiştir. 

Plan, bilhassa linyit kaynaklarından azamî 
yararlanmayı öngördüğüne göre, Çan sahasın
dan yararlanma hususu da plan önerileri mu
vacehesinde gözönünde bulundurulacaktır. (1114 
No. lu Paragraf) yapılan hesaplar muvacehesin
de de, bugün bilinen enerji kaynaklarına göre 
1982 yılı sonlarında enerji açığı meydana gele
ceğini belirlemekte ve ülkemizin yeni kaynak
lara ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir. Bi
linmeyen zahiri kaynaklara göre planlama ya
pılmayacağına nazaran, mevzubahis tarihe ka
dar ülkede bulunabilecek yeni enerji kaynakla-
nyle bu açığın kapatılabileceği ifade edilmiştir. 
Bu arada, taşkömürü de bir primer enerji ol
duğuna göre, diğer primer kaynaklar arasında 
taşkömüründen de bahsedilmiştir. Ayrıca, be
lirtilmesinde fayda bulduğumuz bir husus; ül
kemizde Zonguldak haricinde bazı bölgelerde 
taşkömürü yataklarının olduğu, ancak gerekli 
araştırmaların bitirilemediğidir. 

Sayın Baytürk, «1972'de toplam yol ağ uzun
luğu ne ise, 1995'de de odur. Ulaşım sorunu 
böyle halledilmez» buyurdular. 

Yol ağ uzunluğunun değişmeyeceği, böyle 
bir kanaata varmak için kâfi bir dayanak ol
mamak gerekir. Mevcut uzunluk rakamı, (iz
ler de dahil olmak üzere) tüm şebeke uzunlu
ğunu göstermektedir. Bu şebekemiz içinde mev-
cudolan düşük geometrik ve fizik standartla
rın yükseltilmesi, karayolu yapımında Türkiye 
için önemli bîr aşama olacaktır. Daha iyi va
sıflı bir yol şebekesine sahibolmayı istemek, 
kalkınmanın altyapısı olan yolları tabiî ki, ih
mal anlamını tazammün etmez. Burada yeni 
yol meselesine bir kez daha değinmek istiyo
rum. 

IBugiin Türkiye'mizde hemen hemen her şe
hir ve kasabayı birbirine bağlayan bir yol as
lında mevcuttur. Ancak, bu yol ya bir iz ha
lindedir, ve çoğu kez geçit vermez kapanır, ya 
çok düşük standartlı bir yoldur, ya da stan-
dartı yüksek, iyi) vasıflı bir yoldur. Biz, mev
cut yol şebekesi dediğimiz zaman, işte bütün 

bu bozuk, vasıfsız izleri; bozuk, vasıfsız yol
ları ve diğer vasıflı yolların hepsini birden kas-
dediyoruz. Yapılacak işler de, bu mevcut şebe
kede kötü yolları daha iyileştirmek, iyi yolla
rımızın ise bakımlarını tam yapmak amacına 
yönelmiş bulunmaktadır. Yeni bir yol yapıl
ması ise, hiç bir şekilde bugün ne arazide, ne 
de harita üzerinde bir iz, bir taisavvur şeklinde 
dahi mevcudolmayan, tamamen yeniden yapıla
cak yol anlamında kullanılmaktadır. 

Durumunu yukarıda arz ettiğim mevcut şe
bekemizin iyileştirilmesi, tamamen yeniden yol 
yapılmasına ihtiyaç bırakmayacaktır. Böylece 
yol ağ uzunluğu değişmeyecek, ama bu yol 
ağındaki yollar her mevsim geçit veren, kaza
ları azaltan iyi vasıflı yollar olacaktır. Bu, Tür
kiye karayolu ulaşımını halletmek için en olum
lu yaklaşımdır. Diğer hususlara, Sayın Turgut'a 
arz ettiğim cevaplarda değinmiş bulunuyor
dum. 

Sayın Baytürk, «Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü değişen teknolojiye uyması için reor-
gariize edilmelidir» demişlerdir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın 601 numaralı pa
ragrafının 8 nci bendi, Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsünün yeni şartlara güre yeni ça
lışma şeklini ortaya koymaktadır. Bir yandan 
maden aramalarının prospeksiyon, detay, ara
ma, rezerv tespiti ve teknolojik çalışmaları iş
letmeye elverişli maden bulma yolunda gelişti
rilirken, diğer yandan da rezervi tespit edilmiş 
madenlerin ekonomik ve teknik maden işletme 
projelerini hazırlama ilkesi esas alınmaktadır. 
Bunların yanında, Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü içinde teknolojik araştırma birimle
rinin kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları 
hızlandırılarak, teknolojik araştırmaların ma
den aramalarına paralelliği sağlanacaktır. 

ISayın Tosyalı, «Devrekani - Taşköprü - Ça-
talzeytin arasında dünyanın en zengin demir 
madeni cevheri var, hem % 67 tenörlü; fakat 
sondaj yapılıp etüt edilmiyor» buyurmuşlardı. 

Türkiye'nin demir cevheri talebinin yüksek 
olduğu bu dönemde bütün olanaklar seferber 
edilerek mevcut ve kurulmakta olan demir - çe
lik tesislerinin, demir cevheri talebini karşıla
maya çalışılmaktadır. 

Kastamonu bölgesinde bugüne kadar ekono
mik ölçüler dahalinde işletilebilecek bir demir 
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rezervine raslanamamıştır. Bununla birlikte, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde Kastamonu'daki de
mir cevheri olanaklarını ortaya koyabilmek 
amacıyle genel prospeksiyon, detay, jeolojik ve 
jeofizik etütler yapacaktır. 

Yine Sayın Tosyalı, «Azdavay'da Türkiye' 
nin Zonguldak'tan sonra ve ondan çok daha 
zengin antrasit kömür madenleri var» buyur
muşlardı. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, arz et
tiğim gibi, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 
uygulanmak üzere kömür prospeksiyon etüt 
aramaları projesi geliştirilmiştir. Bü projede 
Türkiye, Orta - Anadolu bölgesi, Zonguldak 
bölgesi, Güney - Doğu karbonif er ekaylan, yani 
taşkömürü ve Batı Anadolu bölgesi olmak üze
re, 6 bölgede etüdedilecektir. Bu program da
hilinde Kastamonu dolaylarında kömür olanak
ları da araştırılacaktır. 

iSayın Tosyalı; özellikle Kastamonu dolayla
rındaki yol sorununa değinmişlerdir. Daha ön
ceki cevaplarda da belirttiğim gibi; Kastamonu 
bölgesinde Araç - Boyalı, Kastamonu - Akka-
ya, Taşköprü - Çiftlik ayırımı, Çatalzeytin -
Abana, Taşköprü - Boyabat - Kastamonu 4 ncü 
bölge hududu, Cide - inebolu - Abana - Kasta
monu - Safranbolu yolları 1972 yılı yatırım 
programına alınmış bulunmaktadır. 

iSaym Doğan, «1970 yılında Toprak - Su 
Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve programa 
konmuş olan, Devlet Sulama şebekeleri çiftlik 
içi! developman projesi üzerinde çalışmalar ne 
durumdadır?» diye sormuşlardır. 

Bahse konu proje, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından sulamaya açılan havza
larda, birim sahadan en yüksek tarımsal verimi 
sağlamak amacıyle gerekli developman hizmetle
rinde kullanılacak makina ve ekipmanlarının 
temini projesidir. Proje, 1971 ve 1972 program
larında 517 milyon lira maliyetle yeralmıştır. 
Bu yatırımın 293 milyon lirası dış kredi ile kar
şılanacaktır. Projenin uygulanmasıyle ilgili ma-
kina ve ekipman temini konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. 1971 yılında Toprak - Su, dış 
kredi ile sağlanacak kısmın ihalesini yapmış, so
nucu Maliye Bakanlığına sunmuştur. Bu son 
'Bakanlık, italya Hükümetinden temin olunan 
dış krediyi bu amaca uygun görmüş, Toprak 
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Su Genel Müdürlüğü de gerekli siparişlerini 
yapmıştır, ilk partinin Ocak 1973'te gelmesi 
bekleniyor. Makina ve ekipman ithalinde, güm
rük resmî ve benzeri masraflar için gerekli gö
rülen 18 milyon liralık ödeneğin aktarılmasına 
ilişkin Yüksek Planlama Kurulundan karar çık
mıştır. Bakanlar Kurulu kararı ise imza saf
hasındadır. Makina ve ekipmanların ithalinden 
sonra, projenin sahada fiilî uygulamasına baş
lanacaktır. 

ıSaym Ülker, Planda orman ve orman köylü
sünün kalkındırılmasıyle ilgili olarak getirilen 
politika ve tedbirlerin yetersizliğine de değin
miş ve bası önerilerde bulunmuşlardır. 

