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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Açılma saati : 10,00 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerindeki gö
rüşmelere devam olundu. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere oturuma 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başk&nvekili Yozgat 
Sim Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

îkinci Oturum 

Açılma saati : 15,00 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerindeki gö-
ınişmelere devam edildi. 

9 . 11 . 1962 Cuma günü saat 10,00 topla
mlmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Baştoanvekili Yozgat 
Sim Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 
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B Î R Î N C t O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER — Sadık Artukmaç (Yozgat), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN -
lere başlıyoruz. 

Yeter sayı vardır, müzakere-

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Kalkınma Plânının görüşülmesi (S. 
Sayısı : 2) (1) 

BAŞKAN — Uzun vadeli kalkınma plânı 
üzerindeki görüşmeler deVam etmektedir. Söz 
sırası Sayın Akif Eyidoğan'mdır. Buyurun. 

AKÎF EYÎDOÖAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, uzun vadeli 
beş yılh'k plânı müzakere etmekteyiz. Bu hu
susta lehte, aleyhte ve üzerinde söz istiyenlere 
söz verilir ve müzakere cereyan eder. 

Bendeniz esas itibariyle plânın lehindeyim. 
Fakat bendeniz buraya, plânın lehinde söz söy
lemek için çıkmadım. Yüksek huzurunuzda "ar
kadaşlarımın temas etmedikleri veya temas 
edip de satıhta bıraktıkları yahut da plânın 
heyeti umumiyetinin müzakeresinde söylenmesi 
icabeden noktalar üzerinde bâzı maruzatta bu
lunacağım. 

Aziz ve muhterem, arkadaşlarını, 67 yaşıma 
geldim. Bu yaşa kadar yaptığım hiçbir işten 
pişman olmadım. Anm yapmadığım işlerden 
pişman olduğum vâkıdır. Burada bu sözlerimi 
yüksek huzurlarınızda arz etmekten ve maruza
tımı Senato tutanağına geçirmekten hali kalır
sam 'acaba pişman olurmuyum diye yüksek hu
zurlarınıza geliyorum. 

Büyük Tün'k Milletinin çağdaş uygarlık 
•düzeyine erişebilmesi için, nüfus artışı yanında 
kalkınma hızıyla arasındaki açıyı kapatabilme-

(1) 2 S. Sayılı basmayazı ve Kalkınma Plânı 
tasarısı ve ekleri 7.12.1962 tarihli 4 ncü Birle
şim tutanağının sonundadır* 

si için, mümkün görünen nüfus başına yıllık 
yüzde yedi millî gelir artış hızının Sağlanması, 
bunun için de yıllık gayrisâfi geliri yüzde 18,o 
e kadar yükseltecek yatırımların gerçekleşti rih 
meşini sağlayacak çabaların âmme sektöründe 
ve özel sektörlerde 'kanalize edilmesi... 

Bu yatırımlarla bir taraftan memleketimiz
de ekonomik cihazla m a ve büuyeleşnıe, demir
yolları ve (karayolları, il ve köy yolları, sula
ma, barajlar, elektrifikasyon işleri tarımda dö
nüm başına verimi artıracak tedbirlerle bildik
te zirai reform, hammaddesi, yeraltı ve yerüs
tü kaynaklarımızdan sağlanan, işletme malze
mesi yarının döviz tasarrufunu ve kaynaklarını 
artıran ağır ve orita sanayii ile ihracatımızı ge
liştiren yerli hammaddeye dayalı her türlü sı
nai yatırımlarının çoğaltılması... 

Diğer taraftan da çalışan nüfusun içtimai 
iş bölüm kollarına dağılış oranlarında zaman
la değişikliğe 'gidilmesi, 'köylerin mümkün ol
duğu kadar birleştirilmesi ve köyden şehire v-e 
şehirleşmeye 'giden yoUda bölge plânlamalarının 
bu akını en iyi bir tarzda kanal ize edecek şe
kilde düzenlenmesi ve nihayet 15 yıllık bir gü-
rünge (perspektive) 'göz önünde tutularak, bu
nun ilk beş yıllık devresinin hem ekonomik, 
hem sosyal bakımdan p'lâna bağlanması... 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bu mem
lekette meşrutiyetten beri plân ve programa. 
benzer teşebbüsler olmuştur. Çocukluğumuzdan 
heri hatırlarız; devletler deniz (kuvvetlerini 
artırmak maksadiyle var kuvvetleriyle çalış-. 
mış, 'hatta Osmanlı Hükümetinin borç hare; ve 
ianö ile <gemi inşaatına dair programlar ve 
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Ö. Senatosu B : 5 
kanunlar yaptığı bir vakıadır. Daha meşruti
yette vilâyet mahallî idarelerinin ziraat, maa
rif, sanayi, ekonomi ve sağlıkla ilgili beşer yıl
lık inşa ve tesis prograları tanzim ve ta'sdik 
ettirmelerini müeyyidelere bağlayan mevzuat 
kabul edilmiştir. 

Belediye Kanunu da, belediyelerin, inşaat 
ve tesisat işlerini beşer yıllık programlara bağ
lamalarını emreder Merkezin müdahaleleri, türlü 
'kanunların ve hususiyle paraparitelerinin değişik
likleri tesiri ile 'bunlarda dahi bir program di
siplini ikurulamamış ve hele bir halef - sele!" 
meselesi almış yürümüştür. Bir 'haleftin, sele
finin başladığı işi tamamladığı görülmüş şey
lerden değildir. 

'Cumhuriyet devrinde 1933 ve 1936 yi Harın
da hazırlanmış dlan 'beşer yıllık programları 
da, 'kendisine mahsus olan müddet aşılarak ve 
muhtevasından bâzı hususlar noksantaşîtırıia-
rak, tahalkkuk ettirmişlerdir. Ama hu defa ha
zırlanan i'ktisadl ve içtimai plânın •getirdiği 
etraflı görüş, ekonomim .izini tümünü kavrayış 
ve 15 yıllık ıgörüngeye bakış, Türk toplunu'. 
ve 'Türk hayatı için yepyeni bir unsuru ihtiva 
etmektedir. 15 yıllık perspektive dendi mi; 
bir aile 'bahası, bir Türk vatandaşı, bir iş sa
hibi ve nihayet vatandaş Akİf Efendi olarak, 
bugün 5,5 - 6,5 yaşında >olan torunlarımın 20 -
21 yaşma geldikleri bir zamanda, Türkiye'mi
zin 42 milyon nüfuslu bir memleke't olarak al
dığı ve alacağı manzarayı gözlerimin önüne 
getirmekteyim. Bu anda mamur, müreffeh, 
pırıl pırıl, aydınlık, reyyan ve yemyeşil bir 
Türkiye manzarası 'gözlerimin önünde canlanı
yor. Niçin olmasın? Şu Ankara'nın 30 bin nü
fuslu olduğu 'bir zamanda, bugünkü Gençlik 
Parkının olduğu yerde Belediye Reisi Kmacı-
zâde Ali Beyin Belediyeye 500 'lira sazlık ve 
bataiklık geliri almakta olduğu yerlerde sıtma 
parazitleri türeyerek bu şehir halkının zangır 
zangır sıtma nöbetleri içinde titrediği igünler; 
Cumhuriyetin yepyeni kadrosunun sıtmadan 
işlerine muntazaman devam edemediği günler 
ve nihayet Cumhuriyetin Birinci Hükümeti, 
yine ismet Paşanın başkanlığında olan 'Hükü
metin, bütün vekillerinin sıtmaya tutularak 
Hükümetten istifa etmeye mecbur kalmaları 
daha dünkü hâdiselerdir. OBugün Ankara'nın 
nüfusu. 700 bine yükselmiştir, 
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1932 de Profesör Yansen Ankara şehrinin 

plânının hazırlandığı vakitler, 1935 senesinde 
Anlkara'nm nüfusu 130 bin idi. Elli senede An
kara nüfusunun 300 000 e çıkacağı hesabiyle 
meşhur Yansen plânı tanzim edilmişti. Elli se
ne değil, otuz --seneye varmadan Ankaranın nü
fusu 600 000 i 'geçmiştir ve 750 000 olacağı 
niyetiyle, o zaman'ki Dahiliye Vekilinin 20 yıl
da yetişmiş oğlu, proje müsabakasına katıla
rak Ankara şehrinin prioje müsabakasını ka
zanmış ve yapmıştın*. Hakikat çok İçere haya
lî geçer aılkadaşlar. Biz bunların hepsini çok 
gerilerde bıraktık. Az zamanda >çok işler 
yaptık. 

Millî Eğitim Bakanlığı binasının temelini sa
yın Başbakanımız attı. Yaşadığımız günlerin hi
kâyesi arkadaşlar; bu memlekette Cumhuriye
tin kurulmasını nıütaakıp yapılan ilk güzel bi
na Maliye Bakanlığı binasıdır. Bu binayı Maliye 
Bakanlığı yaptırdı. Fakat bu binanın tam orta 
cephesin;: o zaman Başbakanlık yerleştirildi. 
İkinci büyük bina olarak Maarif Vekâleti için 
bir binanın yapılmasına başlanıldı. Millî Eğitim 
Baikanhğı için yapılmış olan bu yapıya o zaman 
Hariciye geçti. Bu binayı halen Gümrük ve inhi
sarlar Vekâleti işgal etmektedir. Bizim bir Millî 
Eğitim Bakanlığı binasına mı ihtiyacımız var
dı? O zaman için hayır. Çünkü, o vakitler Dışiş
leri Bakanlığı eski Osmanlı Düyunu Umumiye 
Teşkilâtlımı, bulunduğu yerde, yahut da başka 
bir ifade ile şöyle diyebiliriz; Hariciye Osmanlı 
Bankasının işgal ettiği binada bulunuyordu. 
O zamanlar dosta, düşmana karşı, Hariciyenin 
bu durumunun bertaraf edilmesi istendi. Çünkü 
yine o zamanlar sefaretlere mensup 8 -10 misyon 
istasyonda vagonlarda çalışıyorlardı. Bankalar 
Caddesini genişletmesi için istimlâkler lâzımge-
liyordu. İşte, bizim Millî Eğitim Balkanlığı bina
sı olması niyetiyle yaptırdığımız binayı Harici
yeye vermek lüzumunu ve mecburiyetini duy
duk. Kime niyet, kime kısmet? Hani program, 
hani plân disiplini? Bizim muhasebei Umumiye. 
Kanunumuza göre bir disiplinimiz vardır. Her 
hangi bir tahsisatı mevzuun!ehinin gayrisine bir 
kuruş harcamak suçtur. Ama, Maarif tahsisatı 
ile yapılmış milyonlarca liralık binayı bir başka 
vekâlete verebiliriz. 

ikinci bir misal : Geçen haftaki gazetelerde 

okudunuz, İstanbul Belediyesi, istanbul şehrinin 
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C. Seıiatosu B : 5 
yeniden bir haritasını yaptırmaya teşebbüs et
mektedir. İstanbul şehrinin haritası yok mudur? 
Merhum Cemil Paşa zamanında yapılmış hari
tası vardır, ama, o harita Ebniye Kanunu yürür
lükte olduğu zaman yapılmıştı. Yapılan Yollar 
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, İstanbul Be
lediyesi Şehircilik Mütehassısı Prost'u getirdik
ten, bu zat da şehrin plânını yaptıktan sonra o 
eski harita ne oldu? 

Efendiler; nerede bir bina yapılsa, nerede bir 
sokak veya cadde açılsa veya, genişletilse, hangi 
binaya, iskân müsaadesi verilse onu şehrin ha
ritasına işliyeceksiniz. Eskiden, bu gibi değişik
likler haritaya işlenirdi. Fakat bu faaliyet, yir-
mibeş senedir durmuştur. Sonra harita işini ye
niden ele almak mecburiyetini duymuşlar ve bu
na mecbur olmuşlardır. Bu ne demektir? Plân 
fikrinin ve disiplininin yokolması demektir. Bü
tün bu bakımlardan da arz etmek istediğim odur 

ki, plân ve plânlama esprisi; ilmî fennî, kavnaklan, 
canlı ve cansız malzemesiyle, parası, pulu, iradı, 
masrafı ile plân ve plânlama, bugün âmme haya
tımızın, Devlet ve cemiyet hayatımızın bütün mil
let ve memleketçe benimsenmesi gereken ve bü
tün aile babalarına evlâtlannm elinde tuttukları 
işlerinin uzun vâde dâhilinde geleceği bakımın
dan hesaba katmaları, göz önünde bulundurma
ları gereken bir yaşayış düzeni, bir hayat unsu
ru haline gelmiştir. Tam bir demokrasi düzeni 
ve hürriyet içinde plândan artık hiçbir ürkeklik 
ve yadırgama duymıyacağız. Buna gönülden fer
dî ve cemî olarak dört elle sarılacağız. Bununla 
beraber plân taassubuna, da kapılmıyacağız. Çün
kü, elimizdeki plânın taşıdığı prensiplerin kesin
liği ile ön gördüğü ihtimal ve alternatiflerin 
elastikiyeti arasında her yıl yakından temas edi
lecek gerçeklere göre gözden geçirmelerini ka
bul eden bir canlılık ve intibak kıvammdadır. 

Bu 5 yıllık plâna istediğimizden âlâ diyeme
yiz. Dar zamana geldiği muhakkaktır. 

Ama dar zamanda çıkarılmış ve yetiştirile-
bilmiş iyi bir eser, 'bir kitabı mustatabdır. 
içeride ve dışarıda beğenilmiş (bien indique) bir 
eserdir, bir vesikadır, bir dokümandır. Ana
yasamızın hükmü bununla yerine gelmiştir. 
Millî servet kaynaklarımız bu plânla en tasar
ruflu ve en uygun olarak cihazlanmağa doğ
ru akıtılmış olacaktır. Az gelişmiş halden 
zamanla gelişmiş hale bu yoldan varılacaktır. 

8.11.1962 0 : 1 
Seleften yarım kalan işler artık yüzüstü kal-
mıyacak, onu halefler ikmal edecektir. Par
ti, iktidar ve şahıs değişikliklerinden mütees
sir olmadan günü gününe uygulama yolunda
ki çalışmalarla ekonomimizin kuvvetinin artı
rılması amacına devam edilecektir. Bu niyet
ledir ki, maliyemizin, Hükümetimizin baş
lıca hayırlı işlerinden birisi olarak, plânla
manın stratejisi ve hedefleri üzerine kurul
muş bir plânlama dairesini görürüz. Birinci 
Koalisyon Hükümeti birkaç brifing yaparak, 
plânın hedef ve stratejisini anlattığı zaman, 
o vakitler rahmetli Atatürk'ün bir sözü daima 
yadımda. «Hepimizin vücudu elbet birgün top
rak olacak, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilele
bet payidar kalacaktır.» Onun kurduğu Cum
huriyetin devamlılığını, payidarlığını göz 
önünde tutarak, selefimiz olan Hükümetin 
ele almış olduğu Bakanlar Kurulu kararım 
benimsedik, yeniden bir Bakanlar Kurulu 
kararı vermedik. Selefimiz olan Hükümet ver
miş, bunu yürüteceğiz, aynen kabul ediyoruz, 
dedik. Millî Birlik Hükümeti de, Türkiye Cum
huriyeti Millî Birlik Hükümetidir. İhtilâli de, 
bütün dünyanın anladığı, kabul ettiği mâna
da demokratik bir Anayasa düzenine getir
diği için, Cumhuriyet Hükümetinin devam
lılığını bilnassa istihdaf ettiği içindir ki, biz 
de aynı kararlara uyduk, muhtevasına, met
nine, hedeflerine ve stratejisine inandık, 'ka
bul ettik. Birinci Koalisyon Hükümeti olarak 
bir de tamim neşrettik. Bu Hükümet Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetidir; İkinci Cum
huriyet değildir. 

Arkadaşlar; rahmetli Fark Ahmet Barut
çu'nun bir heveskârlığı mı diyelim, bir sür-
çü lisanı mı diyelim, arkadaşlar, ilmen İkin
ci Cumhuriyet olamaz. Üçüncü, dördüncü, be
şinci Cumhuriyet olan memleketlerde ya top-
raık zayiatından dolayı veyahut da 'bu topraklar
da fasılalarla, aralıklı olaraktan başa geçen 
kıral veya imparatorların oraya gelmesi suretiy
le 'bu rakamların tevalisinde 'değişiklik 'olabilir; 
yani, 2 nci Cumhuriyet, 3 ncü Cumhuriyet ya
hut Üçüncü Reieh (Rayh) gibi... Onun için, mü
saade buyurunuz bizde Cumhuriyet devam edi
yor. Bu Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuri
yettir. Hattâ Türkiye iBüyük Millet Meclisi 
Hükümetti olduğu halde sonradan adı konularak 
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C. Senatosu B : 5 8 .11.1962 O : 1 
ismine Cumhuriyet denmiş olan 'bizim millî ve 
siyasi realitemiz olan 'bir Cumhuriyettir ' . 

Şimdi ıböyle h i r p lânda ilk iş 'olarak âmme 
ya t ı r ımlar ı 'düşünülünce, ondan sonra gelecek 
olan Hükümete ne iş k a l a c a k ? Bunlar ın kendi 
pol i t ikalar ı , bir siyasi ve işleri 'olmıyacak mı ? 
Bir Hükümet , yahu t h i r pa r t i kendi »'olefinden 
farkl ı olarak ne yapacak t ı r ? Efendiler, elde 
bereket l i 'bir câri (bütçe vardır . Bu yat ı r ımlar la , 
yad irim yapt ığımız ıbütün müesseselerin, binala
rın işlemesi, lâzım ; orada vazife görmek lâzımdır. 
Adale t saraylar ı kuranız. Ama, mahkemeler in 
icrayı ladfalet ötmesi lâzımdır. Mektepler in ala
şım yapar ız . Meselâ Eskişehir 'de kaç defa Hü
kümet 'konağı için bina yapılmışsa hemen, bunları 
okul yapmaya, liseyi1 çevirmeye mecbur olmu
şuzdur. Onun için, 'birçok liseler, has taneler için 
emek vermişiz, atım, hu has tanenin , bu okulun 
çolk iyi işlemesi lâzımdır. Bu hastanenin has
tayı şefkatle 'kabul o tun es i lâzımdır, ihtimam 
ile t edav i etmesi lâzımdır. Ona, 'bilhassa moral 
hak immdaı ı şefkat göstermesi, ihtimam göster
mesi lâzımdır. Sizlere arz edeyim; İsıtanbul'd'a-
ki Cerrahpaşa Hastanesi çok seneler evvel Tü rk 
Milletinin mütemadiyen emek vererek yapt ığı 
on mükemmel b i r has tanedir . 'Bu hastanenin her 
odası, hor penceresi bir' müessesedir. Karyola
larının hepsimle, hastanın vaziyetine göre hare
ket edecek -mafsallar vardır. Allah gösterme
sin, 'hiçbirinizin hastası o lup da (buraya muhtaç 
baş vurdurmasın . Hak ika ten mükemmel bir' has
tanedi r . 'Fakat 'bu müesseseyi idare edenlerin 
de her zaman ehil olmahırı aşk ile çalıştırılmala
rı şar t t ı r . Bir işleyişteki ol değişikliğinin büyük 
ehemmiyeti vardır . 

İk incis i : Bu plânda ön görülen yat ır ım sa
halar ının ar tacağı husus la r hesabı ferah ile ya
pılmış 'birer faraziye değildir, ibıınlar asgari 
t ahmin le rd i r . Bunun üzerinde çalışan Hükü
met bu rakamlar ın çok daha üzerinde hayırl ı 
eserler t a h a k k u k et t i rmeye muvaffak olacaktır . 

Bir zamanlar Karabük mı uta kası nasıl bir 
yerd i? Ben burasının 14 hanel ik ve ısıtma ile t i t
reyen .'bir köy o lduğunu bilirim, şimdi 50 bin 
nüfuslu sanayi ş eh r i ! Karadeniz Ereğli 'sinin 
müflis w, gecen yıl 7 hin ildi, bu yıl ise 15 bin 
oldu. 1977 yıl ında ise 117 bin nüfusu olacak. 
İ m a r ve İskân Bakanl ığ ından rica ediyorum ki, 
Zonguldak (bölgesinden Ereğl i 'n in is t ikbali plân

d a şimdiden d ikka te alınsın. Bu ra l a r a içecek 
su bu lmak lâzım. 

Şimdi, benim, bu plânlama işi e t raf ında rast
ladığım bâzı hususlar hakkında 'sorulanın var
dır. 

1. Seneler inget i r ip yığdığı, birer suretle ta
mamlanmaya ihtiyacı olan falbrika ve tesislerin, 
72 sayılı Kanuna göre 1962 nin geçici programı
na, oradan da 5 yıllık plâna devredi lerek, plâ
nın bü tün lüğü içerisinde nâfi olan yerleri ala
caklardır . Buna şüphe yok. Faka t evvelce ta
mamlanmış, bütün olarak elde bulunan, ya hali 
hazır lar iyle yahu t yeni bâzı tesisat değişikliğiy
le günün iht iyacına uygun ha le getir i lerek çalış
t ır ı lmaları ve ön görülen plân devresi içinde 
yarar l ık lar ın ın sağlanması, ne suret le kabil ola
caktır?. . 

Yüzüstü ka lan Diyarbakı r , B ü n y a n ve Ka-
raman'da, üç. yerde müesseselerimiz vardır , ka
pılarına kilit asılmış. Kaim yünlü mensucat fab
rikası. Viaktiyle biz bu kalın yünlü kumaşlarla 
Iköylü urbası yap t ı r ı rd ık , bunlardan ordu alır
dı. Ondu. şimdi kalın diye almıyor, Amerikan 
kumaş ı alıyor. Bu kalın kumaşların bu fabrika
la rda ince dokunması , ipliklerinin ince eğrilir, 
(bükülür hale getirilmesi, ince kumaş dokur hale 
getirilmesi, tezgâhların ona ^öve değişmesi 
düşünüldü mü, düşünülmedi mi?.. 

Çanakkale 'de h i r "Valeks Fabrikası va r ; 
% 100 âtıl kapasi te . Acaha bunu bir yağlı to
hum işliyeeek nebati yağ fabrikası haline getir
mek mümkün mü? Dahasrvar, sizlere çok yakın 
Ibir zamana ait misal vereceğim. Bunun canlı şa
hi t ler i var aramızda, Fahr i Özdilek, Dr. Uagıp 
Üner, şimdi burada olmalarını edk arzu ederdim. 
Bizim bi köy ka lk ınma konumuz vardı? Köy 
K a n u n u yü rü r lüğe girdiği zamandan beri bu
nun ta tbikine çdk hevesliyiz, bu hevesin tür lü 
tü r lü t a tb ika t ına şahit olmuşuzdur. Yakın za
manda Ankara köyler inde de şahit olmuşuzdur. 

Bunlara milyonlar ve milyonlar harca m iş uz
du*. Şu Anka ra ' n ın civarında bir Hasaııoğian 
köyü var. Meşhur Köy enst i tüsünün bulundu
ğu 'köy. >Köy enst i tülerine hoca. ye t i ş t i rmek üze
re hazırlanmış (/lan Köy Ens t i tüsünün bulun
duğu köy. B u köye gitmişler, bakmış lar ; Ha
saııoğlan Köy Ens t i tüsünden elde edilmiş ola
rak 'bu köyde ne ıgibi füyüzat mevcut tur . Ha-
sanıoğlan köyünün Cumhuriyet'. • Devrinde gör-
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düğü nimetler çoktur. Fakat, eoğumsanacak 
halde değildir. Buraya ne yapılsa azdır. Ha-
sanoğlan köyü, Ankara'nın banliyömü ve ban
liyö terenlerinin güzergâhında 'bulunan bir 
yerdir. Ve iyi bir yola kavuşmuş, olmaktan 
memnundur. Taze sağmış olduğu sütleri kilo
su 'bir liradan ve kolaylıkla, taze taze en ya
kın bir istihlâk merkezine gönderil-. Fakat 
buradaki süt istihsalinde medenî, fennî hiçbir 
metot kullanılamamaktadır. Ahırları da sıhhi 
ve fennî şeTrilde yapılmamıştır. Ankara Balı 
diye meşhur olarak tanıdığımız balın yeri de 
burasıdır. Fakat kovanlar fennî kovanlar de
ğildir. 'Bildiğimiz saz kovanlardır. İşte bu kö
yü kalkmdıralım demişler. Nasıl? '(fel Ziraat 
Bankası Genel Müdürü... Şuraya 300 tane ha-
ne yapalım... Yapmışlardır. Birer dönüm üze
rine ihata duvarları, a'hırları, sundurmaları, 
samanlıkları, dış piyade kaldırımları (pie-ton
ları), Ankara'nın hirçok yerlerine reşk - âVer 
kanalizasyonları, evlerin plânı... Ben size şöy-
le tarif edeyim: Hangisinin altına tekerlek koL 
yup Ankara'ya 'getirseniz en az '500 lira kira 
getirir. 'Bu 300 hanenin 800 çocuğunun okuya
cağı b i rde il'klokul yapılmış. 

Arkadaşlar; bendeniz" Türkiye Cum'huriye-
tinde öyle mükemmel ve nefis köy »okulu 'gör
medim. İsviçre'den daha iyi denebilir. Şimdi, 
bu evlerin beheri kaça mal oluyor? Banka, çift
çiyi mesken sahibi edecek; köylü Ikalkmacak, 
köy, medenî köy manzarası alacak. Beher ev, 
'bu ilâve masraflarla birlikte 50 000 liraya. 
»orçlanmak suretiyle yapılabiliyor. 'Bilmem ne 
kadar -da faiz işliyor. 20 senede ödenecek. 

Şimdi arkadaşlar, müsaade buyurun, mek
tebin inşaatının 'beher eve düşen masrafı?.... 
Ne münasebet. Şehirde oturanların 'hane başı
na mektep inşaat masrafı?... Kimse «demez, 
Dışarıda yapılan kaldırımlar için, bunun üze
rinde olan apartmanlar kaldırım payı ödediler 
mi.. 'Hayır lâğım için?.. Hayır, ödememişlerdir. 

Bu kabil âmme hizmetleri bakımından pay
lar indirilirse, bir de evlere su bağlamak lâ
zım, su çıkarmak için Köy Enstitüsüne 200 
bin lira kredi verilmiştir, yine bil köy çevre
sinde Deniz Harb İdare 'Merkezinin bulundu
ğu yere 850 bin liraya, su basılacaktır, gözleri
nin 'önünde akar su, 'Kozlu dere suyu ve men-
haı 'vardır. Dedik ki 'hane başına borçlanacak' 

miktarı, 40 bin liraya kadar indirelim, beher 
evi 40 bin lira borçlandıralım; yapı kooperati
fi hissedarı köylüler senede iki »bin lira ver
mek suretiyle 20 senede ödesinler. Faizi de yüz
de birden aşağı bir miktarda olsun istedik... 
'Bu parayı ödemek için her evde dört ineğin 
sütü ile birkaç, kovan arı yapılacak olsa Ibun-. 
lan evin kadını bakmak suretiyle iki bin li
rayı bir ev kadını ödiyebilir. Ödiyemediği tak
dirde bir dönümlük bir satha m n inkişaf tulü 
üzerine üç sıra kavak dikseler 20 sene soaıra 
bu kavaklar1 öder. Şimdi bunun gibi Türkiye'
de bâzı turistik sebeplerle, Denizli ve Nevşe
hir vilâyetlerinde, Kayseri vilâyetinde, Buma 
vilâyetinde, 'hasılı beş yerde binalarının inşaat. 
masrafları yekûnu 50 milyon liraya baliğ dan 
inşaatlar vardır. Bunların kooperatif Ortakla
rından hiçbirisi »gelip bu evlere -'girmiyorlar. 
Ancak bekçi parası v. s. ödüyorlar. Yazık değil 
mi arkadaşlar? 'Köy kalkınması böyle mi 'dur? 
O zaman plânsız yapıldıysa bu işi şimdi devam 
ettiremez miyiz? İşte böyle bir <gün Fahri Pa
şa 'geldi, sabahleyin erkenden Dr. Ragıp'ı da 
alarak kiöye gittik, köyün ileri (gelenlerini top
ladık ve onları hareke geçirdik. Ziraat Banka
sında bir ikamın tasarısı hazırlandı. Şimdi 'Ma
liye Vekâletinde beklemektedir. Ziraat Ban
kası ister ki bu '50 milyon lirayı Hazine öde
sin. Kendisi de elini yıkasın ve çekilsin. Yok... 
Hazine sana 50 milyon lirayı yine dediğim şe
kilde ödesin. Fakat banka tahsildarını »gönder
sin. Evinde 'oturan adam da çalışsın (gayrete 
gelsin. Sütü ile, balı ile bu evin bedelini yine 
yavaş yavaş 'ödesin. İnşaallah bu 50 milyon 
lira çiftçi evleri inşaat fonunun ufak bir ma
yası olur. Yapılsın dedik. 'Sayın Fer'id -Melen'-
den ve muhterem Hükümet ricalimizden bu işin 
bir şekle bağlanmasını ve buna benzer işlerin 
yarii ağyare karşı, her masrafa katlanarak, bir 
an evvel tamamlanmasını rica eder, bunu yap
mak mecburiyetinde olduğumuzu arz ederim. 
Peri bacalarını görmeye gelen turistler, yarım 
kalmış işlerimizden dollayı hoşnutsuzluğa düşü
yorlar... 

Beş yıllık plânla ilgili üçüncü misal Malaz
girt misalidir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım; şimdi bu
rada 16-17 sene kadar evvel, daha genç iken, 
'bir hatıramı arz edeceğim. 
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Sekizinci Devrede Kars Milletvekili idim. 

Bunun eanlı bir şahidi, Tahsin Banguoğlu, ara
nızda Senatör, sene : 1949. O zaman Millî Eği
tim Bakanı idi. 1950 Millî Eğitim bütçesi görü
şülüyordu. Üç yıl sonra İstanbul'un fethinin 500 
ncü yıldönümü kutlanacaktı, bunun için bir ko
mite kurulmuştu, bu komitenin başında Maarif 
Vekili bulunuyordu. Bütçe münasebetiyle de
dim ki, 8-10 yıl evvelisinden beri bu 500 ncü yı
lın hazırlandığını gazeteler yazdılar. Çizdiler. 
İstanbul'a medeni bâzı eserler kazandırılması 
için çalışmalar ve hareketler oldu. Opera inşa
sına başlandı. Şimdi önümüzde 3 yıl var. Bir 
şey yetiştiremiyeceğiz, Fakat, Malazgirt Zafe
rinin 900 ncü yılını kutlamaya şu kadar geniş 
bir zamanımız var. Zamanın Sayın Millî Eği
tim Bakanından rica ederim; bu geniş müddet 
içerisinde, Malazgirt ve havalisinde Cumhuri
yetin hayırlı eserlerinden olarak ne gibi şeyler 
vücuda getirilmesi lazımsa, ona göre bu işi 
plânlasınlar. Bunun temennisini yaptığımda, 
Meclisteki muhtelif parti mensupları ve Hükü
met gayet güzel karşıladılar. Aradan zaman 
geçti. Malazgirt'te bâzı tesislere tevessül edildi 
ve hâlâ da bunların içinde istifade edilmekte 
olanları vardır. Mesken durumunun ıslahına 
doğru da bâzı hazırlık ve tatbikat başladı. Hat
tâ bir Zafer Anıtı bile tasarlandı. Bugün bura
nın suyu, elektriği, imar durumu Muş ilinin pi
lot bölge plânlamasında ne durum alacaktır? 
Yoksa plânlama hazırlıkları sadece Muş ovası
na inhisar edip Malazgirt, yüzüstü mü kalacak
tır? 

Malazgirt dedim de aklıma geldi, 1071 den 
bu yana, Cumhuriyete 'kadar Türk Milletinin 
harb âfetinden 20 sene masun kaldığı vâki de
ğildir. Bu, tarihen sabit bir hakikattir. Yalnız 
son 40 yıldan beridir ki, mütaakıp iki nesil 
harb âfe'tinden masun ika İm ıştır, «azade dav 
dılar seferden, bir ordu çıkardı bir neferden» 
fehvasınca yalnız bu iki nesil masun kalmıştır. 
İsveç Demirbaş Şarl'dan bu yana, Büyük Bri
tanya Çifte Gül Muharebesinden İkinci Cihan 
Harbine kadar anavatanlarında ateş görmemiş
tir. Avrupa kıtası son asırlarda on dokuzar yıl 
fasıladan 'ziyade harbden azade kalmamıştır. 
Şimdi nüfus 'kırımı olan bu kabîl arızalar bir 
yana, biz bu iki Cumhuriyet neslini kazandığı
mız için bugün bizim nüfus artışı hızımız yüzde 
3 oluyor. Müteveffa Kâmil Jakar ilk 1927 tari-
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I hini yaptığı zaman o zamanki tasnif neticesin

de 20 yaşından daha genç olan kuşaklar genel 
nüfusun yüzde 51 ni aştığı meydana çıkınca 
hepimizi tebrik etti. Dedi ki, «istikbaliniz par
lak». Zaten bugünkü genç nesil işte bu yüzde 51 

I in doğurduğu, yetiştirdiği çocuklardır. Fakat 
bir taraftan sıhhi bakım muhakkak ki vasati 
yaş durumumuzu ilerletmektedir. Bir taraftan 

I da şehirleşme, sanayileşme hareketi ilerlemekte-
I -dir. Plân devresi içinde çalışan nüfusun iş bö-
I lümü kolları arasındaki dağılışında ziraate isa-
I bet eden nisbet, yüzde 75 ten 57 ye kadar ine-
I coktir. Bıı şehirleşme hareketimizle nüfus, ar-
I tış haddini zaten tabiatiyle kendi kendisini kı-
I saçaktır. Binaenaleyh, plânda, nüfus artışını de-
I miyeyim ama, doğumu kontrol edecek tedbirin 
I alınması istenmektedir. Bunda telâşa mahal yok-
I tur. Tavsiye olarak söylenmektedir. Adalet Par-
I tisi Sözcüsü arkadaşımız tamamen çıkarılması-
I nı tavsiye etti. Tamamen çıkarılabilir de. Çık-
I madiği takdirde milletimizin âdet ve ananeleri 
I itibariyle bugün yadırganacak ve tatbiki biı" 
I ^mri kanun haline getirilmek veyahut da böy-
I le bugün mevcudolan kanun hükmünü kaldır-
I m ak gibi, Hükümet olarak siyasi plânda açık 
I karar almak gibi bir telâkkiyi birinci beş yılın 
I başında vermek hem erken, hem psikolojik ba-
I kımdan iyi değil, hem de hâsılı tahsil kr'bîlin-
I den bir fazla gayrettir. Çünkü kendiliğinden 
I olacak iştir. Bütün adlî istatistiklere baksanız 
I görürsünüz, çocuk düşürme eürmümeşhudu ya-
I rnlaımaz. Bütün ceza hocaları, kriminoloji uz-
I manian cürmümeşhut yapılamiyacak yegâne 
I suç diye iskatı cenin suçunu gösterirler. Diğer 
I taraftan bu işte rolü olan ve vicdani vazifesini 
I yapan bir hekim için endikasyon mediko sosyal 
I var ise her vakit onu kanuni mesuliyetten, hat-
I tâ bugün dahi kanuni mesuliyetten sıyanet ede-
I cek vaziyettedir. Binaenaleyh, telâşa mahal yok-
I tur. kanaatindeyim. 

I Diğer taraftan büyük Türk Milleti içinde 
I bulunduğumuz coğrafi çevrede, ki buna şimdi-
I ye kadar ön Asya deniyordu, bizim Kasım Gü-
I lek, Allah selâmet versin, ön Avrupa» diyor. 
I Doğrusu pek yakışır bir deyim olmuştur. Bu 
I durumumuzda Türk Milleti olarak dünya 
I sul'hü ve emniyeti bakımından üzerimize aldı-
I ğımız tarihî vazife itibariyle nüfusumuz 50 
I milyon oluncaya 'kadar böyle tedbirlere git-
I memizde isabet görmem arkadaşlar. Bu mâru-
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zatımı Cumhuriyet Senatosunun tutanakları
na tevdi etmek mecburiyetinde olduğumu his
sediyorum. 

Beşinci nokta : Plân esaslarından karma 
ekonomi esasına temas ederek bâzı maruzat
ta bulunacağım. Karma ekonomi olıarak âmme 
sektörü ile özel sektör müesseseleri, birbirini 
tamamlayıcı olarak, birbirine yardımcı olarak 
yan yana var olacaklardır. Var olup ta yıl
lar yılı böyle gidecekler imidir? Efendim, ka
naatim şudur ki ; biLhassa âmme sektörü mü
esseselerinde Devlet bâzı sanayii kollarında, 
(yani özel teşebbüsün dahi yapabileceği, ya
pılması için cesaret verebileceği mevzularda) 
öncülük edecektir ve etmektedir. Fakat şim
di meselâ, tesisleri şu kadar seneye baliğ olan 
kuruluşların da şu şu hesaplarla itfa edilebil
miş olan ve bugün az çok kârlı durumda bu
lunan âmme sektörü müesseselerinde bedenî 
ve fikrî olarak çalışanlar, bu müesseselerden 
her yıl muntazaman toptan mal alıp müstehli
ke toptan satan kimseler başbayi ve bayiler, 
yahut devamlı hammadde ve işletme malzeme
sini veren faunisseur'ler aksiyon olarak mü
esseseye ortak olamaz mı? En basiti İstan
bul'da Şehir Hatları tanzimattan beri «Şir
keti Hayriyye» olarak hususi şahısların elin
de iken İkinci Cihan Savaşında Devletin eli
ne geçmiş, şimdi de zararla işlemektedir. 
Kadıköy halkı, Haydarpaşa halkı, Üsküdar 
halkı, Boğaz ve Adalar halkı bu kadar bilet 
bedeli öder, gider gelir, bunları ortak ede
mez miyiz? Kaptanları ortak edemez miyiz? 
Misâli var arkadaşlar, Cumhuriyet Merkez 
Bankası. A serisi dediler, Devlet hissedar 
oldu, B serisi dediler, iller belediyeler şahsi
yeti mâneviyeyi haiz müesseseler hissedar ol
du, C serisi dediler, Devlet hizmetinde vazi
fe alan kimseler memurlar, mebuslar hissedar 
oldular ve herkes üçer. beşer hisseye sahi bol
du. Fena mı oldu? 
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51 i Devletin, 49 u özel olmak üzere böyle 
serilere bağlayarak bir taraftan ilgililer eli ile 
sermaye birikimini, bir taraftan da özel ser
maye sahiplerini fikir ve beden işçilerini sana
yide hem sisse hem de söz sahibi etmeye alış
tırmanın faydalı olacağına kaaniim. 

Altıncısı : Devletin üzerinde bir yük var
dır. Devletin vazife haemı pek büyüktür. Bu 
yük mukadderdir. Seneler senesi bu yük, azal
mayıp çozalacaktır. Fakat Devletin ilerideki 
yükünü mümkün olduğu kadar bilhassa mer
kezî idarelerin yükünü, mahallî idarelere ve 
mânevi şahsiyeti haiz müesseseleri ve özek te
şebbüse tevzi etmeye müteveccih bir programı
mız olmalıdır. Uzun vadeli plânda bu mâru
zâtıma uygun olarak gösterilebilecek taraf yok 
gibidir. Bence; meselâ maarif sahasında bile 
bakınız hususi mektepler ne kadar faydalı olu
yorlar... Zonguldak'da bir özel kolej açıldı. 
Şimdi, bunun benzeri Karabük'lüler tarafın
dan açılmak isteniyor. Millî Eğitim Bakanlığı 
bu hususta zorlanıyor. Rica ederim, buna ben
zer meseleleri Devletin üzerinden atakm. 
Müteşebbisler kendileri yapsınlar, mütevelli 
heyetleri kurup işletsinler. Adana'da, İlende
niz 1946 da ayrıldığım vakit bir tane özel ana
okulu vardı. Şimdi, 4 tane de özel ilkokul ol
muş. Adana çevresi 14 tane özel ilk ve ortaokul 
ve koleji yapabilecek bir çevredir, bırakalım 
varsın yapsınlar. Hattâ böyle müesseselere 
Devlet mahallî idare eliyle sübvansiyon ver
mek, bu müesseseleri bizzat idare ve işletmek
ten daha verimli ve daha ucuz olur. 

