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1. — G3ÇEN T 

Bu birleşimde iki -oturum yapan Genel Ku
rulda : 

ikinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma 
Plânının 16 .10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyo
nu raporu üzerinde bir süre görüşüldü. 

Şah ve Şahbanu Pehlevi, İkinci Beş Yıllık 
Plânın görüşmeleri sırasında, Cumhuriyet Se
natosu toplantı salonuna teşrif ettiler. 

Başkan, Şah ve Sahbanu'ya Cumhuriyet 
Senatosu adına hoş geldiniz demecinde bulundu 

1. — Zonguldak Üyesi Ak;f Eyidoğanın, 
Malazgirt Zaferinin 900 ncü yıl dönümünün 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının dördüncü 
senesine Tasladığını, bu münasebetle bölgeye gö
türülecek hizmetlerin plânda o tarihten önceye 
alınmasını istiyen dcmci. 

BAŞKAN — Sayın Akif Eyidoğan gündem 
dışı bir konulma talebetmektedir. Kendisine söz 
veriyorum, buyurun. 

AKİF EYİD03AN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, aziz ve muhterem arkadaşlarım, gün
dem dışı söz almaktan maksadım, müzakere et
mekte olduğumuz İkinci Beş Yıllık Plânın dör
düncü yılı ile alâkalıdır. İkinci Beş Yıllık Plâ
nın dördüncü yılı 1971 e raslıyor. Yâni 1071 Ma
lazgirt Zaferinin 900 ncü yılı bizim plânımızın 
dördüncü yılındaki 26 Ağustos'a raslıyacaktır. 
Bendeniz 8 nci Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
mebus olarak bulunduğum, zaman 1949 da 1950 
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FANAK ÖZETÎ 

ve misafirler geliş ve gidişlerinde alkışlandı
l a r 

18 Haziran 1967 Pazar günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,45 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 

Fikret Turhangil Azmi Erdoğan 
Kâtip 

Çanakkale 
Nalıit Al t an 

nin bütçesini müzakere ediyorduk. 1953 te de 
İstanbul'un fethinin 500 ncü yıl dönümünü kut-
lıyacaktık. Bu 500 ncü yılın seneler evvelinden 
hazırlıklara başlanılmıştı fakat böyle lokmacı 
hamuru gibi başlanıp başlanıp bırakılmıştı. 
Onun için 500 ncü yıla yetiştiril ehilmek üzere 
dört sene içinde ne hizmet mümkünse onu yapa
lım diye o zamanki Millî Eğitim Bakanı, şimdi 
senatör arkadaşımız Sayın Tahsin Banguoğlu'-
nun Maarif Bakanlığı riyasetinde bir de komite 
kurulmuştu, kutlama komitesi kurulmuştu. Ta
biî o aceleye gelen işler bir tarafa dursun dedim. 
Bu bizim sözümüze bir ibret numunesi olsun. 
Malazgirt Zaferini kutlamaya daha 23 yılımız 
vardır. Bu 23 yıllık bir perspektif içinde Ma
lazgirt ve çevresine ne hizmet götürmek müm
künce, ona gayret edelim diye teklifte bulun
muştum ve o Mecliste de büyük bir alkışla tas
vip görmüştüm. Zabıtlarda o vaktin Maarif 
Vekili Banguoğlu'nun cevabı mündemiçtir. Ar-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadmlı (Ha-oy), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 
. . . • • • • ' m 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER T7E SÖYLEVLER 
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kadaşlar, Türkler Anadoluya ycrlcşeli, 9 yüzün
cü yılını tamamlamaya dört yılımız kalmıştır. 
Bu dokuz yüz yıl içinde 18 yıldan daha uzun bir 
zamanla sulh yüzü görmek bu topraklara nasi-
bolmamıştır. Geçen müddet içinde muhtelif va
delerde karşılaşılan harblcr, ateşler ve araların
daki entervallcrin vasatisi alınırsa bu 18 in 
çok daha altına da diner. Yainız T. B. M. Mec
lisinin Türkiye'nin Türk kaderine hâkim oldu
ğu ve 26 Ağustos 1922 Büyük Zaferinin idrak 
ettiği günden bugüne ve deyin ki dört sene son
ra ki, inşallah sulh içinde geçiririz, 1971 e kadar 
52 yılımız sulh içinde geçecektir. Ve Orta - Do
ğu ölçüsünde Türk Mili eti yarım yüz yıldan 
bir zaman Cumhuriyet idaresi altında demok
ratik rejimle, dışta sulhun, içte sulhun, bölge 
içinde sulhun âmili olmuş vaziyetinde 9 yüzüncü 
yılını kutlamaya fırsat bulacağız. Şimdi rica 
ediyorum, Karma Komisyon arkadaşlarımdan 
rica edioyrum. Ve hepinizden binnetice rica 
ediyorum. Büyük Millet Meclisinin p'ânda böy
le bir noktaya alâkasını temsil edecek bir iki 
satırı geçirelim. Eğer muhafakat ederlerse, ça
lışalım bunu formüle bağlıyalım. Yani, Batıda 

1, — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 949) (1) 

BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Plân üzerinde 
gruplar adına konuşmalara devam ediyoruz, şim
di söz sırası Kontenjan Grupu adına Sayın Âmil 
Artus"undur, buyurun efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar, 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 
üzerinde Kontenjan Grupunun görinlerlni arz 
etmek için yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Bilindiği g'lbi, iktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınmamızın plâna bağlanmasını ve kalkınmanın 

(1) 949 Sıra Sayılı basmayazı 16 . 6 . 1967 
tarihli 70 nçi Birleşim tutanağının sonundadır. 

benzerlerini kurduğumuz sanayi, kültürel, bil
mem şu, şu, şu tesislerin bir ikincisi kurulmaya 
sıra geldikte «o Doğuda olacaktır» diye bir 
kaidemiz vardı bizim. O tesisin ikincisi behe-
mahal Doğuda olacaktır, diye bir kaidemiz var
dır. Şimdi Malazgirt ölçüsünde bu kaideye uy
gun olarak dört yıl içinde âmme hizmetlerinden 
ve yatırımlardan neler mukarrer ise, ilk dört 
yıllık programlara sığdırılır diye bir şey for
müle edelim geçirelim kabul ederseniz. Böyie 
bir teklifi arz ederim. Eğer, buna hacet yok, 
Hükümet bu işi taahhüdediyor, yapar, yapacak
tır, vaadediyor falan derseniz, hem Malazgirt'e 
bu hizmetleri şimdiden yapmaya kokarımızı sı-
vamalıyız hem de memleket çapında, bu arz 
ettiğim mânada barışçı Türkün 51 nci barış yılı
nı aynı zamanda 900 yüzüncü Anadoluya yerleş
me başlangıcını kutlamaya memleketçe hazırla
nalım. Mâruzâtıma Muhterem Heyetinizin ilti
fat edeceğini umuyorum. Gündem dışı almış ol
duğum bu sözle vaktinizi aldım, özür dilerim, 
teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

bu plâna göre gerçekleştirilmesini 1961 Anayasa
sı emretmektedir. Anayasanın bu emrine uyula
rak hazırlanmış olan İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânını bugün Yüksek Senatonun huzurunda 
tartılma mutluluğunu idrak ettiğimizden ötürü 
öz;>l bir kıvanç duyuyoruz. Türkiye; artık plan
cılıkta tecrübe kazanmış uzmanların çalıştıkları 
Devlet Plânlama Kurumu ile ve birbirini izlİyen 
beş yıllık plânlariyle, ekonomik, sosyal ve kültü
rel kalkınmasını bir plân içinde yürüten devlet
ler arasında yer almış bulunmaktadır. Sözleri
mizin başında, Devlet Plânlama Teşkilâtında bü
yük bir gayretle çalışan plâncılarımıza ve bu 
plânın hazırlanması için kurulan ihtisas komis
yonlarında görev yapmış olan uzmanlara, millî 
kollokyuma katılmış olan bilim adamlarımıza ve 
Yüksek Plânlama Kurulu ile, T. B. M. M. Karma 
Plân ve Bütçe Komisyonunda dikkatli ve yorucu 
çalışmalarla plânın bugünkü şeklini almasına yar
dımcı olanlara teşekkür etmeyi bir kadir bilirlik 
boren sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
İkinci Beş Yıllık Plânımız da, Birinci Beş Yıl-

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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lık Plân gibi, Anayasamızın kabul ettiği karma 
ekonomi sistemi içinde memleketimizin iktisadi 
kalkınmasını öngörmektedir. Türkiye, bu plânla, 
Anayasa hak ve özgürlüklerine dayanan demok
rasi rejimi içinde karma ekonomi denen iktisat 
sistemiyle kalkınmasını gerçekleştirmek için ikin
ci adımı atmaktadır. 

Plânda özel teşjbbüsün yatırım nisbeti yüzde 
48, kamu teşebbüslerinin yatırım nisbeti yüzde 52 
olarak öngörülmüştür. Bundan evvelki Birinci 
Beş Yıllık Plânda bu n'sbet kamu teşebbüsleri 
için yüzde 60, özel teşebbüs için yüzde 40 idi. Bu 
suretle İiknci Beş Yıllık Plânda özel sektöre ve
rilen yer daha fazlalaşmış bulunmaktadır. Biz 
bunu gayet tabiî buluyoruz. Çünkü, iktidarda bu
lunan siyasi parti, Adalet Partisidir. A. P. ken
di programında, tüzüğünde ve Hükümet beyan
namesinde ve seçim beyannamesinde esasen bu
nu öngörmüştür. 