Kanımızca, Planın getirdiği politika ve ted
birler, Sayın Ülker'in önerilerini ihtiva eden 
bir genellik taşımaktadır. Köyün ve köylünün 
kalkındırılması konusunu sanayileşmede orman 
köy ve köylüsünün kalkındırılmasmdan ayrı 
olarak ele almak düşünülemez. Bugüne kadar 
ki, uygulama bu yönde olmuş; başka bir deyiş
le orman köy ve köylüsünü kalkındırmada, bu 
yöreleri millî yaşantı ve millî pazarla bütün
leşme boyutu olmayan kapalı yerleşimler olarak 
kabul etmiş; sonuç olarak, orman köy ve köy
lüsünün yaşama düzeylerinin geliştirilmesinde 
başarılı olunamamıştır. Plan bir yandan, orman 
köylerinin kalkındırılmasına yönelmiş çalışma
ların temel yaklaşımını daha gerçekçi bir biçim
de yeniden tespit etmekte; öte yandan da za
man ve yörelerin gerekli kılabileceği koşullar 
nedeniyle Planla uyumlu özel yaklaşım ve uy
gulamaların yapılabileceğini önermektedir. Bu 
öneri ile il planlaması aracıyle Sayın Ülker'in 
önerdiği hizmetler arasında gerekli bütünlüğü 
gözeten özel program ve projelerin de hazır
lanacağı öngörülmektedir. 

SSaym Ülker; hava ve deniz kirlenmesini en
gelleyici tedbirlerin alınmasını ve bu konu
larda halk katılmasının sağlanmasını, önermiş
lerdir. Son yıllarda «Çevre Sorunları» diye ad
landırılan ve Şaym Ülker'in üzerinde durduğu 
hava ve deniz kirlenmesini de ihtiva eden 
konu, uluslararası alanda gelişmiş ülkelerin ön
derliğinde, uluslararası kuruluşların başlıca 
meşgul oldukları bir konu haline gelmiştir. 
Hepimizin hatırlayacağı gibi; Haziran ayında 
Birleşmiş Milletler örgütünce Stokholm'da çev
re sorunları ile ilgili uluslararası bir konfe-
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rans da düzenlenmiştir. Sanayileşmiş ülkeler, 
kendi sanayileşme safhalarında asla dikkate 
alamadıkları, çevrenin korunması ve düzenlen
mesi meselesini, bugün önemle ele almaktalar. 
Gelişmekte olan öteki ülkeleri de, aynı yönde 
faaliyetlere yöneltici uluslararası anlaşmalar 
yapılmasını sağlama yönünde büyük çabalar 
göstermektedirler. 

Üçüncü Plan, çevre sorunlarını kamuoyunun 
anladığı gibi, yalnız hava - deniz ve çevre kir
lenmesi gibi sınırlı bir biçimde ele almayıp, 
uluslararası düzeyde kazandığı boyutları göste
ren bir yaklaşım getirmekte ve çevre sorunla-
rıyle ilgili olarak alınacak tedbirlerin, Tür-
ıgiye'nin sanayileşme çabalarına olumsuz etki
ler yapmayacak yönde ve kapsamda ele alın
masını, temel ilke olarak benimsemektedir. 

öte yandan, çevre sorunlarını giderecek ted
birler olarak ifade edilen, gerçekte ulusların 
kaynaklarını en verimli bir biçimde kullanma
larını, sanayileşme hedeflerini, dış ticaret he
deflerini üretim maliyetlerini etkileyecek so
nuçlara kadar uzandığı dikkate alınarak; Tür
kiye'nin çıkarlarına uygun, ayrıntılı politika 
tedbirlerini tespit edecek merkezî bir teşkilât 
da öngörülmektedir. 

Sayın Kangal, kalkınmada Ordu'nun ihtiyaç 
fazlasını değerlendirmek gerektiğini, söyle
mişlerdir. Planda insangücünün yurt düzeyin
de dengeli dağılımını sağlamak ve yetişmiş in-
sangücünden kalkınmada en verimli bir şekil
de yararlanmak üzere, Anayasanın 42 nci mad
desi gereğince aşağıdaki tedbirler getirilmiş bu
lunmaktadır: 

Belli bölgelerde ve hizmet yerlerde, belli 
sürede hizmet etme, ilkesine göre ve insangücü
nün yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağla
mak amacıyle, tüm yüksek öğrenim yapanlara 
uygulanacak yurt kalkınması hizmeti için ge
rekli mevzuat, Planın ilk yılı içinde hazırlana
caktır. 

ıSayın Kangal, yatılı bölge okulları uygula
masının hedeflerin altında kaldığını, Millî Eği
tim Bakanlığının bu okulları Güney - Doğu 
Anadolu'da açmak istediğini, iç Anadolunun 
ihmal edildiğini, ifade buyurmuşlardır. 

Yatılı bölge okulları, nüfusları okul açıl
ması için yetersiz olan yerlerde, temel eğitimin 
yaygınlaştırılması için etken bir araç olarak 

kullanılmaktadır, özellikle temel eğitimin 8 
yıla çıkarılmasında bu okullardan geniş ölçüde 
yararlanılacak, bütün dağınık nüfuslu yerleşim 
birimlerinde, tam teşekküllü temel eğitim okul
ları olarak kurulmaları sağlanacaktır. Bu uygu
lama, yeni kriterlerle ve okullaşma haritaları 
yapılarak gerçekleştirileceğinden, yatılı bölge 
okullarının belli bölgelerde toplanması söz ko
nusu olamayacaktır. Dağınık nüfuslu yerleşim 
birimleri, Doğu, Güney - Doğu veya Ege böl
gesinde de olsa, tespit edilecek okullar bu yer
lerde kurulacaktır. 

Sayın Çetinkaya, konut sorununa değinerek, 
Planda prefabrike konusuna yer verilmediğini 
işaret etmiş ve konut sorununun çözümlenmesi 
için, prefabrike konut yapımına yer verilme
sini, etken bir kontrol sisteminin kurulmasını, 
ı«Yapı Polisi» sisteminin getirilmesini, önermiş
lerdir. Ayrıca, toplu konutun teşvik edilmesini 
de istemişlerdir. Sayın Oktay, Sayın Ülker de 
aynı konuda düşüncelerini açıklamışlardır. 

ıSayın milletvekilleri; konut sorununun çö
zümü, sayın üyelerin değindiği gibi, sadece ya
tırım miktarının artırılması ve inşaat elemanla
rında prefabrik yapımına yöneltilmesiyle müm
kün olamamaktadır. İkinci Plan uygulamasın
da, konut sektöründe gerçekleşen yatırımların 
toplam içindeki payı, Planın öngördüğü % 17,9' 
un üstünde ve Birinci Plan sınırlaması olan 
% 20 dolaylarında olmuştur. Buna rağmen, sa
yıca öngörülen hedefe ulaşılamamış ve büyük 
ölçüde lüks konut yapımına yönelinnıiştir. Bu 
nedenle, Üçüncü Beş Yıllık Planda, toplu ve sos
yal konut yapımının yanı sıra, düşük gelir grup
ları için «kiralık konut yapımı» getirilmiş ve 
bu konuda kanunî ve kurumsal engellerin kal
dırılması, yönetim ve finansmanla ilgili tedbir
lerin alınması öngörülmüştür. / 

Ayrıca, mülk konut ve kiralık konut edin
meye ekonomik güçleri yeterli olmayanlar için 
de, kamuca arsa tahsis ©dilmesi, asgarî altya
pının götürülmesiyle ilgili tedbirler yanı sıra; 
konut kanunu, konut kooperatifleri kanununun 
getirilmesi, şehir yerleşim planlarında iskân 
alanlarının belirlenmesi ve özellikle konut mali
yetini büyük ölçüde etkileyen arsa sorununun 
çözümlenmesine yarayacak toplu sosyal konut 
yapımı için gerekli alanların ayrılması ve konut 
kredilerinde, yönetimden doğan aksaklıkların 
giderilmesi için, Planın 1865 nci paragrafında 
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çeşitli tedbirler getirilmiştir. Hızla yürütülecek 
konut projelerinde, ülkemiz koşullarına uygun 
olarak, bazı inşaat elemanlarında prefabrike 
yapımına gidilmesi söz konusudur. Bu konu ile 
detaylı tedbirler, yıllık programlarda getirile
cektir. 

İSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dolayısıyle üzerin

de durulan konulardan en önemlilerinden birisi 
de, geri kalmış yörelere yapılacak yatırımlar 
ve bu yörelerin geliştirilmesi için öngörülen 
tedbirler üzerinde toplanmıştır. Bu konuda 
özellikle Sayın Aksoy, Sayın Savcı, Sayın Tos
yalı, Sayın işgüzar, Sayın Kangal, Sayın Ay-
gün görüşlerini belirtmişlerdir. Görüşler de ge
nellikle şu sınırlar içerisinde toplanmaktadır: 

Türkiye'de geri kalmış yöreler uzun dönem
lerden beri muhtelif hükümetler zamanında ih
mal edilmiş ve şimdi getirilen Üçüncü Beş Yıl
lık Planda, bu hususta yeterli tedbirler geti
rilmediği ve geri kalmış yörelerin seçiminde 
daha tedbirli ve objektif davranılması hususu
dur. 

Geri kalmış yörelerin tespiti ile göstergeler, 
objektif esaslara göre »otomatik makinalarla 
60 - 70 civarında ekonomik ve sosyal kritere 
göre tanzim edilmektedir. Bunda hiç bir şekil
de takdir unsuru yoktur ve sübjektiflik söz 
konusu değildir. Bu kriterlere göre hesaplana
cak göstergelerle tespit olunacak yöreler, 
1973 programında hükümet kararı olarak ya
yınlanacaktır. 

Bu Planda, geri kalmış yörelere önem ve
rilmediği, iddiası gerçekten kabul edilebilir 
bir iddia olamayacaktır, ilk defa bu Planda, 
sanayiin yurt düzeyine yaygınlaştırılması, ayrı 
bir politika olarak, belgenin 1009 - 1010 ncu 
sayfalarımda belirtilmiştir. Ayrıca, kalkınma
da öncelikle yörelerle ilgili çalışmalar, ilke ve 
tedbirler, yeni stratejideki esaslar dahilinde, 
Planın 1070 - 1077 nei sayfalarında ayrıntılı 
olarak yer almıştır. 