Yedincisi, mesken buhranı olan çevreler
de vazifeli memurlara mesken yapmadıkça, 
yerli memura mahzurdan hali olduğu müddetçe 
iltifat etmeli. Yakında kanun projesi huzuru
nuza gelecek, ı 25 ten fazla işçi kullanan pat
ronlar işçi meskeni yapmağa kanunen mecbur 
olacaklar. Güzel. Devlet kendi memuruna, 
işçisi olan memuruna ev yapmıyaeak mı? Ya
pacak. Bendenizin âcizane kanaatim şudur ki; 
vilâyetlerde merkezden ımansııp memurlar, kira 
evine muhtaç lollurlar ve 'kiracı 'olarak ev sahi
bine boyun eğmeye mahkûm olurlar. Bendeniz 
çalıştığım vilâyetlerde Ibımlara vazifeye mahsus 
evler yaptırmaya gayret ettim. Hattâ Kars'ta 
postahane memurlarının bulundukları bir site
yi olduğu gibi tamir ettirdik ve memurları bu-

Şimdi kanaatim odur ki; dokuma sanayiin
de yetiştirdiğimiz birçok elemanlar vardır. Bun
ları peyderpey yeni reorganizasyon projelerin
de hissedar etmeden, işçiyi orada söz sahibi 
etmeye kalkışıyorlar. Buna hacet yoktur. Ni
yazım hudur. Yani karma ekonomide âmme 
ve özel sektör müesseselerini yalnız yanyana 
bulundurmakla kalmayıp bir kısmını, meselâ 
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.rakını. yerleşt irdik. Simidi •bunun harici tuk1 'mer
kezden gönderilen, '.memur, yer bulamaz. 

.Mümkün ol'tluığıı kadar , evi, barkı , k ö y ü 
olan yerJi memuru , bir mahzur görü imi ediği 
müddetçe yerl i meninr olarak istilhdam etmek 
yerimde ola'caktır kanaaıtiirıdeyim. .He'Je perso
neli-sık sık değişt i r ip de - iki nâkl ibane ibir yan
cın - aile bayanlarını tahribe gitnıiyetim arka
daşlar . 

Sekizincisi : Yatırım (hacminin en büyük 
kiısrnı 'tamma aynllmııştır. Bu, isabetlidir, Aıma 
birçok t a r ım 'teslislerinin, hele ağaellaımalarııı 
heder olmaıması, zirai alayişin, çif t l i mallar ını 
kloruma, kuruhıiş ve tedbir ler in in ya ra r l ı olaca-
ğı içt imai korumaya, 'bağlıdır. İ lâve edelim ki, 
esasen ekonominin aynı ad altında, her teşebbü
sün hayat ı varlığını devam et t i rmesinde asayi
şin iistilkraıilı olırrıası; bu da. memlekette yaygın 
halde bir barış ve güvenin hicjbiir .surette bozul
maz maüıiyetite yer dilmesi ile (kaimdir. Bunu 
Cumhuriyet in ilk günler indeki kadar kuvvet l i 
bir gayret, hamlesi ve uyanıüv bir ida ren in ihsası 
mevcuıdüyet et m asi. ile sağlıya bileceğimizi ümit 
ediyorum. 

Dokuzuncusu; idare bir sanat olduğu kadar 
plân fikrine ve tatbikıtuıa, in t ibak ila modern bir 
meslek zaruret i haline gelmiştir, âmme ve özel 
teşebbüs âleminin hayat î bir za ru re t i haline 
gelmiştir . Safha safha, yer yev plancılığın se
minerlerini , kurs la r ın ı organize ederek ilgili 
vazi i'el i person e 1 in ye t i ş t in İm esi, h a zı rlaııııı as ı 
şar t olduğu kanaat indeyim. 

Son. olarak, on beş yıl l ık şu mesut görüngeye 
uygun birinci 5 yıl l ık p l â n l a n i t t i r â t la yü
rü tmenin sorumluluğunu yüklenecek olan Hü
kümete, bu Hüküme t i murakabe 'edecek Mec
lislere ve nihayet H ü k ü m e t ve Meclislere ele
manları verecek olan siyasi par t i lere ih t iyaç 
vardır . Siyasi parti lerimizin hâli, d u r u m u , yay
gınlık ve faaliyet şar t la r ı ve metot lar ı bil inen 
hususlardır . Bir ta raf tan Cinci Hocanın kep
çesi ile Mak Kar t i 'min kazanı kaynamakta , bi r 
ta raf tan Stal in ' in bıyıklar ı da, Troeki 'n in .sa
kallarının telleri t i t remekte , bir t a r a f t a n 
«M'. I). O» gibi tezahür ler görülüyor . Hele 
M. I). O. Teşkilâtı nedir1? K a n u n e n deklere 
bir dernek midir. Bu nedir0? Hang i par t in in 
desteği veya ko ludur? Bun la r bu lundukça 
memlekette huzur ve emniyet olamaz ar-
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kadaşlarını . Hakiki açık. rejim bir hu
kuk devleti, olarak bütün şar t lar ı ile kurul 
madıkça hususi, teşebbüs harekete gelmek 
değil, âmme teşebbüsünde memurun iş görmesi 
değil, t avuk la r dahi. yuıı ıurtkıyamaz, ar ı lar 
bal yapmaz inekler yavru atar , süt keser ar
kadaşlar . Bet, bereket •kalmaz arkadaş lar . Onun 
için cok rica, ediyorum. Allah Lillâlı rızası için 
şu Cumhuriyet in 40 ııcı yılını, biz hakikaten 
Ata tü rkçü isek, hangi parti mensubu olursak 
olalım veya, bağımsız olalım biz hakikaten 
.Muşta i'a. Kemal Cumhuriyetinin. muhafa
zakârlar ı isek, yu r t t a hakiki sulhu, hakiki ba
rışı ve hakiki kardeşliği kurakm arkadaş lar . 
Cumhuriyet in 40 ııcı yılma, kadar bunu yapa
lım. 

Birbirimizi seversek, birbirimize sarı l ırsak, 
bu neticeyi elde etmemiz lâzım. Yoksa, bu 
kazanı kaynatanlayız a rkadaş lar . Şimdi bir 
Anayasamız ve bir seçim Kanunumuz var. 
Bunun mahsulü olarak teşekkül etmiş, bu raya 
gelmişiz. Bu Anayasa, bu nrıilleiin yüzde 00 
ndan fazla reyi ile tasdik edilmiş, kabul edik 
mis. Ve bu Anayasanın hükümleri arasında, 
allâmelerin teııkid edebileceği hükümler ola
bilir, ama, bizim cemiyet hayatımız için istifa
de edilecek güzel maddeler de vardır . Anaya-
mızıtı bir 57 uci maddesi vard ı r ki, siyasi par
tiler hakk ında bir kanun tanzimini emreder. 
Bunu. yasama kuru l la r ına emreder efendiler. 
Bunlar siyasi par t i midir, tekke midir, tar i 
ka t mıdır nedir? Üçler, yediler, k ı rk l a r 14 leri 
ve saire. Bunlar kim taraf ından idare edilir? 
Bir siyasi parti hangi organlarla, idaıre edi
lir?. Arzusunu ve fikrini nasıl ifade eder? 
Kaç oyla kararını tekemmül e t t i r i r . Mut lak 
ekseriyetle mi, üçte iki ile mi? Kimdi bünye
leri içinde demokra t ik kaideler i s t ikamet inde 
ini giderler? Bunları, hem i çerdeki! ere karşı , 
hem de dışardaki lere karşı adlî mahiyet te te
minata kavuş tu r acak bir kanuna ihtiyacımız 
var arkadaş lar ım. Aksi takdirdi1 siyasi par
ti ler şu veya bu kimselerin elinde iki tarafı 
keser bir bıçak, olarak çok tehlikeli oyunlara 
alet, olabilirler a rkadaş la r . 

BAŞKAN --••• Sayın Eyidoğan ; mevzu çok ca
zip fakat konu ile ilgili olarak konuşmanızı 
rica. edeceğim. 

AKİV BYİDOCAN (Devamla) delece
ğim efendim, toparlayacağını. 
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Buna âcil ihtiyaç vardır. Program bununla 

kuvvetini bulur, bu plân bununla hayatiyetini 
kazanır plânın, betini ve bereketini bununla 
görürüz. Başka memleketlerde bu vadide ya-
plânları tetkik edelim. Meselâ bir misal ve
reyim; bilhassa Fransa'da Degol bunu yaptı. 
Onu da arz edeyim, orada da dertler açtı. 
Yani derslerimizi alırken iyi almalıyız, başka 
memleketlerdeki kanunlar], teamülleri inceli-
yerek, bunun etrafında muntazaman neşriyat 
yaparak, bütün siyasi çevreleri aydınlatacak 
elemanlarımız, Dahiliye Vekâletinde, Adliye 
Vekâletinde, Devlet Şurasında vardır, bunları 
toplayıp, Anayasanın iki sene .mühletii olarak 
emrettiği, bu siyasi partiler kanununu çıkar
malıyız. inşallah, biz, Senatonun birinci üçte 
birinin kurasını çekmeden, böyle bir kanunu 
yürürlüğe koyarız. Ve, memlekette âmme haya
tına, siyasi hayata, hakiki, garantili emniyet 
unsurları getirmiş oluruz. 

Naçizane, benim de içinde tuzum - biberim 
(belki var diyebilirsiniz) az çok bulunan bu 
plânı Muhterem Heyetin yüksek tasviplerine 
arz ederim. Bunu hazırlıyanlar tecrübeli, kıy
metli arkadaşlarımızdır. Ve kıymetli güzel bir 
eser vücuda getirmişlerdir. Bu eser arz eliğim 
gibi cemiyeti - kamu hayatını - yepyeni bir yola 
inşallah getirecektir. Bunun getirebileceği bâ
zı küçük hataları var ise kusura bakmayınız. 
Fakat, asıl getirdiği plân fikri, plân esprisi ve 
disiplini, 'bunu takibedenlerin 'hulûsu niyeti, si
yasi zeminleri hulûsu ve paklığı ile olur. Mil
let de buna - Müslüman namaz kıla ilken dışarı
dan gören onun jimnastik yapmayıp, onun namaz 
kıldığını zannedecek. Bu iş biraz da tahrime 
gibidir. Bunun için buna içimizi, dışımızı, iliği
mizi kemiğimizi inandırmak mecburiyetindeyiz 
arkadaşlar. Buna o kadar hulûs ile sarılmak mec-
'buriyetindeyiz arkadaslar. 

Bu plânın yapıcılarına ve tatbikatçılarına 
teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi arz ederken 
benim uzun sözlerimi dinlemek lûtfunda bulun
duğunuzdan dolayı cümlenize de sokralarımı 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden 'bir kısmı, tes-
ıbit edilen program gereğince kısımlar üzerinde 
söz istemektedirler. Aııcaik hafızalarınızı taze
lemek isterim ki, dün geç vakitte Sayın Başka
nımız arkadaşların tümü üzerindeki görüşmeler
de en ince teferruatına kadar ve bütün kesim -
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lerine inerek, dün burada çok kıymetli beyan
larda bulundukları nazarı itibara alınarak, ke
simlerden, yani teslıit edilen programdan vaz
geçilerek, konuşmaların tümü üzerine inhisar et
tirilmesini yüksek tasviplerinize sunmuş ve ka
bulünüze m az har olmuştu. Bu sebeple kesimler 
üzerinde görüşme yapümıyaeak. Konuşmak üze
re daka 20 üye söz almıştır. Tümü üzerinde mü
zakere devanı edecek ve sonra da 77 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince gerekçeli geri-
verme önergeleri ayrı ayrı reye konulaeaktrı. 

Şimdi, söz Sayın Necati Özdeniz'in,. Ama, 
kendileri yoklar. Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Muhterem 
'arkadaşlarım, bütün eksiklerine veya tenkid edi
lecek taraflarına rağmen, güzel bir eseri vücuda 
getirilerek, devlet yönetiminde ilmî ;bir esas hazır
lamak suretiyle, »büyük bir feragatla çalışan 
plânlama teşkilâtına teşekkürlerimi sunarak 
görüşlarimi belirtmek isterim. 'Ben, görüşleri
mi başlıca 4 konu üzerinden arz edeceğim. Bun-
laıdan birincisi; plânın Anayasa espirisi yö
nünden ve toplumun <ona bağladığı ümitler ba
kımından tahlili, ikincisi, toplumun arzusu
na uygunluğu ve demokrasiye güç katabilece
ği yönünden ; üçüncüsü kısımlı finansman dert
lerine dokunacağım. Son olarak da plânın ka
deri yönünden görüşlerimi arz edeceğim. Ger
çekten Anayasa espirisi içinde ve bugün halkta 
uyanan birçok ümitler 'bakımından plân acaba 
Uranları gerçekleştirebilecek durumda mıdır, ve
ya ibunları gerçekleştirebilmek için ne giibi mesele
lerle karşılaşacak? Sayın Başbakan Yardımcısı 
'burada ifade buyurdular. Plânın verimli bir 
sonuç alalbilmesi için temel problemlerden olan 
reformların biran evvel yapılmasını ifade buyur
dular. Oerkcekten bu burada da defaaıtle ifade !bu-
yuruldu. Af buyursun Sayın Başlbakan Yardım
cısı ; fakat ümitlerimize ışık tutacak neticeler 
alınamadığı için bütün lira 'sözlere rağmen, ben 
de endişemi bu noktadan belirtmek isterim. Cid
den reformlar ve reorganizasyonlar bu plânın 
ve 'onu meydana getiren düşüncelerin ümit bağ
ladığı köklü tedbirlerdir. Bunlardan 'birkaç ta
nesine değinmek isterim : Uzun zaman söyle
niyor, çeşitli yönlerden yorumlanıyor ve hat
ta yeriniyor. Toprak reformu, gelecek, geldi 
deniyor. Fakat buna rağmen henüz Meclise 
sunulduğu ifade ediliyor. Fakat bu tutum ben
de endişe yaratıyor, müsaadenizle arz edeyim, 
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ibu bende eyimserlik hali yaratmıyor. Çok güç 
bir konu olduğunu biliyorum. Biliyorum ki, 
16 - 17 sene evvel bir partinin doğmasında baş 
rolü ^oynamıştır. Bu kadar güç bir problemdir. 
Ve, binaenaleyh biliyorum ki, bu problem öy
le, hemen bütün ümit bağlandığı gibi her şeyi 
halledilebilecek bir mesele değildir. Herkesi top
rağa 'kavuşturacak da değildir. Fakat ; bir espri 
var bunda hatta bugünkü siyasi kombinezonla 
'bunun yapılaımıyacağı endişesini uyandırmak iste
yenler, bu endişeyi, af buyurun ağızlarına sakız 
etmektedirler. 

Ben, bunu üç yönden incelemek isterim. 
Evvelâ politik yönden. Sonra ekonomik ve 

sonra da sosyal yönden. Cidden sosyal yönden 
utandırıcı bir mahiyet taşır. Bugünkü toprak
ları kullanma sistemimiz, yüzlerce veya bin-
lerccnin kaderine hükmeden, onları topağı ile 
Iberalber aılıp satan insanlar bulundukça Türk top
lumunun bir Orta Cağ manzarasından kurtul
duğunu söylemek kolay kabul edilir bir iddia 
değildir. Sosyal bakımdan cidden utandırıcı 
Ibir manzara vardır. Ama, kaç kişidir bun
lar? Mutlaka Türk toplumunda önemli bir mik
tar. 

İkincisi; ekonomik yönden işliyebileceğinden 
çok daha fazla arazi elinde bulunandan, bunla
rın her halde daha hevesle, malı olacağı için bü
tün gücünü daha iyi kullanarak işliyebileceik 
insanlara tevdii zannedersem ekonomik bakım
dan da bir miktar randıman artışına hizmet 
eder. Sonra politik yönden de önemlidir. Böy
le bir sistemin mevcudiyetinin dış politikada 
menfi puvanmdan başka iç politikada da yüz
lerce, binlerce insanın oyuna hâkim olan vic
dani kanaatlerine tasarruf edebilen insanların 
mevcudiyeti millî iradenin tecellisine engel) 
olur. Bu bakımdan Toprak Reformu Kanu
nunun şu Meclisten çıkarılması en az reform
ların yapılabileceği ümidini 'kuvvetlendirmiş 
olur. 

Vergi reformundan da bahsediliyor, ama 
bu reformu da pelk iyi veyahut da ümitli karşı-
lıyamadığımı da üzüntü ile belirtmek isterim. 
Bendeniz bunu iyi karşılamadım. Başvekil Yar
dımcısı arkadaşımız vergi reformundan bahse
derken bu vergilerin ümit verici şekilde ol
duğunu ifade ettiler. Faka ben yine endişele
rimi ifadeden geri kalmıyacağım. Bunlardan 
bir tanesi proğresif verginin ilk kademelerin-
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deki nisbetlerin kanaatimce hâlâ düşük oldu
ğudur. Sonra proğrasif verginin en üst kade
mesindeki nisbetin yıldık beşyüzbin kazanç
tan bir milyona çıkarılmak istendiğidir'. Dik
kat buyuçulursa bu her iki tedbir de şöyle ce
miyette binde bir ırisbetinde insanı korumak
tan ibarettir. Toplumun çok büyük kısmına 
hiçbir faide •sağlannııyan, çok az bir grupa 
hizmet eder. Ancak buna karşılık esprisi ba
kımından da hatalıdır. Gelir bakımından da 
zararlı, hattâ vergi adaletini zedeleyici bir 
durumu vardır. 

Tarım ürünlerinden de vergi alınması husu
sunda, af buyursunlar, Sayın Maliye Bakanı; 
devede kulak kabilinden bir vergi tarh edil
mekte olduğunu öğrendim. 

Sonra İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Ta
rım Satış Kooperatiflerinin de organizasyonun
dan da bahsedilmektedir. Bunun yapılını ası m 
istiyenlerden ziyade yapılmaması taraftarı olan
lar pek çoktur. Adam Simith'in, fizyogratla-
rm bir sözünü hatırlamadan geçmiyeceğim. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonu elbette daha iyi olur. timin yanılmasına 
imkân yoktur. Dünyanın başka yerlerinde bu 
hususta tecrübeler' yapılmış, iyi neticeler alın
mıştır. Fakat bizde netice iyi olmamıştır ki, 
bunun da sebebi kendine has hastalıklardan
dır. özel teşebbüsün büyük mikyasta siyasi 
organları tazyik altına alındığından babsile 
muhtıralar gönderiliyor Devletin topyekûn 
idaresinde bir düzene kaydırılması isteniyor. 
Döviz ve kredi tahsisinden de bahsedilmekte
dir. Bu hususa şimdiye kadar kimse dokun
madı. 300 milyonluk imkânı ollan bir Devlet 
beş altı milyon ihtiyacı karşılamazsa bu iyi 
olmaz. Bu o kadar tazyik altına alınmıştır ki, 
bu yapılmasın denilmektedir. Plânı bir de sos
yal adalet yönünden incelemek isterim plânda 
sosyali adalete çok yer verilmiş olduğunu gör
mekle beraber iyice gerçekleştirmek imkânı 
hazırlanmamıştır. Bu hususta tedbirden ziya
de görüşlere dokunacağım. Bunda biraz daha 
ileriye gitmek lâzımdır. 

Tarım ürünlerine temas etmek isterim : Şu 
alanda çalışandan az, bu alanda çalışandan 
fazla nisbette vergi alınacağı söyleniyor. G-e-
lir bakımından da 100 - 150 milyon lira temin 
edeceğini ve kanun tasarısının hazır olduğunu 
Saym Maliye Bakanı ifade buyurdular. 
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Fakat ortada birçok rakamlar dolaşıyor. 

Bunun hakiki miktarını bilmek lâzımdır. 
Millî gelirin % 40 ndan fazlasını temin eden 

alandan bütün vergi gelirlerimizin % 2 si sağ
lanıyor. Her halde bâzı mükellefler vergi dışı 
tutulacağı için bu miktara inanırını, ama bu 
miktar biraz daha yükselebilirdi. Keşke bu ted
bir tarımda inkişafı temin etse de ben de bu
nu alkışlasanı. Fakat, zannımea 'bunun çok az 
bir yüzdesinden yararlanmaktadırlar. 

Sonra, sosyal adalet kelimesi çok kullanı
lıyor; fakat yine zannımea bunun tesbit ettiği 
espriye çok fazla dayanak olmuyor bu. Yasama 
gücümüzün de plânı desteklemesi noktasına 
temas etmek isterim. 

Gerekli kanunlar henüz çıkarılmadığı için 
daha çok faraziye hâkim gibi görünüyor, bunun 
için gerçekleşme gecikiyor. Bu gecikme olma
saydı iş çok daha 'iyi gerçekleşebilirdi. 
Fakat, türlü baskılara mâruz kalacak. O za
man plânın acaba bütünlüğü ve hedefi, sağ
lamak istediği neticeler tehlikeye düşeceği en
dişesindeyim. Toplumun ilk yıllarda plândan 
beklediği ümitlerin gerçekleşmesi için kararlı 
bir tutuma ihtiyaç vardır. Onun için plân 
aleyhtarları fikirler, bilhassa bu ilk devrede 
plânın başarısızlığını temin etmek için büyük 
gayret, sarf etmektedirler. 

Plânı benimsiyenlerin de bu başarıyı sağlı-
yacak şekilde kararlı olmaları lâzımdır. 

Sayın Aliean, dediler ki, ekonomik sınıflar 
karşısında Hükümetin tarafsızlığı ile tam bir 
şekilde uygulanacaktır, buyurdular. Bu güzel 
ifadenin teminatını plân ve tedbirlerinde gö
remediğimi ifade etmek isterim. 

Sosyal bünyece plânın benimsenmesi için 
bâzı önemli hususlar vardır. Bunlardan birisi 
türlü tepkilere karşı kararlı bir tutuma ih
tiyaç vardır. Cidden bir başarısızlık anında 
Devlete, Hükümete ve Meclise hâkim olacak 
kararlı bir tutum plân aleyhindeki fikirlere 
kuvvet vermez ve onun benimsenmesini sağlar. 
Bu acaba henüz mevcut mudur? Bu hususta 
takdiri sizlere bırakıyorum. 

Plân ve plân fikrinin benimsendiğini söy
lemek kanaatimce yetmez. Bu gayet kolay söy
leniyor, çünkü aleyhinde konuşmak çok güç. 
Onun gerektirdiğini yapmak pek kolay gelmi
yor. Ye bugüne «kadar da gelmedi. Devlet teş
kilâtının ve bir arkadaşımızın tebarüz ettirdiği, 
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I ifade buyurduğu gibi bunu uygulayacak bir 

hazırlığı yapabilmiş mi acaba? Sayın Hükümet 
I erkânını bu hususta ikaz etmek isterim. Güçlük-
I leri hatırlatmayı da vazife sayarım. 
I Normal devrin yatırımlarını iyi yapamıyan, 
I geciktiren Devlet teşkilâtının böyle önemli bir 
I teşebbüsü başarması çok güçtür. Büyük 
I kütleyi hoşnut tutacak tedbirler yerine plân-
I da ve onun üzerinde konuşmalarda mutlu bir 
I azınlığı hoşnudedeeek tedbirlere daha fazla yer 
I veriliyor, kanısı bendenizde de mevcuttur. 

I Hükümet mütereddit olmamalı diye söylü-
I yoruz, ama, bu noktada biraz hak verme mec-
I buriyetini hissederim. Hükümetin tereddüdet-
I mesi, Parlâmentonun tereddüdü, hepimizin o 
I tereddüdü yalatmaması gerekir. Onun için, önce 
I Hükümetin kararlı tedbirler almasına ihtiyaç 
I vardır. Bu, ancak hepimize hâkim olursa 
I kararlı tedbirlerin alınmasını kolaylaştırabili-
I riz. Plân fikrinin itibardan düşmemesi bizim 
I için önemlidir. Plân fikirnin itibardan düşme-
I mesi için, çeşitli fikirler söylenir. 
I Bunlardan bir tanesi, plânsız bir devrede 
I bile kalkınmanın sağlanabildiğine göre, plâ-
I na lüzum yok, diyecek kadar ileriye gkliyor-
I 1ar. Filvaki pek iyi istatistiklerimiz olmadığı 
I için o devrenin millî gelirde artışını tesbit ede-
I cek rakamlarımız yoktur. Ama plânda 5, 3 büt-
I çede başka rakamlar var. Her ne ise, bu biraz 
I az veya fazla, ama bu rakam dahi o devirde 
I veya önümüzdeki devirde aynı tertiplerle kal-
I kınmanm o hızla olamıyacağmı birkaç nokta-
I dan incelenmek suretiyle bize verir. Biliyorsu-
I nuz ki, bu 5, 3 hızı sağlandığı söylendiği za-
I man 1952 - 1953 senelerinde çok mahsûl ol-
I muştu. Zirai sahada büyük genişleme olmuştu. 
I Millî gelirdeki artış hızını sağlıyacak tarım 
I alanındaki bu faktörün ne zaman tahakkuk 
I edeceğini bilemeyiz. Her zaman öyle mahsûl 
I olacağını ümidedemeyiz. öyle mahsulü de Alla-
I hin vereceğine dair bir belirti yoktur. Sonra, 
I aynı devrede 30 milyar kadar ekonomik yardım 
I alınmış olduğu gibi, bugün 20 milyaır da borç 
I vardır. O halde, hepsini birleştirirsek, görürüz 
I ki, bu 5,3 çok aşağı bir rakama düşer. Me-
I sele bugün plân aleynihdeki fikre mesnedola-
I bilir mi? İstirham ediyorum, 

I Şöyle bir husus teklif edeceğim : Daha son-
I ra da plâna hâkim olan ekonomik politikamız 
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ifade edilirse, tüplüm verimi ve sosyal adale
tin gerçekleştirilmesini sağlamayı amaç güden, 
yol gösterici ve düzenleyici tedbir ve tertiplerde 
faal rol Devlette olmak üzere dengeli bir eko
nomi politikayı uygulamak, cidden buralarda, 
arz ettiğim hususlarda, faal rol Devlete kalmak 
artık zaruridir. 

Finansman konusuna da dokunmak isterim. 
Finansmanların gerektireceği maddi imkânlar 
türlü şekilde sağlanabilir. Ama, bâzı alan
larda millî gelirin artışına yardım edilebilir, 
bâzı alanlarda da, millî gelirin artışına yar
dım' edilmiyebilir. Bu hususta basit bir mi
sal arz edeceğini. 

Meselâ, tarım ürünlerine konacak vergi, 
ne teşebbüs sahasını geliştirir ne büyük mik
yasta yatırım şeklini değiştirir. Nihayet tü
tün ekici yine tütün ekecektir. Fındık yine 
fındık, çay yine cay, buğday yine buğday; 
pamuk yine pamuk olacaktır. Bir değişikliğe 
sebebolmaz. Ama, bunun karşısında, fara
za, sanayi sektörüne konacak bir vergi, is
tihsalin azalmasına sebep olabilir. Ziraatte ar
tışın sağlanması için bâzı tedbirler alınmalı
dır. Bunun üzerinde durmryacağım. Cidden 
verimi artıracak sahalarda vergi artışı, top
lumda, her halde millî gelir artışını daha, ko
lay sağlıyabilir teminatlı kaynaklar olduğu 
hususundaki şüpheleri kısa zamanda giderebi
lecek tedbirlerin Hükümetten geleceğini ümid-
ederim. 

Progresif vergide çok kazanılan sahadaki 
vergi nisbeti düşüktür. Tarım ürünlerinde ise 
devede kulak nisbetinde bir vergi almayı ta
sarlamak, vergi reformlarında islim geriden 
gelsin demekten başka bir şey değilrir. 

Dış yardımlar bahsinde, plân için lâzınıoJan 
parayı siz mümkün mertebe vergilerden te
min edin, yapamadığınızı biz yaparız şeklin
deki sözler de maalesef fininsman hususunda
ki şüpheleri artırmaktadır. 

Bütçe bu yıl açık olduğu söyleniyor. Plân 
yılında da açık belki daha fazla olacak. O 
halde ümit, vasıtalı vergilere daha fazla daya
nıyor ve bu savunuluyor. 

Tâbirimi mazur görünüz, yine kurt Meh
met nöbete, gibi geliyor, yine yükü sabit ge
lirliye yüklemeye dayanıyor. Bunun için, şim
diden g'erekli tedbirler büyük bir zarurettir. 
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Bu tutum içinde, finansman hususunda ye

teri derecede önemle durul madiğini belirtmek 
istiyorum. Fakat, Hükümet gayretli, karar
lıdır, bunun tedbirini alır. 

Şimdi, plân ve onun kaderi üzerinde dur
mak isterim. 

Plâna, hâlâ inan m ry an lar mevcuttur, ifade 
edilmemesine rağmen, hattâ misâller veriliyor. 
Muhtelif şekillerde tartışmalar oluyor. Ben bu 
husustaki fikirlerimi daha açık olarak ifade 
etmek isterim. İngiltere'de, Fransa'da, çok 
ileri demokratik memleketlerde Holânda'da 
plân, şu veya bu zamanda, bazan da devam
lı başarılar sağlayacak şekilde, tatbik edili
yor. Hindistan gibi kültür seviyesi çok daha 
geri olan sosyal ve ekonomik bakımdan teş
kilâtlanması daha başlangıç safhasında olan 
memleketlerde tatbik ediliyor. İnsanlık dışı 
rejimlerde de tatbik ediliyor, hümanist rejim
ler de tatbik ediliyor. Acaba biz bu çerçeve
nin neresine düşüyoruz? Eğer bizde tatbik edi-
lemiyecekse, bizim bu hududun dışına çık
mamız gerekir. O bakımdan bunu söyliyen 
fikirler, muhakkak ki plânlı yönetimin alfa
betik ölçülerini kendi menfaatlerine uygun 
bulmadıkları için savunuyorlar. 

(/idden plân objektif usullere göre ilmî esas
lara. göre bii' kazanç sağlıyacak; aynı zamanda 
özel. teşebbüse de, kalkınmaya da. Halbuki 
daha. kolay yollardan hesaba kitaba dayanma
dan. hesap edilmiyecek sistemlerde kazanma 
imkânı elinde bulunduran kimse düpedüz buna 
karsı koyacaktır. Bu itibarla plâna aleyhtar 
olan fikrin kaynağı çok farklıdır, ilmî de
ğildir. Bu hususta 'plâncıların endişelerine 
hak vermek lâzımdır. Zira. plân başaa't kaza
namadığı takdirde iflâs edecek olan, plân fel
sefesi değildir. Tersine, sistemimiz, plân yürü-
tülemiyor, yürütme gücünü gösterimiyor de
mek istiyenlere büyük gerekçe5 hazırlıyacak. 
Onun için, ben bunu rejim bakımından çok 
önemli telâkki ederim. 

Plân tedbirleri, metotları ve finansmanla-
,riyle bir bütündür. Bütünü ile bu gerçekleştiği 
takdirde', demin arz ettiğim gibi rejim aley
hine cereyana, bu bir gerekçe vermemiş olur. 

Tertip, ona, yönelen baskı bakımından, Hü
kümetin yeteri derecede kuvvetli olmasını sa
dece bugün temenni edeceğim. Fa'kat, duru-
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mu yakından sürürsek ve bir adım daha ileri 
gittiğimiz takdi rde terkibi ve eğilimi, daha 
farklı bir Hükümet iktidara, geldiği t akdi rde 
acaba plânın kader i ne olacaktır? Ben bu 
hususta endişe duyuyorum. 

Par lâmento plânı benimsemezse, ve topluma 
benimsetme gayret ler ine tam mânasiyle katıl
mazsa, plânın ilerisi, biraz karanl ık gibi ge
lir bendenize. Onun için arz etmek isterim. 
Plânın başarısı rejimin kaderi bakımından da. 
çok önemlidir. 

Günkü, bugün, ileri sürülen, iki ku tup tan 
gelen fikirler, plân a layhtar ı fikirler ve bunu 
istismar eden. bütün cereyanlar plânın bir İsıs
ını beğenmediği için bir kısmı muvaffak ola
madığını söylüyor, bunlara gerekçe vermemek 
için. Hükümetin 'kararlı t u tumu ve bizim de 
ona, tam destek sağlanamaz büyük önem. taşı
maktadır . Aksi halde plân felsefesini iflâs et-
tiremiyecoğimizc ve ilmî yanıl tamıyacağımıza 
göre, çünkü ilim hiç yamlmaz, binaenaleyh 
sadece doğru olan bu teşebbüs muvaffak ol
madıkça, sistemimizi b ü h t a n altında bulundu
racağı için, rejim a leyhtar lar ın ı yanı l tmak 
bakımından, istirham ediyorum, plânın başarı
sına el birliği ile hizmet edelim. Saygılarımla. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — B u y u r u n Sayın Alican. 

D E V L E T B A K A N I V E BAŞBAKAN YATJ-
DTMCTST E K R E M ALÎCAN (Sakarya) — 
Çok muhterem arkadaşlar ım, müzakere
lerin. bu safhasında sayın hat ip arkadaşla
rımın üzerinde ısrar la durdukla r ı bâzı mesele
ler ha'kkında Hükümetimizin görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Memnuniyet le müşahade ettiğimiz bir hu
sus var. Görüyoruz ki, muhterem Senatoda 
mevcut gerek siyasi partilerimiz, gerekse 
par t i üyesi olmıyan sayın Senato azalarımız 
plân fikri üzerinde Hükümet i e mutabık bir 
kanaatin, içerisinde bu lunmaktad ı r la r . Prensi-
bolarak plân fikrinin reddi is t ikametinde 
her hangi bir müta lâaya şimdiye kada r tesa
düf etmemiş bulunmaktayız . Şüphesiz p lân 
fikrinin bu şekilde Senatomuz üyeleri tarafın
dan i t t i fak hal inde benimsenmiş olması, -mem
leketin müstakbel iktisadi gelişmesi bakımın
dan ve yeni çalışmalarımızın muvaffakiyet, im
kânlar ı bakımından çok ileri bir merhaledir . 
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I Takdim, konuşmamda da. ifade ettiğim gibi, 

görüyoruz ki, plân fikri memleket te , bu su
ret le , millî bir kanaa t halini almış bulunmakta
dır. 

Prensipte mutabık olduktan sonra şüphe
siz. huzurunuza getirilmiş olan plânın, şu 
veya. bu esasları üzerinde birbirine aykırı gö
rüşler, birbirine aykırı müta lâa lar olacaktır . 
Bu, işin tabiî icabıdır. Mesele prensibi kabul 
etmekte, prensibi, yürü tmeye karar l ı olmakta. 
Aradak i fikir ihti lâflarının, görüş aykırı l ıkla
r ının her zaman telif edilmesi mümkündür . 1le-
riki tecrübelerle, i lerde edinebileceğimiz yeni 
bilgilerle noksanl ık lar mevcut ise bunlar ın gi
derilmesi imkânı her zaman mevcut tur . Bendeniz 
şu ana k a d a r üzerinde durulan bi rkaç nokta, 
hakkında açıklamalarda, bu lunmak isterim. Ge
rek Millet Partisi temsilcisi arkadaşımız, gerek 
Adalet Par t is i Sözcüsü arkadaşımız ve gerekse 
diğer konuşan muhterem senatör arkadaşlar ımız-

I dan bir kısmı plânın toplumun malı haline ge
tirilmesi bakımından gerekli gayret ler in göste
rilmediğini, plânla ilgili çeşitli ikt isadi ve malî 
mahafilin, üniversitelerin mütalâalar ını almak 
bakımından gerekli çalışmaların yapılmamış ol
duğunu ifade buyurdu la r . Şüphesiz bütün sena
tör arkadaşlarımızın Hükümet in iz i bu mevzuda 
tenkid etmeye hakları mevcuttur . Yalnız, Adalet 
Part i l i arkadaşlarımızın bu mevzuda biraz daha 
imsakli davranmalar ı icabettiği kanaat indeyim. 

Bendeniz bir vesile ile de arz e tmiş t im; plâ
nın 10 Temmuzda Yüksek' Plânlama Kurulunda 

I müzakerelerine başlanmıştır . Ve Hükümet in iz de 
I 7 Temmuz "1002 tar ih inde vazifeye başlamıştır . 
I Yani, plânın hazırlanma safhası Hükümetinizin 
I kuruluşuna, t akaddüm eden Birinci Koalisyon 

Hükümet i zamanına tesadüf etmektedir . Bu iti-
I barla, bu hazırl ık .safhası içinde, ki muhterem 
I arkadaşlar ımız bilhassa plânın hazırlanması saf

hasında hu çeşit temaslar ın yapılması fikrini 
I müdafaa etmişlerdir, hele Hüsnü Dikeçligil ar-
I kadaşımızm konuşmasındaki beyanlarını t eker 
I teker not ettim, daima bir p lân yapı l ı rken, b i r 

plân yapı l ı rken, ifadesini t ek ra r l a kullanımşlar-
I dır. Demek ki. Hükümetinizin henüz vazifeye 
I başlamadan. Birinci Koalisyon Hükümet i zama-
I m n d a plânın yapılması safhasında yani kendi 

par t i gruplar ının ve kendilerinin i ş t i rak ett iği 
| Hükümet in yapması ieabeden bir husustan dola-
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yi yeni Hükümeti tenkide muhatap kılmışlardır. 
Bendeniz bu hususta arkadaşlarımızın daha im
sakli hareket etmeleri lâzımgeldiği kanaatinde
yim. Şüphesiz bu gibi meseleler, koalisyon Hükü
metlerini konuşmalarında daha dikkatli olma
ya ve bir hayli düşünerek konuşmaya sevk et
mektedir. Bugünkü koalisyonun bir kanadını teş
kil eden Cumhuriyet Halk Partisi de dünkü Koa
lisyon Hükümetinin içinde idi. Ama bendenizin 
naçiz kanaati odur ki, bu gibi meselelerde açıkça 
konuşmak, hakikatleri açıkça ifade etmek lâ-
zımgelir. Plânın hazırlanması safhasında bir nok
sanlık olmuşsa bendeniz Yeni Türkiye Partisinin 
Hükümete iştirak etmiş bir kanadı sıfatiyle de
rim ki; ikinci Koalisyon Hükümetinin bu mev
zuda hiçbir surette bir noksanı mevcut değildir. 
Geriye kalan kısmı, Birinci Koalisyon Hükümeti
ni teşkil eden gruplar ve partiler kendi araların
da halledebilirler. 

Ve bendeniz bu mevzuda meselenin esasında 
da Birinci Koalisyon Hükümetinin pek fazla işi 
ihmal etmiş olduğu kanaatinde de değilim. Bunu 
da açıkça ifade etmek lâzım, bunu arkadaşları
mın tenkidi dolayısiyle ifade ediyorum. Çünkü 
öyle zannederim ki ; plânın hazırlanması safhası 
dahi, plânın teşriî organdan geçirilmesi safha
sında, olduğu gibi, zaman bakımından çok kısa 
müddetler içerisine rastlamış bulunmaktadır. Bu 
itibarla benim kanaatime göre, plânı bu hazır
lık safhasında geniş çapta hususi sektöre gös
termek, ilim muhitlerine, üniversite muhitlerine 
göstermek ve nihayet çeşitli iktisadi zümrelerin 
bıı mevzudaki mütalâalarının alınması gibi bir 
vaziyet maalesef zaman bakımından mümkün 
olamamıştır. Bu imkânsızlıklar muıvacehesinde biz 
plânı Yüksek Kuruldan geçirdikten sonra bir da
nışma kurulu teşkil etmek suretiyle imkân nis
petinde özel sektörün, işçi teşekküllerinin, ilim 
muhitlerinin görüşlerini tesbit etmeye çalıştık. 
Şüphesiz, bu mevzuda da lâyıkiyle zaman bulu
namamıştır. Bu hususu, plânın bu noksanlığım 
kabul etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, şu plânlı devreye geç
memizde ve şu plânı Yüksek Meclisten ge
çirip tatbike kovuşumuzda memleketimizin 
şartları bakımından çeşitli hususiyetlerle kar-
şıkarşıya bulunduğumuzu hiçbir zaman, ha
tırımızdan çıkarmamak mecburiyetindeyiz. Ge
rek hazırlama bakımından, gerekse hazırla-
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I mşmdan sonra tatbikata konma bakımından 
I birtakım imkânsızlıklar ve birtakım tecrü

besizlikler mevcut olagelmiştir, ama buna 
I rağmen, cidden bu şartlar bu plânın aleyhine 
I -olmasına, rağmen kıymetli bir eser halline ge

tirilmiş, mümkün olanın âzamisi yapılmıştır. 
Plânlamayı fazla mübalâğa, etmemek icabeder. 

I Takdim konuşmamda, da arz ettiğim gibi; biz 
plânlamayı kaynaklarımızı akıllı bir şekilde 
kullanıp bir araya toplamak ve bu kaynak
ları memleketin gelişmesi istikametinde harca-

I mak, gene aklın, tekniğin ve ilmin emret
tiği istikâmetlerde en iyi şekilde kullanmak 

I mânasında alıyoruz. Bu itibarla bu plânlama 
I hareketi ile bu mevzuda, ileri bir adım ati!!-
I maktadır. Ama, bu adımı attıktan sonra bu-
I mm noksanlık! arını ikmâl bakımından yapı-
I lacak işimiz kalmamış mıdır? Bilâkis, bun

dan sonra yani, ilk adımı attıktan sonra bu 
I plânın tatbikatındaki tecrübelerimiz bize bir

çok taraflardan ıslahat yapmak mecburiyeti-
I ni telkin edecektir ve bunu yapacağız. 