Bütün bunlar da, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde, kamu, ya da kamu önceliğinde bu 
yörelere sanayi tesisleri götürme yanında; özel 
teşebbüsü de bu yörelere yatırım yapmasını 
sağlayacak özendirici tedbirler, Hükümetçe ge
tirilmiş olan teşvik tasarısında yer almaktadır. 

İSayın Arda; yabancı teknoloji ithali ve 
müşavirlik hizmetlerinin sakıncaları üzerinde 

I durmuş ve bu tür hizmetlerin azaltılmasına iliş
kin tedbirlerin Planda bulunmadığından, söz 
etmişlerdir. 

Bu konulara Planda; insangücü, teknolojik 
gelişme, bilim araştırma ve geliştirme bölümle
rinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Yabancı 

I müşavirlik hizmetlerine ilişkin olarak, proje-
cilik ve mühendislik çalışmalarının, kendi tek
nik insangücümüz ile yürütülmesi ilke olarak 

I benimsenmiş ve 785 nci sayfada tedbir olarak 
I yer almıştır. Mevcut üretim sürecinin teknolo

jik yapısı, birleşimi, üretim safhasının boş 
kapasite ve yatırımların teknolojik yapıya etki
lerinin, teknoloji transferi kararlarında göz 
önüne alınacağı da, Planda tedbir olarak yer 
almaktadır. Ayrıca, yerli teknoloji üretimi, 
Planda strateji ilkesi olarak yer almaktadır. 
Üniversite ve diğer akademik araştırma ku
rumlarının çalışmaları, teknoloji üretimini ar
tıracak biçimde yönlendirilecek ve bu kurum
ların sanayi kesimi ve ekonominin diğer faali
yet dallarıyle yakın ilişkisi de kurulacaktır. 
Plan, yerli teknoloji üretimine ve yerli müşavir
lik hizmetlerinin kullanılmasına ağırlıkla yer 
vermektedir. 

Sayın Yılmaz, Planın işsizliği önleme ted
birlerinin yetersiz olduğunu ve 1972 Programı 
ve Üçüncü Beş Yıllık Planda, insangücü faz
lası oranının farklı olarak tespit edildiğini 
işaret buyurmuşlardır. 

1972 yılı Programı, 1971 yılı içinde ve bir 
yıl önceki verilere dayalı olarak düzenlenmiş
tir. Bilindiği gibi bu tarihte, 1970 sayımlannm 
I k sonuçları bile alınmamıştır. Bu nedenle, 
1965 sayımı sonuçlarına dayalı projeksiyon kul
lanılmak mecburiyetinde kalınmıştır. Üçüncü 
Planın hazırlıklarında ancak yeni verilere göre 
projeksiyonlarının düzeltilmesi mümkün olmuş
tur. Bu durum 3 ncü plana yansıtılmıştır. Ara
daki farkın küçüklüğü, eski verilere dayalı pro
jeksiyonların geçerliliğini teyidetmekten ötede 

I bir yorumlamaya müsaidolmadığmı göstermek
tedir. 

Planın işsizliği önleme tedbirlerinin yetersiz 
olduğu gtörüşüne gelince; Geniş ve geleneksel 
tarımda büyük insangücü yığılmaları bulunan 
bir ülkede hızlı sanayileşme tercihi ile birlikte, 
ara dönemde tam istihdamı gerçekleştirmek im-

I kansız olmaktadır. Bunda sanayi projelerinde 
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ileri teknoloji kullanılmak zorunluluğu ile ta
rımdan gelen nüfusun tarım dışı faaliyetlere ha
zırlıksız oluşu rol oynamaktadır. Plan bu ko
nuda uzun dönemde istihdam sorununu temel
den çözecek olan hızlı sanayileşme gereği ile 
ara dönemde insangücü fazlası oranını daha 
kötüleştirmemek noktasında bir denge kurmuş 
bulunmaktadır. Bu durum özellikle planın 
1006 ncı sayfasında 2011 numaralı paragrafın 
2 nci maddesinde ifade edilmektedir. Tedbir ay
nen şöyledir: 

Üretimde maliyet ve kalite yönünden dış re
kabetin önemli olduğu alanlarda, özellikle kim
ya, petro - kimya, makina imalât, madenî eşya 
ve demir dışı metaller sanayilerinde en ileri 
teknolojilerin kullanılması esastır. Ürün kalite
sinde belli farklılıkların kabul edilebileceği ko
nular ile üretim teknolojisinin bir gereği ola
rak gemi yapımı, inşaat, elektronik sanayii, 
orman ürünleri işleme sanayii ve toprak - su 
işleri gibi alanlarda insangücü yoğun teknoloji
ler benimsenecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı konu

sunda Yüce Mecliste serdedilmiş olan mütalâa
lara ve görüşlere bu şekilde Hükümet adına 
görüşlerimizi ve cevaplarımızı arz etmiş oldu
ğumu sanıyorum. Beni dinlediğiniz için hepi
nize teşekkürler eder, saygılar sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz 0. H. P. Grubu adına Sayın Bülent 

Eeevit'in. 
Buyurun iSaym Ecevit. 

C. H. P. GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Sayın Zeyyat Baykara'nm Hükümet adına 
gerek grup sözcülerine, gerek tek tek milletve
killerine verdikleri ayrıntılı cevaplar için (ken
dilerine (teşekkür ederim. 

Burada yeni bir tartışmaya, polemiğe mey
dan vermeyecek bir üslup içinde kalmaya müm
kün olduğu kadar dikkat ederek, önem verdi
ğim bazı konulara kısaca değinmeye çalışaca
ğım. üzerinde duracağım konular sadece Sayın 
Bakanın burada belirttikleri bazı hususlarla ve 
verdikleri cevaplarla sınırlı olmayacaktır. Bazı 
sayın grup sözcülerinin ve milletvekillerinin 
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üzerinde durdukları bazı konulara da bir ölçü
de değinmeye çalışacağım. 

Sayın Bakan (benim 0. H. P. Grubu adına 
yapmış olduğum konuşmaya lütfettikleri cevap
ta birçok konular üzerinde dundular, ayrıntılı 
olarak durdular, fakat bizce çok önem taşıyan 
bir konudaki eleştirimize, dikkat çekişimize hiç 
değinmediler. Yanlış anlamadıysam, gelir dağı
lımı ile ilgili olarak Üçüncü Beş Yıllık Planda 
hiç bir bilgi verilmeyişini büyük bir eksiklik 
olarak belirtmiştik ve bildiğimiz kadarı ile ka
muoyunun malı olmuştur bu bilgi uzun zaman
dan beri. Devlet Planlama Teşkilâtı bu konuda 
elde mevcut bazı bilgileri ilk taslağa koyduğu 
halde Hükümetin bunu taslaktan çıkarmış ol
ması bizim için üzerinde durulacak bir nokta 
olarak görülmüştü. Bir memlekette eğer millî 
gelir dağılımı konusunda az çok gerçeklere uy
gun bir hesap yoksa <o memlekette sıhhatli bir 
planlama yapılamayacağı açıktır. Hele sıhhatli 
bir sosyal planlamanın hiç yapılamayacağı açık
tır. 

Bunun ötesinde elde bazı bilgiler bulunma
sına rağmen ve başlangıçta Devlet Planlama 
Teşkilâtı tarafından bu bilgiler plana konuldu
ğu halde sonradan siyasal yetkililer tarafından 
bu bilgiler plandan çıkarılacak olursa, bunun 
özellikle kaygı taşıyıcı bir anlam taşımasını do
ğal karşılamak gerekir. Hele bu plan sosyal yö
nü çok zayıf bir plan olursa ve uzun bir süre 
için, 22 yıllık bir dönem için vatandaşlara an
cak asgarî beşerî ihtiyaçlarını vadeden bir plan 
olursa, o planda gelir dağılımı ile ilgili bilgilere 
hiç yer verilmeyişi elbette ki, özel ve kaygı ve
rici bir anlam taşır. 

Bizim bu planın sosyal adalet yönünden çok 
eksik ve sakat «olduğu yolunda belirtmiş bulun
duğumuz kanıyı, gelir dağılımı hakkında hiç 
bir bilgi verilmemiş olması da doğrulayıcı nite
liktedir kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım, (Sayın Bakan benim 
konuşmama verdikleri cevapta şu hususa da de
ğindiler: Ben demiştim ki, yeni yatırımlar için 
kaynak yaratmayı, yeterli kaynak yaratmayı 
sadece veya bir ölçünün üstünde tasarrufa bağ
lı tutmak hatalıdır. Aynı zamanda kaynakların 
daha iyi kullanılması ve verimliliğin artırılma
sı yolu ile igeniş halk toplulukları daha çok ke
mer sıkmaya mecbur bırakılmaksızın da yatı-
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rımlar için, daha çok yatırım için, daha çok 
kaynak yaratılabilir, deniştim. 

Sayın Bakan (buna verdikleri .cevapta, verim
liliği arltırmanm da yeni yatırımları gerektire
ceğini, dolayısıyle tbunıın ıda ek tasarrufu gerek
tireceğini ifade buyurdular. Oysa, plan dikkat
lice incelendiği vakit de görülür ki, yeni yatırım 
yapmaksızın, ıhatta harcamalarda kısıntı yap
mak suretiyle verimliliği artırmak için Türki
ye'de çeşitli olanaklar vardır. Bu olanaklar en 
başta geniş kamu kesimi tarafından sağlanmak
tadır. Türkiye 1de kamu kesiminde o kadar bü
yük israf vardır ki, kaynak harcaması israfı 
vardır ki, daha verimli bir kamu kesimi yarat
mak suretiyle; gerek kamu Hikmetleri bakımın
dan, gerek lekıonomik faaliyetler bakımından da
ha verimli ibir kamu kesimi yaratmak suretiyle 
büyük verim artışı ve kaynak tasarrufu sağla
nabilir ve bu tasarruf edilen kaynaklar da ve
rimli yatırımlara (ayrılabilir. Plan, öyle anlaşı
lıyor ki, ibu konudaki eksiklikleri bildiği halde 
özellikle kamu kesimi bakımından düşıünülebi-
len, önerileıbilen çözümlerin belki de geçerli ola
mayacağını zannettiği, düşündüğü içimdir ki, 
tasarruf iardaki artışa aşırı bir önem vermiş bu
lunuyor. Bu konudaki kaygımızı muhafaza et
mekteyiz. 

Ayrıca, Sayın iBakanm izahatını dinledikten 
sonra da yine bir başka kaygımızı muhafaza et
mekteyiz. iktisadî kamu kuruluşları için düşü
nülen değişiklikler, reformlar ve saptanan poli
tika bu kesimin verimli çalışmasını sağlayama
yacaktır. Şimdiye kadar olduğundan daha faz
la kaynak yaratabilmesini sağlayamayacak ni
teliktedir. iSayın Bakan konuşmalarımda, plan
dan, iktisadî [Devlet Teşekkülleri için öngörü
len reformla ilgili müphem bazı ifadeler taşı
yan bir paragraf okudular, fakat benim burada 
grubumuz adına yaptığım konuşmada okudu
ğum paragraf da plandan alnımıştı. O parag
rafta, şimdi metnini yanıma almamışım, özet 
olarak şiöyle söyleniyordu: 

Türk kamu hukuku ve iözel hukuku çerçeve
sinde hiç bir değişiklik yapılmamak şartiyle ve 
mevcut sisteme yabancı usuller getirilmemek 
şartiyle iktisadî kamu kuruluşlarında düzeltme
ler yapılacak, deniyor planda. Oysa mevcut ka
mu hukuku ve özel hukuk çerçevesi içinde ikti
sadî Devlet Teşekküllerimizi bir ölçünün üstün

de daha verimli ve kârlı çalıştırma (olanağının 
bulunamayacağı artık açıkça ortaya çıkmıştır. 
Hele, öteden iberi iktisadî Devlet kuruluşların
da uygulanan sisteme yabancı unsurlar getiril
medikçe iktisadî Devlet Teşekkülleri Türk eko
nomisine gereken katkıyı yapamayacaktır. Bu, 
planda açıkça ifade edilmektedir; mievcut siste
me yabancı unsurlar getirilemeyeceği. 

Bu arada bazı parti sözcülerinin veya başka 
partilerden bazı değerli arkadaşlarımızın gerek 
iSenatada, gerek Millet Meclisinde bu planı aşı
rı devletçi bulmaları karşısındaki şaşkınlığımı
zı devam ettiriyoruz. Bu plan, bizim düşünce
miz, görüşümüz odur ki, aşırı devletçi olmak 

öyle olunca ne olacaktır? Tekrar tasarruf 
ilkesine sarılacaktır hükümetler. Bunun sonu
cu ne olacaktır? iktisadî kamu kuruluşlarında, 
meselâ bir örnek alayım, bugünlerde kamu 
oyunu yakından ilgilendiren bir örnek, Ereğli 
Kömür işletmelerinde sisteme yabancı unsurlar 
getirmemekte direnildiği için kamu iktisadî (ku
ruluşlarında, o arada Ereğli Kömür işletmele
rinde köklü bir reform yapılatmadığı için ve
rimli bir işletmecilik düzeyine geçilememekte
dir. Ve geride bıraktığımız iki yıllık aşağı -
yukan toplu sözleşme döneminde hayat pahalı
lığı en az % 40 artmış olmasına rağmen; ne ya
palım müessese kâr etmiyor, eğer daha fazla 
zam verilirse kömürün de fiyatını artırmak ge
rekecek gibi gerekçelerle en ağır ve tehlikeli 
işi yapan işçiler, yeraltındaki kömür işçileri, 
5 - 6 lira gibi çok sınırlı ücret artışları ille ye
tinmeye zorlanmaktadırlar. Bugün için buna 
zorlanmaları bir yana, bu $lan stratejisi aynen 
uygulandığı takdirde önümüzdeki 22 yıl içinde 
de, uzun perspektif döneminde de sisteime ya
bancı unsurlar sokmaksızın iktisadî Devlet Te
şekküllerinde birtakım yüzeysel değişikliklerle 
yetinileceği için bunların yükü ya geniş vatan
daş topluluklarına, ya da orada çalışan işçilere 
yüklenecek demektir. Halbuki, memleketimiz
de herhangi bir çevrenim itiraz sesini yükselt-" 
meşine yol açmaksızın kamu iktisadî kuruluşla
rında birtakım köklü reformlar bugüne kadar 
uygulanagelen reform ve sisteme aykırı birta
kım reformlar, düzeltmeler, değişiklikler ya
pıldığı takdirde milletin kemerleri fazla sıikıl-
maksızın, daha çok yatırım için daha çok kay
nak yaratılabileceği kanısındayız. 
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şöyle dursun, Türk ekonomisinin gerekleri (ba
kımından yeteri kadar devletçi de değildir. 
Bunu Türk ekonomisinin gerekleri bakımından 
özellikle belirtiyorum, ideolojik bir açıdan bu 
konuya bakmadığımızı söylemek için çağımızda, 
yolksa ideolojik açıdan Devlet kesıiminin geniş
liğine, (darlığına bakmanın fazla bir anlam ta
şımadığını artık biz de biliyoruz, önemli olan, 
ekonomide Devletin, Devlet kesiminin belirli 
bir görevi yapabilecek güce erişanesidir, belli 
noktalara hakim olmasıdır. Bu bakımldan dahi 
bizce ıbu plan çok gerilerde kalmaktayken, bazı 
değerli Meclis ve Senato üyelerinin bu planı 
aşırı devletçi bulmalarını hayretle karşılıyoruz. 
öyle sanıyoruz ki, bu bazı plan ve rakamların 
arkasındaki, hemen o rakamlar biraz eşildiği 
vakit ortaya çıkabilecek gerçekleri değerli ar
kadaşlarımızın göreımeyişlerindendir. örneğin, 
belki şu rakama aldanmış olabilirler; Üçüncü 
Beş Yıllık Planda kamu kesimi yatırımları 158 
milyar, özel kesim yatırımları 122 milyar olarak 
öngörülüyor. Anlaşılan, buna bakarak bazı sa
yın üyeler, kamu kesimi yatırımlarına daha 
çok önem veriliyor diyor olabilirler. Oysa, Sa
yın Bakanın burada Sayın Mehmet Turgut'a 
cevap verirken lütfettikleri bir izahatta da sa
nırım belirttikleri gibi, kamu kesiminin yapa
cağı yatırımlardan 50 milyarlık kısmı önceki 
plan dönemlerinden devredilmektedir, dolayı-
©ıyle onları kamu kesimine verilen yeni yatırım 
görevleri olarak saymamak gerekir ve bu 50 
ımilyarı 158 milyardan düştüğümüz takdirde 
geriye 108 milyar kalır ki, bu, özel kesim için 
öngörülen yatırım hacminden bir hayli geridir; 
özel kesim için 122 milyar öngörülmektedir. 

Kaldı ki, daha önce grupumuz adına yaptı
ğım konuşmada da belirttiğim gibi; kamu kesi
minin yapması öngörülen yatırımların yaklaşık 
olarak yarısı, devletçiliği tamamen reddeden 
ülkelerden bile Devletin yaptığı yatırımlardan 
ileri gelmektedir; altyapı hizmetleri, okul, sağ
lık tesisleri, enerji tesisleri gibi... Onun için 
Ibu planı aşırı devletçi bulan görüşün, âdeta 
Devlet kavramını reddeden bir zihniyetten ileri 
geldiğine kanaat getiriyoruz. 

Sayın Bakan, benim tarımla ilgili sözlerime 
cevap lütfederken, tarımın aşırı ölçüde ihmal 
edildiği yolunda belirttiğimiz kanıya katılma
dıklarını belirttiler, fakat sonradan sözlerine 
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devam ederken, hemen hemen bütün konuşma
cıların aynı kanaati tbelirttiklerini de ifade etti
ler. Planın bazı yönleri bakımından Büyük 
Millet Meclisi üyeleri değişik yorumlar yapı
yor, ama Sayın Bakanın sözleri de gösteriyor 
ki, tarımın aşırı Ölçüde ihmal edildiği konusun
da bütün Meclis üyeleri birleşebilmelkttedir. De
mek ki, en azından plan böyle bir izlenim ver
mektedir. 