Bendenizin şahsi kanaatine göre bu mev
zuda atacağımız en ileri adım bu fikri mem-
lıekete, benimsetmek ve plânı hazırlayıp, ol-

I dukça kıymetli bir eser haline getirip Yük
sek Meclisten geçirmek ve tatbika koymak-

I tır. 1-kından sonraki çalışmalarımıza daha 
I dikkatli olarak devam etmek mecburiyetin

deyiz. Gerek tatbikat, gerekse noksanları-
I nı ikmal bakımından çok ileri adımlar atmak 

mecburiyetini her zaman hissedeceğiz ve bu
nun mesuliyeti altında olduğumuzu bileceğiz 
şüphesiz. 

Sayın arkadaşlarım, «bu plânın dayandı
ğı bir iktisadi görüş yoktur» buyurdular. Bu 
hususta fikirler çok mütehalif. Bâzı arka
daşlarımız da bu plânın özel sektöre çok faz
la taviz vermektedir, der. Bir kısım arka
daşlarımız bilhassa bir arkadaşımız burada 
söyledi, lıibcral ekonomiyle Devletçi ekonomi 

I karşı karşıya, geldi. Ve bu plânda Devletçi
lik liberal ekonomiyi yuttu dedi. Biz bu plân
da ne, liberal ekonominin devletçiliği yuttuğu, 

I ne de devletçiliğin liberali görüşleri bertaraf 
ettiği mânasını anlamamaktayız. Plânın da-

I yandığı ekonomik felsefeyi, Türk ekonomisi
nin şartları içerisinde, Türk ekonomisinin ta
rihî zaruretleri içerisinde, Türk ekonomisine 

I esasen malolmuş oları karma ekonomi felsefe-
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sidir. Bunun bütün hudutlarını, bunun bü-
ıtüıı gerçeklerini plânda, açıkça ortaya koymuş 
bulunmaktayız. 

Arkadaşlarımın bu mevzuda, cidden plâ
nın koyduğu esasları dikkatle tetkik etmele
rini istirham edeceğim. Plânın karma ekono
minin kolları baihısinde, 41 nci sayfasında bu 
mevzudaki prensipler açıkça ifade edilmekte
dir. Ama bunun dışında bir arkadaşımız belki, 
efendim Devlet ısektörü âmme sektörü olanak 
hangi sanayi kolları içinde iktisadi hayatta rol 
alacaktır; yani Devlet, faraza Türkiye'de - bir 
zamanın çok mâruf bir tenkidi idi - (gazozculuk 
yapmaya kadar gidecek midir? Bunu ibir nevi 
tahdit ışeklinde plânda ifade etmek lâzımgelir. 
Çünkü, ancak bu şekilde plânın dayandığı eko
nomi anlaşılabilir» demektedirler. Biz 'bu kana
atte değiliz, arkadaşlar. Karma ekonominin 
kurallarında da gayet açıkça ifade edildiği gi
bi; biz, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu 
şartların yarattığı bir karma ekonomi düzenini 
kurmak azmindeyiz. Nedir 'bu? Ekonomik fel
sefe itibariyle, özel sektörle âmme sektörü ana
sında memleketimizin iktisadi durumu itibariy
le bir fark gözetmiyoruz, diyoruz. Aslolan 
Türkiye'de lüzumlu gelişme hızını sağlamaktır. 
Bu gelişme hızını sağlamakta mülkiyet hakkı
na dayanan özel teşebbüs bugünkü rejimin en 
büyük dayanaklarından birisidir. 

Bu sebeple şu yüzde 7 gelişme hızını sağla
mak bakımından özel teşebbüsün yapacağı gay
retleri desteklemek, 'bu plânın hedefleri isti
kametindeki gayretlerini teşvik etoelk Devle
tin vazifelerindeındir. Ama özel teşebbüsün bu 
gayretleriyle yetişemiyeceği, bütün teşvik ted
birlerine rağmen şu yüzde yedi kalkınma hızını 
temin bakımından, özel teşebbüsün girenıiye-
ceği sahalarda âmme sektörüne, gene bu plâ
nın hedeflen! içinde ve ibu plânın yıllık plânları 
İLtikaımetiınde, plânlı bir şekilde yatınım yapı
lacaktır, deniyor. Karma ekonomi politikamı
zın anlaşılması icabeden mânasını bu suretle ta
rif etmekteyiz. Bunu sadece tarif etmekle bı
rakmıyoruz. Plânın içerisinde mervcudolan özel 
teşebbüs - âmme sektörü münasebetlerine taal
lûk eden tabloları tetkik edecek arkadaşlarımı, 
bu mevzuda plânın hazırlanmasında özel teşeb
büsü teşvik bakımından ne derece ileri düşü
nüldüğünü açıkça göreceklerdir. Çeşitli zaman
larda umumi efkâra açıkladım. Türkiye'de 
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özel yatırım rakamı olarak, en yüksek rakam 
1962 bütçesi dolayısiyle tesbit 'edilmiş olan 3,5 
milyar liradır. Bu rakam, Türkiye tarihimde 
tesbit edilmiş en yüksek 'özel sektör yatıran ra
kamıdır. Bu plânın hazırlanmasında (bu miktar 
baz olarak, temel olaralk alınmış 1963 ten itiba
ren 5 yıllık devre içinde bu miktara nazaran 
özel sektörün yatırımlarda sağlıyabileceği ge
lişmelerin âzamisi dikkate alınmış ve öze1! sek
törün bu âzami rakamları 1963 ten itibaren 1967 
ye kadar yatırım rakamları olarak plâna geçi
rilmiştir. Bu surıetle 1962 de 3,5 oniilyar olan 
özel sektör yaturımilan tahmini 1967 yılında 5,9 
milyar olaralk gösterilmiş (bulunmaktadır. Yani 
bizim 1963 ile 1967 devresi içerisinde yüzde 7 
kalkınma hızını sağlıyabilmemiz için özel sek
törün yapacağı yatımnılar olarak tesbit ettiği
miz miktarlarda 3,5 milyardan 5,9 milyara 
doğru yükselen bu rakamlarda, gene plânda da 
ifade edildiği gibi, yıllık yüzde onbir nisbe-
tinde vasati bir özel sektör yatırımı artışı teba
rüz ettirilmektıedir. Hükümet olaralk, plânı ha
zırlamış Devlet or'ganı olarak diyoruz ki, 3,5 
'milyarlık özel sektör yatırımları, her yıl vasa
ti yüzde onbir artış kaydetmek suretiyle, 1967 
yılında 5,9 milyar liraya 'erişecektir. Bu yatı
rımlar dışında, özel sektöre yatırım yapmak im
kânları, bu plânı 'hazırlamış olanlar ve Hükü
metçe memnuniyetle karşılanacaktır. Bu imkân
ları teşvik bakımından da aşağıdaki tedbirler 
alınacaktır, diyoruz. Nedir tedbirlerimiz? Ver
gi bakımından şu kolaylıkları göstereceğiz, kre
di politikası bakımından şu kolaylıkları göstere
ceğiz, yatırım politikası bakılmandan şu kolay
lıkları göstereceğiz, özel sektör ne kadar yatı
rım yaparsa o kadar memnuniyetle •barşılıya'ca-
ğız diyoruz. Ama rakamları az görüyorsunuz. 
Hayır rakamlar az değildir, arkadaşlar. Vatsati 
olarak yüzde 11 nisbetinde ibir artış mevcuttur. 

Şimdi, âmme sektöründeki yatırımların du
rum nedir? Âmme sektörünün yatırımları tabia-
tiyle âmme sektörünün sağlıyabileceği kaynak
larla mahduttur. Âmme sektöründe her yıl yüzde 
10,6 nispetinde, öbürünün 11 ine karşı, 10,6 nis
petinde bir artış sağlanabileceği dikkate alına
rak yıllık programlarımızı yapacağız. Sektörler 
arasında yatırım rakamlarını tesbit ediyoruz, de
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, şu esasları derpiş et
miş olan, karma ekonomiye baz ittihaz etmiş, ya-
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t irim rakamları olarak bu tablolardaki rakamla
rı tesbit etmiş olan bir plânın dayandığı iktisadi 
görüş itibariyle, bir görüşe sahibolmıyan, bir 
plân vasfı taşıyabilir mi? Bu itibarla, bu istika
mette yapılmış tenkitler haklı olabilir mi? Ben
deniz bütün teferruatiyle bu hususları böylece 
önünüze sermiş bulunuyorum. Açık konuşuyo
rum arkadaşlar, Türkiye'de bugüne kadar ikti
sadi hayatımızın bir plâna istinadetmesi bakı
mından, su plân kadar vuzuha ulaşmış bir vesika 
hazırlanmamıştır. İktisadi politikamızın temel
den vuzuha kavuşabilmesi için çeşitli fikirler ça
tışmış, özel sektörü fazla himaye ediyorsunuz 
veya özel sektör layı ki veçhile desteklenmiyor 
gibi fikirler ortaya, çıkmış, fakat Türk Devleti
nin idaresinde, Türk ekonomisinin idaresinde 
vazıh bir iktisadi görüş nihayet meydana çıkmış 
ve bu plânda tesbit edilmiştir. Bunu inkâr etme
ye katiyen imkân yoktur, arkadaşlar. 

Arkadaşlarımın tenkidettikleri hususlar var
dır. Efendim diyorlar, hem özel sektörü himaye 
ediyoruz, diyorsunuz; hem de birtakım tahditler 
koyuyorsunuz. «Bilhassa Yıldız arkadaşımın 
da biraz evvel temas ettiği gibi, «döviz tahdidi 
yapmaktasınız» diyorlar. Komisyonda bundan 
bahseden arkadaşlarımız oldu. 

Muhterem arkadaşlarım; plânlı bir ekonomi
de tahdit fikri asıldır. Plân yapıyoruz diyoruz. 
Plân yaparken plânlı ekonominin kendi mâna
sında tahdit fikri mündemiçtir. $u halde elbet
te bu plânda özel sektörü tahdideden bâzı hü
kümler meveudolacaktır. Nedir bu hükümler'? 
Direkt tahdit mi, endirekt tahdit mi? Ben diyo
rum ki, bir plân yapıyorum. Ekonomik hedefle
ri tesbit ediyorum, sosyal hedefleri tesbit ediyo
rum ve l)iı hedefler istikametinde netiee almak 
için bu plânı hazırladım. Bu hedeflere varabil
mek için şu sahalarda yapılacak yatırımları teş
vik edecek; şu sahalarda yapılacak yatırımları 
da Devlet olarak, plânlayan teşkilât olarak teş
vik tedbirlerini lüzumlu görmemekteyiz. Yaptı
ğımız tahdit bu. Fakat özel sektöre mensup, özel 
sektörle ilgili bir vatandaş çıkıp, «senin teşvik 
ettiğin şu yatırımlardan birini değil de, teşvik et
mediğin şu yatırımlardan bilini ben yapacağım. 
Sermaye benim değil mi? İstediğim şekilde, yatı
rım yaparım» diyebilir. Esasen, kredi hudutla
rın! tahdideden bir hüküm de plânda mevcut de
ğildir. Kendisine yapabileceği söylenir. Yalnız, 
«dış ticaret rejimine göre, senin kurmak istedi

ğin tesisleri temin için dış tediye muvazenesini 
serbest istikamete yöneltelim» denir. 

O zaman 1950, .1951, 1952 yıllarında yaptığı 
mız gibi toptan liberasyona gidelim. Ama dış ti 
caret açığımız böyle devanı ettiği müddetçe bu 
tahditler yapılacaktır, arkadaşlar. (Bravo sesle 
ti) Bunu yapmadığımız takdirde dış tediyatııuz 
büsbütün duracaktır. Ondan sonra memleketin 
ekonomik durumu, o karaborsa, o perişanlıklar 
içine sürüklenecektir. Onun için bu tahditleri ya
pacağız. Vatandaşa böyle diyoruz. »Sen bu fabri
kayı kurmak mı istiyorsun? Kurabilirsin. Ama 
dış ticaret rejimi esaslarına riayetkar olacaksın. 
Eğer dış ticaret rejimi müsaade etmiyorsa, ga
yet tabiî olarak bu fabrikayı sokamazsın. Bu
nun için de bu sahada plânda kabul edilmiş olan 
teşvik, kredi ve vergi indiriminden istifade ede
mezsiniz. Ama buna rağmen setlin sermayen kâ
fi ise bu yatırımı yapma şeklinde bir emperatif 
tedbir olarak mâni olmıyacağım. Emparatif ted
bir almak suretiyle hayır bunu yapmıyacaksın 
demiyorum. Benim dayandığım iktisadi felsefe 
budur. 

Memleketin bugünkü şartları içinde Adam 
Smith'i getirseniz bundan daha liberal bir ekono
mi meydana çıkaramazsınız. Memleketin şartla 
rı budur. Memleketin şartları içinde karma, eko 
nomiyi tatbik etmekteyiz, özel sektörü teşvik 
eden her türlü tedbiri derpiş etmiş bulunmakta
yız, bu plânda. 

Kıymetli arkadaşlarımız bir diğer nokta ola
rak da, «sosyal adalet ilkesine bu plânda çok 
raslanıyor, bu mevzuu çok konuşuyoruz, ama bu 
ilkelerin tahakkuku babında plânda müessir 
tedbirlere tesadüf edemiyoruz» demektedirler. 
Yüksek Heyetinize plânı takdim konuşmamda 
arz ettiğim gibi, bu plân hazırlanırken plânın 
temel hedefleri arasında sosyal adalet ilkesi baş 
hedeflerden biridir, demiştim. Esasen plân sos
yal hedefi de budur. Yüzde yedi kalkınma hızı 
içinde prespektif sosyal adalete ulaşma esası bu 
plânda kabul edilmiş ve ciddiyetle tahakkuk 
ettirilmesi bu plânda tezekkür edilmiştir. 

Yalnız, plânda da ifade ettiğimiz gibi, takdim 
konuşmamda da arz ettiğim gibi, beş yıllık dö
nem plânlarında bu ilke ile gelişir gibi gözüken 
bâzı tedbirler mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar; finansman mevzuun
daki tedbirlerin bu ilke ile bağdaşamayacağını 
ifade eden arkadaşlarımız çıktı. Bunun yanında 
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yüzde yedi ka lk ınma hızını sağlamak iyin şüp- I 
hesiz bâzı nokta larda sosyal adalet prensibinin I 
nihai seklini t ahakkuk ettireceğim, hevesine ka- I 
pılmaymız sevgili a rkadaş lar ım. Şimdi no I 
yapacağı/.-- Beşer senelik dönemlerle ve bu I 
belli zamanlar içerisinde nihai neticenin is- I 
tihsaline gayret sarf edeceğiz Zaten plân, bun- I 
l an l)u ilkeleri lö yılık prespektif içerisinde I 
l a h a k k u k et t i recek kabil iyette bu lunmaktadı r . I 

Bu it ibarla, ilk ta tb ik yı l lar ında imkân 
ııisbetinde bunları atbik yolunda elden gelen I 
»•avret sarf edilecek ve aynı zamanda bu plân, I 
sosyal adaletin t a h a k k u k ettirilmesi yolunda I 
sağlam adımlarla yürütülecek bir plândır . I 
Hemen plânlama devresine «'irer girmez, tam I 
neticenin alınacağı iddiası bu p lânda mevcut I 
değil ve bunu açıkça ifade etmiştir. I 

Müesseseler kuru lmaktad ı r . Arkadaş lar ıma I 
arz edeyim; 34 ncü safihede «Kalkınma politi- I 
kasının sosyal hedefleri;» kısmında, 74 ve 75 nci I 
sahifelerde, «İş ve işçi meseleleri» ve «Sosyal I 
güvenlik» kısmında ve plânın finansman ve I 
vergi politikası bahsinde daima sosyal adalet I 
prensibinin tahakknla ı için düşündüğümüz 
tedbir ler p lâna alınmış, ama, bu tedbirlerin I 
zaman içerisinde t ahakkuk ettirilebileceği fikri I 
de yine plânda kabul edilmiş bu lunmaktad ı r . I 
Onun için kıymetli arkadaşlar ımın, sadece I 
p lânda sosyal adalet ilkesinin lâfını etmekle I 
yet imlmişt i r seklindeki tenkidlcr ini haklı ola
rak görmemize imkân yoktur . Bu arz ettiğim I 
durumlar ı te tk ik edecek arkadaşlar ımız bu I 
plânın sosyal adalet ilkesine ne derece ehem- I 
nıiyet verdiğini açıkça -müşahede edeceklerdir. 
Esasen Türkiye 'mizde sosyal adalet prensiple- I 
rinin t ahakkuku babında ciddî tedbir ler al- I 
madıkça bu memlekette sosyal problemlerimi
zin halledilmesine imkân y o k t u r arkadaşlar ım. I 
Hu is t ikamette olmak üzere ciddî tedbir ler al- I 
mak lâzımdır. Bundan sonraki ikt idar lar ın 
yapacağı ilk işlerden birisi de bu olmalıdır. Ne- I 
den bu tedbir ler ortaya, konulmuş tur? Bu meni- I 
lekette gelirler aras ında ahenk sağlamıyan bir I 
iktisadi ve malî politika ; bu memlekette hu
zurun teessüsünde büyük rol oynamaz. O hal- I 
de, memleketin siyasi rejimini sağlam, demok
rat ik esaslarla tesbit etmek ve bunun devam et
mesini sağlamak gayesiyle, memleket in hukuki 
rejimini sağl ıyan temellere i s t inade t t i rmekte ve 
bunun devamı gayesiyle de memleketin ikti- | 
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sadi hayat ında ki, gelirler aras ındaki muvaze
nenin sağlanması fikri; bundan sonra ta tb ik 
edilecek olan malî, iktisadi poli t ikanın temel 
u m u r l a r ı n d a n birisi olacaktır . 

Plânda bunun tedbir ler i açıkça or taya •kon
muştur. Aııııı, bu tedbirleri t a h a k k u k ett irme 
mevzuunda biraz evvel arz et t iğim gibi bir za
mana., ihliyacolduğu. fikri de kabul edilmiştir. 
Tercih yapılmamışt ır . Konuşmamda arz ettiğim 
gibi, evvelâ ikt isadi düzen, sonra sosyal ada
let, yahut , evvelâ sosyal adalet, sonra kalkınma 
demiyorum. Memleketin imkânlar ın ı , bu iki 
fikri mümkün olduğu k a d a r telif edici bir is
tikamette1 kullanılmasının tedbir ler ini bu plânda 
derpiş etmiş bulunuyoruz ve sosyal adalet 
mevzuunda samimî inançlarımız da bunlardır . 

Bir kısım arkadaşlar ımız bu plânın tatbika 
konulmasının bir personel meselesi olduğuna, 
idari kadro la r meselesi olduğuna temas bu
yurdular . Bendeniz de bu mevzularda ısrarla 
dururum. Hakika ten plânın hazır lanmasından 
ziyade asıl mesele bu plânı ta tb ika koyma •me
sel esidir. 

Plânı t a tb ika koyarken ihtiyaçlarımız neler
dir? Ben bunları üçe irca ed iyorum; pa raya ih
tiva*; vardır , insana ihtiyaç va rd ı r ve bir de 
projeye ihtiyaç vardır. Hakika ten bu mühim 
unsur lara bu plânın tatbika. konulmasında ihti
yaç vardır . Plânın finansmanı mevzuundaki 
münakaşa lar paraya duyulan iht iyaçtan doğ
maktadır . 1 milyar 200 milyon lira gibi bir 
aç ık tan bahsedi lmekte ve bu şekildeki bir ra
kamla gelecek yıla girileceği söylenmekte; bâ
zıları ise bunun 800 milyonunun bulunul
duğunu, 490 milyon lirasının nereden temin 
edileceği konusunun münakaşalar ın ı yapmakta 
idileı . Y u k a r d a Bütçe Karma. Komisyonun
da bunun uzun uzun münakaşa la r ı edilmişdi. 
Şüphe yok ki, bu husus plânın t a tb ik mev
kiine konulabilmesi için ehemmiyetli bir un
surdur . 

İkincisi : t usan meselesi; bunlar arasında. 
Devlet ka dr ollarının reorganizasyonunu gerek
t i ren meselelerle, İk t i sad i Devlet Teşekkülle
r inin reorganizasyonu meselelerini zikredebi
liriz. Zaten, plân bu fikri benimsemiş vazi
yet tedir . Hemen arz edeyim, Ahmet Yıldız ar
kadaşımın biraz evvelki beyanla r ında söyle -
diklleri «reorgaııizasyon, reform» lâf lar ından 
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bahsetmek istiyorum. Ona göre bu lâflar de
vamlı surette söyleniyor. «Yapıyoruz, ediyoruz 
ama Meclise bir şey getirmiyoruz» diyor. Ben
deniz o kanaatte değilim. Biz İkinci Koalis
yon Hükümeti olarak vergi reformu mevzuun
da Gelir Vergisi Kanununu ikmal ettik Mec
lise sevk ettik. Vergi Usulü Kanunu Meclise 
sevk edildi. Kurumlar Vergisi Kanunu Mecli
se sevk edildi. Zannediyorum, Giderler Ver
gisi Kanunu Meclise sevk edildi. Servet beya
nı mevzuundaki, bendenizin bir nevi ıslâhat 
telâkki ettiğim fakat bâzı arkadaşlarımın bu 
istikamette düşünmedikleri kanun tasarısı Mec
lise sevk edildi. Yani, vergi reformu mevzu
undaki düşündüklerimizin kısmı küllisini Yük
sek Meclise sevk. etmiş bulunmaktayız ve ha
len Yüksek Meclistedir. Dünkü konuşmam
da arz ettiğim gibi, Yüksek Meclis bu mev
zuda Hükümetinize müzahir olur, kısa za
manda bu kanun tasarıları kanun haline ge
tirilecek olursa şüphesiz plân mevzuundaki 
çalışmalarımız kolaylaşmış olacaktır. Onun 
yanında birtakım malî ka.mml.iar mevzuu, re-
organizasyon mevzuu. Bu husustaki kanunlar 
Yüksek Meclise sevk edilmiştir. Yatırım Ban
kası Kanunu vardır Mecliste. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonıı Kanunu, zan
nediyorum üç. gün. evvel Meclise sevk edilmiş
ti!'. Üzerinde çalışmakta, olduğumuz kanunlar, 
idare de reform meselesi, tahmin ederim ki 
üç beş ay sürecektir, koliay iş değildir. 

Toprak reformu mevzuundaki çalışmalar 
bitmiştir. Ziraat Bakanı, arkadaşım iki gün ev
vel bendenizi görerek «bu mevzuun iktisadi 
kurula sevkını istiyorum» dedi. «İktisadi ku
rulu bir an evvel toplayıp da, Toprak Refor
mu Kanunu üzerindeki görüşmelere bir an ev
vel başlasak» diye bildirdi. Demek ki. Zira
at Bakanlığı bu kanun üzerindeki çalışmala
rını ikmâl etmiş bulunmaktadır ve yakında da 
iktisadi kurula gelecektir. Bu itibarla Hükü
metiniz bu çeşit- reform ve reorganizasyon 
mevzuunda sadece beyanlarda bulunmamak
tadır; fiilen çalışıp bu işleri tahakkuk 'ettir
mekle meşgul bulunmaktadır. Kısım küllisini 
Yüksek Meclise intikal ettirmişiz. Bundan son
ra yapılacak iş Yiik.sek Meclisin işidir. Onu da 
tyJkibetımekteyiz. G'c.riye ikalmış olanları da sevk 
etmek üzere okluğumuzu arz etmiş bulunmakta
yım. İşte 'bunlar halledilecek olursa, plânın fi-

nansı mevzuunda, plânın insan ihtiyacı mevzu
unda, ileri adımlar atılmış olacaktır. Ama, plâ
nın yatırımlara lüzumliu personel yetiştirmesi 
mevzuunda, tedbirleri nedir diye arkadaşlarım 
sual. soracak olurlarsa, bu tedbirler mevzuunda 
geniş bilgiler plânda mevcuttur. Teknik tefer
ruattır, 'bunlarla, ısizleri yormak istemem. 

Arkadaşlarım plânı baştan sonuna kadar tet
kik buyuracak olurlarsa, eikonomik sahada 
plânda Hükümetin neler düşündüğünü açıkça 
göreceklerdir. 

Bir tereddüt mevzuu da, nüfusu plânlama 
'mevzuu. Burada bâzı arkadaşlarımız bâzı yan
lış anlayışlara 'kapılmışlar gibi gelir bendenize. 
Plânda, nüfusu tahdidedici tedbirler üzerinde 
durulmanı aktadır. Nüfus artışının ekonomik 
hayatta yaptığı 'menfi tesirlere işaret etmek su
retiyle, nüfus artışını önleyici tedbirleri men-
eden kanuni hükümleri kaldırmak lâzımdır, de
mektedir. Şimdi aynen oradaki kısmı Yüksek 
Heyetimize lokuımayia ihtiyaç hissediyorum. Şim
di, Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşım, bu kısmın 
topyekûn olaraktan plândan çıkarılmasını tek-
etmişlerdir. «Yeni nüfus politikası» başlığı al
tında bulunan ve plânın 49 ncu sayfasının (A) 
bendinde olan «Yeni nüfus politikasiyle ilgili 
tedbirler şunlardır.» faslı fazla uzun olmadığı 
için arkadaşlarıma okumakta bir mahzur gör
müyorum. Bu husus üzerinde vaktinizi aldı
ğımdan dolayı özür dilerim. ıŞimdi A ben
dini aynen okuyorum. 

a) «Gebelik önleyici bilgilerin yayılmasını 
ve gebelik önlemekte kullanılan 'araç ve ulaç
ların ithal ve satışını yasaklıyan kanun hü
kümleri kaldırılacaktır.» Demek ki, tahdidi 
mahiyette olan tedbirler burada yok. 

Bunu önleyici kanun hükümlerini kaldıra
cağız. İstiyen kullanacak, istemiyen kullan
mayacak. 

«b) Sağlık hizmetlerinde çalışan persone
le (doktor, hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, 
sağlık memuru) nüfus plânlamasiyle ilgili ola
rak gereken bilgiler verilecektir. Bu, hem 
ilgili okul ve kurslarda bu konuda yeni ders
ler konularak, hem de normal okul ve kurs 
safhasını geçirmiş personeli yeniden kurslara 
ça ğırarak yapılacaktır.» 

Zannediyorum bunda ela itiraz edilecek bir 
hüküm mevcut değil 
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«c) Bu kimseler gerekli bilgiyi ve para

sız dağıtım söz konusu olduğu hallerde mal
zemeyi istiy enlere vermekle ödevli olacaktır.» 

Parasız malzeme dağıtılacaktır. 
SUAT SEREN (İsparta) — Parasız mal

zemenin dağıtılacağını söylüyorsunuz, ama, 
malzemelerin mevcudolmadığım söylüyordunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALÎCAN (Sakarya) — Bir 
noktada anlaşmamız lâzımdır arkadaşlar. Tür
kiye'de dünyanın en ileri derecede yıllık nüfus 
artışı vardır. Bu artış, Türk ekonomisinde, 
bu plânda izah edilen menfi tesirleri yapmak
tadır. Biz bu nüfus artışını menedici tedbir
leri düşünmeyiz. Ama vatandaş Devlietten bir
takım bilgiler ve imkânlar isterse bunu ve-
rebilmeliyiz. Meselâ vatandaş bu derece nü
fus artışını istemiyebilir, ama bilgisizlikten, 
imkânsızlıktan bunu önliyemez. Biz Devlet 
olarak, sadece bu mevzuda vazifemizi yapa
lım diyoruz. Vatandaş «beni bilgi ille teçhiz 
edin» derse bu bilgiyi kendisine verelim, «ba
na bu mevzuda gerekli sıhhi malzemeyi temin 
edin» derse vatandaşı bu imkânla teçhiz ede
lim diyoruz. Bu temin etmek keyfiyeti ra
porda da belirtildiği gi'bıi, ithalâtı icabettire-
cektir tabiî... Zannediyorum ki, bu politikada 
arkadaşlarımın bu kadar ileri derecede itiraz 
etmelerini mucip bir taraf mevcut değildir. 
Mevcut imkânlardan faydalanmak suretiyle 
nüfus planlanması bu istikamette yapılacak
tır, bu istikamette gerekli ilâçların ithali, yurt 
içinde imali ve muh'tacolanlara bunların pa
rasız olarak dağıtılması imkânları araştırıla
caktır. 

Nüfus politikası mevzuunda hiçbir suretle 
vatandaşın üzerine tahdidedici, emredici vatan
daşı muayyen istikamette hareketi zorlayıcı 
bir tedbir tavsiye edilmiş değildir. Sadece me
sele objektif olarak tetkike tâbi tutulmuş eko
nomik veçheleri tesbit edilmiş, bu şartlar için
de bu güne kadar alınmakta olan şu tedbir
lere lüzum yoktur, d emilmekle iktifa edilmiş
tir, nüfus politikasında tavsiye ettiğimiz hu
sus bundan ibarettir. 

Efendim; yine arkadaşlarımızın üzerinde 
durdukları diğer bir- nokta «yeni vergiler getiril
mektedir» buyurdular, bâzı arkadaşlarımız. «Ta
hammül imkânı olmıyan vergiler» dediler. Plâ-
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nın finansmanı konusundaki münakaşlar, uzun 
zamandan beri umumi efkârda yapılmaktadır. 
Bu münakaşalar şu esasa dayanmaktadır : Plân 
şüphesiz bir yatırım muayyen plânı olarak tat-
bika koyarken bu yatırım plânı için muayyen iç 
ve dış finansman mevzuunda dikkate alınmak 
mecburiyetindedir. Plân hazırlandıktan sonra, 
bu plânın iç. finansman ihtiyacı da tesbit edilmiş
tir. Bu iş finansman ihtiyacı, Plânlama Teşkilâtı 
tarafından 1963 yılı için 9 milyar lira olarak, 
vergi hasılatı olarak tesbit edilmiştir. Binaen
aleyh, Plânlama Teşkilâtı demektedir ki ; 1963 
yılı içinde vergi gelirlerimiz 9 milyar lirayı te
min etmelidir. Bu beş yıllık plânın ilk bir yıllık 
tatbikini tahakkuk ettirebilmek için bu lâzım. 
1962 yılı bütçe tahmini geliri 7,7 milyar liradır. 
Bu 7,7 milyar liralık tahminin tahakkuk ettiri
lip ettirilemiyeceği meselesi katı surette halledil
miş bir mesele değildir. Yalnız sarih olarak bel
lidir ki, bu 7,7 milyar liralık tahminin tahakkuk 
imkânı yoktur. Plânın Yüksek Plânlama Kuru
lunda müzakeresi esnasında ve Plân Karma Ko
misyonunda görüşülürken bu rakam gerek Mali
ye Vekili tarafından ve gerekse Plânlama Teşki
lâtınca 7 milyar 63 milyon lira olarak tahmin 
edilmekteydi. Demek ki, 7 milyar 700 bin liraya 
mukabil 1962 ele 7 milyar lira civarında bir tah
silat tahakkuk ettirilebilecektir. 1963 yılı için 
bu miktarın 9 milyar lira olması icabettiğine gö
re 7 milyar lira ile 9 milyar lira arasmda, 1963 
yılı için iki milyar lira munzam vergi gelirine 
ihtiyaç vardır. Bu iki milyar liralık munzam ih
tiyacın 800 milyon lirası her yıl bütçelerinde 
normal olarak vâki olan gelişmelerden sağlana
bilir. 1963 bütçesinde de, bu yıl yedi milyar lira 
olarak tahakkuk edecek vergi hasılatımız, aynı 
vergiler muhafaza edilmek şartiyle, 1963 yılında 
7 milyar 800 bin liraya yükselebilir. Binaenaleyh 
Plânlama Teşkilâtı «1 milyar 200 bin liralık bir 
munzam vergi hasılatına ihtiyaç vardır» demiş
tir. 

Plasman mevzuundaki bütün bu münakaşalar 
bu bir milyar ikiyüz bin liranın ne şekilde te
min edileceğinden çıkmıştır. Neticede Hükümet, 
plânın finansman kısmında da görüleceği gibi, 
bu mevzularda takdiri daha ziyade Yüksek Mec
lise bırakmak, plâna bu mevzuda, muayyen fi
kirler babında hükümler koymamak fikrini be
nimsemiş ve plâna bu mevzuda hükümler koyma
mıştır, plân bölümünde arkadaşlarımız bunu gös-
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1 ereceklerdir. Vergi sistemimizde alınması icab-
cdeıı hüviyeti tesbif etmişiz, vergi sistemimizde 
yapılması ieabeden ıslahat prensiplerini teshil 
etmiş bulunmaktayız . Şu veya bu vergiyi art ır
mak veya yeni vergiler ihdas etmek diye bir 
fikir p lân içinde tâyin edilmemiştir. Komisyonda 
Maliye Vekilinin ! milyar 200 milyon lira sağla
mak bakımından «Maliye Vekili Hükümetçe be
nimsenmiş» olan fikirlerini açıkça izah etmiştir, 
Maliye Vekilinin bu izahları, bir nevi plân içinde 
mevcut veni verdilerin iş gibi müta lâa edilmiştir. 
Aslında p lânda bu mevcut değildir. Ama, bu mü
talâalarım da, Maliye Vekil inin Karma. Komis
yonda ifade ettiği «munzam vergi hasılatını sağ
lamak bakımından. Hükümetin bu görüşler isti
kamet inde harekete karar l ı olmadığı mânasında 
anlaşı lmamak icabeder. Şüphesiz 1 milyar 200 
milyon l iralık bir ihtiyacımız vardır . Bu tasarla
dığımız şekilde olabil ir ; hiç kimse başka bir 
tür lü yapamaz. Bu 1 milyar 200 milyonu. Mali
ye Vekilinin de Karma Komisyonda verdiği iza
hat çerçevesi içinde, bir takım kaynaklar ımıza 
vergi tahmil etmeden sağlanmasına imkân yok
tur . Bu hii' za rure t t i r a rkadaşlar . 

Hükümet in bu görüşü bâzı çevrelerde sosyal 
adalet ilkesine aykırı t e lâkki edilmiştir. Vine 
Hükümet in bu görüşü bir kısım arkadaşlar ımız 
ta ra f ından «Plân va tandaşa yeni vergiler tahmil 
edilmek suret iyle t ahakkuk et t i r i lmektedir» di
ye tenki t le re tâbi tu tu lmuş tur . Vergisiz, finans
mana ihtiyacı olmıyan bir plân hazır layıp tat
bik etmeye imkân yoktur . Şayet a rkadaş la r bu 
şekilde yapabileceklerse, memnuniyetle teklifle
rini kabule amade bulunmaktayız . Ama, diyo
ruz ki, «Türkiyemiz geri kalmış bir memleket
tir, her sene yüzde üç nispetinde a r tmaktad ı r . 
(ielişmemizde evvelâ nüfus art ış ından doğan İra 
yüzde üçü kapatacğız , ondan sonraki gelişmele
rimizle, ileri memleketlerle aramızdaki mesafe
yi kapa tmaya mecburuz, tleri memleketler ne 
yapıyor? İleri memleketler, aşağı - yukar ı 
yüzde 3,3 nispetinde, yani nüfus ar t ı ş ından 
mütevell i t fark hariç, net olarak yüzde 3,3 
olarak i lerlemektedirler . Biz hiçolınazsa şu 
% 3,3 ü aşan bir nispette memleketimizde gelişme 
sağlamak mecburiyotııdeyiz. Bunu nasıl sağlarız? 
Arz ettiğim gibi, asgari % 7 nispetinde, gayri-
sâfi millî hâsılamızın c/< 7 si nispetinde yıllık bir 
gelişme hızı t ahakkuk et t i rmek suretiyle sağla
yabiliriz. Bunu nasıl t ahakkuk et t i rebi l i r iz" Bu-
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mı tahakkuk ett irebilmek için şu plânın umumî 
muhtevasının açıkça o r t aya koyduğu derecede 
bu gelirlere ihtiyacımız vardır. Bu finansmanı 
sağlamak gibi bir vazife ile karşı karşıya mıyız, 
değil m i y i z ' Bu mevzuda bir karara varmak 
mecburiyetindeyiz. Biz diyoruz ki, plân fikrini 
benimsemişiz, yüzde yedi kalkınma hızı fikrini 
benimsemişiz, bu is t ikamette gidileceğine inan
mış a rkadaş la rdan sormak is t iyoruz; plânda?. . . 
Mutabıkız. Yüzde yedi kalkınma hızında? muta
bıkız. Sosyal adalette?. . Mutabıkız. Plânın umu
mi mevzularında? Mutabıkız. Tarım, Sanayi, 
Ulaştırma gelişecek diyoruz. Hulâsa memlekette 
topyekfuı kalkınmanın sağlanması diyoruz?. 
Mutabıkız, ama bu mutabakat la r ın neticesi bir 
noktaya varıyor, dokuz milyarlık bir imkânın 
i!)()3 yıl ında sağlanması noktas ına geliyor, fş ora
ya gelince hayır diyorlar . Bu neticeleri ist iyoruz, 
ama bunun t ahakkuku için fedakârl ık fikri ifa
de edildiği gibi, politik bakımdan mahzurlar mü
ta lâa ediyorlar... Hayır arkadaşlar , sarih ve açık 
olmak lâzımdır. 

Bu memlekette demokrat ik rejimi yürü te -
bilmemiz, hor zaman ifade ettiğimiz gibi bu 
memlekette demokrat ik rejimi yürütebi l m/enıiz 
için, vatandaşın karşısına çıkıp, ona sağlıya-
cağımız imkânları da söylleyebilmeliyiz ve ken
disinden beklediğimiz fedakârl ıkları da söyli-
yebilmeliyiz. ( Alkışlar) 

Bunları söyliyebildiğimiz takdirde , 'bu mev
zularda '.samimiyetle vatandaşın karş ıs ına çık
tığımız t akd i rde , bu kuvveti bulabilldiğimiz 
takdirde , bu memlekette demokra t ik rejimi 
yerleştirebiliriz ve bunu memlekette demok
rat ik rejimin getireceği faydalardan istifade 
imkânını sağlıyabiliriz. Bunun için finans
man mevzuu ehemmiyetli bir mevzudur. Bu 
finansman mevzuunda bizim kendi aramızda 
ihtilâfımız olmamış mıdır? Olmuştur . Finans
man mevzuunda Hükümetiniz içinde elbet te 
çeşitli münakaşa lar ollmuştur, plânlamada, da 
münakaşa la r olmuş, ha t t â plânlama teşkilâ
t ında istifalar dahi olmuştur. Bunlar umumi 
e f k â ri'n bi İdi ği h a kik at1 e r di r. 

Bir kısım arkadaşlar ımız hâlâ ziraat sek
töründen, bir başka, usul ile daha fazla ge
lir sağlanabileceği fikrini müdafaa e tmektedi r . 
Elbette bütün arkadaşlar ımızın fikirleri muh
teremdir , bu fikirleri1 hürmet etmesini bile-
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ceğiz. Ancak hız diyoruz ki, şu Hükümetin I 
sevk ettiği yüksek zirai gelirlerden vergi al- I 
inak suretiyle 100 - 150 milyon lira gelir te- I 
inin edebiliriz. Bugün'kü ekonomik şartlar içe- I 
risinde bunun ilerisinde bir neticeye gidcme- I 
yiz. 'Bu mevzuda plânın finansman fikriyle I 
vergilendirilmesini mukayese ediyoruz. Ziraat I 
sektörüne, teklif edildiği şekilde bir yüklen- I 
meye gittiğimiz takdirde bu, ziraat sektörü- I 
nü geliştirmek değil bilâkis dumura uğrat- I 
m ak o kır diyoruz. Bu hususta ciddiyetle dire- I 
niyoruz. I 

Bunun dışında bir kısım vergi rezervleri- I 
miz varsa, bir kısım vergi kaynaklarımız var- I 
sa bu kaynakları hareket ettirip Devlet büt- I 
(•esine imkânlar yaratacak bir hale getirip hiz- I 
metlerin finansmanı için gayret sarf etmek I 
bizim vazifemizdir. Biz bu anlayış içinde bu- I 
banmaktayız. Yıldız arkadaşımız zirai gelir- I 
teri artırmak, yani daha fazla vergilendirme- I 
ye imkân vardır demektedirler. Bu çeşitli gö- I 
rüşlerden birisidir. Bizim görüşümüz böyle I 
değildir-. Biraz evvel 1950 de yapılmış olan I 
ziraat sayımı istatistiğine baktım; Türkiye'- I 
de 2 527 800 zirai işletme tesbit edilmiştir. I 
Bunların 76 000 adedi, yani 2 527 800 ün 
% 3 olan bu miktar 300 dönümden yukarı I 
olan işletmelerdir. Türkiye'de bu neyi gös- I 
t eriyor? Türkiye'deki işletmellerin ne dere- I 
ce küçük olduğunu gösteriyor. Demek ki, % 3 I 
nis betimledi r, 300 dönümden yukarı olan ara- I 
zi. Orta - Anadoludaki 300 dönüm arazi sa- I 
hihi olan vatandaş denildiği gibi, muazzam I 
vergiyi ödeyecek fakatta mıdır? Değildir. Or- I 
ta - Anadoluda, Şarki - Anadoluda 300 dö- I 
nüm arazisi olan vatandaş ailesinin geçimini I 
sağiıyahilirse kendisini bahtiyar addeder. I 

Geçen sene Niğde'ye giderken bir vatan- I 
<laş ile karşılaştım. Sordum, kaç dönüm ara- I 
zin var? 200 dönüm. Nasıl yaparsın? 50 dö- I 
nümünü nadasa bırakırım, 150 dönümünü eke- I 
rim, dedi. 150 dönümden ne alırsın dedim. I 
Sadece buğday ekiyor. Öyle bir rakamdan balı- I 
setti ki, yağmurlu yıl olursa geçimimi sağ- I 
hıyabilirim. Yağmursuz yıl olursa sadece bir I 
dahaki yılın tohumunu sağlarını ve bir sene de I 
borçlanır, geçinirim» dedi. Arkadaşlar, 200 dö- I 
nüm. arazisi olan vatandaşın durumunu gördü- I 
nüz. Kvvelce yapılan şu istatistiği de huzuru- j 
nuzda söyliyeceğim : | 
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1950 Ziraat Sayımında; 300 dönümden fazla 

arazisi olanların sayısı 76 bin ve 700 dönüm
den fazla, işletmelerin adedi 21 600 dür. Tür
kiye'de asıl vergi verebilecek ziraat erbabı 
bunlardır. 