Kaldı ki, bunun bir yanlış izlenimden iba
ret olmadığı kanımızı da (Sayın Bakan beni 
mazur görsünler) muhafaza ötmeye devam 
ediyoruz. 1970 hesaplarına göre (Plandan alı
yorum) nüfusunun zannelderİBn % 64,1'i tarım
la meşgul olan bir memlekette, yatırımların 
% 14,5'u konut yapımına giderken, % 11,7'si-
nin ancak tarıma gitmesinde bir anormallik ol
duğu kanısındayız. En azından, daha önceki 
konuşmamda da belirtmiş olduğum gilbi, bu ko
nut yapımına bu kadar büyük oranda yatırım 
ayrılmasının temel nedeni; tarımdaki bozuk dü
zen yüzümden bundan önceki planlı dönemlerde 
tarıma yönelmesi öngörülen yatırımların gereği 
gibi değerlendirilemeyişi, tarım kesimine gereği 
gilbi hazmettirilemeyişi yüzünden o kadar çok 
insan topraklarını terk etmek ve şehirlere göç 
ötmek zorunda kalmaktadır ki, bunun sonucu 
olarak, tarıma ayrılandan daha çok para ko
nut yapımına ayrılmaktadır. Oysa, daha ma
kûl, mantıkî ve memleket gerçeklerine uygun 
bir politika ile tarıma, tabiî iyi değerlendiril
mek şartıyle daha çok kaynak ayrıldığı takdir
de konut yapımına ayrılması gereken fonlar 
kendiliğinden önlenebilecektir. 

Gerçekte olan şudur : Birinci, ikinci ve 
Üçüncü Beş Yıllık planlarla ilgili olarak son 
Plan metninde verilen bilgilere baktığımız za
man görürüz ki, Birinci Beş Yıllık Plan 
dönminde tarım için belli oranda bir yatırım 
öngörülmüş; plan döneminde bakılmış ki, 
gerçekleşme, o oranın şu kadar altında kalı
yor; ikinci dönem için, onun binde bir altında 
bir hedef tespit edilmiş ve ikinci dönemde de 
bakılmış ki, plana o ölçüde de yatırım ger-
çekleşemiyor. Gerçekleşen nedir, ona bakılmış 
ve onun yinle binde bir altında bir hedef teşkil 
edilmiş ve böyle, böyle gide gide korkarım ki, 
tarıma hiç bir şey ayrılmama yoluna gidilecek. 
Halbuki bu gerçekleşmenin, hedefin altm-
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da kalmasından çıkarılacak sonuç bize, göre; 
tarıma ayrılması öngörülen kaynakların ge
reği gibi kullanılamadığı sonucu olmak ge
rekirdi ve bu da hiç şüphesiz tarımdaki düzen 
bozukluğundandır. 

Mademki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı Türkiye'de önümüzdeki yıllarda bir top
rak reformu yapılacağını varsayıyor, o halde 
en azından bu nedenle, bundan sonra tarıma 
ayrılacak kaynakların daha iyi değerlendiri
lebileceği umudunu beslemesi ve o umuda uy
gun bir kaynak ayırması gerekirdi. 

Sayın Bakan burada dediler ki : «Bir sek
törün toplam yatırımlardan alacağı pay ile, 
gayrisâfi millî hâsıla arasındaki orantı üze
rinde durulmasına teknik sebep yoktur. Tek
nik sebep olmayabilir, ama sosyal sebep var
dır, siyasal sebep vardır. Hattâ bizce sosyal 
ve siyasal sebebin ötesinde, teknik sebep der
ken belki kasttedilmiş olan ekonomik sebepler 
de vardır. Çünkü biz inanıyoruz ki, tarımımız 
yeteri kadar güçlendirilmedikçe sanayimiz de 
Planda öngörüldüğü kadar güçlenme ve hız
lanma olanağına kavuşamayacaktır. 

Sayın BaJlsan, başka memleketlerde de ta
rımdaki üretim artışının fazla olmadığını be
lirttiler : «Nitekim dünyada tarım üretimi 
% 4 ilâ 5 arasında artıyor» dediler. Sayın Ba
kanın yaptığı bu uluslararası karşılaştırma 
bile bizim çok hüzün verici bir durumda oldu
ğumuzu göstermeye yeter. Dünya ortalaması 
% 4 ilâ 5 arasında değişirken, bizim ortala
mamız planlı dönemde % 3,2 ile % 3,1 arasın
da ve Plan hedefinin altında gerçekleşmiş 
durumdadır. Demek ki, tarıma giden yatırım
lar hem Plan hedefinin altında gerçekleş
miştir, hem de üretim, millî gelire katkı Plan 
hedefinin altında gerçekleşmiştir. 

Kaldı ki, bizim dünya karşılaştırmasından 
geri kalışımız, sadece bu karşılaştırmanın 
gösterdiği oranda da değildir. Yani dünyada 
tarım üretimi ortalama % 4 - 5 artıyor, bizde 
% 3 civarında artıyor. Mesele bundan ibaret 
de değildir. Bilindiği gibi Türkiye'de nüfus 
yılda % 2,7 oranında arttığına göre, bu ka
dar hızlı nüfus artışı % 3,2 den ibaret bir ta
rım artışını büsbütün küçültmüş olmaktadır. 

Kaldı ki, bizim tarımımız aynı zamanda 
sanayie büyük ölçüde hammadde sağlayan bir 

tarımdır, özellikle hammadde bakımından ta-
rımıjn maliyetini düşürüp üretimini artırma-
dıkça sanayimizi Planda öngörüldüğü kadar 
hızlandırmanın kolay olmayacağı kanısında
yız. 

iSaayın Bakan, tarıma yeteri kadar kaynak 
ayrılmasına gerek olmayaşınm bir başka ne
deni olarak da : «Türkiye'de tarım ürünleri
ne talebin esnekliği fazla değil, tarım ürünle
rine yeteri kadar fazla talep yok. öyle ise ne 
diye bu ölçünün ötesinde yatırım ayıralım 
dediler.» 

Eğer Türkiye'de tarım ürünlerine yeteri 
kadar talep yoksa, niçin tarım ürünleri şe
hirlerde dar gelirlilerin alamayacağı kadar 
yüksek fiyatlara çıkmaktadır. Demek ki, talep 
arzı aşmaktadır. Aslında belki de bu, talebin arzı 
aşmasından değil, fakat Türkiye'nin bozuk 
düzeninde arzın talebi karşılayabilecek ölçüye 
varamamasmdandır. Her ne sebeple olursa 
olsun, Türkiye'de dar gelirlj ve orta gelirli 
halkın ihtiyaç duyduğu kadar, çoluğunun 
çocuğunun ihtiyaç duyduğu, imrendiği kadar, 
onları besîeyemediği, kendini besleyemedi-
ği, tarım ürünlerini alamadığı gerçeği orta
da dururken, Türkiye'de tarım ürünlerine 
talebin az olduğunu ileri sürmek, sayın Ba
kan beni mazur görsünler fazla inandırıcı bir 
gerekçe olamamaktadır; tarıma yöneltilen ya
tırımları az tutmak bakımından. 

Kaldı ki, biz sadece :ç talebi düşünmemek 
durumundayız, dış talebi düşünmek durumun
dayız. Türkiye bakımından acı bir ihtimal 
odur ki, biz yalnız daha çok sanayileşmiş ol
dukları için Ortak Pazar'ın ileri, kalkınmış ül
kelerinden sanayi alanında geri kalacak deği
liz, öncelikle Ibir tarım ülkesi olmamıza rağmen, 
tarım alanında o da ülkelerden şimdiden geri 
kalmış durumdayız, ileride bu yüzden çiok daha 
müşkül durumlarda da kalabiliriz. Böyle müş
kül durumlara düşmekten kurtulabilmemizin 
tek çaresi, tanımda maliyeti büyük ölçüde dü
şürüp, verimi büyük ölçüde artıracak bir sosyal 
ve teknolojik düzen değişikliğine süratle geç
mektir. Türkiye'nin dış ticaret düzeni o kadar 
bozuktur ki; dünyada, hele bize yakın olan Or
ta doğu'da bizim tarım ürünlerimize, potansiyel 
olarak mevcut bulunan talebi (biz maalesef kar-
şılayamıyoruz. Bu yüzden çok garip durumlar 

70 — ' 



M. Meclisi B : 151 22 . 10 . 1972 0 : 3 
oluyor. Meselâ birkaç yıl önce, Manisa'da bazı 
bağcılar tözümde verimi çok artırıcı bir teknolo
jik buluş yapmışlar. (Her halde dünyadan da 
örnekler alarak) Valiye gitmişler, projelerini 
anlatmışlar, vali ikna olmuş, fakat demiş M, 
«Aman bu projeyi bir köşede saklayın» Niçin? 
«E, çünkü biz ürettiğimiz kadar bile üzümü de
ğerlendiremiyoruz, siz şimdi daha çoğunu ürete
ceksiniz, (bunu ne yapacağız?» Oysa (görüleme
yen gerçjek şu ki, biz üzümümüzü, başka ürün
lerimizi dünya piyasalarında yeteri kadar de-
ğerlendiremiyorsak, bunun sebebi, (tarımdaki 
düzen bozukluğunun sonucu olarak maliyetimi
zin çok yüksek oluşumdandır. 

Oysa, birtakım düzemsel ve teknolojik ted
birlerle maliyeti düşürdüğümüz takdirde, dün
ya piyasalarına da tarım ürünlerimizi satabile
cek duruma hiç şüphesiz ki, kolaylıkla gelebi
liriz. 