Halbuki, Kaldor'un dayandığı vergi siste
mi şudur; Kaldor diyor ki, Türkiye'de zirai 
işletmelerin yüzde 10 undan vergi alacağım, bu 
suretle 2 milyar liraya kadar vergi alınabilir 
deniyor. Bu hayaldir arkadaşlar. Türkiye'nin 
zirai sektör durumunu bilen insanlar için 
böyle bir vergi sistemini kabul etmeye imkân 
yoktur. Ben o kanaatteyim ki, en iyi sistem 
yüksek gelirleri vergilendirmekle olur. El
bette ki, bu sosyal adalet ve ekonomimizin za
ruretleri icabıdır, bunda, nıııvafıkız. Gelir Ver
gisi Kanunu Yüksek Meclise sevk edilmiş bu
lunmaktadır. Diğer vergi tedbirleri de teker 
teker Meclislere gelip geçecek, bu mevzular 
da, reform kanunları görüşülürken, Yüksek 
Meclis görüşlerini açıkça ifade etmek imkânım 
bulacaktır. 

BAŞKAK — Sayın Alicaıı, saat 13 e geldi. 
İzahatınız eğer kısa olacaksa devam buyu
run, yoksa öğleden sonra devam edelim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI EKREM ALİCAN (Devamla) — 
Kısa Reis Bey. 

BAŞKAN — O halde devanı buyurun. 
DEVLET BASK ANT VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI EKREM ALİCAN (Devamla) - -
Son olarak temas etmek istediğim nokta şu, Müş
terek Pazar konuşuma plânda temas edilmomiş-
tir, buyuruldu. Müşterek Pazar mevzuu şüphe
siz Avrupa'nın gerek ekonomik, gerekse siyasi 
kudretini tâyin bakımından fevkalâde ehemmi
yetli bir mevzudur. Mevzuun ehemmiyetini 
takdir ettiği için, bugüne kadar ki, hükümetler 
Müşterek Pazara Türkiye'yi dâhil ede'bilmek hu
susunda devamlı olarak temaslarını muhafaza 
etmişler ve halen dahi temaslarını devam ettir
mektedirler. Plân, şüphesiz bu Müşterek Pazar 
fikrine yardım edecek hir vasıtadır. Çünkü bu 
plân nihayet Türkiye'de sanayimizi geliştirmek, 
sanayimizin daha ekonomik esaslar içinde, daha 
rantabl esaslar içinde gelişme imkânlarını sağla
mak gayesini istihdaf etmektedir. O ıha İd e plân 
fikri, Müşterek Pazara girmemizi kolaylaştıran 
bir fikirdir. Bunun üzerinde ayrıca durulmaya 
Müstereş Pazar mevzuu dolayısiyle plânla irti-
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bat kurmaya lüzum görülmemiştir. Bu plânla 
yapmak istediğimiz şey, Türk sanayisini ıslak 
etmektir. Bundan sonra kurulacak sanayiimizi, 
ekonomik esaslara uygun şekilde kuracağız. An
cak, bütün ekonomik sakalarda bu istikamette, 
müspet netice alabilirsek, Müşterek Pazar mev
zuundaki çalışma imkânlarımız o kadar kolayla
şacaktır. Bu mülâhazalarladır ki, Hükümetiniz 
bu meseleyi ayrıca bir münakaşa mevzun yap
mamıştır. Ama arkadaşlarımız mütemmim iza
hat isterlerse, Müşterek Pazar durumu ne oluyor, 
netice ne şekilde gelişebilecek gibi sorular soru
lursa benden sonra konuşacak olan Başbakan 
Yardımıeısı Turhan Feyzioğlu bu hususlarda 
izahat verir. 
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Efendim, şu ana kadar üzerinde durulan ve 

benim cevaplandırılmasında lüzum hissettiğim 
noktalar bunlardır. Müzakerelerin cereyanı sıra
sında daha mütemmim olarak Hükümetin iza
hatına ihtiyacolursa el betteki huzurunuza gelip 
gereken izahatı vereceğiz. Bu vesile ile hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

MEHMET ÖZGÜNES. '(Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan Hükümetten bir sorum var. 

BAŞKAN — Konuşma]ardan sonra, Sayın Öz
gün eş. 

Saat 15.00 te toplanılmak üzere oturumu ka
pat iyonum. 

Kapanma saati : 13,13 

«agf̂ jffite»»'— ' ^M&-

I K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, yoklama ya
pacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeter sayı vardır, birleşimi acı

yorum. Plân üzerinde görüşmelere devam ediyo
ruz. 

Sayın üyelerden süz alanların isimlerini, sı
ralarında hazır bulunmaları için okuyorum : Ce
mal Tarlan, Fehmi Alpaslan, Niyazi Ağırnaslı, 
Baki Güzey, Tarık Remzi Baltan, İhsan Sabri 
Çağlayangil, Celâl Ertuğ, Suat Seren, iskender 
Cenap Ege, Âmil Artus, Mucip Ataklı; 

Buyurun Cemal Tarlan. 
RİFAT ÖZDEŞ. (Kocaeli) — Grup adına. 

söz istiyorum. 

ıBAŞıKAN — Bir dakika Sayın Cemal Tarlan. 
Buyurun Grup adına Sayın Rifat Özdeş. 

ADALET PARTİSİ SENATO GRUPÜ 
ADINA RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem aza
lan, Türkiye'nin geleceğinde büyük fayda temin 

edecek bir plânlamanın taraftarı olan Adalet 
Partisinin umumi .görüşü dün arkadaşımız Ma-
cit Zeren tarafından arz edilmiş idi. Ben de 
plânın gemi inşaat bölümündeki tatbikat şekli 
hakkında A. Partisinin igörüşünü izah etmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu fa
sıl tetkik edildiği zaman gemi inşa üretimi için 
dayanılan kaynaklar meyanma Gölcük Deniz 
fabrikalarının da ithal edildiği görülür. Mem
leket ekonomisinde büyük rol oynıyacak olan ge
mi ve gemi inşaatının kıymetini ve bu hususta 
bütün kaynakların seferber edilmesi lüzumunu 
A. P. de can ve gönülden destekler. P^akat tatbi
katı hakkındaki görüşünü da arz etmeyi bir va
zife telâkki eder. 

Muhterem senatörler, plân hususunda mev
cut düşünce ve bunu destek!iyen plânın bütün
lüğünü koruma muvacehesinde, gemi inşaat fas
lında kaynak olarak ileri sürülen fabrikalar 
meyanmda Gölcük Deniz Fabrikalarının da bu
lunması keyfiyetinin ilerde Gölcük Deniz Fab
rikalarının İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
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getirilmesine imkân verileceğini düşünerek .fi
kirlerimizi izah mecburiyetini duyduk. 

Gölcük -'Deniz Fabrikaları, gemi inşaat ve 
tamir fabrikası değildir. Gölcük Deniz Fabri
kaları beynelmilel tâbir ile (Arsenal) yani tersa
nedir. Tersaneler, bir harb gemisinin topundan 
tüfeğine, su bombasından torpidosuna ve mayın 
silâhına ve bütün vasıflarının muhafaza edil
mesi lüzumlu ve müttefiklerimiz tarafından Tür
kiye'nin şerefine emanet edilmiş gizli cihaz
lara varıncaya kadar tamir ve bilhassa ikmalini 
temin eden ve bunun yanında da havuzlama 
ve tamirden başka yeni silâhlı kuvvetlerimizin 
ihtiyacı olan gemileri de inşa etmek üzere te
sis edilmiş ve gittikçe inkişaf eden bir teşkkül-
dür. Bundan dolayıdır ki, her hangi bir ta
mir ve inşa fabrikasından tamamen ayrı müta
lâa edilmesi icabeder. 

İktisatçılarımız ve plâncılarımız bu tesislerde 
kapasitelerinden istifade edilmiyen büyük im
kânların bulunduğunu nazari olarak iddia ede
bilirler.' Fakat muhterem senatörler, Harb silâh 
ve vasıtaları ve Silâhlı Kuvvetlerimizin mevcu
diyeti esasen iktisadi kaidelerle katiyen alâkalan-
dırılamaz. Satmalı nacak yüz atım mermiden 99 
unun sıühte talim için atılması ve geri kalan 
tekinin harb halinde isabet etmesinin hedef 
tutulması değişmez bir askerî kaidedir. 

Hakikaten bu tesislerde belki uzun zaman is
tifade fırsatı zuhur etmiyecek yüksek değerli 
tezgâhlar vardır. Fakat öyle zaman olur ki 
böyle bir cihazın yokluğu birkaç gemiyi en ih
tiyaç. hissedilen zamanda hizmet edemez hale 
getirir. Nitekim 1938 de bir topuk atlama neti
cesi iki muhribimizin şaftları eğrildiği zaman 
böyle bir cihaz mevcudolmaması dolayısiyle, ge
miler harb bulutlarının kesif bir şekilde semayı 
kapladığı bir sırada muattal kalmak tehlikesine 
mâruz kalmış, gemileri inşa eden italyan fabri
kası 6 ay mühlet tale'betmiş ve nihayet metruk 
eski Haliç TersanesindekiSultan Aziz zamanında 
bu gibi ihtimallere karşı temin edilen paslı es
ki bir tezgâh tekrar faaliyete geçirilmek sure- ' 
tiyle gemilerin şaftları düzeltilmiş ve ancak bir 
ayda hizmete sokulabilmiştir. 

işte bundan dolayıdır ki, Kara, Hava ve ge
rekse Deniz Kuvvetlerimize kendilerine düşen 
vazifelerin büyük mesuliyetlerini deruhde ede
bilmeleri için kendi hususiyetlerine göre ikmâl 
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ve tamir tesislerini kurmak ve emir ve kuman
dalarında tutmak mecburiyetindedirler. 

1950 den evvel Kara Kuvvetleri emrindeki 
ikmal ve tamir imkânlarının elinden alınması, 
Kara Kuvvetlerimizi yenib'aştan muhtelif ka
deme tamirhaneleri namı altında ayrı tesisleri 
kurmak zorunda bırakmıştır. Ve emin olunuz 
ki, bunların kıymeti elinden alınanlardan çok 
fazla olmuştur. Ve kıymetli Müttefikimiz Ame
rika'nın anlayışla yardımı olmasaydı netice al
mak imkânı da çok zor olacaktı. 

1926 da şimdi Haliç Tersaneleri dediğimiz 
'Havuz ve Fabrikalar Deniz Kuvvetleri emrinde 
idi. Bunların o zamanki Seyri Sefain idaresine 
devri bahis mevzuu olduğu zaman en yüksek 
rütbelisi yarbayı geçmiyen deniz ümerası bütün 
müdafaalarına rağmen tezlerini kabul ettireme-
mişler ve ancak, havuzlamada harb gemilerine 
rüçhan hakkı tanımak kaydı ile ve protokole it
hal etmek suretiyle bu tesisleri devretmişlerdir. 
Fakat tatbikat ne oldu? 1931 de bir harb gemi
miz yaralanmış, müşkülâtla havuza getirilmesine 
rağmen, boş havuzun daha evvelce bir ticari 
kontratla başka bir tüccar gemisine tahsis edil
miş olduğu ileri sürülerek harb gemisi havuz
dan dışarı atılmış ve bu harb gemisi 21 gün 
müşkülâtla su üstünde tutulabilmiştir. Gölcük 
Deniz Fabrikaları Deniz Kuvvetleri emir ve 
kumandasından alınıp iktisadi Devlet Teşekkülü 
haline getirildiği takdirde yine iktisat kaideleri 
neticesi müstakbel tatbikat 1931 deki gibi ola
caktır. 

Dünyaya bir göz attığımız takdirde ise meselâ 
ingiltere'de hususi teşebbüsün elinde 40 tan fazla 
gemi inşa ve tamir fabrikası bulunmasına rağ
men ingiliz Deniz Kuvvetlerinin 5 aded ve 60 
m üstünde hususi gemi inşa tesisi bulunan Ame-
merika'da, Deniz Kuvvetlerinin 8 aded Arsenal 
yani tersaneyi emrinde tuttuğunu görürüz. Ja
ponya'da, italya'da ve Fransa'da da vaziyet ta
mamen aynıdır. Yunan Deniz Kuvvetlerinin 
emrinde dahi Arsenal mevcuttur. 

Belki iktisatçılarımız ve plâncılarımız Silâhlı 
Kuvvetlerden alınan ve Makina - Kimya namı 
altında meydana gelen tesislerin meselâ şeker 
febrikası imal ediyor, ve çeşitli sanayi mamulâtı 
için büyük yardım, oluyor tarzında beyanda 
bulunabilirler. Fakat bu iddia Silâhlı Kuvvet
ler tesislerinin Gölcük Deniz Fabrikalarında 
olduğu gibi döner sermaye ile, teçjhizi ile k'apasâ-
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tel erinin bir kısmını hususi sanayie tahsis et
melerine mâni midir.' 

Muhterem arkadaşlar, askerlik üstadı (ieno-
ral Fon Klavzoiçin bir sözü vardır': «ıMüsteha-
kını ver, sonra ieabını iste.» Biz de memleketin 
büyük müdafaa yükünü omuzlarına almış bulu
nan Silâhlı Kuvvetlerimize, mesuliyetleri büyük
lüğünde salahiyet ve imkânlar vermek mecbu
riyetindeyiz. Hiçbir kumandan salâhiyetsiz 
mesuliyet deruhde edemez. İktisadi kalkınma
mızı sağlarken bütünlüğümüzün koruyucusu 
olan Silâhlı Kuvvetlerimizi zayıflatanlayız. Bun
dan dolayıdır ki, Adalet Partisi : 

Kalkınma Plânında : 
1. (lemi üretimi için esas kaynaklar me-

yanında mütalâa edilen (İölcük Deniz Fabrika
larının yardımcı kaynak olarak kabul edilme
sini, 

2. Sureti katiyede İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline getirii meşine karşı bulunduğunu, 

3. Ve fakat, eımir kıımandîaısı Deniz Kuv
vetlerimize bıraikılmıak ve döner sermaye ve sa
lâhiyet artırımı suretiyle Deniz Kuvvetlerimi -
zin ihtiyacından artak alacak kapasitesinin ge
mi ünejtimi ve ta'mire taihisiıs ediılımcslinin muva
fık oliacağı, 

Kanaatinde bulunduğumu arz etmeyi bir va
zife bilir ve bu kanaatini ve isteğini saırahatarı 
beyanı e!der. 

Bıı husustaki geri çevirme öneııgenıiz de za-
nıanınd'a, veriiccektir. Ffür'tmetleıimıle. f Alkış
lar.) 

İHSAN HAM İD TÎUKRL (IMyarbaıkır) --
l'sul hakkımda söz istiyorum. 

BAŞKAN Buyurun. 
İHSAN HÂMİD TİORıEL (Diyarbakır) 

Muhtareım. arkadaşlarım, Plânın heyeti unıu-
miyesd müzakere cdilınıeikıtedir. İçtüzüğüm bir 
maddesi, grup sözcülerine tercihan söz veril-
meşini âmirdir. Plânın heyetli nmuımiyeısıi müza
kere edildiğine göre, grup adına söz alan arka-
(kaşların, plânım heyeti umuımiyesi üzerinde 
mütalâa, serd etmeıle-ri ioaıbeder. Böyle olmadığı 
takdirde diğer bir ajıkadaış da gelir, grup adına 
söz ister, meselâ, spordan bahseder. Bu suretle 
grup adına sözler tevali eıder ve diğer bir ar
kadaş da münhasıran ehemmiyetsiz bir madde
den bahseder. Bu suretle diğer arkadaşların 
söz baikkına tecavüz etmetk sırrertüyle onların 
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sınaisini geri bıralktırır. Bu da müzakeremin iyi 
cereyan eıtmosiine manii olur. Bu •ifiiba-ı-ln. Riya
set Makamından ricamız şudur ki, .grup sözcü
lerine söz verirken mevzuun müza<ke;re edilen 
hususlarına inhisar ettirilmesi 1 âz imgeli r ka-
'naaitindeyim. Komuşıacaik daha 20 a.rkadaış var-
dır. Rifaıt Bey arkadaşımız gibi kaikıp da 
grup adımıı. söz istiyorum diye tereiham buraya 
gelirse bumun ardı arkaısı gelmez. Ihı itibarla 
grup adına konuşan ankada'şiarın bu salâhi
yetlerini suiistimal etmemelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN Sabah Leyin de arz etmiştim. 
Bütün konuşmaların tümü üzerinde yapılaeak 
ve biiâhaıra da gerekçeli geliverme önergeleri 
üzeninde ayrı ayrı görüşme yapılıp karara 
varılacaktır. O itibarla bütün üyeler teferru
at üzerinde de konuşabilirler. Ancak Sayın 
Tigreıl bir noktada baiklıdııiar. İçtüzüğün 85 
nci maddesi, «Uncütııen veya parti grupu na-
•mima söz istediilldeıündc, emcümem reisi veya 
mazbata muhaiTİrleriyle grup reisi veya. söz
cüleri sıraya bağlı değildirler.» der. İşte bu 
sebepledir ki, Sayın Özdeş arkadaşımıza da gru
pu adına söz vermiş bulunuyorum. 

iSayın Tiıgrel'in dediği gibi, üyelerin söz sı
ralarını kısıtlayıcı, grup adına söz istiyorum 
diye peşi sıra konuşmak üzere söz alıp sıralarını 
kendi inhisarları altına almaları mümkün de
ğildir. Binaenaleyh 1950 den bu yana tatbik 
edilen ve 1957 yılında tadil edilen İçtüzük 
hükümlerini de nazarı itibara almak mecburi
yetindeyiz. (urup sözcülerine söz verirken Ri
yaset kendi insiyatifini kullanacaktır. Bu iti
barla yapılacak bir muamele yoktur. 

OAHİT UIKTOE'R (İzmir) — Bir noktayı 
tavzih etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — No hakkında efendim.' 
CAHİT OKUERR (İzmir) - - İhsan Hâraid 

Beyefendi, bir nokta üzerinde durdu. O hu
susta müsterih olabileceklerini arz etmek iste
riz. 

'BAŞKAN -- Peki efendini. 
Buyurun, Sayın Tarlan. 
OBMAL TAftLAN (Tekirdağ) - Muhte

rem Başkan, Muhterem Senatör arkadaşlarını, 
bidayetten açıklamak isterim ki, mâruzâtım sa
bırlarınızı taşırmıyacak derecede kısa olacak
tır. Demokratik nizam içinde yaşı yan az ge
lişmiş bir memleket olarak ekonomimizi inki-
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saf ettirmek ve dolay isiyle refaha, âdil »"e lir tak- I 
simine, muasır medeniyet seviyesine ulaşa
bilmek için hal ikazı ı- iktisadiyatımıza plânlı 
bil' düzen verilmesine zaruret sürülmesi l'ik-
î'iyle tatbikat a. geçilmesi kararını cidden bü- I 
yük bir memnuniyetle karşılamakta ve hayırlı 
neticeler sağlıyacağını da kuvvetle iimidetmek-
!evim. Esasen bir memleket efkârının dikkati, 
bu mevzua çekilmiştir. Bu sebeple her vatan
daş kendi imikte sebatı ve anlayışı nisbetinde 
bu mevzuda ve sahadaki faaliyeti izlemektedir. I 
Tatbikatın sarsıntısız ve beklenen neticeleri sağ
layıcı bir istikamete inkişaf ettirilmesi, bu
lun memleket severlerin tek arzu ve temennisi
dir. 13ir kısım arkadaşlarım da müspet netice I 
alınıl") almmıyacağı hususunda tereddütler his- I 
settim. Bir kısmı arkadaşlarım da birlik ve 
beraberiikten bahsettiler. Açıkça ifade edeyim I 
ki, merak etmesinler. Bu mukades çatı altında 
zaman zaman çok elektirikli celseler idrak edil
miş ve fakat hepsinden en iyi şekilde çıkılması 
da pekâlâ sağlanmıştır. Bu plân işini de ve tat
bikatını da belki birbirimize kızarak ve fa- I 
kat mutlaka en iyi şekilde neticelendireceğimize I 
emin bulunmaktayım. (Bravo sesleri) Bu husus 
böyle te&bit edildikten sonra işin başı sayı
labilecek bir zamanda plânı hazırlıyan mııhte- I 
rem arkadaşlarımızın toptan istifalarının di- I 
şarda ne türlü tefsirlere uğradığı ve zihinler
de aksi istikamette nasıl istifhamlar yarattığı 
meselesine, »remiş olmasına rağmen hususi
yetleri dolayısiyle temas etmekte şahsan fayda I 
mülâhaza eylemekteyim. ı 

Plânın hazırlanmasında teşkilât olarak de- I 
ruhcîe edilen vazife karşısında tatbikat nasıl 
inkişaf kaydetmiştir? Kvvelâ bunun üzerinde I 
duracağım. I 

Az gelişmiş memleketlerdeki ekonominin ne I 
suretle sevk ve idare edileceği ve bilhassa hangi I 
sahalarda ve ne miktar ve nisbette yatırımlar I 
yapılacağı hususlariyle bu yatırımlar için dü
şünülen tasarrufların hacmi ve millî gelirde I 
beklenen artışlarla, iç ve dış kaynaklar, sıh- I 
hatli bir şekilde hesaplanmadan vücuda getiri
lecek bir kalkınma plânının toplumu nasıl bir I 
iktisadi âkibete sürükliveceği hususunu da izah
tan vareste görürüm. Ve bu sebeple Devlet I 
Plânlama Teşkilâtında vazife alanların plânı I 
hazırlarken durumlarının nezaketini kabul | 
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ederek gösterecekleri haklı hassasiyete ve yeni
den vücut bulan bir teşkilâtı sureta başvurulan 
istişari biı* fetva dairesi haline sokmamak 
hususundaki titizliklere hürmet gösterilmesi 
kanısındayım. ,\Te yazık ki, bu teşkilâtta ilk 
vazife alanlar bu durumlara düşmemek husu
sunda ihtiyar ettikleri yolun, intihabında hissî 
olanını tercih etmişler ve tabitiyle göze çar
pacak kadar muhafazakârlık ve kabul edile-
miyecek derecede zihniyet tezahürlerine mün
cer olan hareketleriyle birtakım ihtilâflaıra sebe
biyet vermişlerdir. Bunlardan bir kısmı zihniyet 
bakımındandır ve zikre şayandır. 

Muhtelif siyasî ve meslek gruplarına mensup 
olanlarla plân hazırlayanlar arasında bir takım 
görüş ayrılıklarının çıkmamasına imkân yoktur. 
Fakat bunlara gelecek yılların sosyal ve poli
tik gerginliklerine zemin hazırlıyaeak bir ma
hiyet. verilmemesine dikkat edilmesi lâzımge-
lirken bu sahadaki tatbikatın gönül ferahla
tıcı ve emniyet verici bir istikamette inkişaf 
ettirildiği hususu rahatlıkla kabul olunamaz. 
Nedense plân hazırlayıcı sayın mütehassıs ar
kadaşlarımızın ilk günden itibaren iddialı gibi 
görünen tutumlarından ve bilhassa ikaz ve 
tenkide tahammül göstermez hassasiyetlerinden, 
alınganlıklarından haklı veya haksız daima 
söz edilmiştir. Meselâ; bu tutumlar; plân tar
tışmalarının açık ve ilmî mahiyetini kaybet-
miyen bir seviyede devamına mâni olmuş ve
ya Türkiye'mizdeki demokrasinin kendisine hüs 
hususiyetleri olcağı düşünülerek vatandaşla 
politikacı ve keza politikacı ile Hükümet mü-
nasebetlıerinde terki istenir ve fakat birden 
temini pek mümkün olamıyan birtakım itiyat
ların plân hazırlanmasında, tatbikatında ei-
betteki bir rolü olacağı keyfiyeti bir türlü ka
bul edilmek istenmemiştir gibi iddialar ileri sü
rülmüştür. Diğer taraftan plân üzerinde birçok 
tetkikler yapılmıştır. Fa "k ait bunların husule 
getirdikleri ihtilâflar ve bilhassa yaibancı ilim 
adamlarının hata ve sevap bakımlarından plân 
hakkındaki teşhisleri ve temennileri umumi ef
kâra, derhal intikal ettirilmediğinden bilhassa 
basın şikâyetçi olmuştur. Bir de; plân hazırlı-
yanlarm kendilerine bu eserin rakipsiz mucidi 
ve siyasi iktidarların da yalnız vücuda getirile
ni tescil ile mükellef bir siyasi teşekkül farz et
tiklerine dıair hiç kimse tarafından inanılmak 
istenmiyen söylentilerdir. Haddizatında bunlar 
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belki önemli görünmemektedirler, fakat ne ya
zık ki, Itesiraitı ve tefsiratı, tahminlerin üstünde 
olmuş ve nihayet günün Ibirinde toptan bir isti
fa ile (karşılaşılmıştır. Bu istifaların haJkiki se
bepleri. halkkmda efkârı umumiye tam bilgili 
değildir. Bu hal zihinlerde takılı kalmış bir 
istifhamdır. Vakaa basında bu hususta çeşitli 
haberler yayınlanmıştır. Ve bilhassa ihtilâlin 
ve istifaların vergi mevzulariyle ilgili olduğu 
ileni sürülmüştür. Hemen söylemeyi faydalı 
görmekteyim ki, iktisadi kalkınmayı sağlarken 
(maksat vatandaşı tahammül edilmez sıkmıtı, ve 
müşkülâta katlandırmak da değildir. Esasen 
bu husuisatı tetkik, tezelMdir etmek ve âdil bir 
karara varmak yetki ve mesuliyeti parlâmenlto-
ya ve dolayısiyle onun Hükümötilne aittir. Sa
yın Alacan da Ibu hususa temas etmiştir. Kaldı 
ki, Türkiye'nin kalkınması mevzuu kendi iç 
meıvzuumuz olmaktan da yıkmıştır. Halihazır 
durumumuz bugünkü politik, ekonomik ve as
gari dünya konjonktürü (karşısında ilişimi bu
lunduğumuz Batı blokunun gidişi ve tutumu 
dışında asla mütalâa edilemez. Binaenaleyh 
dış yardımlarını teısbit edilen muayyen ölçüsü
nün iç 'kaynaklarımızın (kifayetsizliği karşısın
da bir miktar aııtırılmasının gayrimümkün ol
duğu da bu günden iddia edilmemelidir. Bina
enaleyh bilhassla bu mevczuda fazla taassup 
göıst/ermeye lüzum olmadığı kanısındayım. 

Plânın iktisadi sistem bakımından görünü
şüne gelince : 

Her memleketin iktisadi 'bakımdan millî bir 
politikası vardır. İktisadi sistemler içinde ha
len en çak tatbik sahası bulmuş olan sistemler 
de liberalizm ve sosyalizmdir. Bu (sistemlerin 
ayrı ayrı ayrı istikamette olan hususiyetlerin
den en mühimimi : 

a) Tam 'bir liberal iktisat sistemine 'bağlı 
memleketlerde plân ve bunu hazırlıyan bir da
irenin pek bulunmayışı ve her türlü iktisadi fa
aliyetin şalisi teşebbüs elinde bulunması; 

b) Sosyalizme bağlı memleketlerde ise Dev-
lett plancılığının ve dolayısiyle Devlet işletme
ciliğinin mevznubahisolması keyfiyetidir. 

Halen Türkiyemizdeki iktisadi «istem devr-
leitçilik ve liberalizmden mürekkep kanma bir 
sistemdir. Az gelişımiş memleketlerin ekonomik 
kalkınmaları sırasında böylesine karma sistem
lerle idare edildikleri ve faydalı neticeler aldık
ları misallerine sık sık tesadüf edilmektedir. 
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I Ancak mühim olan bu kalkınmayı sağlıyacak 

olan plânın galip vasfının hangi sisteme müte
veccih olduğu ve ıdaiha açık bir tâbirle hangisi
ni benimsemiş bulunduğu meselesidir. Bende
nizin kanaatime ıgöre hazırlanan 5 senelik kal
kınma plânında, reismî sektör daha çok benim -

I senimişltir. 
I Jlıı hususa dair Hükümet programında açık 

bir işaret yoktur. Ancak öğleden evvel Sa
yın Alican'm izahatiyle mesele aydınlanmış 
ve vuzuha kavuşmuştur. Bu sebeple üzerinde 

I daha fazla durmıyacağım. 
I Plân hakkındaki mevzuatımıza gelince : 
I Plân; bu istifalara rağmen yine tekemmül 
I ettirilmiş ve yüksek huzurlarınıza getirilmiş 
I bulunmaktadır. Noksansız olmadığı iddia edi-
I lemiyeceği gibi fazla noksanla malûldür da 

denemez, ahsan birkaç nokta üzerinde durmayı 
faydalı görmekteyim. Birinci nokta; 

I Özel teşebbüsün bir kısım faaliyetine aittir. 
I Özel teşebbüsün bilhassa son yıllarda yap-
I tığı yatırımların % 57 sini mesken yatırımları 
I teşkil etmektedir. İlk plân döneminde kalkınma 

hedefimizin tahakkukunda mesken yatırımları-
I nın belli bir sınır içinde bırakılarak özel ya

tırımların daha ziyade diğer verimli sahalara 
intikali muvafık görülmüştür. Bu saha sana-

I yileşme sahası olup bu verimli yatırımlarda 
J7.3 bir artış tahmin edilmekte ve bu halin özel 
mesken yatırımlarının '% 47 ye inmesini sağ-
lıyaeağı beklenmektedir. 

Büyük şehirlere süratli kayan bir nüfus 
vardır. Bunun bilinen sebepleri iktisadidir. 
Bu akımın önlenmesi; alınacak tedbirlerin bi
hakkın tatbikine bağlıdır. Bunun için 3 - 5 se
nelik zamanı yeler görmek ve dolayısiyle plân 

I tatbikatının ilk beş senesinde mesken yatı-
I rımlarında '% 10 gibi bir tenezzül beklemek 

fazla iyimserlik olur kanısındayım. 
Nüfus politikası bakımından alınması dü-

I şünülen tedbirler hakkındaki görüşüme 
I gelince : 
I Nüfusla iktisadi kalkınma mevzuları bir-
I biriyle sıkı sıkıya rabıtalıdır. İktisadi geliş-
I m e insan basma isabet eden millî gelirin art

ması mânasına geldiğine ve Türkiyemizdeki 
nüfus artışı '% 3 gibi hızlı bir tempo ile devam 
ettiğine göre muayyen dönemler sonunda millî 
gelir seviyesinde büyük değişiklik olacağını 

I düşünmek ve hele kabul etmek kanaatimizce 
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sihhatli bir tahmin ve hüküm sayılmasa ge
rektir. Hükümet bıı sebeple nüfus politikasın
da bir değişikliğe ihtiyaç görmektedir de ve 
belki haklıdır. Böyle olmasnıa rağmen bir
çok arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi bu
gün bir çoğumuz süratle bir 50 milyonluk 
Türkiye'yi arzulamakta ve o zaman her ba
kımdan hakiki mevkiimize ve seviyemize ulaşa
cağımızı düşünmektedir. Bendeniz de böyle dü-
şünmetkeyim. Ve bu sebeple de halen kanu
nun kontrolü altında bulunan doğumların yi
ne eskisi gibi bırakılmasında isabet görmek
teyim. Esasen nüfusun artışını önlemek nıaksa-
diyle plânda derpiş edilen teklif ve tedbirle
rin tahakkuku bir bilgi ve personelle de ilgi
lidir. Tevellüdatm fazlalık gösterdiği yerler 
köylerimiz olduğu ve henüz bütün köylerdeki 
doğumların bile diplomalı ebelet- marifetiyle 
yaptırtmanın hem bugün ve hem de yarın için 
hemen hemen mümkün olmadığı veya olamı-
yacağı bir realite iken gebelik bilgilerinin ya
yılmasını hangi vasıtadan istifade ederek 
temin edileceğini ve hele gebelik önliyen araç 
ve ilâçların ithaliyle kullanılması serbest bı
rakıldığı takdirde 4 000 kişiye bir doktor ve 
111 hasta yatağına bir hemşire isabet 
eden bir memlekette bunun nasıl ve ne suretle 
temin edilebileceğini izah ve kabul etmek kanaa
timce güçtür. Sağlık sahasında bütün iyi ni
yetlerine rağmen balledilmiyen personel ve teş
kilât problemlerinin böyle kısa sayılacak bir 
devre içinde halledilebileceğini ve bu suretle 
hizmetin arzulanır bir şekilde görüleceğini ka
bul etmekte fazla ümitvar olmamakla bu esas
lar Yüksek Meclislerce kabul buyurulursa mu
vaffakiyeti de dilemekteyim. 

Tarım ve sanayileşme mevzula-rma gelince : 
15 yıllık plânda endüstri ve tarıma mütaal-

lik kalkınma mevzuları muvazeneli bir inkişaf 
esasına bağlanmış görünmekte ise de Türki
ye'nin bu uzun süreli kalkınması sırasında 
ve bilhassa ilerideki senelerde daha çok en
düstrileşmeye önem verileceği anlaşılmak
tadır. 

Halbuki memleketimiz için tarım sektörü
nün genel ekonomimizde bilhassa özel bir mev
kii vardır. Millî gelirin takriben '% 40 nı 
tarımdan sağlıyan bir memlekette enflâsyon 
yaratmadan dahi millî gelirde belki '% 7 nis-
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betinde bir gelişme hızı sağlıyacak yegâne 
saha olduğuna inanıyorum. Zira ekonomik 
kalkınma stratejisinin yegâne hedefi, sanayi 
sahasında olduğu kadar tarım sahasında da 
istihsalin artırılmasıdır. Endüstri hamleleri 
içinde bulunan az gelişmiş memleketlerin en
düstrileşmesi için lüzumlu olan ithal maddele
rini sağlıyabilmeleri ve bunun da dış yardı
ma rağmen tediye bilânçolarındaki açıkları 
ve ekonomik sıkıntıyı artırmaması için ihra
catlarını ithalâta muvazi olarak artırma yol
larını ara malan icabetmekte ve bu suretle de 
tarım endüstrisinin önemi meydana gelmekte
dir. Kanaatimizce kalkınma teorisi millî eko
nominin tarım ve endüstri sahalarında bir ta
rafa meyletmeden ahenkli ve muvazeneli bir 
metotla bu sahaların geliştirilmesi demektir. 
Bu önemli noktanın daima göz önünde tutu
lacağına inanmaktayım. 

Plânın sosyal amaçları meyanında bölge
ler arasında sosyal adalet dengesinin yer al
dığı ve dolayısiyle geri kalmış bölgelerin sü
ratle kalkınmasına öncelik verildiğini görmekle 
memnuniyetimi arz etmeden geçemiyeceğim. 

Velhasıl Kalkınma Plânı Türkiye'nin ikti
sadi yarınını yaratacak ve milleti ırefaha ka
vuşturacak esaslara sahiptir. Bütün temenni 
bunların arızasız tahakkuk safhasına sokulabil-
mesidir. Bunun temini hususunda Hükümete 
cidden ağır bir vazife terettübetmektedir. Ba
şarması ve bizi bu mesut günlere ulaştırması ve 
hayırlı olması temennisiyle maruzatıma son verir
ken hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Cumhuri

yet Senatosunun sayın üyeleri, asırların ihma
line uğramış »bulunan aziz '.milletimizin sağdu
yusundan geçmiş mutlak ihtiyacına cevap ver
mek üzere, hulûs ile ele alınıp değerli Devlet 
ve ilim adamlarımız tarafından sonsuz ıgayret 
ve fedakârlıkla hazırlanan 5 yıllık kalkınma 
plânının Yüce Senatonun tetlkilkme sunulmuş 
bulunmasını, (millî hayatımızın mühim bir başa
rısı telâkki ediyoruim. 

Devlet hizmetlerini omuzlaidıkları andan iti
baren (bu lüzum ve zarureti takdir ve talkibeden 
Devrimcilerimizle, medeni âlem otoritelerinin 
takdir ve güvenini üzerlerinde topliyan »genç 
uzmanlarımıza ve bu hayati esende vazife .al-
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nuş, olan bütün personele, himmet ve gayret le
r inden dolayı, yüksek huzur lar ın ızda şükran
larımı arz etmeyi borç bi l i r im. 

Tenkid ve temenniye şayan taraflar ı bulun
makla beraber, zihniyet ve şar t lar ı i t ibariyle 
yepyeni bir devir sıçacağından aısJa. şüphe etme
diğimi bu eseri, gecesini gündüzüne ka ta rak 
bize getiren. Hüküm etimizi de tebrik etmekle 
bahtiya rl ı k duyar ım. 

Geçirdiğimiz acı tecrübelerden doğan plân
lanma fikrinin, yüce 'milletimizin tasvibinden 
geçmiş Anayasamız da temina ta bağlanmış olup, 
karşı bir fikre gidilmeJksizin, bu Aniayasaya 
göre t eşekkül eder. Türkiye Büyük Mi M et; Mec
lisinin bütün üyeleri ta raf ından benimsenmiş 
olduğu inancında bulunduğum için, üzerinde gö
rüş tüğümüz plânın nazari safhalarını uzağımda 
tutacağum. 

Gerçekten, beş yitlik kalkımına plânımızın 
noksan görülebilen, cesaretle ele alınamadığı 
iddia edilebilecek olan ta raf la r ı bulunabi l i r . 
P a k a ! samimiyetle arz ediyorum ki, plânlı ça
lışma ve ka lk ınmanın karş ıs ında vaziyet almak, 
varlığımızın sebep ve hikmetini or tadan Ika'ldı-
raea'k bir (kıvranış olarak tavsif olunabilir. 

Aziz a rkadaş la r ın ı ; 
Plânın ihtısasıımın dışında gördüğüm teknik 

taraf lar ını te tkikimin üstünde tu ta rak , yi Uları
nı va tandaş kütleleri a ras ında geçirmiş bir insa
nın gerçekçi gözü ile plânın heyeti umunıiyesi-
ne eğilmek ist iyorum. 

Hemen arz edeyim ki. beş yıllık kalkınma 
plânımız, ıımuimiyet i t ibariyle tar ihî ve coğra
fi hayat ımıza ışık tu tan , sosyal adalet ve gü
venlik ilkelerinin et'kisi al t ında ekonomik, sos
yal ve siyasal bünyemize özlemimi çektiğimiz 
is t ikameti verecek mahiyet, ve karakterdedi r . 
Bâzı kıymetli arkadaş!anını in iddialar ına rağ
men. bu plânın hazı r lanmasında vazife alan ve 
hayranl ık veren çalışmalarîyle bütün iyi dilek
lerimizi şahıs lar ında toplıyan değerli uzmanları
mız, yalnız ecnebi ve yerli ımütdhasisısların eser
lerinden faydalanmakla kalmamışlar , aynı za
manda her sahadaki teşebbüs, tecrübe ve idim 
adamalarınım görüşlerini de değeri en di ninesin i 
bilmişlerdir. Bu i t ibarla, ben şahsan, plânın 
tamamiyle nazar i o lduğu iddiasının mesnetten 
mahrımn olduğu kanaat ini muhafaza ediyorum. 