Sayın Bakan, tarıma ayrılan kaynakların 
sadece planda tarım faslında görülenlerden iba
ret sanılmaması gerektiğini söylediler, işte gıda 
sanayii de tarımla ilgili sayılır, gübre sanayii 
de tarımda ilgili sayılır, bunları da hesaba katın 
dediler. Ama bunun itersi de mümkün, o zaman 
biz de diyebiliriz ki, pamuk tarımı da sanayi ile 
ilgili sayılır. Onun için pamuğa yapılacak yatı
rım aslında sanayie yapılacak yatırım diyebili
riz. Aslımda her fasla ayrılan para planda doğ
ru dürüst gösterilmitşir, bizim şikâyetleri
miz de o çerçeve içinde devam etmektedir,. 

Sayın Bakan, hizmetlere ayrılan yerin ve ya
tırımın önümüzdeki beş yıllık uzun dönemde 
çok fazla olduğu yolundaki kaygımıza cevap 
verirken, bazı karşılaştırmalar yaptılar. Bu kar
şılaştırmalar gerçi planda da var, burada da 
kendileri lütfedip tekrarladılar. Ancak, bu bi
zim itirazımızı ortadan kaldırmıyor. Çünkü biz, 
benim konuşmamda da belirtmiş olduğum gibi 
ve daha önce de biliyoruz ki, sanayi bakımından 
ilerlemiş ülkelerde hizmet kesiminin geniş ol
ması doğaldır ve sıhhatlidir. Bir kere o ülkele
rin halk çoğunluğunun satmalma gücü böyle bir 
hizmet kesimini sıhhatli biçimde besleyebilecek 
durumdadır. 

İkincisi sanayi bakımından kalkınmış olan 
o ülkelerde, hizmetler kesimi daha çok teknolo
jik ve teknik hizmetlerden oluşmaktadır ki, bu 
da sıhhatli bir belirtidir. Bizim kanaatimiz odur 

ki, sanayileşme bakımından Türkiye düzeyinde 
bulunan bir ülke için hizmetler kesimi çok bü
yüktür. Nitekim bu büyüklük geniş ölçüde ka
mu kesiminin anormal büyüklüğünden ve har
camaların, tasarrufların, büyük bir kısmını yut
masından ileri gelmektedir. Bu gerçeği bütün 
acılığı ile ve açıklığı ile ortaya koyduğumuz 
takdirde, buna çare aramak da kolaylaşır. Fa
kat hizmet kesiminin Türkiye için bu kadar bü
yük olmasının sıhhatsiz bir şey olmadığı kanaa
tine saplanarak kendimizi avutmaya kalkışır
sak, o zaman mevcudolan bir hastalığı tedavi 
zahmetini de ihtiyar etmekten kaçınmış oluruz 
ki, biz bunu (tehlikeli bir eğilim olarak görüyo
ruz. 

Sayın Bakan benim merkez köylerle (Bizim 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak kullandığımız 
ideyim bunun için köy - kentlerdi.) Köy «kent 
veya merkez köylerle ilgili bir uyarıma da de
ğindiler. Ben demiştim ki, bu iyi bir şeydir mer
kez köy sisteminin (öngörülmüş olması, ancak 
bu merkezî köylerin yeri seçilirken mutlaka 
köylüye danışılmalı, demokratik usullerle tes
pit edilmeli demiştim," Sayın Bakan: «Elbette 
köylüye danışılacaktır, fakat bu yerlerin tayi
ninde tek faktör köylünün fikri olmayacaktır, 
aynı zamanda kamu hizmetlerinin en verimli bir 
şekilde değerlendirilmesi de bir kıstas olarak 
gözönünde tutulacaktır.» dediler. Bumda yüzde 
yüz haklıdırlar, elbette kamu hizmetlerinin e» 
verimli bir şekilde değerlendirilmesi de bir kıs 
tas olacaktır. Ama o kıstası dahi köylünün g;ö-
zönünde tutarak gene nihaî kararı demokratik 
tartışmanın, diyalogun sonucunda onun ver
mesi sağlanmalıdır. Aksi halde bir kaç bürokra
tın masa başinda yapacakları bir yerleşim pla
nı Türkiye'de büyük huzursuzluklara yol aça
bilir. Bunu politikacı olarak gözlemlerimize 
dayanarak söylüyorum ve bu merkezî köy sis
teminin. gerçekleşmesini isteyen bir partinin 
sözcüsü olarak söylüyorum. İki mahalleli bir 
köyde kurulacak okulun aşağı mahallede mi, 
yukarı mahallede mi olacağı bile kanlı bıçaklı 
kamgalara yol açarken, bir de merkezî köy 
gruplarınım merkezinin nerede olacağı köylüye 
danışılmadan saptanacak, o ikna edilmeden sap
tanacak olursa bunun nerelere yol açabileceği 
kolaylıkla tahmin edilebilir. Benim kayığım ora
dandı. Bütün iyi niyetime rağmen, bir kısmı 
bürokratlarımızın halk eğilimlerine yeteri kadar 
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önem vermeyişlerini de biliyorum. Gerçi bu has
talıktan gitgide toplumumuz kurltuluyoır demok
rasi ilerledikçe; bürokratlarla halk arasındaki 
bütünleşme eskisinden çok' ileridir ve bu şayanı 
şükran bir gelişmedir. Ama hâlâ meselâ bir köy 
halkının yüzyıllardan beri oturmakta olduğu 
bir köyün adı değiştirilirken bile o köylünün 
fikri alınmıyor Türkiye'de. Şu ve^a bu seibeple 
bilmem adı eski Yunanca imiş, Lâtince imiş.. 
Bir kere bu da bence makbul bir sebep değil, 
Türkiye bütün tarihi ile feniğin bir hazinedir. 
Ama Türkçe isimli bir köyün adı yine Türkçe 
isimle değiştirilirken bile, meselâ Gümüldür kö
yünün adı (O kadar güzel Türkçe bir ad) Gü
müşsü halime getirilirken bile Türkiye'nin bü
rokrasisi köylüye bir kere olsun danışma zah
metini ihtiyar etmez ise; aynı hatayı, ihmali 
merkez köylerin seçilişinde de yapması halin
de çok büyük sosyal problemler ortaya çıkar. 
Şimdiden Devlet Planlama Teşkilâtının ve bu
günkü Hükümetin de, ileriki hükümetlerinde 
bu tehlikeye dikkatlerini çekmek istedim; de
diğim gibi önlerilen sisteme yürekten inanan bir 
partinin üyesi olarak. 

Sosyal güvenlik konusunda sayın Bakanın 
verdikleri cevap benim endişelerimi gidermiş 
değil. Ben de planı ayrıntıları ile okudum, bili
yorum ki; işte uzun. vadede bu değişik sosyal 
güvenlik sistemlerinin bir çatı altında toplan
ması için hazırlıklar yapılacağı, hesaplar yapı
lacağı gibi ibareler planda yer alıyor, ama be
nim endişem o ki, bir yandan bu hesaplar yapı-
ladursun, yapılıyor mu, ne kadar yapılıyor onu 
da bilmiyoruz ya, çünkü her güvenlik sistemi
nim kendi içinde bile hesap yapılmadığını bili
yoruz o yüzden Sosyal Sigortalar Kurumunun 
ne hale düştüğünü, Emekli Sandığının ne hale 
düştüğünü biliyoruz. Nerede kalmış, kendi iç
lerinde doğru dürüst akturya hesapları yapıl
mayan sosyal güvenlik sistemlerinin ileride 
birleşmesi ile ilgili hesapların yapılması, buna 
ihtimal vermemiz çok güç. Keşke yapılabilse, 
ama böyle 'hesaplar bir yandan yapılıyor deni
yor, bir yandan da biribirinden ayrı yepyeni 
slosyal güvenlik sistemleri birilbirileri ile ilişki
si olmaksızın kurulmaya devam ediliyor. El
bette bunlar süratle kurulmalıdır. Ama daha 
kurulurken entegrasyonlarını kolaylaştırıcı 
tedbirler de sistemlerin içine yerleştirilmeli

dir. Aksi halde (Bu 22 yıllık dönemde bunların 
hesaplan yapılacak birleşebilmeleri için) ara
dan 22 yıl geçtikten sonra onların bir çatı al
tında birleşmeleri bugün olduğundan çok da
ha fazla güçleşimiş olacaktır. 

Kalkı ki, birtakım çok daha pratik kapıyı 
çalan sorunlar cevapsız bırakılmıştır. Birinci 
konuşmamda da değinmiştim, çok olumlu bir 
adım atılıyor sağlık sigortası kuruluyor. Ama 
bir yandan da sosyalizasyon var. Bunların biribi-
ri ile ilişiklisi ne olacaktır? Bu dahi henüz Plan
da ele alınmamış bir sorun olarak duruyor. 

Değerli arkadaşlarım, işçi tasarrufları konu
sundaki kaygımızı sayın Bakanın lütfettikleri 
izahattan sonra da muhafaza ediyoruz. Yalnız 
geçmişte tahmin hatası yapılmamıştır, bu yıl 
dahi talhmin hatası yapılmıştır. Gerçekleşecek 
adam başına Türkiye döviz transferinin planda 
önigörülen, yıllık programda öngörülenden bir 
hayli yüksek olacağı anlaşılmıştır. Bizim gene 
endişemiz odur ki, bir ölçünün üstünde işçi ta
sarrufunu Türkiye'nin bugünkü ekonomik dü
zeni ile kaldıramayacağından endişte edilmek
tedir Nitekim bu endişe daha önceki konuş
mamda da belirttiğim gibi, eğer bunlar tasar
ruflarla karşılanmazsa, ciddî bir enflâsyon 
tehlikesinin doğabileceği belirtilmek suretimle 
planda da yer almış bulunmaktadır Mesele şu
dur : 

Aslında en azından bir somut noktaya ge
tirmek istiyoruz meseleyi. Seviniyoruz, Türki
ye'ye dışarıdan işçilerimizden döviz geliyor 
diye. Gerçekten çok güç zamanında, yıllarında 
Türkiye için bir kurtuluş olmuştur bu dövizler. 