Plânın, yarınların umulmadık hâdiseleri 

karşısı 11 d a t a tb ik inin i mkâııs ı ziaşa bileceği en 
dişesine 'kapılarak bugünden ona karşı soğuk 
davranmanın isabetsizliğine bilbassa işaret et 
inek. isterim. Part i ler , milli ihtiyacı karşıla 
yıeı yeni tedbir lere lüzum gösterdiği takdi r 
de, yar ınlar ın meclisleri de Anayasamızla 
vaz'edilen esaslar cevçevesiude ve tabiat iyle 
politik mülâhazaların dışında kalmak kayıt 
ve şart iyle, plânın kabulündeki zihniyetle ge
reğini yapacak la rd ı r . Ve hiç şüphe yok söz, 
milletin gerçek temsilcisi Par lâmentonun ola
caktır . Yalnız şurasını da sarahat le ifade et
mek isterim kî, aziz milletlimizin refah ve .sa 
adeti , selâmet ve bekası için hazırlananı ve 
ta tb ik edilecek olan ka lk ınma plânının şaş
maz bekçisi bizzat halkın kendisi olacağı için, 
hüsnüniyet in eseri olan plânın gelişigüzel 
heveslerle değişip or tadan kaldır ı lmasının en
dişesine kapılmaya aslin mahal görmemekteyim. 
Plânın, daha mükemmel olabileceği iddiasında 
bulunanlar ı haksız görmek hat ı r ımdan geçme 
mekie beraber, onların daim mükemmel dedik
lerini beğenmiyerek ondan da iyisinin olabi
leceği iddiasını or tadan ka ld ı rmak mümkün 
olmadığına göre, nıeselienin bu t a ra f ına fazla 
dokunmanın netice sağlamayacağını da arka 
(kışlarımın takdi r le r ine arz ederim. 

Bu vesile ile, bendenizi plân fikrinin ul-
viliğine götüren bir sebebi de açıklamama 
müsaadenizi is t i rham edeceğim. Kalkınma 
plânı demokrasi düzeninin hususiyle bizim 
gibi gelişmekte olan m em İle ketlerde t a tb ik ine 
cevaz vermekle kalmayıp teşvik et t iği ileri 
ve ileriletici bir sistem olduğu içindir ki, bunu 
total i ter rejimlerin plân, doktr in ve ta tbi
katının. tamamiyle dışında, mütalâa, etmekteyim 
ve zannımca gerçek de budur . Plânın, sosyal 
adeletin hudut la r ında kalacak yeni vergiler 
getirmesini bir endişe mevzuu olarak or taya 
a tmak, kalikınmasına önem verilen büyük 
Türk halkının kazançlar ından kendilerine do
kunul ıyacak bii' kısmını dahi vergi olarak 
vermek istem iye nlerin menfaatleri ile bağ
lanması demek olur-ki, bu görüş benim uzağını -
dadır . Yine bu ka lk ınma plânının yeni emis
yonlara yer vermesinin endişesine kapılmak 
için hiçbir sebep görmemekteyim. Zira, plân, 
enflâsyona gi tmeden kalkınmayı temel p re ı r 
sibolarak kabul etmiştir . O kadar ki, % T 
kalkınma hızını elde edememek hal inde dahi 
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bu neslin omuzlarını çökerten enflâsyon faci
asına aslja yer verilıniyeceğine inanıyorum. Plâ
nın bâzı fedakârlıkları gerektireceğinden koıv 
kan aziz arkadaşlarıma bir sözüm olacaktır. 
Millet için yapılacak her fedakârlığa herkes 
katlanmalıdır ve büyük Türk Milleti, aziz 
vatanın selâmet ve saadeti için fedakârlıktan 
çekinmez. .Hattâ buna fedakârlık bilte demez. 
Meğerki bir zümrenin menfaati için ola. Plâ
na sosyal adalet görüşü hâkim olduğuna göre, 
buna da imkân olmıyacak ve binaenaleyh kor
kulacak ve kaçınılacak bir fedakârlık da ba
his konusu edilenıiyecektir. Bu vesile ile bi
zim için kutsal canliarını veren ecdat ruhları
nın bizden, bizden sonrakiler için bu kadar-
cık fedakârlık beklediğine bilhassa işaret ede
ceğini. 

Plıâıım tatbikinin başarı şartı ve hattâ dış 
kaynaklardan yardım sağlamanın ön şartı, Hü
kümetçe yardım konsorsiyumuna atfen daima 
ifade ettiği gibi, önce özkaynaklarımızdan iç 
finansmanın sağlanmasına bağlıdır. (I erek 
plândan ve gerekse Sayın Başbakan yardım
cısı bu sabah Senatoda vâki izahlarından öğ
rendiğimize göre, plân derpiş edilen ölçüde 
tahakkukunun, vabeste bulunduğu malî kaynak
lar henüz temin edilmiş sayılamaz. Bildiğimi
ze göre, plânın cani yıl bütçesine nazaran ge
lecek yıl bütçesine yüklemekte olduğu mun
zam iki milyarlık malî kudretin bir kısmının 
mevcut vergi sisteminin sağlaması beklenen 
normal artışı ile karşılanışa bile 1 200 milyar 
ölçüsünde bir malî açık filhal mevcut bulun
maktadır. Bunun için Hükümetin Büyük Mec
lisin takdirine muallâk, olmak üzere gerekli 
kanun tasarılarını sevk ettiği ifade edilmekte
dir. Plânın tatbikini sağlamak amaciyle tasar
lanmakta olan vergi reformuna mütaallik tasa
rılar Meclisçe tasvibedilse dahi plânın tatbikine 
başlanmasını takibedecek devrede kesif yatı
rımlar dolayısiyle iç. piyasalarımızdan talebedi-
leeek malzeme ve hizmetlerin normal ekonomi 
kaidelerine göre de eğer genişleme istidadı 
mevcut değilse, fiyatlarının yükselmesi bir emri 
tabiî sayılmak gerekir. Filhakika, millî iktisa
dın bugünkü durumuna göre ithalât bakımın
dan olsun, memleket üretimi bakımından olsun, 
piyasa genişliğimiz malûm bulunduğuna naza
ran, plân tatbikatı esnasında ehemmiyetli fiyat 
temevvüçlerinin ve fiyat tereffülerinin kaçınıl-
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nıaz bir hal almasını beklemek endişe edilecek 
bir hal sayılmaktadır. Bu takdirde, plânın mu
ayyen bir yıl dönemi için Devlet bütçesine der
piş ve tesbit edilmiş bulunan tahsislerin kifa
yet etmemesi, dolayısiyle plânın tasarlanan hac
mi ile tatbikine imkân bulunmaması fiiliyatta 
iki netice tevlidedecektir. Ya eldeki tahsisatın 
vereceği imkân ölçüsünde plân tahakkuk ettir
mek veya tasarlanan yıl tatbikatını sağlamak 
için vergi kaynakları dışında başka çarelere 
başvurmak gerekecektir. 

Haddizatında plân tatbikatının gerektirdiği 
külfetler, tabiî sayılmak gerekmekle beraber. 
plânı gönülden benimsememiş ise kendisine tah
mil edilecek vergi yükünü de gönül rızası ile 
kabul etmesi beklenemez. Bu itibarla, yeni ver
gilerin matrahı ve kaynağı ne olursa olsun ge
niş kütlelerin hoşnutsuzluğunu davet etmesi ih
timalini hesaba katmak ihtiyatkârlık icabıdır. 
Ve enflâsyon yolunu Hükümetin tamamen ka
payacağı hakkındaki teminatını burada tescil 
etmek yerinde olur. 

Kalkınma plânımızın dünyanın en ileri de
mokrasi memleketlerine has özellikleri bulunan 
Anayasanın ruh ve maksadına uygun şekilde 
hazırlanmış olduğuna ve dolayısiyle plân anla
yışında tamamiyle Batılı olarak hareket edil
diğine inanıyorum. Galiba plânın didiklenmek 
istenmesi de bu vasfından ileri gelmektedir. 
Plânın dayandığı temel, Türkiye - Türk - Türk 
gücü olup hedefi de sarih olarak; demokratik 
düzen içinde % 7 hızla kalkınıp insanca yaşa
manın şartlarını hazırlamaktır, iktisadi görüşü 
de, adı üzerinde, karma ekonomidir. Ne Dev
letçiliği inkâr ediyor, ne de özel teşebbüse en
gel oluyor. Burada bir noktayı açıklamak iste
rim. Sanki, Türkiye'de yapılacak iş pek mah
dut sahaya inhisar ediyormuş ve bu Devletin 
elinden alınırsa. Devlete iş kalmıyacakmış; ve
ya Devlet bu işlere el koyarsa hususi teşebbüs 
işsiz kalacakmış gibi, Devlet ile özel teşebbüsü 
karşı karşıya görmeyi ben bir türlü anlamıyo
rum ve hazmedemiyorum. Bu memlekette o ka
dar çok iş sahası vardır ki, yerli ve yabancı 
teşebbüs, sermayesini istediği gibi işlettikten 
sonra imkânları millete dayanan Devletin hiçbir 
zaman altından kalkamıyaeağı hizmet yine var 
olacaktır. O halde, karma ekonominin bu tara
fından dokunmayı şahsan bir mesele çıkarma 
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olarak telâkki ediyorum. Plân, yeni iş ve hiz
met sahaları açacağına ve görülecek hizmetle
rin yolu da aydınlık bulunduğuna göre, plân
dan sermayenin ürkmesi bahis mevzuu olmıya-
c aktır. 

Plânın muvaffak olmasında Hükümetin iş 
birliğine pek ziyade önem vermekte bulunduğu 
özel sektör adına Türkiye Ticaret Odaları Bir
liği tarafından hazırlanıp hepimize dağıtılmış 
olan görüş ve dilekleri muhtevi raporu Hükü
metçe ve plânı tetkik eden komisyonda dikkate 
alınmış mıdır, alınmış ise bu şayanı dikkat gö
rüş ve dileklerin is'af derecesi ne olmuştur? 

Bu münasebetle kısaca bu dilekler arasında 
ehemmiyetli gördüğüm bir noktayı belirt inek 
isterim. Broşürün karma ekonomi kuralları baş
lıklı (kısmında şöyle bir görüş tileri sürülmek
tedir. 

«(Karma ekonomi kuralları (başlıklı kısmın
da) ancak hususi sektörün yetişemediği tehiri 
caiz olmıyan üretime müteveccih yatırım!arın 
Devletle hususi sektörün eşidolarak temsil edil
diği bir konsey marifetiyle karara" bağlanması
nı ve her halükârda bu alandaki kamu yatı
rımlarının ilk önce karma şirket ve buna im
kân olmadığı takdirde muayyen bir müddet so
nunda özel teşebbüse devir şartını Ihalz Devlet 
şirketi şeklinde kurulmalarının esas olarak 
kabul edilesini ve bu hususun 'gerek plânda ge-
reikse yıllık programlarda ifade edilmesini za-
ruri buluyoruz.» 

özel sektörün yıllık tatbikat programlan 
bakımından yapması mubJtemel yatiıiımılar hak
kındaki tahminleri, fazla iyimser bulmaktayız. 
özel se'ktörle Devletin plân bakımından ahenk
li bir surette iş birliğinin gereği gibi temin edil
medi zaruretine burada işaret etmek isteriz. 

"Bundan ayrı olarak, kalkınma plânının, iş 
gücü temsilcileri tarafından ne tarzda mütalâa 
edilmekte 'olduğunu göstermesi itibariyle şa
yanı dikkat bir beyanı Hükümetin bilgisine 
sunmalk isterim 

«Türkiş ıgerçek ve âdil 'kalkınma istedi» 
«Plânın 'hedefler kısmında belirtildiği gibi 

gerdek ve adil bir kalkınma istiyoruz, çalışma
ların bulgünkü durumunda ise daha önümüzde
ki yılda ya büyük bir enflâsyon, ya çok ciddî 
bir işsizlik ortaya çıkması teMikesi lile ve ge
lir dağıtımının bugünkünden daha da kötüleş
mesi ile 'karşı karşıyayız» 
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Plân mevzuunun ele alındığı günden bu ya

na, dış finansmanın iç finansmana bağlı olduğu 
yetkili Hükümet adamlarınca ifade edilmiş, 
durmuştur. 

'Türkiye'nin ficinde bulunduğu şartlara ve 
pek çdk meselemizin ihtilal sonrası yüze çık
mış olması itibariyle .gerçekten bir 'karışık man
zara arz etmekte bulunmasına rağmen, dış âlem
le yapılan ciddî temaslar sonunda, dış kredi 
mevzuundaki asığa ri im'kânlar tesbit edilmiş ve 
dâva ona göre ele alınmış olduğuna, nazaran, 
plânı Yüksek Meclislere sunan Hükümeti, rea
list .görüş dışında görmek haksızlık olur. 

Plânımızın, Müşterek Pazar ve ondaki ıııev-
kiimizle ilgisi elbetteki vardır. Plânda istihdaf 
olunan ıgayeyo yönelip yaklaştıkça, Müşterek 
Pazar ve onun şartlarına varacağımız da şüp
hesizdir. 

'Kalkınma, plânında Avrupa Müşterek Pa
zarı il o münasebetlerimiz 'bakımından hal ve 
istikbalde durumumuzu tâyin edecek 'hüküm
lerin m evicu dolmadığı umumiyetle müşahede 
edilmiş bir eksikliktir. Müşterek Pazar üyeliği
ne 'katılmamız 'halinde Türk e'kloıı om isinin, 'Müş
terek Pazar devletleri ek om il eriyle münasebet
lerimin çelişen değil, imtizaçeden bir muhteva 
ve manzara arz etmesi lüzumundan tabiî bir şey 
yoktur. ıBu itibarla, umumi zirai münasebetleri
mizle sanayileşme (gayretlerimizin hedef ve öl
çülerinin, Müşterek Pazar realitelerine göre 
ayarlanması gerektiğine de işaret etmek iste
rim. TCa'ldı .ki, Türkiye ekonomisi, dünya, eko
nomisine katılmış olmak bakımından sadece 
Müşterek Pazarla değil dünya ekonomilerinin 
umumi ıgelişme îstimaketleri muvacehesinde sa
lim bir bünye istihalesi geçirmeye de mecbur
dur. 

Aziz arkadaşlarun, 
Plânı heyeti umumiyesiyle takdir ediyorum. 

Yalnız, nedenini bilemediğimiz bâzı istifalardan 
evvelki şekli halk'kında kesin 'bilgiye sahil/ola
madığımız kalkınma plânımızın, finansman hu
susunda • çekingen 'hareket etmenin mahsulü ola
rak, en. kısa 'zamanda halli icabeden bâzı mü
him ve hayati ihtiyaçlar için uzun vade tanı
dığını görüyorum. 

Meselâ; sağlık mevzuunun da, diğer hizmet 
ve yatırım darlarında olduğu 'gibi, 15 yıla ser
piştirilmiş olmasını şahsan ağır bulmaktayım. 
Hizmette'ki hekimlerimize, yurt dışı ve içinde 



C. Senatosu B : 
bulunan bir o kadara yakın hizmetten uzak 
kalmış doktorlarımızı da katacak tedbirleri 
alırsak, ezcümle; sağlık sigortası, gerekirse ye
ni Sağlık Vergisi ve [hizmetin düzene konulma
sından tahassul. edecek tasarruflardan sağlana
cak imkânlar gibi tedbirleri alırsak uzun vâ
deye tahammülü ol'mıyan sağlık hizmetlerinin 
tamamının beş yıla sığdırılması mümkündür ve 
insan hayatına taallûku itibariyle de bu lâzım
dır. 

Plânın nüfus politikası ile ilgili kısmı, has
sasiyet uyandıracak mahiyettedir. 'Bu memle
ketin beslemeye muktedir olduğumuz nüfusu, 
telâkkimize göre, henüz tavanına varmış değil
dir. !Bu sebeple, plânın bütünlüğüne halel ver
mediği takdirde bu hususun plândan çıkarıl
ması lâzımdır. 

Muayyen hizmet yatırımları ele alınıp üni
teleri tesbit olunurken, umumi durumla mukay
yet kalınarak, sosyal adalet icaplarına da uya
cak şekilde mahalli hususiyetlere lâyık olduğu 
ehemmiyetin verilmediği zannım doğuran bir 
vaziyet vardır ortada. 

Bir hizmet yatırımı ele alınırken, o hizmetin 
topluda Türk Milletine s ağlıya cağı fayda ve im
kânları nazarı itibara almanın zaruretini idra
kimde tutmakla beraber, Türkiye çapındaki pek 
çok yatırım imkânlarından faydalanamayacak 
bir bölgenin insanlarına hayat hakkı vermiş ol
mak için, toplum bakımından da dolayısiyle 
faydalı olan yatırımlardan kaçınmamak ve bu 
suretle sosyal adalet esaslarına uygun bir kal
kınma hızına -erişmek gerekir kanısındayım. Bu 
cümleden olarak, yüksek huzurunuza bir değiş
tirge önergesi ile çıkacağım Türkiye'deki liman
lar ve hususiyle Hopa liman mevzuunu zikret-
ımek mümkündür. 

Ayrıca, ünitelerin tesbitinde yer tâyin olu
nurken, bâzı takiplerin daha şimdiden tesir sa
hası aradığını da burada dile getirmeye mecbu-
rnm. SE-KA'nm kurmayı düşündüğü bir selüloz 
fabrikası için yıllardır devam eden araştırmalar 
bu fabrikanın Türkiye ormanlarının beşte birini 
bünyesinde toplıyan Artvin vilâyeti içinde ku
rulması lüzumunu raporlara bağlamış olduğu 
halde, aksine hiçbir mütalâa serdedilmeksiziıı 
bu ihtiyaç ve yer hususunda bâzı telkinlerin iş
lemiş olduğu sözleri, beni derinden yaralamakta
dır. Mamafi, her şeye rağmen, ümit ve itimadı-
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mm asla sarsılmadığını tekrar ifade etmek iste
rim. 

Aziz arkadaşlarım; Bu vesile ile bâzı arka
daşlarımın teferruatlı bir surette temas buyur
dukları, Devlet dairelerinin birleşmesi meselesi
ne de temas etmek isterim. Plânda bu mevzuun 
da tetkik edilip bir esasa bağlanmış olmasını çok 
isterdim. Resmî dairelere muhassas binaların 
envanterinin yapılmış ve bu işin şu veya bu 
Bakanlık mevzuu değil, topluca bir Hükümet 
meselesi olarak ele alınmış olması lüzumu aşi
kârdır. Bir tarafta, Anayasamızın yeni müesse
selerinin yaşamasında bütün yükü omuzlarına 
yüklediğimiz Yüksek Türk hâkimlerine, rahatça 
oturup çalışacak bir yer bulamazken, öte yan
da, üçle, beşe bölünmesi mümkün olan dairele
rin bir şefin işgaline terk edilmiş olmasının hak
sızlığını dikkatinize arz ederim. 

Sayın Üyeler, 
Türkiyemizde kalkınmanın vasıtalarından bi

ri ve en mühimi de belediyelerdir. Bugün, Tür
kiyemizde bilhassa küçük belediyeler borca ba
tık haldedir. Yegâne kaynakları olan merkez 
payları borçlarına mahsuben tamamiyle kesil
mekte ve bu belediyeler âdeta yaşama imkânın
dan mahrum hale düşmektedir. Halbuki şehir 
ve kasaba sakinlerinin hayat tarz ve seviyele
rinde, belediye hizmetleri mühim rol oynar. Bu
na göre plânda belediyelerimizin iç borçlarının 
uzun vadeli taksitlere bağlanması ve onlara ne
fes alma imkânının verilmesinin de derpişini 
beklerdim. Filvaki bu yol kapatılmış değildir. 
Fakat, enince meselelere giren plânın, vatanda
şın her günkü hayatı ile ilgili bu mevzuu da bir 
karara bağlamasında fayda ve zaruret mülâha
za ederim. Sonra buraya girmiş iken üzerinde 
duracağım mühim bir mesele de belediyelerin 
istimlâk borçlarıdır. Belediyeler, kendi halleri
ne bırakılmış olsalar idi, o zamanki Anayasaya 
da aykırılık teşkil eden bir tarzda, bedelini öde
meden istimlâke gitmez ve borç yapmazdı. 

Belediyelerimizin istimlâk borcu yapması, 
Devlet ve Hükümetin tutum, telkin ve tazyiki
nin neticesidir. İhtilâl oldu diye bir anda bu 
tutumun neticelerini Devletin kapısından kovup 
vatandaşın sırtına yüklemek mümkün olmadığı 
gibi devamlılık prensibi karşısında alacaklı va
tandaşlar için daha insaflı devranmak da borç
tur. Belediyelerin muhtar müesseseler olduğu 
mucip sebebi ile yakışık alamyan bir mazeret 
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aramaksızın borçların tesviyesi ve bu suretle te
madi eden Anayasayı ihlâle hemen son verilme
si lüzumunu Yüksek Heyetinizin dikkatine 
ehemmiyetle arz ederim. 

Devamlılıktan bahsettiğim şu vesileden bi
listifade Sayın Eyidoğan'ın mübarek hâtırasına 
derin saygı duyduğum Sayın Faik Ahmet Barut
çu'ya atıf buyurduğu (İkinci Cumhuriyet) tâbi
rinin, Aziz Barutçu'nun ihtilâlden çok evvel ebe
diyete intikal etmiş bulunması itibariyle ona 
matuf olamıyacağmı arz etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; Sonuç olarak, henüz iş
lenmeye müsait pek çok sahası olan Türkiye'
mizde tetkikinize sunulmuş bulunan plânın uraıı-
miyetiyle kabulü ve iyi tatbiki suretiyle % 7 
kalkınma hızının rahatlıkla gerçekleştirileceği
ne güvenimi tekrar ve teyit eder, saygılarımı 
sunarımı. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Hancıoğlu. 
RASÎM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) 

— Muhterem Senatörler; Türk toplum tarihin
de yepyeni bir çığır açacağına kaani bulundu
ğum plânlı kalkınma devresine girerken, üze
rinde durulması lüzumlu olan pekçok meselenin 
varlığına ka-anilim. Toplumu fedıaıkârî ıkiiana 
katlanmaya zorlıyacak olan kalkınmanın de
mokratik zihniyeti zedelemesi esas olmuştur. 
Plânın gerekçesinde buna işaret edilmekle isa
betli bir yol tutulmuş oluyor. Ancak, plânın 
t umumi koramı a, nıüzaikero uısûl leıiiınim tahdidi 
gibi kayıtların bu görüşte uaısıl bağdaştığım 
anlamakta güçlük (»ektiğimi arz etmek isterim. 

Bugüne kadar ana bir plânın yapılmamış ol
ması sebebiyle, mevziî plânlardan tam fayda 
sağlanmadığı gerekçesine dayandığı anlatılan hu 
plânın bâzı ifratlara kaçmış bulunması ve ace
leye gelmesi sebebiyle noksanlıklar ihtiva etme
si, muvaffakiyet şansını azaltan faktörlerdir. 
Bu sebepledir ki, daha uzun bir süre içinde 
meclislerimizde müzakere imkânı bulunsaydı, 
daha iyi sonuçlar alınacağı kanısındayım. Plân 
be'dofl'crinıden. en. önemlisi kalkınma hızının t es
intidir. Bunun, yüzde 7 olarak ortaya atılma 
sebepleri nazari olarak doğru görülüyor ise de 
gayrisafi millî hâsılanın tesbitindeki istatistik 
rakkamları inandırıcı olmaktan uzaktır. Ayrıca 
gayrisafi millî hâsılanın yüzde 18,3 kadarı
nın yatırıma verilmesi için bunun yüzde 14 
ünün iç tasarruflarla gerçekleştirilmesinin güç

lüğü meydandadır. Bunun, geçmiş yılların özel 
sektör ve kamu sektörü yatırımlarının seyrine 
bakarak anlamak daha kolaydır. Bu sebeple
dir ki, yeni zorlamalara gidilmesi beklenebi
lir. 

Acaba, enflâsyon olmadan bunu gerçekleş
tirmek mümkün olacak mıdır? Sanmıyorum. 
Yeni zorlamaların ise millet bünyesinde taham
mülü güç durumlar ihdas etmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan, gelir artışlarına ait sıralan
mış olan rakkamların da fazla iyimser olduğu 
görülmektedir. «Plânlı kalkınmanın külfetle
rine âdil bir şekilde katılmayı sağlamak bakı
mından plânda ön görülen vergi yekûnunun 
âdil bir şekilde dağıtılması, bugüne kadar ge
lir vergisinin dışında bırakılmış sektörlerin ver
gi kapsamına alınması» diye ifade edilen kül
fet yüklemeleri de bugünkü gelir vergisi mev
zuu altında mükellef aleyhine işliyen çarkların 
âdil bir şekle sokulması ile temin edilmelidir. 
Aksi halde kalkınmaya âdil ölçüler içersinde 
katılmadan bahsedilemez. Bu sebepledir ki, plân 
fikrinin milletçe benimsenmesinde mevcut mev
zuattaki adaletsizliklerin önlenmesi için atı
lacak her adım büyük dikkatle takip edilecek 
ve fayda getirecektir. 

Plânda özel sektöre verilecek ehemmiyetin 
ve öze! sektörle Devlet sektörünün eşit ölçüler
de ele alınması için uygulanacak usullerin ye
rinde okluğuna kaaııiyim. Plânın geçmiş devir
lerde olduğunun', .aksine özel sektörü kayıt-
layıcı değil, teşvik edici bir hüviyette olması 
takdire değer bir husustur. Kalkınmada bü
tün kaynakların lâyık olduğu önemi alması 
muvaffakiyetin esasını teşkil eder. Plânm bir
çok kusurları olmasına rağmen cemiyetimize 
düzenli çalışma esaslarını koyması bakımından 
faydalı olacağı aşikârdır. Ancak, bu yepyeni 
ve daima dinamizm istiyen plânlı kalkınma 
fikrinin senelerin brokratik zihniyetine alışmış 
elemanlar elinde ne netice vereceği hususlarının 
da düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek isti
yoruz. Bence en mühim husus budur. Plânı 
en iyi şeıkikle yapmalk mümkün; fakat onun 
en iyi şekilde tatbik edecek elemanı bulmak 
zordur. Plânda böyle bir zihniyetin hakim 
olduğuna dair işaretlere rastlanmamaktadır. 
Uzun senelerden beri yıllık tahsislerini yıl son
larında fuzuli harcamalara yatıran düşünceler-
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le, plân imkânlarının tüketilmesine göz yumul- 1 
manialıdır. Plân, dinamizm ister, azami ta- I 
sarrufla tatbik ister. Hükümet bu zihniyeti I 
hâkim kıldığı gün plânın muvaffakiyetini sağ- I 
lıyabilir. Aksi takdirde milletçe kendisine bü- I 
yük ümit bağlanan plân, bir yük olmaktan ileri I 
geçemez. Plânı mınal'i'ak kılacak hususlar uuya- 1 
nmda diğer bir unsur da plân hedeflerine uygun I 
hususi sektör yatırımlarının vergi muafiyetle- I 
ı-inden faydalandırılmalıdır. Bunun bilhassa I 
memleketin az gelişmiş bölgelerinde uygulan- I 
ması ile sosyal gelişme ve ekonomik düzen ba- I 
kımından büyük faydalar sağlıyacağı kanaatin- I 
dayım. Bu umumi görüşler haricinde ki te- I 
nıennilerimi özel bölümlerinde belirtmek üzere I 
sözlerime son verirken plânı bekliyen büyük I 
bir tehlikeye işaret etmek isterim. Plân fikri I 
ve yapılan plân hakkındaki bu açık görüşmelere I 
rağmen, plânın po iti'k maksatlarla istismar etli- I 
lip siyasi yatırıma kurban edilmesi tehlikesi... I 
Buna imkân vermemek hepimize düşen bir va- I 
zifedir. Bu uyanıklılık içerisinde dikkatle iz- I 
leyip gözliveceğimiz plânın, milletimiz için ha- I 
yırlı sonuçlar vermesini diler, hepinizi hürmet- I 
le selâmlanın. (Alkışlar.) I 

BALKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AO I m ASLİ (Ankara) — Cumhu

riyet Senatosunun muhterem üyeleri, Sayın Baş
kan; Türkiye'mizin ilk 5 yıllık plân üzerinde ko
nuşmanın mânevi güçlüğünü takdir ediyorum. 
Kendilerini mevzua bihakkın hasretmiş yıllarca 
emek vermiş genç ekonomi uzmanlarının hazırla
dıkları eseri gelecek aydınlık günlerimizin bir 
mültecisi sayarak bilgilerini ve güçlerini harcı
ya n idealist iktisatlılarımızı muhabbetle selâm-
lıyarak zamanın dar ölçüleri ve kendi gücüm öl
çüsünde görüşlerimi arz etmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem Başvekil Yardımcısı plânın tahak
kuk edebilmesi için milletçe gayretin ve fedakâr
lığın şart olduğuna işaret buyurdular. Ben de 
bu görüşe iştirak ediyorum. Fedakârlık ve gay
ret milletçe olmalıdır ve vatandaşlardan verebi
leceklerini memleket kalkınması için istemek icab-
cdiyor kanısındayım. Çiftçilerden ve işçi sınıfın
dan isteyebileceğimiz şey daha verimli çalışma
ları daha fazla istihsal yapmaları ve millî geliri 
artırmalarıdır. Vatanperverlik imtihanını her ve
sile ile vermiş işçi sınıfını verimsiz toprağın dar 
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gelirleriyle yaşamaya çalışan az topraklı veya 
topraksız rençberleri ve memurları hayat şart
larından yeni fedakârlıklara sevk edebilmeyi 
kimse düşünemez. Aksine bu temel sınıfların ya
şama şartlarının süratle ıslahı yolunun tutulması 
zaruretine inanıyoruz. 5 yıllık plânın iç finans
manı mevzuunda bir muharririn ifadesiyle naze
nin sektöre tâvizler vermek onu ürkütmemek 
mülâhazalarının tesiri altında geniş halk yığın
larının vasıtalı ve vasıtasız vergiler voliyle cılız 
omuzlarına yeni külfetlerin tahmili düşünüldü
ğünü hiçolmazsa ilk plân yılı için görüyoruz. 

İlk yılın 2 milyarlık iç. finansman, açığından 
800 milyonunun normal vergi gelişmeleriyle kar
şılanabileceğini düşünen sayın Hükümet 1 mil
yar 200 milyonluk açığın kapatılması için yeni 
yengilere başvurmak zaruretini ifade etmektedir. 
Biz evvel emirde ekonomik şartlar muvacehesin
de 800 milyonluk vergi gelişmelerinin sağlanabi
leceğini şüpheli görüyoruz, iktisadi duraklama
lar, yüksek kazançlı beyannameli mükelleflerin 
kontrol altına alınmasını engelliyen çeşitli fak
törlerin menfi tekâmülü gibi sebepler Hazine 
aleyhine işlemektedir. Bununla beraber Hükü
met görüşünün tahakkuk etmesini yürekten te
menni ederiz. Bu takdirde dahi 1 milyar 200 mil
yonluk iç finansman açığının kapanması için yeni 
vergi kaynakları aranması zarureti ifade edil
mektedir. Plânın Kanma Plân Komisyonunda 
müzakeresi sırasında tadil teklifine müncer olan 
mâruzâtını bu konuya taallûk etmekte, idi. Yüce 
Senatoya görüşümü açıklamayı zaruri buluyo
rum. Son yılların millî gelir artışı ortalama % 
6 civarında olmasına rağmen gelir dağılışındaki 
adaletsizlikler yüzünden geniş halk tabakalarının 
geçim ve hayat soviy ele rinde ciddî bir artma ol
madığı ziraatçı bir memleket oLmamıza rağmen 
açlıkla karşıkarşıya bulunmamız yüce malumla
rınızdır. 

Büyük servet birikmelerinin sebebolduğu 
lüks maddeler imali ve bilhassa ithali memlekette 
zaruri ihtiyaç maddelerinin imalâtına ve istihsa
line lüzumu kadar ehemmiyet verilmemesini in-
tacetmiş ve bundan ihtiyaç maddelerinin temin 
edilememesi ve bu yüzden yokluk ve millî gelirin 

âdil taksim edilmemesi yüzünden de iştira gü
cünde düşüklükler husule geldiği yine gözler 
önündedir. 

Muhterem arkadaşlarını, Devlet sektörü, hu
susi sektör ıgibi bir tefrikin yapılmasına taraftar 
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değilim. Bizim için göz önünde tutulacak şey 
memleket menfaatlerine uygun j^atırım sahaları
dır. Eğer hususi sektör memleket menfaalerine 
uygun bir yol tu tarsa ve kazancı üzerinde millî 
gelir artışını nazara alırsa, haklı olanlara hakkı
nı vermek işçi sınıfının hakkını vermek gibi bir 
yol t u t a r ve vergi öderse elbette başımızın tacı
dır. Elbetteki Devlet sektöründen daha aşağı terei-
han pay alması yerinde olur. Ama bunu yapma
y ıp da sadece dolar lar ı k u r f a rk la r ından isti
fade e tmek suret iyle Avrupa 'ya geçirme yolunu 
tu t an l a r sa elbet teki bu kaçan serveti millî ser
vet te lâkki etmeye imkân yoktur . (.) a r t ık bizim 
o lmaktan çıkıyor. Kendi keyfine, iradesine tâbi 
o larak başka bir memleketin banka la r ında ve
ya gayr imenkul ler i h alinde I mluıım aktad w I ar. 

Muhterem arkadaş lar ım, mevzuun iç finans
man açıklar ının karşı lanması mevzuunda Kar
ma P lân Komisyonunda söz hakk ım mahfuz tu
t u l a r a k yüksek huzurlarınıza, get i rmek istedi
ğim konu, bilhassa mevcut adaletsizlikleri , ver
gi adaletsizl iklerini bir k a t daha kamçılamaya 
müncer olacak bir i s t ikamet görmüş olmanın 
sebebiyet verdiği bir husus olacaktır . 

Hüküme t adına Muhterem Maliye Vekili 
inhisar maddeler i üzer indeki zamlardan, zamla
r ın düşünülebi leceğinden bâzı iht iyaç maddele
rine de yine bâzı fiyat zamları ilâveleri yapıla
cağından bahis buyurdular . 

Muhterem arkadaşlar ın ı , 6 lira ücret le çalı
şan bir işçinin 300 lira aylıklı bir memurun ve 
500 milyon servete sahip bir insanın içeceği 
s igara bir paket t i r , derim, aynen şu halde aynı 
vergiyi yüklemekle 500 milyonluk servet sahi
biyle 6 l i ra yevmiye alan işçinin ve '>()() l ira 
ücre t alan memurun aynı seviyenle tu tmuş olu
yor ve binaenaleyh, servet dağılışınelaki ada
letsizliklere bir kambur daha eklemiş oluyoruz. 
•Suretimutlakada, biz inhisar maddelerine, şura
ya buraya , s igaraya, biraya, çaya, ilâveler ya
pı lmasının karşıs ında olacağız, diye ifade el
t im ve bunun getiri lmiyeeeğini başka kaynak
la rdan bu iç f inansman açığının kapanacağı 
hususunun açıkça rapora derecdiJmesini plâna. 
dercedilmesinî teklif ett im. F a k a t bütün kal
bimle hakika ten bir f>\nn f ikrinin memleketimi
ze gelmesini yerleşmesini arzu ettiğim içindir 
ki, a rkadaşlar ımın da te lkiniyle tadil teklifim
den vazgeçtim, geri aldım. 

5 8 .11 .1962 O : 2 
Muhterem arkadaş lar ım, henüz te tk ik ha

linde bulun a n ve bir tür lü ( 'alışma Komisyo
nundan her nedense çıkmamış olan. süral.-le me
safe katedemiyen Toplu Sözleşme ye t i r e . Ka
nunu gibi kanunhı r ç ık t ık tan sonra, d ir ki, Sayın 
(Çalışma Vekilinin Plân Komisyonundaki ifade
lerine atfen söyliyeceğiın, n ihayet iş ihtiiâi'Ja-
riyle asgari iieret seviyelerinin yükseltilmesi ve 
bu vesileyle millî gelir hasılatının da.ğıhsmdaUi. 
adaletsizliklerin daha adil esaslara, i renin in ka
bil. olacağı ümidini besledik. Kakal bu is u.a 
mistir. Yalnız muhterem arkadaş lar ım, hiç şüp
he yok k i ; kısmı, küllinin, belki de büîiüı ('sim
li uriye t Senatosunun da görüşüne toreüıuan ol
duğum kanısı île, ümidi ile, jfade çimek işteşini 
kî, a r t ık ölçüsüz kazam; devrini kapamak zo
rundayız . Ar t ık işei sınıfının eih'/. omuzlarına, 
yükletilebilecek yük yoktur . Artık, isei sınıfı
nın. ve geniş halk tabakasının, az toprakl ı \eya, 
topraksız köylünün sır t ından servet yapmak ih
t i ras ı dizginlenmeli, gemlcnmoli, frenJoıımehdir. 
"Biz hususi sektörün vatanperver l iğinden emi
niz. Kurduğu tesisi bîr iki sene içinde amort i 
edecek bir- tesis halim; getirmek gibi bir ihti
rasa yor vermemesini ve va tanpe rve r bir düşü
nüş ih' işletme ekonomisinin rasyonel esaslara 
bağlanması ş a r t l an ın 'aramak, sermaye tasfiye
sini esas tumak lâzımdır. Zararı yok, kemlisi 
lüks iht iyaçlarını îemiu etsin. Otomobilini al
sın, uşaklar tu tsun, yazlığa, çıksın... F a k a t , bun
lardan âdil bir şekilde1 vergi istenmk, persone
linin ve; işçisinin hakkını vvemesini ve dağı tma
sını bir va tanperver olarak kendiler inden bevk-
hmıedv hakkımızdır . M.aalesed', muhterem sena
tör arkadaş lar ım, bir fikir olarak arz etmiş ol
duğum bu hususlardaki mücadeleler de'VHm '.di
yen', fakat, kemeliliğinde n iıie; kimse hu yola. 
gitmiyem. Belki bu mesele; ieünele dinî bir şey 
mi var, gibi elüsüuenler olabilir. Ama, arz edin
ce görereksiniz. Öyle eleğilebr. Bu ver'>i alma, 
mücaeleiesi İTazretî IVygambeu* zam anında baş
lıyor. Hazroti lYygamberklru sonra, ha.İd'e olan 
Haz re't i kJnıbokir'e aşired, reisleri \ e kabile; rü-
e'Sası başvnruyeu'lar ve İsla m i y d i n bütün kni-
elederine tâbi olacağız ama, bu zekâtı ödemeyiz, 
diyeu'iar. Zekât öe İçmem ek hususunda ısrar et
t iklerini ifade1 ediyorlar . Hazredi Ömer de dâhil 
olmak üzere1, birce»k yakınlar ı İTazretî l'lbııbe'-
kir'o, ne1 yapalım, İslâmiyet'in dağılmas» bahis 
mevzuudur, zdkâtlan \azgeeomez miyiz, dko rk i r . 
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11/. Ömer dayanıyor ve diyor ki ; Islânım tek 
askeri kalıncaya kadar mücadele edeceğim ve 
cebren alacağım kendilerinden, diyor. Demek 
ki, zekâtı ödememek için bâzı gayretler o za
mandan başlıyor. .Muhterem, arkadaşlar: malı
nın kırkta- birini vermek usulü hakikaten tam 
mân asiyle benimsenmiş olsaydı, dört defa kâ-
beyi tavaf eden-k namazlarla, niyazlarla cen
netin kapılarım, açmak için, sevgili zenginleri
mizin bu kadar çabaya, düşmelerine lüzum kal
mazdı. Allah'ın mı büyük emri; bana kol borcu 
ile gelmeyin, demeleridir. Çeşmelere, yollara, 
köprülere tahsis edilecek paralar kul borcudur. 
h a kul borcu maalesef, ("»denmiyor. Vaziyet bu 
olunca. Devletin iııtacağı yol. Maliye Bakanlı
ğının bu hususa münhasır olmak üzere kontrol 
sınırını genişletmesi lâzımdır. Maliye Bakan
lığı, en büyük', gelir sağhyaulardan başlanarak 
bunun genişletilmesi yolunu kabul ederse, Ha
zine gelir artışlarını normal yollardan sağlamış 
olacaktır. Danası var, Maliye Bakanlığı ve bu 
vekâlete bağlı, idealist hesap uzmanları, maliye 
müfettişleri bu istikameite hareket ederlerse, 
10 binin altındaki bir mükellef zümresini teşkil 
eden bunlar, sıkı bir koni rol altına alınırlarsa, 
emin olunuz, bundan çok fazla bir meblâğ elde 
edilecektir. Buradan, elde edilecek para 2-2,5 
milyar lira, olacağından, bunun Hazineye sağ-
Jıyacağı geliri Yüksek Heyetinizde bir İçere da
ha ifade etmeyi faydalı buluyorum. Maalesef 
zenginleri1 teknik akıl öğretenler çok oluyor. 
Ren bu sene "> bin liralık vergi vereceğim, diyen 
bir mükellefin, f> bin liralık vergi verecek şe
kilde beyannamesini hazırlıyan akıl hocaları 
maalesef çoktur. Bu akıl hocalarından pekço-
ğıı da k'Midi maliye camiamızda yetişmiş, fakat 
sonradan maddi imkânsızlıklar yüzünden istifa 
edii) hususi hayatta çalışan kimselerdir. 

Bu serbestçe yapdaeak işe mâni olabilir mi
yiz? Şüphesiz bu elimizde değildir. Nihayet biz 
iyi bir ücret tarifesi tatbik edemediğimiz için 
yahut memur yalanından emin olmadığı için bu 
yolu tercih etmektedir. Ama hesap uzmanları ve 
teftiş kurulunu teyit mi etmek, reorganize mi 
etmek veya ade.dierini artırmak mı lâzım, ne 
i'-abediyorsa. bunun süratle yapılması ve arzu 
ettiğim, gibi en büyük geliri sağlamakta bulun
muş mükelleflerd; n başlıyarak beyanname!.! 
'mükelleflerin kontrolü isini sıkı bir düzene bağ
lamak zorundayız. Rıınu yapmazsak bu tarzda 
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j mütemadiyen biriken gayriâdil servet teraküm-
I leri birçok badirelere ilerde yol açabilecek bir 

istikamet alabilir. 
Çok muhterem arkadaşlarım; burada bir de 

hususi sektör - Devlet sektörü mevzuunda, 
Devlet sektörünün kârla kapanamayışı mevzu
una da temas etmek isterim. Bugünkü değerle
riyle yüz milyarı bulan Devlet İtkisadi Teşeb
büslerinin başında hususi sektöre kaçmaya çok 
amade, kâfi ücretten yoksun kimseler vardır. 
Bu ücret sisteminde bir reorgaııizasyon oldu
ğuna göre, veya personele beyhude yere brok-
rasiye giden yolu kapatmanın artık zamanı gel
miştir. Hammaddeyi, sermayeyi, emeği tevhid-
eden Devlet işletmeciliği, niçin fert işletmecili
ğinde, hususi sektörde olduğu gibi kazanamaz? 
Bu düşünceden hareket ederek, âmmenin yüz 
milyarlık yatırımlarını, sermayedarlara' dağıta
lım gibi bir düşünceye varmak mümkün değil
dir. Bunu idealist personel ve Devlet Plânlama 
Dairesi ile ve reorganizasyon mevzuunun birleş
mesi suretiyle, bu işletmelerin kârla kapanacak 
rasyonel işletmeler haline getirilmesini ele alma
ları artık Hükümetin çok âcil vazifeleri cümle-
sindedir, kanısındayım. 

Yalnız şunu ifade etmek isteriz ki; İktisa
di Devlet Teşekküllerinde zararla kapanan mü
esseselerde dahi, hiç. olmazsa, işçinin ve per
sonelin hayat şartları hususi sektöre nazaran 
daha müsaittir. Hiç. olmazsa bir reviri, bir has
tanesi veya en az 1/3 nün ikametgâhı vardır. Bu 
itibarla bu noktadan hareket edilerek İktisadı 
Devlet Teşekküllerinin kârla kapanması husu
sundaki temennilerine bütün kalbimle iştirak et
mekle beraber, bunu dağıtma yoluna değil, ora
da çalışan insanları idareye ve kâra iştirak et
tirmek ve her hangi bir suçu olmadığı takdirde 
onları bu iştirakten mahrum etmemenin randı
manı artırıcı bir faktör olacağına işaret etmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; nüfus artışının tah
didi de bu beş yıllık kalkınmanın tahakkuk ça
releri arasında ileri sürülüyor. Ben bu mevzu
da Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımla hemfi-
kirim. Bir memleketin iyi istikametlere yönel-
tilebilmek şartiyle de nüfusunun artışı o mem
leketin serveti sayılır. Eğer iş gücüne iyi bir 
istikamet verilebilecek olursa, iş sahalarını te
min eder ve bunları istihsale yöneltebilirsek, o 
zaman nüfus artışından endişe etmemek lâzım-
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dır ve bu artışın temenni edilmesi gerekir. Mem
leketimiz, 50 - 60 milyon nüfusu pekâlâ besliye-
bilir. Ama nüfus artışı azalsın ki, Maltüs na
zariyesine göre, kalanlara, geçim maddesi artar 
şeklindeki bir düşünceyi, beni affetsinler, kabul 
etmiyeceğim. Yalnız Barbakan Yardımcısının, 
şehirlerde tatbiki mümkün olan birtakım imkân
ları piyasaya çıkarmak yolundaki teşebbüslerine 
ait düşüncelerine mutabakat etmemek mümkün 
değil. Köylü için nüfus bir verim şeklidir. 3 -4 
yaşındaki çocuklar sürüleri önlerine katıp ço
banlık yapmaktadırlar. Daha o yaştan itibaren 
yavaş yavaş hayatına kavuşur. "Köylü yeter ki 
işliyebilecek toprakta, çalıştırabileceği vasıta ve 
alet bulsun. 

Muhterem arkadaşlarım, biraız evvel de arz 
ettiğim, gibi, plân mevzuu öyle kısa saatlere, 
sığdırılabilecek şekilde bir tenkidi e küçümsenme
si veya reddinin talebedilmesi gibi bir yol, hiç 
şüphesiz ki düşünülemez. Bir plân fikrini mem
lekete getirmiş olan arkadaşlarımızı ve bu plânı 
hazırlamış olanları tekrar takdirle selâmlanın. 
Ancak bu plânla yine işçi sınıfının ve emekçi 
sınıfının omuzlarına yüklenerek birtakım ser
vet birikmeleri yoluna gidilmesinin bihakkın 
endişesini taşımakta olduğumu da Sayın Hükü
mete ifade etmek ve Muhterem Çalışma Komis
yonundan başlıyarak Çalışma Bakanlığının da 
ciddiyetle üzerinde durdukları işçi haklarını ko
ruyucu kanunun 'süratle çıkmasını rica ederek 
bu plânın Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol
masını temenni edeceğim. Saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey. 
BAKiî OÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 

Muhterem senatörler; demioikratik 'bir nizam 
içinde memleketimizin kalkınmasını ve 'halkı
mızın refab 'seviyesinin yükseltilmesi liçin bir 
caba içindeyiz. (Muvaffak! olmamızı temenni 
ederim. Plân bu maksatla Ihuzuru âlinize gel
di. En basit işlerde plânlı 'hareket etmek akıllı 
insanların 'kârı olduğuna göre, Türk milleti
nin "kalkınmasına taraftar okuyacak vatandaş 
bulunduğunu tasavvur etmek bü'htan olur. İc
rayı Hükümet eden'lenin aız veya çok bir nisbeti 
muayyenede 'keyfî tasarruflara kaçmak tema
yülü dolayısiyle muhalefette olanların iktidar 
sahiplerini plâna doğru bir itişleri vardır. 'Türk 
toplumunun buna ber memleketten daha çok 
ibtîyacı vardır. Buna bir de iktisaden «z geliş-
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miş memleketler içinde bulunmamız inzimam 
edince, plânlı kalkınmanın e'hemmiyeti meyda
na çıkar. 

Plânlı kalkınmanın lüzumuna 'böylece işa
ret ettikten sonra, tatbik edilecek plânın (cemi
yet realitelerine uy'gun 'olması hareket nokta
sıyla »gayenin bilinmesi ve bu aradaki İşlemle
rin ilmî ve teknik esaslara riayetkar olarak ele 
alınması icabeder. 

Hareket noktasında bugünkü durumumuzun 
çok iyi etüdedilmesi, bissî düşüncelerden uzak 
hakikate uygun istatistik rakamlarına dayan
ması. lâzımdır. Muayyen zümrelerin hıissî sebep
ler tesiri altında refah seviyesine ulaştırmaktan 
daha ziyade, (cemiyetin kül halinde gelir seviye
sini yükselterek kalkındırılması lüzuuna işaret 
etmek isterim, ileride bahsedeceğim gibii, plâ
nın ihazırianmasmda. umumi efkâra ve hattâ 
Meclise takdiminde, (hazırlayanların bir ürkek
liği (gizlenemez bir haldedir. Bu ürkeklik bir 
ebliyetsizliikten mütevellidolmasa bile, kalkın
ma. felsefesinin hareket ve gayelerinde bir 
zümre lehine hareket etmenin tereddüt izlerini 
bulmak kaabildir. İyi bir iktisadi işleyiş yeri
ne, Devlet teşebbüslerinin hususi teşebbüse üs
tünlüğü nazariyesine doğru kaymanın zaafını 
taşımaktan ileri gelmektedir. IBu vaziyetler do-
layiisiyledir ki, plân, fikriyatı sarih olarak açik-
lamalktan daha ziyade yuvarlak beyan ve ifade
lere dayanmaktadır. «:l'5 yıllık bir bütünlük gös
teren plân % 7 yıllık millî gelir artışına da
yanmaktadır. 

1927 den 1960 yılına kadar nüfusun bir mis
line yükseldiği millî 'gelirde hâsıl olan artışın 
% 3 nün nüfus artışına gittiği halkın refah 
artışının bu tempoya uymadığı adam başına, ge
lirin ziirai «gelirde düştüğü ileri sürülmektedir. 
Sayfa f) tablo : 4 ; bir taraftan zirâi ıgelirin ar
tışına ve millî gelindeki yerinin % 40 olduğu
nu diğer taraftan fert başına düşen 'zirai geli
rin azaldığını 'kabul etmek hatalıdır. 

Zirai istatistiklerin güvenilir olması dola
yısiyle bizim iddiamızın mesnedi ne ise plânı 
tertipliyenlerin m esnet! eri de aynıdır. Yalnız 
plân kitabının (sayfa 5) 4 ncü tablosunda zi
rai gelirde fert gelirlerinin 1927 ye nazaran. 
1960 in, €7 den 42 ye düştüğü iddia edilirken, 
36 ncı sayfanın <5 ncı satırından itibaren 16 ncı 
satırın sonuna kadar tarım geliri sahiplerinin, 
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kamu kesiminde çalışan aylıklılar ve ücretliler
le işçilere göre daha iyi olarak devam ettiğini 
göstermektedir, deniyor. (Sayfa 36) 

'Bir taraftan millî gelirde insan basma dü
şen basılanın yükseldiği diğer taraftan zirai 
teşebbüs artışının 67 den 42 ye düştüğü, 'bir ta
rafta Devlet sektöründe çalışan -aylıklılar ve 
ücretlilerle, işçilerin zirai sektörden daha. aşa
ğı bir seviyeye düştüğünü telif etmek ınüşkil-
1 eşiyor. 

Türkiye muhtelif iktisadi devrelere ayrıla
rak 1939 - 1945 yılları harb sıkıntıları, 1946 -
1950 barış düzenine geçmenin hazırlık devresi 
1951 - 1960 yıllarında Türkiye'nin dinamik bir 
döneme girdiği duş yardım, tarımda makineleş
me, eğitim sahasının hızla genişlemesi, iyi mah
sul yıllarının 'birbirini takibetmesi, Kore Harbi. 
Yüksek Dünya Konjonktürü sebepleniyle eko
nomide hızlı bir -gelişme başlamış denilmekte
dir. (Rayla 6, 1951 - 195'8 yılları bahsi) 

l>u tedhişe göre, zirai sektörde çok hızlı bir 
gelişme vardır. O 'halde insan başına düşen ge
lirimizin 67 den. 42 ye düşmesi hesabı hatalı ol
mak lâzımgelir. 

Kalkınma politika sının hedefleri ilmî ve tek
nik eleman yetiştirme bakımımdan Türkiye gibi 
az gelişmiş memleketlerin ileri bir hayat stan
dardına ulaşmasının uzun süreli ve sistemli, de
vamlı kalkınma çalışmasiyle sağlanabilir dü
şüncesi realist bir görüştür. 

Sosyal ve iktisadi hedeflerin nüfus artışı ile 
münasebeti kalkınma hızının nüfusun % 3 nü
fus aırtışıma göre % 7 artmanın düşeceği de bir 
hakikattir. Plân nüfus hızını azaltıcı politika 
kararlarının bugünden 'alınması gibi âkibeti 
korkunç kararlara gidilmesini tavsiye etmek
tedir. Türkiye eskimiş Malthus nazariyesinin 
tatbikatçısı olnıaımalıdır. Nüfus artışının eme
ği, millî geliri artırdığını da hesaba 'katmali
dir. İndî mütalâalar hududunu aşmıyan gizli 
zirai işsizliği ağrandize etmek ve bunun mevcu
diyetini' bu tavsiyeye mesnet almak kadar ha
talı bir hareket olamıyacağı kanaatindeyim. 
Hızlı şehirlileşmenin açık işsizlilini bu problem
le çözmeye kalkışmak, kalkınma gelişme arzu-
lariyle tezat teşkil eden bir manzara arz etmek
tedir. îş sahaları ve hacminin artırılması yolu 
ile meseleleri halletmek dururken nüfus artışı
nın hızını keserek çare aramakla belki aldatıcı 
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I bir netice almak da mümkündür. Fakat, ters 

zaviyeden bir görüştür. 
Hindistan'ın örnek alınması, işe, bu açıdan 

girilmesi plânlamanın daha ilk adımda sakat 
bir görüşle yola çıktığını gösterir, Bunun tat
bikatı 40 ilâ 60 sene sonra, Türkiye'nin yaşlı 
bir Türkiye olmasını sonuçlandıracaktır. Bu 
neslin kişi refahını temin ederken, emsali âtiyi 
birtakım müşkül problemlerle karşı karşıya bı
rakmaya hakkımız yoktur. Memleketin müda
faa gücünü istikbalde zaafa uğratmaik gibi bir 
neticenin doğabileceğini de düşünmelidir. 15 
yılda gerçekleşmesini beklediğimiz hedeflerden 
biri de âdil bir gelir dağıtımına ulaşmaktır. Ala
cağımız vergi tedbirleri kalkınma yükünün da
ha âdil bir şekilde paylaşılmasını sağiıyacak 
sosyal adalet amaçlarına da hizmet edecektir 
d ennı • ktedir. 

Düşünülmekte olan vergilerin mühim bir 
kıısını münakale ve istihkak maddelerinden te
min edileceğine göre müstehlike intikal edece
ğinden maaş, ücret erbapları ile işçinin geliri 
düşecektir. Dğer bir ifade ile refah sevi
yesi düşecektir. Bu hal gelirin tevziinde sosyal 
adaleti teminden dalha çok cari Devlet masraf
larının karşılanması için plânlı bir vergi ihdası 
mahiyetini taşır. Bütçe geliri ve vergi ihdası 
plânın bütünlüğünü bozacağı iddiasiyle kabulü 
zaruri bir hal alınca plân; 15 yılda yapılması 
ve harcanması düşünülen işlerin ve masraf Mırın 
artışı suretiyle hazırlanmış bir bütçe mahiyeti
ni alır. Verilen hesaplara göre bizdeki vergi 
nisbetiııin milli gelirin % 17 si nispetinde oldu
ğu Amerika gibi % 20 ye yükseltileceği bunun 
ise az olduğu iddia edilmekte ise de vasıtalı ver
gilerle dağınık surette alınan resimlerin nispeti 
başka 'memleketlere nispeten çok yüksektir. Va
sıtalı vergilerin artırılması sosyal adalet muva
zenesini bozmak bakımından oynıyacağı rol üze
rinde ehemmiyetle durulmamıştır. Köylü ve 
fakir halk tabakalarının ihtiyaç maddeleri üze
rindeki vasıtalı vergi ve resimlerin artışı bu mu
vazeneyi daha da bozacaktır, plân bu balkım
dan ihticaca salih değildir. Sosyal adalet mevzuu 
üzerinde ciddiyetle, fakat çok dikkatle durmak 
lâzımdır. Plân; maaş ve ücret erbabını kısmî 
bir refaha götürmek gayesini temin edecek fa
kat geniş halk kütlelerini tatmin etmiyecektir. 
Başka bir zaviyeden zirai istihsal erbabı ile Dev-

I lot sektöründeki müstehlik zümre arasındaki re-
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fah seviyesini daha da aşacaktır. Halk, okutu
lacaktır, sağlığına bakılacaktır, fakat reıfalh -, 
seviyesinden daima uzakta bulunacaktır. 

istihsalin arıtması da daimî refah temin et
mez. Halkı ve milletin büyük ekseriyetini is
tihlâk edebilecek bir kudrete sahip kılmak lâ
zımdır. Plân gelir artumı nazaridir. 

Azalan amlortiısman usulü, yatırım inıdirinıi, 
geri kalan bölgelerde 'muafiyet, lüks maddelere 
vergi, ihraç anallarından ilsitdlhsal vergisi iadele-
ni, 'belki istihsal ve vergi artışını temin edebilir. 

Vasıtalı vergilerin bilhassa ihtiyaç mad
deleri üzerinden alman vergi ve resimlerin 
nüfus gelirine nazaran mabetlerinin nazarı 
itibara alınmadığını görüyoruz. (Yalnız, küt
leler arasında bu yükün eşit dağıldığından bah
sedilmektedir.) Geliri 100 olanın 50 olan yükü 
Nisbeti |% 50, geliri 1 000 olanın 50 olan müsavi 
yükü nisbeti % 5 tir. Bundan başka ihtiyaç. 
maddeleri üzerine yapılacak olan zamlar, üc
ret ve maaş erbabına yapılacak ücret zamları 
ile telâfi edilebilirse de köylü ve ziraat erbabı 
bu küçük esnafa munzam külfetler teşkil 
ederek düşünülen sosyal adalet muvazenesini 
sureti fcatiyede bozacaktır. Başka bir ifade 
ile kalkınma hamlesinin yükünü bu sınıf çe
kecektir. Bunun neticesinde bir tarafta teş
kilâtlanmış hayat seviyesi düzenlenmiş bir 
müsahdem zümresi teşekkül eder ki nüfus ek
seriyetini teşkil eden bir zümrenin hayat se
viyesinin düşmesini intacedeeektir, eindişemiz 
buradadır. Tahsili en kolay olan bu vergi sis
teminde yapılacak zamların açacağı rahne dü
şünülmemiştir. Alican Bey, buyurdular ki 
«vergisiz kalkınma mümkün değildir» Evet, 
doğrudur... Hakikaten vergi almadan bir kal
kınma hızı içine girmek mümkün olamaz. 
B'akat bu öyle bir tâbirdir ki, vergi almadan 
Hükümet idare etmek kabil midir? Sualinin 
cevabı ile aynı mânaya gelir. Alican bilirler ki, 
hattâ bu işin mütehassısıdırlar ki, kazları ba
ğırtmadan yolmak usulünü ancak kendileri bi
lirler. Plânda her zaman sesini duyuranların 
hayat seviyeleri düşünülmüştür. Teşkilât
lanmış olan ziraatçi, köylü ve küçük esnafın 
bugünkü yaşayış tarzları, refah seviyeleri bir 
tetkifca tâbi tutulmamıştır. Bunların hâmisi 
Devlet olmalı idi, bununla halkın refah duru
munu eksilterek bir denge yapılmasını değil 
büyük kütlenin gelirinin dağılmasını düzen-
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lemenin zaruri olduğunu belirtmek istiyorum. 
Üretim malları üzerinde düşünülen tedbirler, 
yerindedir. Fakat istihlâk malları üzerinde 
dikkatle durmak lâzımdır, bilhassa zirai istih
lâk üzerinde. 

Umumiyetle ziraat erbabının çok kazandığı 
zihniyeti maalesef memur ve aydınlarımız ara
sında yaygındır. Gelir grupları arasındaki 
sosyal adalet dengesi de bu düşünüşü tahkim 
etmeye çalışmıştır. Güya çiftçi daha müref
feh bir hale ıgehniştir. ••(•'Sabite H6) 

Zirai istihsal maddelerinin sanayie çekilen 
nüfusla azalabileceği bir taraftan kabul edil
mekte, bir denge kurulması zarureti üzerinde 
durulmaktadır. Zaruri gıda maddelerinin ar
zını artıracak tarım yatırımlarına öncelik 
verilmiştir. Bu realist bir görüştür. Fakat 
bir taraftan nüfus azaltıcı tedbirler alınma
sını tavsiye ederek köyde doğumdan müte-
velllilt azailm'a ile tarımdan baskın, sahalara 
akan nüfus da, buna: ilâve edil inse, ekili top
rağın tam. işlenmesi mümkün olacak mıdır? 
İstihsal tablolarda görüldüğü gibi artacak mı
dır? Buna evet diyebileceklerin çok cesur ol
maları lâzımdır. Aksi neticelerin mesuliyeti 
nasıl ve kimlere aidolacaktır? 

istihlâk inalları : ÇSahife M) 
Zaruri gıda maddelerinin arzını artıracak 

zirai yaıti'rıımJiara. öncelik verildiği kayde
dilirken, gıda maddelerinin arzında meydana 
gelebilecek tıkanıklıklara engel olmak ve böl
ge fi ya it faiklarımı lortadan, kaldırmak içlin, zi
rai sektörü piyasa ekonomisine daha çok aç
mak gerektiğine işaret edilmektedir. Bu, na
sıl mümkün olabilir? Ambalaj, nakliye, tavas
sut gibi faktörler mevcudiken bunu yapmaya 
teşebbüs etmek cebrî fiyat usulleriyle müm
kündür ki, her zaman çekilen ıstırap, budur. 
Bunda vazıh bir neticeye varmalıdır. 

Sosyal adalet hedefleri : 
Kalkınma hamlesinin sosyal adalet ilkelerin

den sayılmasına müsaade edilmiyeceği kayıtlı
dır. (Sahİfe : 34) 

Kalkınma felsefemizin özü mümkün olduğu 
kadar geniş halk topluluklarını daha yüksek 
bir yaşama seviyesi ve sosyal güvenliğe ulaş
tırmaktır. Bir tarafta bu iddia, bir tarafta 
vergi yükleri, gıda maddelerinin cebrî usul
leri... ıBu nasıl temin edilecektir? Bunlar tezatla
rın ifadesidir. 
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Nakliyat : 
Münakalede Karayollarında geniş yol siste-

mindan, geniş standart sistemden çııkıp dar yol 
sistemine gidilmesi hatalıdır. 

Mazotu pahahlaudırarak nakliyatı demiryolu
na tevcih etmek, demiryollarını 'belki zarardan 
kurtarırır. Fakat istihlâk maddeleriyle ihraç 
mallarının pahalılaşmasını ve dünya fiyatlarına 
rekabet -edamivecek hale gelmesini intaeeder, ih
racat da durur. Bilâhara aradaki muvazenenin 
bozulması tashih edilebilirse de geçen zaman 
zarfında piyanının bozulması ve dünya pazar
larındaki yerimizin kaybolma rahnesi uzun se
nelere intikal edebilir. 

'Netice olarak arz ediyorum; İPİ ân, 
1. Nüfus siyaseti bakımından 'fevkalâde 

tehlikeli bir yoldadır. 
"2. Zirai ıgelir hesapları 'bakımından hatalı 

bir .başlayış vardır. Bu hata yıllarla ilerliyerek 
plâna muvazilik bozulacak, sonra aksi isti
kamette yol almaya başlıyacaktır. 

3. Zirai istihsal düşecektir. 
4. Halkın sıhhatini korumak için alınacak 

tedbirler doğrudur. 
5. Gelir dağılımı büyük nüfus kütlesi olan 

köylü ve işçi aleyhine tecelli edecek istikamette 
yol alacaktır. 

6. İstihlâk maddelerinin fiyatları maliyet 
ve ağır vergi yükü dolayısiyle artacaktır. Bu 
plânla fasit bir dairenin içine 'girmek mu
kadderdir. 

7. Yeni -vergi külfetleriyle nüfus ekseriye-
tiıi'in refah seviyesi yükselmek şöyle dursun, dü
şecektir. Devlet sektöründe maaş ve ücretler 
yükselecektir. 

8. Sulama tesislerini artırmak, 'barajlar te
sis etmek plânın iyi taraflarından birisidir. 

9. Plânı tatbik edecek Hükümeti teşkil eden 
ve Hükümette ekseriyette bulunan C. H. P. nin 
programı Devletçidir. Hususi sektörün üstünlü
ğü ne kadar iddia edilirse edilsin, bu programın 
tatbikine çalışılacaktır. Bu cepheden hususi te
şebbüste hâsıl olan tereddütleri izale etmek müm
kün olabilecek midir? Anayasanın kamulaştırma 
prensibinden hususi teşebbüs ürkerse, plânın 
tatbikatı ve neticeleri ne olacaktır? Bunlar üze
rinde durulmamıştır. C. H. P. programındaki bu 
ilkeden mi fedakârlıkta bulunacak, yoksa Hükü
metten mi feragat edecektir? 
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.10. Plân tatbikatının muvaffakiyeti için mil

letçe benimsenmesi ieabettiğini Hükümet sözcüsü 
beyan etmiştir. Plânın tatbikine iktisadi politi
kası tasvibedilmiyen bir Hükümet başlıyacaktır. 
Bu takdirde plân milletçe nasıl benimsenecektir? 

11. Bu plânın, ümitleri istikbale bağlıyacak 
bir tevakkuf devresinin mazeretini teşkil eden bir 
esbabı mucibe mazbatası olmamasını temenni ede
rek sözlerime son verir hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan... 
(Yok sesleri) 

•Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABBİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 

Sayın Başkanımız, değerli Hükümet üyeleri ve 
.muhterem arkadaşlarım; 

Yarının büyük Türkiye'sini, yani dertlerini 
yenmiş, yaralarını onarmış bahtiyar insanların 
yaşıyacağı aydınlık ve mâmur bir memleketi in
şa ve bina etmenin şartlarını ariyan ve bunu 
bulmak için birbirleriyle yarış edercesine çırpı
nan fânilerin heyecanı içerisindeyiz. Bu çalışma
lar, kurulduğu günden şu ana kadar T. B. M. M. 
nin şu mukaddes çatısında bir an evvel doğma
sını istisnasız olarak hepimizin candan dilediği, 
Büyük Türk Milletinin bizden beklediği temiz 
kutsal hizmetlerdir. 

Görüyorum ki, hep beraber tenkid ettiğimiz, 
hattâ zaman zaman ayıpladığımız, fakat neden
dir bilmiyorum, ortaya çıkmasına bir türlü engel 
olamadığımız küçük çekişmelerin, kırıcı münaka
şaların dışındayız. 

Yüce Senatoyu böylesine bir amaç ve gönül 
birliği içinde görmek, bu havanın içinde yaşamak 
mutlu bir olaydır. Ben evvelâ bu durumu belirt
mek ve Ulu Tanrıdan bu örnek davranışın bütün 
çalışmalarımızda daima hâkim olmasını bizlere 
nasibetmeşini dilemekle sözlerime başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, saygı değer hatipler 
Türk Kalkınma Plânı hakkındaki kıymetli dü
şüncelerini bu kürsüden büyük bir vukuf ve isa
betle açıklamaktadırlar. Bütün fikirlerin üzerin
de toplandığı açık gerçek şudur : Batı âlemine, 
medeni dünyaya kıyasla geri kalmış, .gelişememiş 
bir memleket halindeyiz. Bunun tarihî sebepleri
ni sosyal âmillerini tamam iyi e kavramış bir mil
letin evlâtlarıyız. Mâlik olduğumuz büyük potan
siyel kudreti harekete getirmek ve bir an evvel 
insanca yaşamanın çarelerini arayıp bulmak yo
lundayız. İşimiz çetindir, kendilerine ayak uy-
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duramadığımız, yetişemediğimiz toplumlarla ara
mızda açılan geniş uçurumu kapatmak zorunda
yız. Fakat önümüzde gidenler durmuyorlar. Hız
larını artırarak yürüyorlar. Biz vaktiyle yetişe
mediklerimizden çok daha hızlı gitmek zorunda
yız ki, hem aramızı kapatalım, hem artık onlara 
katılalım, bir hizaya gelelim. 

Bu çetin savaşı sadece arzulamak veya buna 
karar vermek neticeye ulaşmaya kâfi gelmez. Bu 
vadideki çalışmalar tesadüflerle, veya hesapsız 
enerjilerle başarıya varamaz. O halde hesabımızı 
yapmaya, yolumuzu, imkânlarımızı, şartlarımızı 
ölçüp biçmeye mecburuz. Sadece muayyen bir he
defi istihsal etmek için değil, en medeni ve mü
terakki milletlerde bile durumlarını korumak, 
ayakta durabilmek için plânlı hareket etmek en 
başta gelen şarttır. Bugün ileri ve geniş imkân]ı 
memleketler dahi, plân fikrinden müstağni kala
mıyorlar. Bu itibarla plân fikrinin karşısında ol
mak, bunu hor görmek asla iltifata şayan bir dü
şünce olamaz. Elimizde ve tetkikimiz altında bu
lunan birinci beş yıllık kalkınma plânı 15 yıllık 
bir derinliğe sahibolan bir bütünün ilk hamle saf
hasıdır. Yani buna büyük bir plânın uygulanma
sına başlama, noktası demek daha doğru olur. 

Plânlımızı hazırlıyanlar çalışmalarında birta
kım temel fikirleri tesbit etmiş ve buna bağlı ka
lacaklarını ifade etmişlerdir. Bunları; kalkınma
nın demokrasi düzeni içinde yapılması, adalet 
esaslarına dayanılması, sosyal hedeflerin belir
tilmesi ve bunlar arasındaki önceliklerin tesbit i 
gibi noktalarda telhis etmek mümkündür. Ancak 
plânın tanziminde hâkim olduğu belirtilen bu 
ana fikirlere ne kadar yakın ve sadık kalındığı 
daima münakaşa kabul eder bir durum arz edi
yor. Çünkü, bugünkü plân telâkkisi ve plân yap
ma tekniği araştırma, etüt bakımından çeşitli mü
esseseleri ihtiyaç gösteren oldukça komplike bir 
meseledir. Salim neticelere varabilmek için gayet 
dakik usullerle elde edilmiş donnelere ihtiyaç var
dır. Memleketimizde bu müesseselerin kurulmuş 
ve netice almaya yeter bir mazi yaşamış halde 
mevcudolduğunu iddia etmek imkânı yoktur. 
Onun içindir ki, tam ve kâmil şartlariyle bir 
plânın şartlarını ve esaslarını elimizdeki vesikada 
aramakta ne dereceye kadar haklı olduğumuzu 
düşünmek lâzımgelir. Biz ancak kendi şartları-
imiz içinde en iyi ve isabetli neticeye varıp var
madığımızı araştırırsak, insaf ve isabetle hareket 
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etmiş oluruz. Ben şahsan mâruzâtıma bu açıdan 
devam edeceğim. 

^Muhterem arkadaşlarım, bugün bizi ihata 
eden sosyal ve ekonomik alanı çıplak gerçekleriy
le tetkik ve tesbit edelim : (ierek zirai sahada, 
ıgerek sanayi alanında hissedilir bir emniyetsizlik 
karşısındayız. Bu bir. İç piyasamız istikrara ka
vuşmamıştır. Sermaye; daima muhtacolduğu em
niyet ve huzur vasatini bulamamıştır. Teşebbüs 
erbabı hangi sahanın en verimli ve memleketin 
âcil ihtiyaçlarına uygun olacağını tetkik husu
sunda kendisine rehberlik edecek Devlet müesse
selerinden, yardımcı kredi teşekküllerinden mah
rumdur. Bu iki. 

ı.Dış ticaret açığı kapatılmış, bu konudaki 
müşküller giderilmiş değildir. Bu üç. 

Bu .güçlükler elbetteki isabetli, muhkem, bir 
plânla ve o plâna uygun hareket etmekle izale 
edilebilecektir. 

Ancak bu konuda isabetli bir plân tanzim 
edilmiş olması, yalnız başına netice almaya kâfi 
gelmez. 

Tdtkik eylemekte bulunduğumuz plânda da 
Ibıı hususiyet mevcuttur. Nitekim, Türkiye'de 
Devlet Yatırım Bankası kurulmadıkça, kredi 
engelleri iJh'tiyaca uygun şekilde halledilmedik
çe, iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonu zamanında ve hal icaplariyle ahenkli ola
rak yapılmadıkça, Grev, Lokavt kanunları ve di
ğer pürüzlü işçi meseleleri çözülüp aydınlanın a-
dıkça, zirai sahada istihsal, istihlâk, bilgili ça
lışma, Devlet masraflarına katılma problemleri 
sağlam ve bünyemize uygun tedbirlere kavuştu
rulmadıkça, Toprak Eeformu yapılmadıkça, 

Elimizdeki plân istenildiği kadar ilmî, isa
betli şekilde tanzim, edilmiş olsun tatbikatta ba
şarıya ulaşamaz ve beklenilen hedeflere katiyen 
varılamaz. Şu halde, plânın başarıya ulaşması, 
ona müzahir olacak müesseselerin de plân kadar 
ehemmiyetle ve isabetle zamanında ele alınma
sına ve tahakkuk sahasına çıkarılmasına bağlı
dır. 

Diğer taraftan plânlı yatırımların teknik 
projelere bağlanması işi de keza plânın kendi 
bünyesi kadar ehemmiyet taşımaktadır. Bu 
problem, geniş bir teknik bilgiye, kalifiye per
sonele ihtiyaç gösterir. Bu sahada yapılacak 
küçük bir hata, büyük menfi neticeler doğurur. 
Bu mesele prezisyon istiyen bir çalışmadır. 
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Maalesef plânda, plânın kendisi kadar ehem

miyetli olan bu yan meselelerin ne şekilde hal 
olunacağına dair tatminkâr açıklamalara raslı-
yamıyoruz. Plânla muvazi yürümesi icap eden 
bu meseleleri küçümsememek lâzımdır. 

Misal olarak zirai sahada biraz gezinelim: 
Plân bize diyor ki : Bugün Türkiye nüfusunun 
% 77,3 ü tarımla meşguldür. Bu nisfbet çoktur. 
Eldeki plân 15 sene sonra bu nisbeti % 58 e in
diriyor. 

Evet nisbetlerde bir inme var fakat, Türki
ye nüfusu yılda % 3 gibi hızlı bir tempo ile ak
tığına göre 15 sene sonraki nüfusa nisbetle bil
fiil ziraat sahasında çalışacak olanların sayısı 
miktar itibariyle bugünkünden çok fazla olacak
tır. Türkiye topraklarının ekime salih arazisi, 
meralara, hattâ ormanlara tecavüz edilerek bu
gün âzami hadde vâsıl olduğu iddiasının yaygm 
bir hal alması karşısında bu neticeleri nasıl izah 
edeceğiz? 

Burada, eski bir hâtırama rücu edeceğim: 
Müsaade buyurursanız müsamahanızı suiistimal 
etmiyerek bir hâtıramı nakledeceğim: 195-6 yı
lında resmî tetkiklerde bulunmak üzere 5 vali 
arkadaşlar beraJber bir davet üzerine Amerika'
ya gittik. İkibuçuk ay, ekserisi zirai sahada ol
mak üzere kesif bir mesai içinde tetkiklerde 
(bulunduk, işimiz bitt i ; dönerken programımız 
icabı Ziraat Nâzın ile Amerikandaki tetkikleri
miz neticesindeki intihalarımızı mübedele etmek 
üzere bir toplantı yapıldı. Nazır bize Amerika'
nın yeryüzünde en yüksek standartta hayat sevi
yesine erişmiş olmasının âmillerini nerelerde bul
duğumuzu sordu, izah ettik. Biz de kendisin
den Türkiye'yi ziyaret ettiği malûmumuz oldu
ğuna göre, Türkiye hakkındaki intibalarıni söy
lemesini istedik. Tereddütle söze başladı ve de
di ki : «Kim ne derse desin, bir memleketin hak-
kiki serveti köprüsü, sanayii, falbrikaları değil, 
benim nâçiz kanaatime göre, nüfustur. Eğer bir 
memleket nüfusunu iyi kullanamıyorsa inkişafı 
müşkül olur. Türkiye'ye baktığımız zaman, nü
fusun yüzde 75 ini ziraatle müştagil görüyoruz. 
Siz nüfusunuzun büyük bir kısmını toprağa kap
tırmışsınız Geriye yüzde 25 kalıyor. Af buyu
run.» dedi, «Siz hanımlara fazla imkân vermi
yorsunuz. Bu yüzde 25 in yarısını da eve kapat
mışsınız, mütebaki bir nüfusla nasıl bir inki
şaf yapacağınızı cidden merak ediyorum.» dedi 
ve bir mukayese yaptı; «Amerika'da nüfusumu-
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zun % 11 i ziraatle meşguldür.» Bu % İ l nis-
bet bizim bugün ziraatle bilfiil meşgul olan nis-
betten çok azdır.. Sayı itibariyle takriben 16 
milyon insandır. Bizde halihazırda 21 milyon 
insan ziraatle iştigal etmektedir. Biz «bu ka
dar insanla 175 milyon insan besliyoruz.» Siz 
kendi nüfusunuzu beslemek için % 75 i harcı
yorsunuz, ona rağmen zirai hasılatınız kendini
ze yetmiyor, dışarıdan ithal ediyorsunuz. Bu iti
barla bu işi düzenlemeniz lâzımdır. Benim bu 
mâruzâtım da; 10 sene sonra nüfusumuzun 
% 58 i ziraatle iştigal edecektir, meselesini tet
kik maksadına matuftur. Bu % 58 in o günkü 
nüfusa göre zirai sahaya teksif edilmesi insanı 
düşündüren bir miktar arz etmektedir. Bu hu
susta bu mâruzâtımdan cesaret alarak toprak 
reformuna temas etmek istiyorum. 

Eğer biz köylerde oturup toprağa malik ol-
mıyan insanlara toprak vererek, halen ziraatle 
meşgul olmıyan insanları da zirai sahaya çek
mek istiyorsak bu toprak reformundan müspet 
netice alınacağına kaani değilim. 

Demin, Sayın Alican Türkiye'deki zirai iş
letmelerin bir izahını yaptı ve dedi ki, «ha
len 20 milyon 527 bin çiftçi ailesi var.» Muh
terem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de ekime 
salih araziyi bu kadar aileye taksim edersek, 
ailJe başına 77 dönüm düşer. Anadolu'nun çoj-
rak, verimsiz topraklarını, orman içinde açıl
mış arazinin kudretini hesap edersek 77 dö
nümlük bir ziraat ünitesinin ne hâsıla vere
ceğini hesap etmek kolaylıkla mümkündür. 

Yine hemen Amerika'ya temas etmek iste
rim : Amerika'da beher çiftçi ailesine isabet 
eden arazi 720 dönümdür. Bu rakamlar tet
kik edildiği zaman zirai sahada çalışan bu in
sanlara nisbetle ziraatimizin ne kadar düşük 
ve randımansız olarak yapıldığım izah. eder. 

Söz ziraatteyken bir noktaya daha temas 
etmek isterim; bizde arazi gayrimuntazam 
bir şekilde tapulanmıştır, tarla hudutları gi
rintili çıkıntılıdır, bu şekilde hudutları ağaç
lar dikmek veya hendek açmak suretiyle mu
hafazaya çalışırlar. Bu ivicaçlı sahalara trak
tör değil, saban bile giremez. 'Size buna ait 
bir misâl vereyim. Holânda'da bir kanun ya
pılmıştır, onda denmiştir ki; «toprak an
cak bendesi şekillerle taksim edilir ve kadast
roya bağlanır.» Orada halk, komşular kendi 
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aralarında bu işi hallettiler, ihtilaflarda da 
Devlet hakemliğini yaptı. Şimdi Holânda'dan 
tayyare ile geçtiğiniz zaman bütün 'arazinin 
hendesi olduğunu, hendesi şekilde ayrılmış 
bulunduğunu görürsünüz. Bu küçük tedbir 
bille Holânda'da istihsalde \% 10 nun üstünde 
bir artışa götürdü. Bendeniz, bu plânda bu 
şekilde incelenmiş ve bu şekilde nizama bağ
lanmış tedbirlere tesadüf ettiğimi hatırlamı
yorum. 

Müsaade buyurulursa, biraz da, plânın 
gelir kaynakları üzerinde durmak istiyorum. 

Plânda deniyor ki, «ihtiyacımız olan ge
liri, iç kaynaklarımızda yapacağımız taısar-
rufllarla ve bu tasarrufları harekete geçire
cek dış yardımlarla, bunlar da yetmezse iç 
kaynaklarımızdan arayacağımız ilâvelerle ta
hakkuk ettireceğiz.» 