Ama bir şeyin hesabı yapılmamıştır, bu planda 
da yapılmamıştır. Türkiye bizim görüşümüze 
göre, gereksiz olarak yurt dışına nitelikli işiçi 
göndermeye devam ediyor. 

Ben iki veya iki buçuk yıl kadar önce Al
manya'da bu sorunla karşılaştım; sanat okulu 
mezunu, tekniker mezunu Almanya'ca gidiyor. 
Bir öğretmen, köyünden yeni gelmiş niteliksiz 
işçi ile bir kayışın başında aynı Vidayı çeviri
yor. Nitelikli işçiler bundan şikâyet ettiler: 
Biz vasıflı işçi olarak, nitelikli işçi olarak geli
yoruz bir vida çeviriyoruz burada, birşey öğ
renmediğimiz gibi öğrendiğimizi de unutuyo
ruz dediler. Bunu Alman iş ve İşçi Bulma Kuru
munun en yetkililerine Berlin'de sorduğum va-
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kifc, bu konuyu aiçtığıım vakit, dedim ki, böyle 
bir şikâyet var, doğru mudur? Doğrudur dedi
ler. Niye öyle ise nitelikli işçi geitiriıyorsunuz 
Türkiye'den o işler için dedim. Verdikleri ce
vap şu oldu Alman yetkilileri için; «Biz de bi
liyoruz ki, bu işleri niteliksiz işçi, köyünden 
yeni gelmiş işçi de yapabilir. Ama ne de olsa sa
nat okulu mezunu işçi daha iyi yapar. Sizin 
Hükümetiniz de bizim bu konudaki talebimizi 
kabul ediyor, ne diye bundan istifade etmeye
lim» cevabını verdiler. Bu acı bir gerçektir, 
maalesef tabiî bu, son hükümetlerin kusuru de
ğil, bir kaç yıldan beri devam eden bir uygula
madır. Ben temenni ederim ki, Devlet Planla
ma Teşkilâtı ve Hükümet bu konuyu ciddiyetle 
©le alsın ve şunun hesabını yapsın : Bize bu 
dövizler geliyor eğer niteliksiz işçiler gitse de 
onlardan gelse hiç bir hesaba vurmaya ihtiyaç 
yok bunu. Ama madem ki, çoğunlukla nitelikli 
işçilerden geldi bu döviz, o işçileri yetiştirmek 
için ne kadar para harcamışız Türkiye'de? Bu
nun hesabını yapmak gerekir. O nitelikli işçi 
Türkiye'nin sanayileşmesi için çalışsa burada, 
onun Türk ekonomisine, sanayileşmesine katkı
sı n© olacaktır? Bunları toplayalım karşılığına 
getireceği dövizi koyalım. Kârlı mı çıkıyoruz, 
zararlı mı? Ondan sonra ancak doğru hüküm 
verebilecek durumda oluruz. 

Plandaki, işçilerin göndereceği döviz bakı
mından bu aşırı ihtiyatlılıktan çıkan sonuç şu
dur ki, açıkça; o kadar bilgili, nitelikle işçiyi 
biz yurt dışına göndermeye devam ettikçe o iş
çilerin Türkiye'ye döviz olarak gönderecekleri 
tasarruflarını Türkiye'de yatırımlara yöneltmek 
için gerekli fizik kapasiteyi dahi yaratmaktan 
yoksun kalacağız. Çünkü o fizik kapasitenin 
yaratılmasına öncelikle katkıda bulunacak olan 
ustabaşılar, teknisyenler dışarıda bulunacak 
geniş ölçüde. Bu tehlikeye işareti çekmiş olmak 
için bu nokta üzerinde durmuştuk. Yoksa tah
minler doğru olmuş, yanlış olmuş bu bakımdan 
fazla önem taşımayabilir. 

8 yıllık ilköğrenime hemen geçilmesi konu
sundaki endişelerimizi muhafaza ediyoruz, ide
al olarak iyi bir sistem sayılsa bile, hele sayın 
Bakanın burada verdikleri izahat bir bakıma 
endişeleri büsbütün artırıcı nitelikte olabilir. 
Öyle anlaşılıyor ki, uzun bir süre ilköğrenim 
bir keşmekeş, bir tutarsızlık içinde olacak. Bir 
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yanda beş yıllık ilköğrenim, bir yanda sekiz 
yıllık ilköğrenim... Bunun ne kadar tutarsızlık
lara, çelişkilere yol açacağı ortadadır kanısın
dayım. Fakat bu konuda daha ayrıntılara gire
rek vaktinizi almak istemiyorum, ama ideal 
olan bir hedefe doğru biraz ihtiyatsızca atıl
mış bir adım gibi görünüyor bana. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Kemal önder 
grubumuzun bir diğer sözcüsü olarak konuş
muştur ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile iliş
kilerimize özel bir ağırlık vermiştir konuşmasın
da. Sayın Hüdai Oral'da grubumuzun bir diğer 
sözcüsü ve Grup Başkanvekili olarak konuşmuş
tur ve özellikle enerji ve yer altı kaynakları 
konularına değinmiştir. Her ilki arkadaşım ele 
aldıkları konuları benden çok daha iyi işleye
bilecek durumda oldukları için ben o konulara 
değinmek ihtiyacını duymamıştım. Fakat kendi 
belirttikleri fikirler elbette grubumuzun fikir
leridir. Benim de yüzde yüz paylaştığım fikir
lerdir. 

Bu arada sayın Bakanın bir sözünü şükran
la ve sevinçle karşıladığımızı belirtmek isteriz. 
Sayın önder'in, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ilişkilerimiz konusunda belirttiği endişelere 
katıldığı anlamı çıkıyordu sayın Bakanın sözle
rinden. Ayrıca ilk konuşmamda da belirttiğim 
gibi, planın her satırına bu konuda duyulan 
yurtsever, milliyetçi endişeler sinmiş bulunmak
tadır. Bunu da bir kere daha şükranla belirtme
yi ödev bilirim. 

Bu arada, sayın Bakanın özellikle bugün söyle
diği bir söz bizim için çok sevindirici. Kelime ke
lime 'hatırlamıyorum tabiî, fakat mealen söyle
dikleri şu ki; «Uluslararası anlaşmalarla millî 
hedeflerimiz 'çatışacak olursa, elbette millî he
deflerimiz bizim için öncelik taşıyacaktır.» de
diler. Bütün T. B. M. M.'nin bu görüşe destek 
olmasını temenni ediyorum. Geçmişte hatalar1 

yapılmıştır, bir yeni tartışma yapmak istemi
yorum; elbette bunlar iyi niyetle yapılan hata
lar olarak kabul edilmelidir. Adalet Partisi 
iktidarı zamanında tam ortaklık yolunda yeni 
aşamaya geçilirken çjok ihtiyatsız davranılmış-
tır. 12 Marttan sonraki Birinci Hükümet zama
nında bu ihtiyatsızlık artarak devam ettirilmiş
tir ve şimdi görev başında bulunan Hükümet 
bu konuda verilmiş ıolan ihtiyatsızca ve tehli
keli tavizleri geri alabilmek için takdire değer 
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bir çırpınış içindedir. Bunu Devlet Planlama I 
Teşkilâtının da desteklediği anlaşılmaktadır ve I 
görünen odur ki, bugüne kadar, Avrupa Eko- I 
nomik Topluluğu bizim protokolda verilmiş I 
olan tavizleri geri almak yolundaki isteklerimi- I 
ze karşı direnmektedirler. Bu direnişi yenebi- I 
leceğimize inanıyorum* Yeter M, bu direnişi I 
yenme yolunda Hükümetin ve ilerideki bükü- I 
metlerin gösterdiği ve gösterecekleri gayretlere, I 
parti ayırımı gözetilmeksizin bütün Parlamen- I 
to, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi destek- I 
ölsuiı. Milletin desteği 'zaten hazır olarak bek- I 
lemektedir. I 

Çokuzülünecek bir noktadır ki, henüz bir- I 
çok sanayicilerimiz bu yapılan son anlaşmala- I 
rm Türkiye için ve dolayısıyle kendileri için I 
taşıdıkları tehlikenin farkında değillerdir. Ama I 
Eskişehir'den, bir Anadolu köşesinden sanayi- I 
çilerin bu konuda aydın sesi yükselmiştir, yer I 
yer bu açıdan bakmaya başlayan sanayiciler I 
de çıkmaktadır. Eğer Ortak Pazarla yapılmış I 
olan yeni anlaşmalar düzeltilmez ise bu plan, I 
bu haliyle dahi gerçekleşemeyecektir; Türkiye I 
yerli, ulusal sanayiini gerçekleştiremeyecektir .1 
ve bazı ulusal sanayicilerimiz ancak yabancı- I 
larla bütünleşmek, onların uydusu haline gel- I 
mek suretiyle ayakta durabileceklerdir. I 