Sayın Alican yine bu mevzua temas eder
ken, «kalkınma sadece arzu ile olmaz, elbet
te fedakârlık ister.» dedi. Bu noktada ken
dileriyle ittifak etmemeye imkân yok, Ama 
îedakârhkiarm şekli ve mahiyeti üzerinde 
biraz tevakkuf etmek istiyorum. Tetkikler 
neticesinde anlıyoruz ki, plânın tahakkuku 
için kabul edilen nisbetler gelir kaynaklarımız
da 1 800 000 liralık bir artışın elde edilmesi
ni zaruri kılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu farkı vergiyle 
kapatmaya karar verdiğimiz takdirde, her Türk 
yılda 50 liranın üzerinde vergi ödiyecektir. Sos
yal adalet prensipleri göz önünde tutularak bu 
fedakârlığı, varlıklılara fazla, dar gelirlilere 
az dağıtacak olsak bile aile başına asgari 300 
liraya yakın bir vergi yükü tahmil etmek icab-
edecektir. Benim anladığıma göre kalkınma, 
bir toplumum ferden fedakârlığa tabi tutulma-
siyle değil, millî servetin, memleket kaynakla
rının bir kelime ile memleket potansiyelinin ha
rekete getirilmesi suretiyle tahakkuk eder. Aksi 
halde inkişaf olamaz. Memleketin yeraltı ser
vetleri, su ürünleri, eşsiz turistik imkânları 
kendilerine sıra gelmesini âdeta feryatla taleb-
edecek hale gelmişken kalkınma hızını vergi 
artışına bağlamak tetkika değer bir mevzudur. 
Şu tabloları dikkatle tetkik etmeme müsaadele
rini rica edeceğim. Plâna göre bizim millî geli
rimiz 1962 yılında 38,5 milyardır ama bu 1967 
yılında 50 milyara vâsıl olacaktır. Yine bu 
1977 yılında 91,5 milyara çıkacaktır. îlk ba-
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kışta bu artış göz doyurucu ve insana, âdeta si-
hirkâr bir kalkınma tesiri mahiyetini arz ediyor 
ama vaziyet öyle midir? Bundan evvelki 15 yıl
da millî gelirimizin manzarası ne idi? Ben arz 
edeyim : Cumhuriyetin ilk senesi bütçe 140 mil
yon lira imiş. İlk 15 sctiede 249 milyona çık
mış. ' İkinci 15 senede ise 1 milyar 566 milyona 
çıkmış. Şu hale göre şimdi plâna esas ittihaz 
edeceğimiz 15 yıldan evveıki 15 yılda memle
ket bütçesinin artışı % 522 dir. O devre plân
sız devredir, önümüzdeki plânlı devre için ya
pılan tahminler ise şudur : 1962 de 10 milyar 
164 milyon olan bütçe 1977 de şayet hesaplar 
doğru çıkarsa 33 milyara ulaşacaktır. Bu he
saba göre artış nisbeti, % 230. Plânsız devirde 
% 520 - 522 artan bir şey plânlı devirde bütün 
imkânlarımızı zorlıyarak ancak bu miktara çı
kacaktır. 1962 - 1967 yılları arasında, yani 
önümüzdeki beş yıl içinde artış niiısbeti % 81 
olacaktır. Halbuki plansız devirde, ilk beş yıl 
arasındaki artış nisbeti % 1.80 dir. Plâncı ar
kadaşlarım bana derici- ki enflâsyon olduktan 
sonra bu imkânlar kolaylıkla sağlanabilir. Aca
ba bu artışı sadece enflâsyona bağlamak müm
kün müdür? Hepimiz biliyoruz ki 1958 yılın
da: enflasyonu âdeta kökünden kazımak için 
birçok tedbirlere başvurduk ve bu tedbirlere o 
devirden itibaren harfiyen riayet edilmektedir. 
Eğer artış bir enflâsyon unsuruna dayansaydı 
o andan itibaren bir şût yapacak ve enflâsyonun 
menfi tesirleri belli olacaktı. Halbuki tezayüt 
aynı tempo ile devam etmekte ve plânm tahak
kukuna mesnet teşkil eden tahminler bile bu. 
tezayüde istinadcttirilmektedir. 

Şu halde, aıntüşlla-ri!, fertler nasıl zamanla bir 
tekâmül seyri içinde iseler, nasıl insan yası 
ilerledikçe mesaisinin çoğalması sayesinde daha. 
geniş maddi imkânlara sahibolursa, milletlerin 
de ihtiyaçlarını gidererek, noksanlarını tamam-
lıyarak, gelir kaynaklarım harekete getirerek 
zamanla tabiî bir tekâmül seviyesi içinde bulu
nacağına istinadettirmek ieabedeeektir. Plânın 
bize vadettiği, bize sağhyaeağı nisbetler üzerin
de ısrarla durmamız lâzımdır. Ben bunları şu 
maksatla arz ettim; bizde yanlış bir telâkki var
dır, plân meselesi o hale geldi ki herkes şu plân 
çıksa, formaliteler tamamlansa her- şey güllük 
gülistanlık olacak, memurunda da., esnafında da, 
tüccarın da gelirlerinde büyük bir inkişaf olacak 
kanaati içine girmiştir. Herkeste aynı kanaat 
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mevcuttur. Hakikat şudur ki, plân bizi bilâkis 
fedakârlık ve tahditlere mecbur edecek bir ma
hiyet taşımaktadır. Bu bir felâket değildir. Bu 
memleketin terakki ve tealisi için yapmamız 
icabeden gayrettir, tutmamız icabeden yoldur. 

Millî Birlikçilerin temsilcisi arkadaşımız, de
min burada güzel bir noktaya temas ettiler : 
«Plânı, millete lâyık olduğu şekilde anlatınız. 
Yoksa hayal kırıklığı olur.» dediler. Doğrudur. 
Millet plânın tahakkuku için yapmaya mecbur 
f ed akâ rlıkl arı b i 1 mel idi r. 

Plân der ki, 19G2 yılında, her Türk, kazan
dığı 100 liranın 73,2 sini sarf edecektir. Ama 
1967 yılında ancak % 7,9 unu sarf edebilir. 
Daha sonra 1977 yılında ancak 100 liranın 63 
lirasını sarf edebilir. Plânımızın tahakkuku bi
zi evvelâ tasarrufa mecbur eden bir mâhiyet
tedir. Mademki plân bu esaslarla kabili tat
biktir, tasarruf (kararla, emirle olmaz, o halde 
tasarruf bir milletin psikolojisine yerleşmeli-
dir. 'Tasarruf, milletin nereye vâsıl olaıcağmı 
görmesi ve 'karar 'vermesi ile mümkündür. O 
halde plânın millete takdimindeki samimiyet, 
plânın millete takdimindeki zaruret buradan 
ne'şedediyar. 

Plânın 2 nci kaynağını dış yardımlar teşkil 
ediyor. Bu mesele de bence halle muhtaç bir 
mahiyet arz ediyor. 

Geçenlerde, kennedy'nin Dış Yardım Müşa
viri, Amerikan'nm eski Moskova ve Hindistan 
Sefiri, öhester Bowls bu yardım meselesinde 
bir deklerasyon neşretti. Dedi ki, «Biz, Ameri
ka milletine büyük fedakârlıklar tahmil ediyo
ruz. Bundan sonra bu meselede daha hassas 
davranacağız.» 4 katagoriye ayırıyor milletleri 
1 nci 'katagori diyor, yıllık 'geliri 350 doların 
üzerinde olan ve iç ekonomisini tanzim etmiş 
memleketler, meselâ Yunanistan gibi... ikinci 
katagioriye dâhil olanlar, yıllık geliri #50 mil
yon doların altında, fakat 'kendilerini geliş
tirmek için doğru yolları bulmuş >ve tatfcikma 
başlamış memleketler Hindistan, Pakistan, Ro
dezya ve daha sayamadığım başka memleketler 
ki, Türkiye bu ikinci katagorânin içinde yok
tur. 

Üçüncü katagoriye dâhil olanler henüz 'ken
di eikonomik bünyelerini tedavi etmek için ça
balama halinde -olanlar. Dördüncü katagoriye 
girenler ise perişan bâr durumda olup yardım
la kalkınması imkânsız olan memleketler ki 
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saymadığımız memleketler kendilerinin (hangi 
katagoriye dâhil olduğunu: bilirler diyor. Biz 
tadadedilmediğimize göre, acaba bu katagori-
nin neresindeyiz? Şu halde dış yardım için ev
velâ bir iç istikrara kavuşmak, saniyen ekoıuol-
mik düzeni ilmî usullerle, pürüzsüz şekillerle 
kurmak lâzımdır. IBu plânın ekonomimizi ilmî 
usullerle ve herkesi tatmin edecek şekilde kur
ması lâzımgeldiğine innaıyorum. Bu vasfa yük
sek mesainiz sayesinde geleceğimize de inant-
yorum. OBunun içindir ki, iç istikrarın buna 
bağlı olduğuna ve Türkiye huzurunun plânlı 
bir kalkınma ile kabili tahakkuk olduğuna 
kaaniim. Bu mesele hususunda maruzatım 
bundan ibarettir. 

Beni dinlemek lû)fcfunda bulunduğunuz için 
şükranlarımı arz edenim. (Alkışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ, 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem 

Başkan, değerli senatörler, bundan 15 yıl ka
dar önce memleketimize gelen Amerikan İkti
sadi Yardım Heyeti üyelerinden birisinin has
talığı dolayısiyle davet olunmuş, tedavisine me
mur edilmiştim. Bu zat ile bir müddet meşgul 
oldum. O zaman !Mc. Guire adındaki bu zat 
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Orta - Doğu kıs
mı Direktörü idi. Temaslarım esnasında ,bana 
dedi ki: «Üçbüçuk aydır memleketinizin ikti
sadi şartlarını yakından tetkik ettim, meşgul 
oldum. 'Tetkiklerimin neticesinde size şunu söy-
liyebilirim ki, memleketinizde birçok teknik ele
manlar var, kendinize göre bir politika takibedi-
yorsunuz. Fakat, sizin en büyük eksikliğiniz, 
memleketinizde ekonomi uzmanları (olmayışı
dır.» Ben kendisine oı zaman, bizde bir İktisat 
Fakültesinin mevcudolduğunu söyledim. 

Dedi ki: İktisat Fakültesi, bundan çiok ev
vel, 50 sene evvelki teorilerle uğraşmaktadır. 
Bulgun modern ekonomi bambaşka yönlerde ge
lişmektedir. Ve sizin memleke'tizin refaha ka
vuşması ekonomi konsepsiyonunun tekemmüle 
erişmesi ile olacaktır. ISdzde bâzı ekonomistler 
görüyoruz. Fakat bunların hakiki ekonomi edü-
kasyonu alması için onları ihtisasa tabi tutmu
yorsunuz. Ve memleketiniz bir ekottıomist buh
ranı içindedir. 

Ondan bu yana, hâdiseler gösteriyor M 
modern iktisadi zihniyetin eksikliğini daima 
hissetmekteyiz. Şimdi Yüksek Senatonun hu-
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zurlarına getirilen plân, (Karma- Komisyonun J 
gözü ile, demokratik düzen, içinde imkânlarımı- I 
zı ve kabiliyetlerimizi en uygun şekilde sefer- I 
ıber ederek ve sosyal adalöt ilkesini göz önün- I 
de tutarak kalkınmanın tek yoludur, şeklin- I 
de değerlendirilmiştir. 

Muhterem arkadaişlarım, plânı espirisiyle, 
felsefesiyle ve varmak istediği Ihedel'i ile bura
da politik 'bir açıdan 'tetkik etmek zorunda
yız. Takdir buyurulur ki, plân bizim önümüze 
geldiği hüviyeti ile ancak, bir seminer konusu 
halindedir. Halbuki ne Karına Komisyon, ne 
Senato ve ne de Meclis böyle bit- seminer mesai
sini yapmaya yetkili organlar değildir. Bende- I 
niz, bu noktadan hareketle kritik yapacağım. 
(lönül arzu ediyor ki, bu plân üniversitelerimi
zin ve bilhassa ticaret odalarımızın, iktisat oda- I 
I arımızın, sanayi odalarımızın tanınmış iş ve 
sanayi adamlarımızın süzgeçlerinden geçtikten 
ilgili kısımlarının 'kritiği yapıldıktan sonra 
huzurunuza gelmiş olmalı idi. Halbuki, kalkın
ma plânı bu şekilde gelmemiştir. Ayrıca Par
lamentoya ve Karma- Komisyona son edisyon 
ancak, 15 gün önce tevdi edilebilmiştir. 

Plânın hüviyeti, plânın hedefi olarak şu hu
susu belirtebilirim, plân, Devlete ait kamu hiz
metlerinin yanıbaşmda bu memleketin muasır 
medeni memleketler seviyesine ulaştırılması 
için kalkınma hedefi gütmekte ve bunun için de 
% 7 bir hız tesbit edilmiştir. Bu % 7 hız, 
OECD nin kabul ettiği % 3,5 hıza göre fazla
dır. Fakat bizim bir taraftan nüfus artışımızın 
% 3 gibi büyük bir sürat göstermesi ve bir ta
raftan Batı ülkeleriyle mesafeyi kapatmak mec
buriyetinde olduğumuz keyfiyeti bu % 7 hızı 
plâna esas kabul ettirmiştir. Bunun üstündeki 
hız daha fazla mesafeyi kapatmayı temin ede
cektir. Fakat buna iktisadi bünyemizin gücü 
müsait değildir. % 7 nin altındaki hız, nüfus | 
artışı dolayısiyle, ancak aradaki mesafeyi muha
faza edebilecek, kapatmayı sağlı yamıyacaktır. 
Binaenaleyh, % 7 kalkınma hızı kâfi görülmüş
tür. Bu % 7 kalkınma hızının tahakkuku için 
ileri sürülen malî porte maJûmuâlinizdir. 1902 
yılının bütçe vergi gelir nisbeti, Sayın Maliye1 

Bakanının söylediği gibi, 7 milyar 200 milyon j 
lira civarındadır. Böyle tahmin ettiklerim söy- I 
lemislerdir. I 

Halbuki, 1962 - 1963 yılı kalkınma projesi- I 
nin tahakkuku için 9 milyar liralık bir malî J 
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porte mevcuttur. Arada 1 milyar 800 milyon 
lira gibi bir fark var. Bu kalkınmanın iç, finans
manına tekabül etmektedir. Bu para nereden 
temin edilecek? iç finansman hangi iş için kay
naklara başvurulacağı açıklandı; bunun özeti 
şudur ki : Bize birtakım yeni vergi mükellefi
yetleri getirmektedir. 

İlk önce şu hususu belirtmeyi arzu ederim 
ki; bu iç finansmanın vergi suretiyle vatandaşa 
tahmil edeceği yük, ferdî yük olmakla beraber, 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz özel sektör
de de birtakım reperküsyonlar yapacaktır. 
Simdi, tekrar, müsaade buyurulursa, plânın tü
mü üzerine eğilerek oradaki hususiyetleri ve 
plânın doğuş şeklini tahlile çalışayım : Ben, bu 
plânı muvaffak olmuş bir akademik tez olarak 
telâkki ediyorum. Çünkü, Devlet Plânlama Teş
kilâtı, Ankara'da fonksiyone edilen ve memle
ket sathında her hangi bir araştırma merke
zinden mahrum olan bir organizasyondur. Yani 
oradaki çok değerli arkadaşlarımız daha ziyade 
teorik imkânlar çerçevesi içerisinde çalışmakta
dırlar. Filhakika, plânın mesnedi olan en mü
him hususlardan birisi istatistiklerdir. Memle
ketimizdeki istatistiklerin doğru olduğunu, sıh
hatli olduğunu iddia etmeye, kabul etmeye ma
alesef imkân yoktur. 

Size bir misal vereyim. Meselâ, ölüm sebebi 
istatistiklerini ele alalım. Bu istatistiklerin ger
çekle asla alâkası yoktur. Çünkü, istatistiğe 
dâhil olan ölüm sebepleri, ölenlerin canlı iken 
hastalıklarının teşhis edilmesine bağlıdır. Bu 
da, ancak, hastanelerde veya evlerinde tetkik 
('dilmek imkânına sahibolan insanlara aittir. 

Bizim memleketimizde ölüm teşhislerinin 
% 90 ı belediye hekimleri tarafından, hasta öl
dükten sonra yapılan tahminî teşhislerden iba
rettir. işte böyle bir isabet mesnedine dayanan 
ölüm istatistikleri türlü etütlere kaynak olarak 
kullanılır. Buna benzer birçok misaller verebi
lirim. Şu halde, birçok dallarda bizim istatistik 
rakamlarımızın gerçekle ilgisi gayet sathidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, memleket sat
hında mahallî organizasyonları olmadığına, nü
fusun % 78 ini teşkil eden köylü kütlesi üze
rinde mahallî etütler yapılmadığına göre plâ
nın bu memleketin hakiki bünyesi üzerine tat
bik edilecek bir bünye taşıdığını söylemek im
kânsızdır. 
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Şüphesiz ki, plân ve program, medenî çağın 

vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak, mâna ve 
şümulünü takdir ve tâyin etmek de şarttır. 
Bizim burada müzakere ve münakaşa edeceği
miz ve bir fikir birliğine varacağımız husus 
plânın teknik veçhesi olamaz. Millî politikamı
za taallûk eden tarafı ile burada meşgul olaca
ğız. Bunu yapabilmek için de plânın hakiki 
ilim ve tecrübe süzgeçlerinden geçerek buraya 
gelmiş olması lâzım idi. Bu itibarla plânın te
orik vasfının realitelerle alâkasının ne dere
ce olduğunu tâyin ve takdir hakikaten bir ko
nudur. Muhterem senatörler, müsaade buyu-
rulursa, plânın kalkımanın genel espirisini, bir 
rejim felsefesi içinde mütalaa etmek istiyo
rum. 

Evvelâ plânın istinat ettiği temel fikirler
den bir tanesi, elimizde metni mevcut plânda, 
kalkınma hızının % 7 olacak şekilde yatırım ya
pılmasıdır. Bu vasfı temin etmek için ileri 
sürülen diğer bir husus da, artan istihlâki ka
patmak için, işsizliği önlemek için, yani ha
yat standardını yükseltmek için nüfus artımı
nı kısıntıya tabi tutmak. Demek ki plân iki 
esas temel üzerindedir: Birisi: Batı âlemi ile 
aramızdaki mesafeyi kapatmak için yatırım 
yapmak, diğeri: Nüfus artımını durdurmak, 
istihlâk, işsizlik ve istihdam imkânsızlıkları
nı bu vasıta ile kapatmak. 

Şimdi, bu iki temel unsuru, bir tarafta mu
hafaza ederek, dünyanın başka Batı memle
ketlerinde iktisadi kalkınma nasıl olmuştur?.. 
Kısaca ona göz atalım. Evvelâ Batı demokrasi
lerinin en mükemmel örneği olan Amerika'yı 
ele alalım. Bugün Amerika'da fert başına dü
şen gayrisâfi millî hâsıla 2 717 dol'ârdır. Acaba 
Amerika bu seviyeye nasıl ulaşmıştır? Bir plân
lı kalkınma mı yapmıştır?.. Malumdur k i ; Ame
rikanın devlet konstrüksiyonunda hâkim olan 
temel zihniyet tamamen ademi merkeziyet, de-
santralizasyon zihniyeti, sistemidir. Bunun ve
ciz bir ifadesi Cumhurbaşkanları Jefferson'-
ıın mezarının tavanında yazılı şu sözlerdir. 
«Cumhurbaşkanı olunca ilk düşündüğü şey, 
devlet nüfusunu mümkün olduğu kadar daralt
mak olmuştur, çünkü demokrasinin ilk şartı 
budur.» 

tşte Amerika bu zihniyet temeli üzerinde 
ekonomik yapısını kurmuştur. Bugün Ameri
ka'da stato'iıı tam bir otonomi içinde olduğu, 
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teşriî ve icrai tasarruflarda tamamen bağımsız 
olduğu herkesin malûmudur. Federal Hükü
metlerle Amerika'nın mahallî Devletleri arasın
daki iktisadi münaselbet sadece Federal Vergi 
ödemekten ibarettir. Her statı ayrı bir Devlet 
vasfını taşıyacak kadar hürdür. Amerika'da 
özel sektör hiçbir zaman Devlet sektörünün bas
kısı altına konmamıştır. Kamu hizmetlerinin 
çjoğu dahi otonom bir hüviyette işlemektedir. 
Meselâ; hizmetlerinde Devlet sadece vatandaşla
rın sağlığını koruma vazifesini takab'bül etmiş
tir. Hiçbir ferdin apandisitini, safra kesesi ilti
habını tedavi ile kendini mükellef addetmez. 
Bunun için hastalık tedavisini özel sektöre bı
rakmıştır. O halde küratif hekimlik özel sektör
de, prevantif hekimlik Devlet sdktöründedir. 
Çalışan her insan, sağlığı için muayyen bir prim 
ile sigortalıdır, ki bizimi plânımızda da sosyal 
güvenlik mefhumu içerisinde buna işaret olun
muştur. Falkat Amerika'da bir fert hasta oldu
ğu zaman, sigorta pirimini ödediği için sigorta
dan ücretini alarak, dilediği yerde kendisini te
davi ettirir. Bu da özel sektörün sahası içinde
dir. 

Demek ki, biz Devlete birçok mükellefiyet
ler yüklemek, Devletin sırtındaki yükü ağırlaş
tırmak durumunu Amerika'nın iktisadi gelişme
sinde göremiyoruz. Amerika'nın iktisadi ve içti
mai bünyesi tamamen şelf kontrolü halinde ken
di kendisine işliyen cihazlar halinde yürümekte
dir. özel sektörün serbestçe inkişaf ettiği Ame
rika'da spekülâsyon, enflâsyon gibi iktisadi buh
ranlar pek nadiren, ancak, harblerden ve büyük 
depresyonlardan sonra görülmüştür. Çünkü 
Anıerika'da sermaye, çalışan daha iyi çalışan 
her insanın ortalk olabileceği bir imkân halin
dedir. Bugün faraza büyük şirketlerden Gene-

j rai Motor Şirketlerinin binlerce hissedarı vardır. 
Bu hissedarlar bu müessesede çalışanlardan da 
olabilir, bunun dışında çalışanlardan da olabi-

\ lir. O halde kolektif iş fonksiyonu Amerika'da 
I ' galiptir. Kapitalist sistem, kapitalistler hâkimi-
' yeti mevzubahis değildir. Ve bu yüzdendir ki, 
• Amerika'da kapitalistlerin çalışanları, işçi küt-
I leşini; emekçileri sömürmeleri katiyen bahis 
', mevzu değildir. Ve böylece sömürücü bir züm-
! re hâkimiyed de yoktur. 

Şimdi totaliter zihniyetin örneğini teşkil eden 
i Sovyet Rusya'ya bakalım. Burada tam bir sant-
i ralizasyon sistemi hâkimdir. Devlet bütün 
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potansiyel i avucunun içinde tu tmak tad ı r . İnsan 
sürüler inin emeğine bir insafsız pa t ron gibi ta
sa r ruf hal indedir . Ve bu re j im'a tmosfer i imli
de ekonomik plânlar la gelişmesini yapt ığ ını id
dia e tmektedir , Sovyet Rusya. Burada da ileri 
sürü len mucip sebepler aynıdır . He r yerde söy
lend iğ i giibi Rusya 'da da haya t s tandardını yük
seltmek, insanlara daha iyi yaşama imkânı ve 
'millî refahı sağ lamak ve bunlar ın da periyodik 
ka lk ınma plânlar ı ile temin edileibileeeği fikri 
hâkimdir . F a k a t , şahsan gözümle görmek fır
sat ını bulduğum bu ülkede hiçbir zaman insan 
la r söylendiği, vaat edildiği refah seviyesine, 
h a y a t s t anda rd ına ulaşamamışlardır . Ayrını , 
fer t basma düşen gelir, hayat s tandar t la r ın ı 
idame için harcama mecburiyet inde •oldukları 
zarur i masraflar , Devletin bir eliyle verdiğini 
ölbür eli ile alması gibi bir s i rkülasyondan iba
re t t i r . 

B u n a ilâveten de insanlar hürriyetten, 'insan 
haklar ından tamamen mahrumdur . iMoselâ, Rus
ya 'da bü tün gayretlere rağmen adam ıbaşma allı 
.buçuk metrekare ikametgâh düşmektedir. Herkes 
bir 'evin bir odasına yerleştirilirken tamaıinen bir 
sat ıh ölçüsü yaparaktan yerleştirilmekte, kaç de
fa altı buçuk metrekare varsa oraya o kadar in
san yerleştirilmektedir. Diğer taraf tan aynı yer
de b i r başka insan da oturur . Mutfak sırası, 
şu şu aileler, tuvalet sırası gem' bu aileler ara
sında taksim edilmiştir. İşte plânlı kalkınmanın 
başka bir örneğinin tatbik edildiği totaliter rejim 
alanında refah seviyesi ve insanlara 'vadedilen 
hayat 'budur. Ve bu memlekette de sosyal adale
t in temin edildiği ve insanların sosyal adalet 
içinde yaşatıldığı iddiaları , demokratik bir düzen 
içinde bulunduklar ı kendi radyolarından da 'her 
vesileyle dünyaya yayılmaktadır . Faka t burada 
ne maddi , ne de mânevi mânada içtimai adalet
ten veya insan refahından bahsetmek imkânsız
dır . 

Bölgeler içinde müta lâa edersek Özbekistan'
daki vatandaşın, Türkistan 'daki vatandaşın veya, 
Rusya 'n ın şu 'veya bu bölgesinde yaşıyan 'bir Rus 
vatandaşının hayat seviyesinin yüz sene üncesin-
dekinden hiçbir farkı yoktur. 

Şimdi, bir '3 noü örnekle .sözlerimin sonuna ge
leceğim. B u da İ ta lya 'n ın yapmış olduğu iktisadi 
kalkınmadır. İ ta lya 2 nei Dünya Savaşından son
ra ekonomik kalkınmasını en süratli ve en mii-
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j kemmel bir şekilde; başarmıştır. İ talya 'nın kal

kınması sadece iktisadi yayılma şeklinde değil, 
aynı zamanda bir bünye değişikliği halinde mey
dana gelmiştir. Daha 10 sene öncesine kadar 
•başlıca zirai ve ekonomik bir bünyeye sahibolan 
İtalya, bugün ziraat ve sınai arasında, iyi bir mu
vazene kurmuştur . ıSmayi sahadaki art ış eko-

I nomik sahadaki art ıştan daha büyük 'ölçüde ol
muş ve son iki yolda sınai art ış temposu ekono
misinin iki misline- yükselmiştir. Sınaideki bu 
artış üstelik hammadde noksanlığına rağmen ol
muştur. ıSon yıl larda İ ta lyan ekonomisinin bariz 

1 vasfı 'Süratli kalkınmadır, f i lhakika 1950 sene
sinde ıgayrisâl'i millî 'hâsıladaki art ış % ;V^ hkeıı 
son on yıl içerisinde bu farklı bir art ış göstermiş
tir. İtalya ekonomisinin yükselmesinde en çok 
d ikka t i .çeken, i > ait i - Almanya 'da olduğu gibi, 
yükselen -ekonomik art ış paraya, daha fazla 
tahdit ler koyarak değil, fakat bâzı tahditleri kal
dırarak hareket etmesidir. İtalya İkinci Dünya 
Harbindeki acı tecili bel erden sonra enflâsyondan 
kaçınmıştır. Bilhassa 2 nci Dünya Harb inden 
sonra p a r a değeri üzerindeki tesiri İ ta lya 'da uya
rıcı bıir rol oynamıştır . Sürat l i kar a r la ra gidıik 
ıniş, f la rbde 'büyük tahribata mâruz kalmasına 
rağmen halliden sonra para politikasındaki İsa
betli kararları ve tatbikatı sayesinde ekonomisini 
ayakla tu tmuş ve Avrupa 'da en iyi ekonomik du
rumu haiz bir memleket olarak tanınmıştır. Fi l
hakika harbi mütaakıp ticari 'bankalardaki .mev
duatın yüzde 2o inin uMerkez 'Bankasına yatırı l
ması şart koşulmuştur. Reeskont haddi yüzde 
dörtten yüzde beş buçuğa çıkarılmıştır. Amme 
(masrafları kısılmıştır. Demin bir arkadaşımızın 
«bu plânı, millî -bünyemize ve halk efkârına mal 

[ etmelidir» hususundaki isabetli 'görüşüne bir mi
sal olmak üzere bunu arz ediyorum. İtalya'da ted-

I bir olarak masraf lar ın kısılması yoluna gidilmiş
tir. Bir taraf tan para politikasını, para kıymetini 

I sabit tutmak, bir ta raf tan da masrafları kısmak 
I suretiyle olmuştur. 1916 - 1918 arasında yapılan 
I tedrici devalüasyon İtalyan liretini korunabile

cek kir duruma 'getirmiştir. "1919 senesinde bir 
dolar için teshil .edilen '625 liret, bugün aynı kıv-

I metini muhafaza etmektedir. B u tar ihten heri de 
I bu dolar paritesi sabitt ir . Ve bugün liret dünya-
I nm kuvvetli para lar ından biri olmak vasfını taşı-
I maktadır. Üniki senede para arzı senede % 12 
I nlsbetinde artt ığı halde para istikrarı muhafaza 
I edilmiştir. Hammaddeler in dışardan alınması za-



C. Senatosu B : 
ruretine rağmen İtalya'nın mâmûl madde ihracı 
muntazaman artmıştır. 

iBu hususta, yine demin İhsan Sabri Oağla-
yangil arkadaşımın verdiği misalden tenebhühle 
bir şey arz edeyim. 

Memleketimizin hakikaten inkişaf ettirilmeyi 
bekliyen ımaddi 've mânevi birçok kaynakları var
dır. Meselâ, benim seçim bölgem içinde bulunan 
krom madeni. iBiliyorsunuz ki, dünyada 1 nci de
recede krom müstahsili mevkiinde idik <vc ilırac-
ediyordıık. Son altı sene zarfında krom istihsa
limiz muntazaman düşmüştür. Üeyüz kırk bin, 
dörtyüz bin krom istihsal ederken bu yıl 
elimizdeki krom istihsali programımı göre is
tihsal elli bin tona indirilmiştir. Çünkü mem
leketimiz. 'Rusya Hükümetiyle rakip haldedir, 
damping yapma yolundadır. Dünyada en çok 
krom ihraç etmemize rağmen krom ihracımız 
tehlikeli bir durumu girmektedir. Şimdi imra-
da karşımızda misal olarak mütalâa edeceğimiz 
bir keyfiyi1! var. Bizim krom ihracımız tehli
keli bir dunun arz etmektedir. Şimdi, karşımız
da mesele olarak mütalâa edeceğimiz bir key
fiyet vardır. Bizim, milyonlara, belki de mil
yarlara varacak tesislerimiz mevcuttur. Krom 
istihsal edilmektedir. Buna rağmen istihsalin 
")0 l)in tona indirilmesi bize, bu tesislerin boşa 
islediğini ve ters ekonomi sisteminin cari oldu
ğunu göstermektedir. Belki de ileride krom 
ocaklarımız kapanacaktır. O halde plân ve te
sis yapmak, tek başın';! meseleleri halletmemek-
tedir. Beynelmilel bir bünye içinde olduğumuzu 
ve bunda milletlerarası ekonomik cereyanların 
tesirini hesaba katmamı/ zaruridir. 

Tekrar İtalya'ya avdet ediyorum. 1959 da 
764 milyon dolar fazlalıkla tediye bilançosu
nu, bütçesini İtalya yapmıştır. İtalya bu para 
politikası yanında, yine arkadaşımızın isabetle 
temas ettiği gibi. turizm endüstrisini son dere
ci' ustalıkla kullanmış ve tediye bilançosunda -
ki yüksek dolar farkının temininde turizm en
düstrisinin büyük faydaları görülmüştür. Buna 
bir misal -olardık komşumuz Yunanistan'ı da ve
rebilirim. Yunanistan geçen yılki bütçesini 30 
milyon dolar fazlalıkla kapatmıştır. Ve bir 
milyar dolara çıkan bir geliri turizm endüstri
sinden sağlamıştır. 

Şimdi Muhterem Başkan ve sayın senatör
ler, bizim iktisadi plânın tahakkukunda istedi
ğimiz espri nedir? Ne olmalıdır? İtalya'da, de-
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min arz ettiğim hayat seviyesinde, para kıyme
tinde ve iktisadi bünyede süratli bir gelişme 
olmuştur. Fakat, İtalya'nın her tarafı aynı 
çapta, ekonomik inkişafa mazhar olamamıştır. 
Malûmuâliniz İtalya'nın kuzey bölgesi endüstri 
sahasıdır. Buradaki hayat standardı ile istih
dam imkânları güney bölgesine nazaran daha iyi
dir. Fakat, onlar bu müşkilâtı da şöyle hallet
mişlerdir. Kuzey bölgedeki sürprodüksiyon 
imkânları güneydeki yoksun bölgelere aktarıl
mış ve oradaki iş istihdam imkânları ile hayat 
standardının yükselmesi temin edilmiştir. Son 
iki sene zarfında, güney bölgesindeki iş istih
dam imkânları gayet iyi bir nisbette artırılmış
tır. O halde bizim plân ve ekonomik espirimiz-
c]e acaba hâkim olan unsur nedir? 

Bir kere plânda devletçilik mi galiptir, yok
sa serbest teşebbüse mi hâkinıiyet verilmiştir? 
Bellidir. Devletçi bir vasıf taşımaktadır, benim 
şahsi intibaıma göre. 

Yapacağımız işlerde sürprodüksiyon sahalar 
mı ön plânda ele alınmıştır, .yoksa yoksun böl
geler mi ele alınmıştır? Bu da münakaşa edil
miştir. Plân Karma Komisyonunda bâzı teklif
ler yapılarak bâzı yeni kararlar plâna ithal 
edilmiştir. Kanaatimizce memleketin verimi 
fazla olan kısımlarına bu yatırımı tahsis et
meli ve yatırımın da, sanayiye mi, yoksa zi
rai sahalara, mı verileceği tesbit edilmelidir. 
Bundan sonra isürprodüksiyonla, yani bir ku
ruşu dahi mümkün olduğu kadar yüksek ran-
tablite değerlerine çıkarmakla kalkınma im
kânlarından yoksun kısımlara yardım temini
ne gidilmelidir. FAO Teşkilâtının açlık kam
panyası programında bu yola gidilmiştir. Yani 
bir memlekette açlık tehlikesi baş gösterecek 
olur ve tehlikeyle karşı karşıya kalınırsa ve 
o memleketin eğer prodüksiyonu temin imkâ
nı olan yerleri varsa, bunu sağlamak için bü
tün emeği o bölgelere verip, oradan alınacak 
sürprodüksiyon imkânlarını, memleketin di
ğer verimsiz bölgelerine nakletmek, oraları 
beslemek, FAO Teşkilâtının açık kampanyasın
da, güttüğü politikanın metottur. 

Plânda endüstiye mi önem verilmekte, yok
sa, tarıma mı? Bu açıkça belli değildir. Biz 
bir tarım memleketiyiz; tarımı mı öne alaca
ğız, bu politikayı burada tâyin etmek mecbu
riyetindeyiz. Sürprodüksiyon sahalarına mı 
emeğimizi vereceğiz, yoksa çorak araziye mi? 
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Bugün Adana Barajının sulama tesisinin ta
mamlanması mı, yoksa Keban Barajının sula
ma tesisinin tamamlanması mı daha mühim
dir? Yahni Orta - Anadolu'daki bir barajın 
sulama tesisi mi tamamlamak önemlidir. Ka
naatimce Keban, Adana ve Ege bölgesinde bir 
barajın sulanın tesisini ikmal etmek daha mü
himdir? Çünkü yatırımı Batı, Güney ve Gü
ney - Doğu Anadolu'nun verimli toprağına tek
sif edip bütün maddi imkânı, bu sürprodük-
siyon kazanı; ile diğer ikinci bölgeye geçmek 
vasfı plânda belirtilmeli idi. 

Plânın ekonomik bir tez vasfını taşıdığını 
arz etmiştim. Hakikaten değerleri hürmetle 
burada yadetnıeyi vazife bilirim. Memleketi
mizin imkânları ancak bu şansı kendilerine ver
miştir. Bunun dışına çıkmaları karşılaştıkları 
güçlüklerden dolayıdır. Ancak bu plân bize ne 
getiriyor? Bir yatırını politikası getiriyor. Bu 
yatırını politikasının maddi imkânları, malî 
portesi nedir? Bir milyar 200 milyon Türk lira
sı kadardır. Bu 1 200 000 000 lira ise 100 000 000 
dolardır. Basit bir örnekle bunu izah ede
yim. Bu kadar bir parayla yirmi tane Boeing 
tipi jet uçağı satmalınabilir. Bu bir yıllık ya
tırını plânda o kadar çok yere dağıtılmıştır- ki, 
sağlık, eğitim, ziraat, nafıa v. s. Bu kalkınma 
içerisinde bunları hangi sahalara teksif edecek
siniz ve bu sermayeyi nereden kullanacaksınız? 
Bu bariz değildir. Kanaatimce, bu hususların 
değeri konsantre edilmesi ıgerekir. 

İkinci büyük endişem ; hem liberal bir par
tinin üyesi olmam sı fa tiyle, hem de şahsi ve 
vicdanî temayülümün tesiri ile ben bu plân
daki esprinin, Devletçiliği hususi sektöre hâ
kim kılacak bir vasıf taşıdığı intibamdayım. 
İnşallah bunda aklanıyorum. Kendi itikadım 
içerisinde, bunu memlekete faydalı telâkki 
edebilmek imkânına sahip değilim. 

Ben burada, böyle ekonomi sahasında bel
ki de hiç. değeri olnııyan birtakım beyanlarda 
bulunduğum ve sizleri işgal ettiğim için özür 
dilerim. Mâruzâtım başvurduğum mehazların 
ışığı altında plânın içindeki mânayı aramak 
emelini güden bir Senato üyesi gayretinin mah
sulüdür. Belki düşüncelerimin hiç bir kıymeti 
yoktur, işgal ettiğim için tekrar Özür diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

ve kalkınma poli-
plârıda şöyle izah 

BAŞKAN — Sayın Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem Baş

kan, Muhterem 11 üki'nnıet Urkânı, kıymetli se
natör arkadaşlarım; plıânın heyeti umumiyesi 
üzerinde benden evvel konuşan arkadaşlarım 
çok kıymetli fikirler ve teklifler arz ettiler. 
Bu bakımdan evvelce hazırladığım taslaktan 
bendeniz bu teklifleri hazfederek zamanını
zı almadan bâzı hususlara temas etmekle iktifa 
•edeceğim. Kvvelâ beş yıllık kalkınma plânı
nın, Hükümet tarafından bir .gerçek olarak, 
yüksek Meclisin huzurlarına getirilmesini şük
ranla karşılamak isterim. Naçizane emeği geç
miş ve sağlık plânının, hazırlanmasında, çalış 
mış !bir arkadaşınız olarak, fikirlerimi daha 
ziyade sağlık mevzuunun kapsadığı sahalara 
inhisar edecektir. 

Plânın kalkınma esprisi 
tikasının sosyal hedefleri, 
ediliyor. 

«Kalkınma, felsefemizin özü, mümkün oldu 
ğu kadar geniş halk tabakalarına daha yüık-
seik bir yaşama seviyesine ve sosyal güvenliğe 
ulaştırıra aktı r.» Demek ki plân, halkımızın ya 
şama seviyesini dallı a yüksek bir kademeye çı
karmak ve halkı geleceğinden endişe etmeik 
ıkaygU'SUudan kurtarmak amacını gütmekte
dir. Bunun için teklif edilen ilk tedbir şu; 
geliştirilen, kaynaklar yurt refalhmın artt ın L-
m asımda 'kullanrlacak ve böylece halk yeterli 
bir yaşama, seviyesine ulaşacaktır. 

İkinci (tedbir; âldil bir gelir dağılımı ve 
yurt ölçüsünde eşitlik sağlanarak, sosyal gü
venliği gerçekleşti ilmektir. Bu iki davada, zan
nediyorum ki, Yüksek Senatonun olduğu ka
dar Türk uımurııi efkârının da asla. tereddüt 
ve şüphsi oimaması lâzım gelir. Bunlar bizim 
öteden beri özlediğimiz, 'hasretini çektiğimiz 
ideallerden en 'mühimleridir. 

Bir memleketin kalkınması, sabahleyin Sa 
yın Alican arkadaşımızın da ifade et'tikleri gibi, 
para, insan ve plâna dayanır. Bir yertele para 
'bulunur, insan bulunmazsa, veya 'bıir yerde 
hem -insan hem para. bulunur ve falkalt plân 
ve proje bul ummazsa, o memlekette ne kadar' 
çaba gösterilirse gösterilsin "kalkınma kolay 
ve disiplinli olamaz. Bunun içindir İd, kalkın 
mada plânlı bir deivreye (girişi (memnuniyetle 
karşılıyoruz. Para mevzuunda Hüküm etin ile
ride çjok silkintilara duçar olacağını, gerek me 
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sıü şahıslar ve gerek bu hususta konuşan ar- I 
kudaslar açıkça ifade ettiler, 1962 (bütçesindn I 
ne gelir kısmında, ne ıgider 'kısmında tahmin 
edilen rakamların tahakkuk etmediğini delil 
olarak gösterdiler. Ben bu konu üzerinde tek- I 
rai- durmak işitemiyorum. 

Plânın ana hatlarında sarahatle belirtil
mesi lâzım gelen iki hususu, ben de diğer -ar
kadaşlarını gibi, vuzuha kavuşturulmuş bir 
şekilde görmek isterdim. Plânlı kalkınmada I 
devlet, ziraat sektörüne mi, sanayi sektörüne 
mi ehemmiyet vereceğini veya turizmi veya 
diğer sanatlar şubelerinin mi ele alınacağı va
zıh 'O'liarak ifade edilmemiştir. Bu vuzuhsuz
luk dolayısiyledir ki, bâzı tedbirler ziraat sek
törünün aleyhine olurken, sanayi sektörünün 
lehine veyahut 'bu sektörün lehinde görünen 
tedbirler, diğerinin aleyhinde gibi görünmek
tedir. Bence bu sahaların vuzuha kavuşturul
ması şarttır. 

t kinci noktaya gelince: Yine mün ıkaşa I 
mevzuu olan devlet sektörünün. Özel sektörle 
olan münasebetleridir. Bütün arkadaşların işa
ret ettiğine göre, halkda da ve iş »sahiplerin
de de, bu tereddütler maalesef 'mevcuttur. Hü
kümet nerede ve hagi 'sahada 'bana müdahale 
edecek, nerede ve hangi sakada serbest bıraka
cak? Hükümet benimle nerede rekabet edecek, 
nerede rekabetten elini çekecek'? Hükümetin 
bütün beyanlarına ve Karma Komisyondaki 
ifadelerine rağmen bu hususlar bugün tevazuh 
etmiş değildir. Bu hususun açıklanımasını bil
hassa Hükümetten istirham ediyorum. Bunu 
teyit eden bâzı misâlleri kısaca arz etmek is- I 
terim:. I 

Meselâ Türkiye'deki kâğıt sanayii bugün için 
tam mânasiyle Hükümetin elindedir. Hükümet 
ithal ettiği kâğıdı dahi. Devlet sektörünün elin- I 
deki fabrikaların zararlarını nazarı dikkate ala
rak ortalama bir fiyatta yani zam yapmaik su
retiyle satmaktadır. Bunun dışında kaba kâğıt I 
sanayii ile uğraşan müesseseler bu kâğıt sa
nayii ile ve Devletin bu sanayi branşı ile reka
bet etmek imkânına mâlik değildirler. Vergi 
ve sair mahzurları ve malzeme ithali hususun
daki güçlükleri, Devletin ormandan kereste I 
tahsisi hususundaki tahditleri bu sahadaki özel 
sektörün inkişafına birer mania teşkil etmek
tedir. I 
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Kâğıt ile çok yakın ilgisi olan matbaacılık 

konusunda da plânın çok meşkûr geçtiğini 
görmekteyiz. Bugün Türkiye'de çok kuvvetli 
bir matbaacılık sanayii kurulmuş, bu sanayi 
hemen hemen modern denecek bir vasfı haiz 
bir hale ıgelmişfcir. Bu sanayiin elinden tutulup 
inkişaf ettirilmesi lâzım/gelirken maalesef bu 
mevzua da ilişilmemiş \e matbaacılık sanayii 
memlekette başıboş bir halde bırakılmıştır. Ba
şıboş bir halde bırakılsa yine iyi. Ayrıca Dev
let dle büyük bir rekabet halindedir. İstanbul'
da kurulacağı ve Yedikule'de 26 milyon lira 
sarfı ile Devlet Malzeme Ofisinin kuracağı söy
lenen matbaa, bugün matbaacılık âleminde bü
yük bir teessür yaratmıştır. Plân ile bunun 
arasındaki ilgiyi öğrenmek isteriz. Devletin, 
ayrıca Maliye Bakanlığının ve bütün Vekâlet
lerin emni altında hususi matbaaları vardır. 
Fakat, şuna emin olunmalıdır ki, hu matbaala
rın hepside «arar etmektedir. Ve bunlar yük
sek fiyatlarla satış yapmaktadırlar. Devletin 
elinde bulunan bu matbaalar ve bilhassa Maa
rif Vekâletine aidolan matbaa özel teşebbüsün 
iki misli fiyatla, satış yaptığı halde zarar et
mektedir. Bu teşebbüsler, 'diğer Devlet teşeb
büsleri gibi verimsiz bir sahada çalışmaktadır. 
Bu hususun Hükümetçe bilhassa tebarüz etti
rilmesini istirham ediyorum. 

Yine plânda meskût geçilen ve iki yerde 
ismen işaret edilen büyük bir özel sanayi ko
lu vardır ki, bu da ilâç sanayiidir. İlâç. sana
yii Ibu memlekette yüzümüzü ağartacak ve hat-
hâ dışarıya ihraç malı çıkarabilecek kapasiteye 
gelmiş ve mükemmel bir hal almıştır. Bu sana
yii korumak plânın içinde bir kelimeyle tavzih 
edilmiş olmakla bera'ber, bu sanayiinin dalları 
mahiyetinde olan eczacılık ve ecza satış dalla
rı sahasındaki özel sektörle Hükümet rekabet 
etmektedir. İşçi Sigortaları Kanununa, ilâve 
edilen bir madde ile İşçi Sigortaları hastanele
rinde, dispanserlerinde ve hattâ dispanseri ol-
mıyan polikliniklerinde eczaneler açılmış ve 
ve orada paralı, parasız ilâç satımına başlan
mıştır. Eğer eczacılık serbest bir meslek ve 
özel sektör telâkki ediliyorsa bu gibi hallerin 
önlenmesi lâzımdır. Hükümetin dikkat nazarı
nı bu noktaya çekmek isterim. 

Plânın gayesi sosyal güvenliği sağlamak 
olduğuna ve biraz da iktisadi kalkınmanın (he
definin memlekette sosyal kalkınmayı sağla-
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nıak olduğuna göre, sosyal kalkınmada en mü
him rolü olan sosyal sigortalar, plânda çok 
basit 've çok üstünkörü bir anlayışla, ifade 
edilmektedir. Sosyal sigortalar: Bütün düıin 
yada hususi teşebbüslerin yaptıkları sigortalar 
ile, Devle't sigortaları, İşçi Sigortaları, basta 
(kasaları, gibi münferit teşekküllerin zamanla 
inkişaf ederelk birleşmesinden meydana gelen 
büyük bir teşekküldür. Bu teşekkül bizde de 
iyi işler bir hale jgeldiği zaman, bugün plânda 
bahsedilen ve halka «geleceğinden emin olma» 
fırsatı veren bir emniyet unsuru olur. Halbuki 
sosyal sigorta olarak plânda gösterilen iki un
sur mevcuttur. Birisi İşçi Sigortaları, diğeri de 
Emekli Sandığında, ihtiyarlık sigortası olarak 
telâkki edilen emeklilik hakkıdır. Bu iki hak
ka da dikkatle işaret etmek isterim. 

îşçi Sigortasının kanunen bakmakla olduğu 
ve sigortadan istifade etmesi lâzımgelen 2 mil
yona yakın insanın ancak 600 bini sigorta
dan istifade etmekte, geri kalan 1,5 milyon in
san bu sigortanın nimetlerinden 'istifade ede-
memektedir. Bu sigorta kurulalı 15 seneyi geç
tiği halde bir 'türlü inkişaf edememiştir. Sebe
bi, bunun bir nevi lüks telâkki edilmesi veya 
bu işin icabıi olan müesseselerin kurulmamış 
olmasıdır. Bugün halen işçi Sigortaları kendi 
müesseselerinde tüberküloza tutulan veya sıh
hi şa^tlann bulunmaması dolayısiyle tüberkü
loza yakalanma istidadı gösteren işçilere üç ay
lık tazminat vermek suretiyle çıkarmakta ve 
Devlet müesseselerine sevk etmektedir. 

işçi sosyal güvenliğinde büyük rolü olan 
işsizlik sigortası henüz yayılmamıştır, ölüm si
gortası, doğum sigortası hâlâ müessir olarak 
çalışmamaktadır. 15 senedir gclişmiyen bir si
gortanın, ıgeri kalan yüzde 75 sigortalıyı ne za
man bünyesine alacak ve bu sosyal güveni ne 
zaman temin edecek! Diye bir sual sormak caiz 
olur. 

'Emeklilik müessesesine gelince : Bunun peri
şan halini yüksek huzurlarınızda izah etmek
ten çekmiyorum. Bunu hepimiz biliyoruz. Emek
liler muayyen nisbetlerde ve muayyen yaş
larda, fakat herbiri ayrı ayrı statüye tâbi olarak 
emeklilik maaşların] a.lmaktadırlar. Bugünkü 
hayat şartları karşısında, bu emeklilik maaşı 
ile ömürlerini geçirmeye, hayatlarını idame et
tirmeye çalışan insanların birbirinden farklı 
statüde oluşu, plânda derpiş edilen sosyal gü-
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venlik ve 'haklarının dağılımı hakkındaki temen
ni, âdil 'gelir dağılışının bariz ve aleyhinde bir 

_ delil olarak ortada durmaktadır. 
Bunun yanında sigorta hahsiyle alâkalı ol

duğu için sağlık sigortalarına temas etmek za-
ruretitıdeyim. Plânda sağlık sigortaları dü
şüncesi diye bir cümle mevcut ise de, bunun ne 
zaman, ne şekilde ve hangi şartlarla yapılacağı 
tasrih edilmemiştir. Ümidediyorum senelik büt
çelerde Sağlık Bakanlığı faslmdaki bu düşün
celer izah edilecektir. Ama bu hizmetin Sağlık 
Bakanlığına verileceğine dair de her hangi bir 
kayıt mevcut değildir. Düşüncemize göre sağ
lık sigortaları halkın sağlık güvenini sağlamak 
bakımından birinci derecede üzerinde durul
ması lâzımgelen bir unsurdur. Hükümet bir ta
raftan, halkın hastalığını tedavi etmek Sağlık 
Bakanlığının vazifesi değildir diye düşünül-. 
Hakikaten birçok memleketlerde bu hizmetler 
Sağlık Bakanlığının vazifeleri arasından çıka
rılmıştır ama, Sağlık Bakanlığı bütçesinde de 
izah 'edeceğim ıgibi, Türkiye'nin bugünkü sağ
lık durumu buna müsiat değildir. Senelerce bu 
memleketi kemirmiş bir çok hastalıklar vardır 
ki, halk sağlığı bakımından bu hastalıkları Dev
letin iyi bir şekilde kontrol etmesi zaruridir. 
Daha sonra, 'Millî Birlik Hükümeti zamanın
da çıkarılmış olan bir Sosyalleştirme .Kanunu 
vardır. Bu kanun Sağlık Bakanlığına aynı za
manda 'hastaları1 tedavi -etmek, ve mahrumiyet 
bölgelerindeki, ıstırap çeken 'halka, yardım etmek, 
bunları ele alarak ve buralardan başlanarak -
tan geniş bir sosyalleştirmeye gidilmesi vazife
sini Hükümete -vermiştir. 

Plânda bu sadece «Sosyaiisyon Kanunu ge
reğince» diye bir cümle ile 'geçiştirilmiştir. Bu
nun ne şekilde ve nerde yapılacağı tasrih edil
memiştir. 

Yine sigortalar arasında, mahiyeti buna ben
zememekle beraber, zirai sigortalara plânda yer 
verilmemiş olduğu görülmektedir. Bir taraftan 
yüksek zirai ıgcl iri erin vergiye bağlanmasına 
çalışılırken, bunun (garantisi olan zirai sigor
taların da dikkat nazarına alınması ieabeder. 

Kalkınma Plânını ikinci ve en mühim unsu
ru, tahakkukunda bilhassa, üzerinde durulması 
lâzı/mgelen unsur, hiç şüphe yok personel mese
lesidir. (Memleketimizde her sahada yetişmiş in
san ımevcudolduğu halde, bu insanları çalış
tırma sistemimizin bozuk oluşu, -mesuliyetlerin 
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dağılımında ''Hükümetin geri usullerle çalışma
sı ve hele malî kanunlarımızın en iyisinin 1930 
damgasını taşıması İm gibi Devlet hizmetlerin
deki, bugünkü cereyanlara ve bugünün icapla
rına göre aktif olmalarını imkânsız hale ge
tirmiştir. 

Devlet işini idare öden, kanat ime göre, üç züm
re vardır. Birisi, işleri götüren motor zümre, 
Bunlar dünyanın her yerinde sayısı az fakat 
kıymeti yükselt insanlardır. Bunlar hakkında 
hiçbir zaman satınalınma tâbiri kullanılamaz. 
Ama. bunları, değenjıi vererek, satınalmak Dev
letin vazifesidir. Yoksa bunlar satılık meta de
ğildirler. Bu insanlara verilecek baremle bir 
mübaşirin Jıaremi, bir memurun statüsü aynı 
tutulduğu içindir ki, Devlet bu gibi kıymetli 
kimseleri daima elden kaçırmıştır. Bugün bir
çok hekimler yabancı memleketlere gitmekte
dir. Mühendislerin en iyileri, şayet burada iyi 
bir para ile çalışannyorlarsa dış memleketlere 
kaçmaktadırlar. Özel teşebbüs sahasına doğru 
gitmektedirler veya bunların idare ettikleri mü
esseselere dağılmaktadırlar. Onun içindir ki, 
Devlet teşkilâtında adedleri çok azalan kıymetli 
adamların yanında adedleri gittikçe kabaran 
sıradan adamlar iş almıştır. Devlette vazife gö
recek ikinci zümre icra adamları, yürütme 
adamlarıdır. Bu sahada Devlet hakikaten fa
kirdir. Teknisiyen ve yardımcı elemanlar bu 
işin hakiki yürütücüleri, maalesef bütün Dev
let kadrolarında pek azdır. İşlerin iyi yürütü-
lememesi, hattâ tamamiyle yürütülemenıesi 
bundan ileri gelmektedir. 

Yine Devlet sektöründe çalışan ve sayıları 
400 bini geçen ketebe, diye bir sınıf vardır ki, 
bunlar üçüncü kategori adamlardır. Bunların 
işleri görme kabiliyetleri az ve fakat adedleri 
günden güne çoğalmaktadır, bunların elinde 
olan Devlet işleri kırtasiyeciliğe dökülmüştür. 

Korktuğum şey; Devletin hüsnüniyetim', 
milletin sevincine rağmen plâna bağlanan işle
rin, plânın tatbikatının bu ellerde perişan ol
ması tehlikesidir. Eğer işler bunların ellerine 
düşerse plân tahakkuk etmez. Böylece Türkiye 
bir kere daha hüsran yoluna düşecektir. 

Üçüncü unsur; proje ve plândır. Plân, eli
mizdeki plân; birçok meseleleri yuvarlak keli
melerle halletmiş gibi görünmektedir. Filân 
sektörde şöyle yapacağız, falanında böyle ya-
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pacağız. Memlekete daha iyi iktisadi gelişme 
sağlıyacağız, gibi yuvarlak kelimelerle dâvanın 
halline imkân yoktur. Bu lâflar Tanzimat Dev
rinden beri söylenmektedir. Ve daha nice sene
ler söylenmekte devam edecektir. Asıl mühim 
olan projelerdir. Bu memlekete fikir icadeden, 
proje yaratan plânlar ve projeler getiren insan
lara ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, geçen sene bize 
bir vazife verdiniz; Doğu'nun sosyalizasyonu 
için tetkiklerde bulunmak için Muş vilâyetini 
seçtik. Bize Doğu'da 19 vilâyetin tetkik edildi
ğini söylediler. Bu memlekette bir Plânlama 
Dairesi vardır, dedik; 1962 bütçesinde tavsiye 
ettikleri esaslara göre, Doğu'nun 19 vilâyetinin 
kalkınma projeleri yapılacaktı. Buna göre bu 
vilâyetlerin kalkınmaları sağlanacaktır. Diye 
düşünmüştük. Müracaatımızda tek vilâyetin ve 
meselâ Muş'un dahi tetkik mevzuu edilmediğim 
ve bu hususta hiçbir proje hazırlanmadığını 
esefle öğrendik. Ümidediyorum ki, artık, bu 
yola girilmiştir. Bundan sonra da bu 19 vilâye
tin kalkınma projeleri sağlanmış olacaktır. 
Proje diye hazırlanan şeyler, 500 haneye bir 
ocak, 3 - f) bin kişiye bir sağlık kurdu bir o ka
dar talebeye okul lâzım gibi nazari rakamlara 
vurularak değil, mahallin şartları göz önünde 
bulundurularak, mahallin ihtiyacına uygun, o 
yerdeki imkânların gerçekleştirebileceği malze
meden istifade edilerek tahakkuk ettirilecek 

projeler şeklinde olmalıdır. Devlet yatırımların
da, elimizde plân olmasa dahi, bir ecnebi mües
seseye bir şirkete, bir ecnebi devlete veya ec
nebi bir bankaya borç için müracaat ettiğimiz 
zaman karşımıza çıkacak ilk şey projemizdir. 
Avrupa'da çok kere proje, paradan önce gel
mekte ve parayı celbetmektedir. Binaenaleyh, 
belki plân büyük bir muvaffakiyettir, ama bu
nun tahakkukunu sağlıyacak projeler veya bu 
projeleri yapacak insanlar yoksa benim plân
dan ümidim yine kırılacaktır. Onun içindir ki, 
proje meselesini bilhassa önemle ele almak 
mecburiyetindeyiz. Bunun için de geniş ölçüde 
masraf yapmak, eleman yetiştirmek ve bunlara 
bu işle tazif etmek icabeder. Bu arada projele
rin yapılmasında büyük rolü olacağına inandı
ğım araştırma müesseselerine plânda yer veril
miş olmasına teşekkür edeceğim. Ama bunlara 
ayrılan tahsisatı meselenin azameti karşısında 
çok cüzi telâkki ediyorum. Biraz tereddütlü
yüm. Temennim sudur ki. Hükümet, bu sahada-
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ki yatırımları bu sahadaki araştırma masrafla
rını mümkün olduğu kadar artırmaya çalışsın. 
Birçok fabrikalar ve müesseseler kurulmuştur'. 
Bu fabrikaların iki misli kadar da araştırma 
müesseseleri vardır. Bunların yaptıkları işler; 
hem kıymeti artırma, hem de yeni keşiflere git
me ve hem de maliyetleri düşürücü etütler yap
maktır. Bu'suretle bu müesseseler fuzuli mas
raflardan kurtulmuş olacaktır. 

Memleketimizde imal edilen tuğlaların, dün
ya standartlarına uymadığı bilinmiyen bir şey 
değildir. Bir kamyon tuğla alırsınız, bunun üç
te biri tozdur, üçte biri de kırılmıştır. Bunu 
sizler de müşahede etmişsinizdir. Böyle bir yapı 
malzemesinin en iyi şekilde yapılmasını tesbit 
ve buna göre yapılacak Devlet işleri hem zaman 
bakımından, hem de para bakımından ve hem 
de malzeme bakımından bir tasarruf sağlanmış 
olacaktır. 

Yatırımlar bahsinde Sağlık Bakanlığı her 
ne kadar hizmetleri görme hususunda tedavi 
edici hekimlik sahasından kaçar görünüyorsa 
da plânda bu vazife halen onun üzerinde oldu
ğu görülmektedir. Diğer müesseselere ait sağ
lık tesislerinin bu bakanlığa devredilmesi ve 
buraya devredilinceye kadar da onun civarında 
bu müesseselerin kurulması şeklinde izah edil
miştir. 

©ir yanda, yatak meıveuduniun. artırılması 
hedefi güdülürken, bir yandan da %30 nis'be-
tin'de yatakların kuÜılanıiJ madığımdam 'bahsedil
mektedir. 'Bunlun sebebi, değişik müessesele
rin.' elimdeki1 yataklardır. Bugün lordunum elin
de 'bulunan yaltakların! % 80 i kııilamılmamalk-
tadır. Çünkü -ordu.., sağlam inlsamları toplar. 
Ancak, harp zamainllarında yaralılarım gelmesi 
ile iıh'tiya^ artar. 'Bumun! dışında halk % 5 nis-
betinde 'bu yaltaklardan istifade -edebidir. Bu 
fazla, yataklardan: istifade etmek İstedik. Bu hu
sustaki teşebbüsle rimlz müspet bir metiee verme
d i Zammederim ki Plânlama Kurulu: da bu 
mevzuda müspet bir cevap alamadı. Onun içim 
olacak plânda ordu hastaneleri hariç denmiş. 
Ordu Seferberlik taıliımatmamesi herhangi bir 
sefer zamanında bütüni sağlık tesislerimin) Sağlık 
'Bakanlığı' emrine verileceğini, omunı emrime ge
çeceğini ifade etmiş, tmnu hükme bağlamıştır. 

Sağlık Bakanlığı ıhizmet kademelerimi ayar
larken, köylerden itibaren 'bölgelere kadar ge
lip kalmakta bu arada plânda vilâyetlerin has-
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taneleri olduğumu, umutmuş görünmektedirler. 
Bu unutmaya zannederim plânda farkıma varıl
madı. İleride bu hususu bir takrirle arz edece
ğim. ti h astan e I 'eri ve sağlık (merkezleri diye 
bii" ilâvemin yapılması ieabedeeektir. Çünkü il1-
'lerde de yataklı müesseseler ve lâboratnvaıiar 
mevcuttur. 

Plânlamamın üzerinde durulması gerekeni mü
him kısımlardan birisi de bölge kalkınimasıdır. 
Hakikaten memleketlimizde Iböl'ge kalkınması 
bugüne kadar müspet esaslara j) ağlanılmamış-
tır. Bugün bâzı saihaiarda kendiliğimden böige-
leşımiş ekonomik, sosyali ve sıhhi balkımdanı 'böl-
gelemmiş kıısumlar mevcuttur. Biz, Sağlık Ba
kanlığı plânı hazırlarken bu mıntıkaları, ıbir-
a.raya toplamaya gayret ettik. Aynı. şekilde 
orman 'bölgeleri ve sanayi bölgeleri, ziraat böl
geli eri gibi bölgeler de mevcuttur. 'Bu bölgeler
deki. imkân noksanlarımı ve halkın Devlet hiz
metimden istifade etmekteki zorluklarını 'gider
meyi plân, en mühim meselelerden' biri olarak 
ele aklığı ilcin, "biz .bunu. memleketin ilerisi 
içimi lıayırlı bir anlayış o'larak telâkki ediyoruz. 
Bu !b akımdan, bu bölgeteşmeran, tahakkuku içim 
ibölge plânları da süratle yapılmalıdır. Aksi 
ıha'Me demin de arz ettiğim gibi, biz doğuda 
herhamigi bir kalkınmanın etüdünü .yapmadık 
gibi, cevaplarla karşılaşmak mümkündür. 
Bilhassa- bunum üzerimde dikatle durulmasının 
lüzumlu olduğumu tekrar arz etmek isterim. 

'Bu arada, 'birçok arkadaşımız doğunun kont
rolü işine dokumdular. 

Kıymetli Baş'bakam yardımcısı arkadaşımız 
bunu takabbül eder görümdüler bumun herşey-
derr, evvel kontrol iııaıhiyetinde olmadığını saba'h-
kıi oturumda i'zaıh etımeye çalıştılar. Bu. ifade
lere, ve plândaki kayıtıl ara göre «nüfus plân
laması denileni hâdise, Türkiye'de doğumun 
kontrolü hâdisesi; ailelerini ist edikleri miktar
da, ve istedikleri zaman çocuğa salhip olması 
kolaylığı1 getiren, demokratik usuldür./> Böyle
ce işe bir de demokratik veçhe vermeye çalışmış
lardır. Bu ihusustaikiı tedbirler gayet, sarih ve 
'a'çıktır. (Gebelik önleyici araçlarım kullanılma
sı serbest •bırakılacaktır. Bugün içimi talıdid 
yüzümden herhamigi bir ceza me'vzuu olabilecek 
'bir şey •mallıkemelere intikal etmiş 'değildir. 
Plânda .belirtildiğinle göre, genetiği önleyici bu 
'gibi ilâç ve araıçiar itılıal edilecek, yurtta imal 
edilecek ve parasız dağıtıla'Calktır, Talnii'z gebe-
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liğâ önleyici tedbirlerin Sağlık Bakanlığınca na
sıl taltbisk edileceği hususunu 'ben) vekillik etti
ğim sırada bir türlü tesbit edeımedim. Onun 
•içimidir ki, bu sabada bizim bir doğum kontro
lüne gidebilmemizin bugünkü santiar içinde 
mümkün olmadığı son ucuna varıyoııım. Do
ğumun kontroliı, geniş halk kütlelerinde, bil
hassa köy terde, aıttan nüfusun azaltılması auıa*-
eını gütmektedir. Ama, nüfusun, kesıid' bir şe
kilde olduğu bu yerlerde, yani köylerde bu te'l-
ıkini yapacak, bu hizmeti görebilecek ne bir 
elemana ne de imkâna, sahibiz. Doğumun kont-
rolunda halen kullanılmakta olan ilâçların ço
ğunu hormonlar teşkil eder. Bu ilâçlarım bu 
şekilde bedava dağıtılması pek öyle kolay va-
adedilebileeek bir şey değildir. Çünkü en ba
sit hormion'un dâhi 30 liradan aşağı olmadığı 
bir gerçektir. Bunların verine ana ve çocuk 
sağlığmı koruyacak müesseseleri ve gebeliği 
koruyacak müesseseleri halletmek ve ambulans
la,!* kullan m alk ve doğum evleri açmak sure
tiyle, halkı bu türlü tehlikelerden korumamız 
daıha doğru olur. Doğum kontrolünü 'müdafaa-
eden a rikad aşlarımız plânda, her yıl % 3 nisbe-
tinde artan nüfusumuzun' memleket için ileride 
bir tehlike teşkil edeceğini ve memlekette aç 
insanların çoğalacağını ileri sürmektedirler ve 
öyl e z anmet mek tcdi rle r. 

Muhterem arkadaşlarım, doğum 'kontrolü ya
pıldığı: takdirde nüfusumuzun1 1985 de 51 mil
yon, az kon rol yapıldığı takdirde 55 milyon, 
biç kontrol yapılmadığı takdirde 59 küsur mil
yon lolacağı hesaplanmıştır. Bu rakamları plân
dan: alilim, yazdım. Şimdi varılacak netice 
şu; doğurkanlık bizde orta derecedir, en çok 
doğurkanhık 'kalbini edildiği takdirde 1985 deki 
nüfus ile, orta: doğurkanlık tedbirleri alındığı 
yani doğum kontrolü yapıldığı takdirdeki do
ğurkanlık airasmda döt milyon fark olmaktadır. 
Plâncıların, 25 yılda artacak 4 milyon nüfus için 
milyonlarca lira sarf etmesi mevzuunda hangi 
prensiple hareket ettiklerini ben de şüphe ile 
karşılıyorum. 

Bu memlekette açlılk diye bir mevzuun doğ
mamasını hepimiz temenni ederiz. Ama bugün
kü nüfusumuzun bugünkü şartlar içinde, bugün
kü tembellik içinde dahi Batı Almanya'dan, 
Avusturya'dan daha fazla et, süt, ekmek yemek
te olduğu görülmektedir. Balık imkânlarımız 
değerlendirilmemiştir. Meyva ve sebze imkânla-
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nımı-z, patetes ziraati imkânlarımız değerlendi
rilmemiştir. Diğer et membalarımız değerlen
dirilmemişti!'. Sakatat dediğimiz kısımlar de
ğerlendirilmemiştir. Bütün bunların değerlendi
rilmesi lâzımdır. Ancak bunları değerlendirdi
ğimiz zaman memlekette gıda sıkıntısı diye bir 
sıkıntı bahis mevzuu olmıyaeaktır. Onun için
dir ki; tedbiri, nüfusu azaltarak değil, gıdayı 
çoğaltarak almak şayanı tavsiyedir. 

5 yıllık kalkınma plânının ana hatları üze
rinde arz ettiğim bu hususlar dışında birçok ar
kadaşlarımız her hangi bir hal karşısında plâ
nın ne gibi seyyaliyet göstereceği üzerinde bil
hassa durdular. Hakikaten, plânın rijit olması 
'bir yandan istikbal için tehlike teşkil ederse, 
Hükümetin bu hususta senelik bütçelerde ve 
sık sık hâdiseler dolayısiyle plânı ele alarak bu
nun seyyariyetini temin edecek yolda gerek Kar
ma Komisyonda, gereJkse plânda va'detmiş ol
masını bir emniyet unsuru olarak telâkki ediyo
ruz. Allah bu plânı tatbik edecek Hükümetlere 
gayret ve kuvvet ihsan etsin ve bize de bunun 
kapısından mesut bir istikbale doğru yeni yolla
rın açılmasını temin etsin. Hürmetlerimle. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Kalkınma plânı tasarısı konuşmalarında hâ

dise tavazzuh ettiğinden, 'konuşmaların on da
kikaya indirilmesini saygı ile dilerim. 

istanbul 
Rffat Özitürkçine 

BAŞKAN — 13 saati aşan bir zaman içinde 
5 Grup Sözcüsü, 2 Hükümet ve 15 sayın üye ko
nuşmuş buluıımalktadır. önerge sayın üyeler 
için verilmiştir. Hükümet ve Komisyon hariçtir. 
Bu ışıik altında önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın iskender Cenap Ege, buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar, kalkınma 
plânı tasarısında radyo istasyonlarının çoğalma
sı ve neşriyatının daha tedbirli hale getirilmesi 
için 80 milyon lira ayrıldığı kaydedilmektedir. 
Onbeş, yirmi saıtır içerisine sıkıştırılan radyo 
bahsinin bizi tatmin etmediğini tesbit ettikten 
sonra bu konudaki düşüncelerimize geçelim. 
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pek az vasıta vardır. Eğitici, eğlendirici yönü 
bir tarafa, radyo en müessir bir propaganda si
lâhıdır. Bilhassa 2 nci Dünya Savaşı yıllarında 
radyoların oynadığı rol büyüktür. Soğuk harbin 
ikinci adına radyo savaşı denilebilir. 

En zehirli propagandalar radyo vasıtasiyie 
yapılmaktadır. 

Geniş, jeopolitik toprağa sahip memle
ketimiz, hür milletler cephesini de tutması cihe
tinden, Rusya ve peykleri başta olmaik şartiyle, 
birçok yabancı radyonun, âdeta bombardımanı 
altındadır. Kırkı aşan istasyonlar geceli günlüz-
lü menfi propaganda ile millî bütünlüğümüzü 
yıpratmaya çalışmaktadır I a r. 

Teknik ve propagandacılıkta ileri oldukla
rından bilhassa Türk radyolarının seslerini du
yuramadıkları bölgelerde, maalesef dinlemekte
dirler. Radyo vericilerimiz az ve yetersizdir. 
Yunanistan'daki toprak itibariyle bizden 5 - 6 
defa küçük olduğu halde radyo verici istasyonu 
adedi itibariyle daha ileridedir. 

Büyüklü küçüklü radyo verici istasyonlarını 
ne kadar çabuk çoğaltırsak ve vatan sathında 
'boşluk bırakmıyacak tarzda neşriyat yapabilir
sek bu muzır ve tehlikeli neşriyattan millî bün
yemizi o derece koruma imkânlarına sahip ola
biliriz. 

80 milyon lira ile, etüdleri yapılmış büyük 
takatli tzmir, Adana, Erzurum radyoları ile 
etüdü yapılarak kurulacağı yer tâyin edilecek 
diğer iki radyo istasyonu ve stüdyoları yani 5 
radyo istasyonu yapılacağı öğrenilmiştir. 

Her bir istasyon bina ve tesis masrafı stüdyo 
dâhil, mahalline göre, takriben 1 7 - 1 8 milyon 
liradır. 

Bu beş istasyonun Türkiye'nin her tarafım 
tek program olarak (iyi dinlenir olarak) kapla
ması bu istasyonların bitiminden sonra belli ola
caktır. Bu beş istasyon takriben 85 milyon lira 
civarında yapılacaktır. 

8 .11.1962 O : 2 
Bundan başka dünya radyoculuğunda oldu

ğu ıgibi istasyonları birbirine bağlıyarak şebeke 
çalışmasına girmek lâzımdır. 

Ayrıca, Anayasanın âmir hükmü ile rad
yo! arın muhtar bir teşekkül halini alması ica-
betmektedir. Bu maksatla TRT (Türkiye Rad
yo ve Televizyon) Kartının kanun tasarısı hazır
lanmakta olduğunu haber alıyoruz, [[felç tele
vizyon ımeselesi de ele alınırsa. - bir bu yolda 
çalışmalar vardır - bütün .bunların yapılabil
mesi için 80 milyon lira kifayetli olamıyacağm-
dan 5 senelik plândaki 80 milyonun 100 milyon 
liraya çıkarılması uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşla r, 
Memleketimiz için ehemmiyetli bir döviz kay

nağı olduğuna inandığımız, turizm dâvası, kal
kınma plânında birçok salıife ile geçiştirilmiş
tir. 

Beş yıldan beri, Teşkilât Kanununa dahi ka
vuşamamış olan bu teşekkülün, plânda da ehem
miyeti derecesinde yer almamış olmasından do
layı müteessiriz. Tabiî ve tarihî zengilikleri 
ile turizm cenneti olmaya lâyık güzel yurdu
muzun, bu tükenmez kaynağından neden gere
ğince istifade edemiyoruz!' Bu sual üzerinde bi
raz durmak, l'aydalı olacaktır. 

1. Turizm, her şeyden önce bilgi ve koor
dinasyon istiyen bir konudur. Özellikle geniş 
tesisler ve işletmecilik ister. 

'İkinci Dünya Savaşından sonra, zevk eğ
lence, istirahat, kür, bilgi ve .görgülerini artır
mak ıgibi çeşitli maksatlarla seyahate çıkanların 
oranı .çok yükselmiştir. Turizmin böyle süratle 
gelişmesi, bütün milletlerin ilgisini çekmiştir. 
Meselâ : Yalnız Amerikalılar gezme ve görme 
ımaksadiyle, yılda beş miyar dolar sarf etmekte
dirler. Bu rakam dahi turizmin, önemini be
lirtmekte bir kriter olabilir. Bizim paramızla 
elli milyarı bulan bu muazzamı gelir, turizme 
önem veren memleketler arasında paylaşılmak
tadır. Yalnız Amerika'nın harcadığı bu mik
tara, diğer memlekctlerce harcananları da ka
tacak olursak, dâvanın azameti kendiliğinden 
meydana, 'çıkar. İtalya, İspanya, Fransa, isviçre, 
Avusturya 've Yunanistan gibi memleketlerde 
turizm gelirleri ehemmiyetli yer almaktadır. İs
panya, ihracat dövizinin % 40 nı turizm sanayi 
vasıtası ile elde ediyor. Bu oran Yunanistan'da 
% 20, bizde ise % 1,7 dir. 

Halbuki bu istasyonlara, orta ve uzun dalga 
bandında frekans bulma zorluğu olduğu gibi 
bundan sonra kurulacaklar da bu husus imkân
sız hale 'gelebilir. Bu takdirde bilhassa Alman
ya'da olduğu ıgibi ıçok yüksek frekanslı (F. M.) 
istasyonlarının kurulması bahis konusudur. 
Bu işin de şimdiden etütlerinin yapılması ta
zimidir. 
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hiçbiri ne tabiî ve ne de tarihî değerler yönün
den memleketimizle -mukayese edilebilir. 

Çok cepheli olan bu dâvayı yürütmek, döviz 
sağiıyan bir endüstri haline getirmek zorunda
yız. 

Memleketimizi milletlerarasında tanınan, se
vilen bir varlık haline getirmek için turizm im
kânlarımızdan faydalanmak bunu da bir kültür 
ve imar hamlesine uzanarak başarmak gerektiği
ni kaimi etmeliyiz. 

Bu sebepledir ki; idari, malî ve sosyal du
rumumuza uygun ve bizden çok önce teşkilât
lanmış memleketleri örnek tutarak, turizm ça
lışmalarımıza yön vermeliyiz. 

İlk plânda turizmi, Başın - Yayından tama
men ayırmak, turizm dâvasını kül olarak ele ala
cak, bütün resmî ve özel teşebbüs ve teşekkül
lerin ilgili bulundukları hususları koordine ede
cek, turizım plân ve programlarının uygulan
masına yön verebilecek tarzda bir teşkilât 
düşünülmelidir. Ancak, bu teşkilât kurulduğu 
takdirde turizm meselesi ciddiyetle ele alınabi
lir. 

Bu konuda teşkilâtın bünyesi ile ilgili dü
şünce ve dileklerimizi «Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı kanun tasarısının müzakeresinde ifade 
etmeyi uygun bulduğumuzdan, yukardaki söz
lerimizle iktifa ediyoruz. 

2. Turizmde propagandanın da önemi bü
yüktür. Memleketin turistik yönleriyle tanıtı
labilmesi için, tamamen ilmî ve ticari mahiyette 
çalışacak, bürokratik bağlar dışında kalabile
cek bir propaganda teşekkülüne ihtiyaç vardır. 
Bu teşekkül, başka memleketlerde ki, teşekkülle
rin benzeri olabilir. Meselâ İsviçre'deki Ofis ve
ya İtalya'daki E. N. I. T. - İtalyan Millî Tu
rizm - gibi özellikle İtalya örnek teşkil edecek 
kadar bize yakındır. Memleketimizi her bakım
dan tanıtacak, propagandamızı yapacak böyle 
bir teşekkül kurulmadığı takdirde beş yıllık ya
tırım plânında propaganda giderlerine ayrıl
mış olan yüzclli mıilyon lira, semeresiz bir şe
kilde heba olabilir. 

3. Turizm sanayi ve ticaretimizin kurulu
şunda, özel teşebbüse ve sermayeye öncü olacak 
ve yardım edecek, turizm yatırım politikasına 
öncelik tanımalıdır, özellikle, memleketimizde 
turizm için yatırım yapmak ist iyen yabancı ser-
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mayenin karşılaştığı kanun ve formalite zor
luklarının önlenmesi, memleket içindeki müte
şebbislere de az faizli ve uzun vadeli krediler 
sağlanması ön plâna alınmalıdır. Bu işle ilgili 
olarak kurulmuş bulunan «T. C. Turizm Ban
kası» kısa zamanda imkânlarına kavuşturulmalı
dır. 

4. Bir memlekette imkânlar ve tesisler ne 
kadar mükemmel olursa olsun, o memlekette tu
rizm zihniyeti gelişmemişse, yani memleket halkı 
tarafından turizımin önemi kavranıp, turizm 
eğitimi yayılmamışsa, umulan neticeye erişmek 
güçleşir, ve belki de mümkün olmaz. Bu noktada 
turizm eğitimi büyük bir konu olarak karşı
mıza çıkıyor. Okullarda turizm bilgisi ve eği
timi, dersler vasıtası ile öğretildiği gibi, basın 
ve radyo yoliyle de halka bu kültür aşılanabi
lir. 

Turist, her bakımdan emniyet ve rahatlık 
arayan insandır. Turisti memnun etmek bir 
sanattır. Garson, otel memuru, rehber ve çeşitli 
personelin yetiştirilmesi için, özel okullar ve 
kurslar açılmalıdır. Bu ımaksatla, ilk beş yılda, 
beş bölge merkezinde, otelcilik ve turizm okul
ları kurulmalıdır. Ayrıca Türk mutfağını bo
zulmaktan kurtarmak için biz de «Türk Mutfağı 
Enstitüsü» kurulması faydalı olur. 

Memleketimizin bölgelerine ait çeşitli küçük 
el sanatları vardır. Fabrika imalâtının artması 
ile ata yadigârı ve estetik değeri bulunan bu sa
nat kolları kaybolmaktadır. Turizmde büyük 
önem taşıyan «Hâtıra eşya» konusunda bu el sa
natlarını ihya etmek yolu ile, hem vatandaşa 
iş sahası açmış oluruz, hem de bu yolla memle
kete döviz sağlarız. 

Yukarda saydığımız eğitim müessese ve ko
nularının başanlabilmesi için, Kalkınma Plân 
tasarısının 339 ncu tablosunda kaydolunan, 
beş yıllık harcama miktarının kâfi gelmiyeee-
ği aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kalkınma Plânında, 1961 yılında Türkiye'

ye 129 000 turist gelmiş ve 7,5 milyon dolar 
döviz bırakmış olduğu kaydedilmektedir. Ay
rıca 1967 yılında memleketimize gelecek olan 
turist sayısı 415 000 ve bu yoldan sağlıyacağı-
nıız gelir de 325 milyon lira olarak hesap edil
miştir. 
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kik edilirse, bu artışın fevkalâde bir netice 
olmadığı anlaşılır. Prof. Baade'nin turizm hak
kında vermiş olduğu raporda, esaslı çalışıldı
ğı takdirde, Türkiye'nin on yıl sonra turizm
den 300 milyon dolara yakın bir döviz sağlıya-
eağı ifade olunmuştur. 

Biz bu sözlerimizle, turizm yönünden mem
leketimizin sahibolduğu imkânları belirtmeye 
çalıştık. Kara, hava ve deniz yolu, geceleme 
ve eğlenme imkânlarımızı genişlettiğimiz oran
da memleketimiz turist akınına hedef olacak-
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ti i-. Beş yıllık plân devresinde gerçek uzman
ların çalışmaları ile, bu dâvayı başarabilirsek, 

| Türkiye mesut bir istikbale adım atmış olacak-
! tır. 
; Konu ile ilgili değiştirgeler takdim edece-
! ğinıizi arz eder, hürmetlerimi sunarını. (Alkış-
î lar) 
| 
: BAŞKAN — Vakit gecikmiş olduğundan, 

yarın, yani 9 . 11 . 1962 Cuma günü saat 10,00 
da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 
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Açılıştaki Gündem 

XI. — Kalkınma Plânının görüşülmesi (S. 
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