Öyle anlaşılıyor ki, Ortak Pazar konusunda I 
vermiş olduğumuz tavizleri geri almak güç ola- I 
çaktır, bir yandan bunu almaya çalışalım; fa- I 
kat bir yandan da parti ayırımı gözetmeksizin, I 
mademki böyle bir tehlikeli yola girmişiz, Or- I 
tak Pazar devletlerinin büyük sanayicileriyle I 
rekabet edebilmek için bir yandan devlet işlet- I 
meciliğine, bir yandan da halk yatırımcılığına, I 
sendikaların ve kooperatif birliklerinin kura- I 
cakları sınaî tesislere öncelik verilmesi gerekti- I 
ğini hep birlikte kabul edelim partiler olarak. I 
Yoksa, kolay kâra, rizikosuz kâra alışmış ve I 
çoğu montaj sanayii, takıp - takıştırma sanayii I 
niteliğinde olan özel sektör sanayicileriy'lef "foe* f 
le bu verilmiş olan tavizlerin çerçevesi içinde I 
Ortak Pazar ülkeleriyle rekabet edebilmemiz I 
olanağı kesinlikle yoktur. Bu tehlikeyi zaten I 
plan da takdire değer bir açık sözlülükle birçok I 
yerlerde belirtmektedir. I 

Yeraltı kaynakları konusunda bazı grup söz- I 
cüleriıtin, gerek Senatoda gerek Millet Meclisin- I 
de belirttikleri endişeleri de çok yersiz buldu- | 
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ğumuzu ifade etmeliyiz. Aslında bu plan yeral
tı kaynakları bakımından bazı ileri adımlar at-
mıştrı; ama bu, C. H. P. açısından yetersiz bir 
aşamadır, Ibir ilerlemedir; ama bunu da bir 
ilerleme olarak kabul ettiğimiz için şükranla 
karşılıyoruiz. Fakat, bir yandan yeraltı kaynak
larımızın yabancılara alabildiğine anılmasını 
savunup (bazı parti sözcülerine ve hatiplerine 
değiniyorum) bir yandan yeraltı kaynaklarımı
zın yabancı sermayeye alabildiğine açılmasını 
savunup, bir yandan da milliyetçilikten söz et
mek büyük bir çelişki oluyor. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, bundan birkaç yıl ön
ce Amerika'da yayınlanan bir kitap okumuş
tum; Birinci Dünya Savaşı sırasında ve önce
sinde Türk - Amerikan ilişkilerini Amerika'da, 
Washington'da yeni açıklanan belgelerin ışığın
da ortaya koyan bir kitap; Profesör Evans isim
li birisinin kitabı. Burada birtakım acı gerçek
ler, bizim ders almamız gereken hususlar var. 
O sırada, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Tür
kiye'de bulunan Amerikan Büyükelçisinin sanı
rım «Morğenthau» Amerika Devlet Başkanı 
Wilson'a bir gizli mektubu var bu kitapta, di
yor ki, biliyorsunuz o sırada Osmanlı Devleti 
çöküş halinde olmasına rağmen, hiçbir borcunu 
ödeyemeyecek halde olmasına rağmen, Batı Av
rupa ülkeleri borç verme yarışında idiler Os
manlı Devletine, istanbul'daki Amerikan Bü
yükelçisi Başkan Wilson'un dikkatini çekiyor, 
diyor ki o gizli mektubunda; «Batı Avrupa dev
letleri hasta Osmanlı Devletine borç verme ya
rışı içindeler, bundan amaçları Türkiye'nin yer
altı kaynaklarını ipotek altına almaktır.» De
mek ki, Batı ülkelerinin Türkiye'nin yeraltı 
kaynaklarına nasıl baktıkları belli ve böyle bak
makta da haklılar. Çünkü, yeraltı kaynaklarına 
hâkim olmak, sadece ekonomik bakımdan güç
lü olmak için gerekli değil, dünya siyasetinde 
rol oynayabilmek, etkin olabilmek için de ge
rekli. Kim bir memleketin yeraltı kaynaklarına 
sahibolursa o memleketin kaderine sahibolur, 
kaderine hâkim olur. (0. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) Onun için kendi ka
derine hâkim olmak isteyen bir millet, yalnız 
toprakların üstüne değil, altına da hâkim olmak 
zorundadır. Plan bu bakımdan bize göre yeter
siz, ama elbette hiç yoktan iyi, ileri bazı adım-
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lar atmıştır. Hem o adamları bile reddedeceksi
niz, bütün yeraltı kaynaklarımızı yabancılara 
peşkeş çekeceksiniz, (Tabiî burada yapılan bazı 
konuşmaları kastederek söylüyorum) ondan son
ra da bu kusuru örtmek için Anayasanın ora
sına, burasına birkaç defa daha milliyetçilik sö
zünü serpiştireceksiniz. Bununla kimse kandırı-
lamayacaktır. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Ecevit. 
Sayın arkadaşlar, planın tümü üzerindeki 

müzakereler bu suretle tamamlanmış oluyor. 
Yalnız bazı sayın üyelerin sorusu var; bu soru
ların bir kısmı yazılı olarak takdim edilmiş du
rumda; okuyacağım, Sayın Bakan ilerde gerek 
önergeler vesilesiyle, yani yarından itibaren de
vam edecek olan 3 günlük müzakereler içinde, 
gerekse şimdi isterlerse cevap verebilirler veya 
bilâhare yazılı olarak verirler veya cevap ver
mezler; bunun takdiri kendilerine aittir. 

Şimdi, gelmiş bulunan sorulardan bir tanesi 
burada, okuyorum. 

«Soru 1. Kâğıt sanayii kurulmasında yer 
tercihi yapılırken hangi kıstas esas alınmakta
dır? 

2. iptidaî maddesi en çok olan yerin terci
hi maliyet yönünden (Nakil masraflarının ipti
daî maddede çokluğunu düşündüler mi? Düşün
dülerse) daha doğru değil midir? Sanayiin yay-
gınlaştırılmasından planda bahsolunduğuna gö
re bu yönden de bu tercih doğru olmaz mı? 

3. Doğru ise, 3 . 11 . 1971 tarihinde Or
man Genel Müdürlüğünce kâğıtlık odun konu
sunda SEKA Genel Müdürlüğüne yazılan yazı
ya ekli listede Türkiye'deki tüm kâğıtlık odun 
miktarı 1 517 633 metreküb olarak gösterilmiş 
olup; aynı listede Kastamonu 298 762 metre
küb ile, ki bu miktar da noksan ve yanlıştır, 
bütün orman başmüdürlükleri arasında ilk sıra
yı aldığı bu iptidaî madde yanında sanayi suyu, 
enerji temini kolaylığı, işgücü de bulunduğu 
halde, bugüne kadar olduğu gibi yeni planda 
da Kastamonu'ya yapılacak bir kâğıt fabrika
sından veya sanayimden bahsedilmemiş olma
sının, Hükümetçe ısrarla bundan kaçınılmasının 
sebebi nedir? 
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Saym Bakan plan üzerindeki eleştirilerimi
zin bu kısmına da cevap vermek lütfunda bu
lunmadığına göre, politik baskılar olduğu, yo
lundaki dedikodular doğru mudur?» 

iSoru sahibi: Sayın Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydibeyoğlu. 

Buyurun Saym Bakan. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sorulan suallerin içerisinde 
bir çoğu teknik konularda inceleme yapılmasını 
gerektiriyor; onun için müsaade ederseniz Sa
yın Tosyalı tarafından bu sorulan soruları yazı 
ile cevaplandırayım. 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Tosyalı sormadı ben sordum Sayın Bakan, 
ben sordum. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Affedersiniz, affedersiniz; saym Seydibey
oğlu tarafından sorulan soruları yazı ile cevap
landırayım. 

BAŞKAN — Peki efendim. Başka soru var 
mı efendim?... Buyurun Sayın Çilesiz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Saym Bakanımız bazı milletvekili arkadaşları
mızın konuşmalarına cevap vermediler; acaba 
yazılı olarak mı verecekler, yarın mı cevaplan
dıracaklar? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan, soru an
laşıldı mı efendim?.. Konuşmanızda temas etme
diğiniz hususlar oldu, onlar hususunda bir ce
vap verecekler mi diye soruyorlar? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Saym Başkanım özür dilerim, bu olabilir 
gerçekten. Çünkü, suallerin çoğu, yahut müta
lâaların çoğu birbirine yakın düşüyorlar, biz 
onları toparlayıp öyle cevap arz etmek istiyo
ruz; fakat bazı ahvalde özür dilerim unutmuş-
sam, sayın milletvekillerinin isimlerini anmak
ta kusur etmiş olabilirim, bu bakımdan. Yoksa 
hepsine cevap vermeye gayret ettik efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı efen
dim?... 

Saym Mehmet Seydibeyoğlu'nun sorusunu 
metin olarak takdim ediyorum, ayrıca tetkik et
mek isterseniz, tetkik fırsatım veriyorum. 

Başka soru?... Yok. 
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Planın tümü üzerindeki müzakerelerin bit
miş olduğunu biraz evvel ifade ettim. Daha ev
vel kabul edilmiş bulunan çalışma planı gere
ğince verilmiş bulunan bu konudaki değiştirge 

ve Hükümete iade önerge ve gerekçelerini mü
zakere etmek üzere, 23 EMm 1972 Pazartesi 
saat 10,00'da toplanılmak üzere Birleşimi kapa-
yorum. 

Kapanma saati: 20,55 

•ses-i< 
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