Burada sırası gelmişken, bir noktaya daha te
mas etmek istiyorum : Biz bu plânı tenkid eder
ken, bir siyasi partiye mensup arkadaşlar, kendi 
partisinin görümleri açısından sanki kendi parti
sinin programına göre bu plân hazırlanıyormuş 
gibi ve tam mânas'.yle o programa uygun bir plân 
olmadığından, dolayı üzüntü içinde im'iş gibi bir 
tenkid yapmak durumunda olmamalıdırlar. (Bra
vo sesleri.) Çünkü pek taülî olarak her siyasi par
ti kendi programında, kendi Hükümet progra
mında belirtilen esaslara göre bir plân hazıriıya-
caktır. Eğer Adalet Partisinin programındaki 
esaslarla bu plân arasında bir mutabakatsızlık 
varsa, o açıdan tenkid yapılmalıdır. Konsekan 
olmak mecburiyetindeyiz. Bu şekilde bir intibak
sızlık varsa o intibaksızlığı ileri sürmek lâzımdır. 
Şimdi bugün biran için, diğer istikamette olan 
bir siyasi partinin iktidarda olduğunu kabul ede
lim. O partinin bu şekilde bir plân getirmesine 
imkân yoktur. Neden? Çünkü, programına uy
madığı için. Binaenaleyh, herkesten kendi pro
gramı içeris'nde bir plân yapmasını beklemek ve 
onu tabiî görmek icabeder. Zaten Beş Yıllık Plâ
nın müzakeresine aidolan kanunda, plânın tadili 
de öngörülmüştür. Bu neden? Çünkü, bir siyasi 
parti beş yıl içerisinde bir plân yapıp da Mec
lislerden geçirdikten sonra eğer iktidardan çeki
lirse birkaç sene sonra, iktidardan çekilirse, hiç 
şüphesiz ki, balıa bir programı benimsemiş olan 
diğer bir siyasi parti o plânı tatbik etmek zorun

da kalmamalıdır. Onun için plânın tadili öngörül
müştür. Bir başka parti, programı başka olan 
bir parti iş başına geldiği zaman iktidarı aldığı 
zaman, bunun mânası şudur ki, millet bu plânın 
değiştirilmesini arzu etmiş demektir. Milî irade
nin emrine itaat ederek, o parti plânı değiştire-
bilmelidir. Ne yapalım benden evvel böyle bir 
plân yapılmış ben artık iki sene daha bu plânı 
tatbik etmek zorundayım, dememelidir. Bu nok
tayı böylece işaret ettikten sonra mâruzâtıma 
devam ediyorum. Karma ekonomiye dayanan ye
ni plânımızın genel amaçları şöyle sıralanabilir. 

1. Bu plân, adalete ve tam çalışma esasına 
bağlı olarak heıkesi insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesine ulaştırmayı gaye ed'nmiş-
tlr. Plân, fert başına düıen geliri hızlı ve de
vamlı surette artırmayı hedef almıştır. Genel he
def budur. Bu hedefe ulaşmak için plânda ön
görülen amaçlar veya araçlar şunlardır : 

2. ikinci Beş Yıllık Plân bu hedefe varmak 
için gayrısafi millî hasılanın beş yılda yüzde 40,3 
oranında artmasını öngörmektedir. 

3. Plân, yılda yüzde 7 gelişme hızı kabul et
miştir. Bu hızı sağlayabilmek için toplumda 
«köklü bir yapısal değişme» meydana getirilmesi 
lâzımdır. Bu da sanayileşme hareketini hızlan
dırmak, sanayie sürükleyici bir rol vermek, ta
rım sektöründe sağlanacak teknolojik gelişme sa
yesinde yani gübreleme sulama, tohumların ıs
lahı, makineleştirme gibi tarım sektörünü hava 
şartlarına bağlı olmaktan kurtarmak, dış yardım
lara muhtacolmaktan sıyrılmaktan ibarctt'r. Dış 
yardımlara bağlı olmaktan sıyrılmak lâzım
dır. Plânda bu devrede sanayi sektörünün üreti
mi yılda ortalama yüzde 12 artırılacak ve gayri-
sâfi millî hasıla içindeki payı 1967 de yüzde 16,3 
den 1972 de yüzde 20,5 a yükseltilecek ve 13,9 
milyardan 24,5 milyara çıkarak yüzde 76,2 bir 
gelişme gösterecektir. 

Tarım sektörü ise, yüzde 22,3 bir gelişme 
kaydederek ve 1967 de 25,3 milyar iken 1972 de 
30,9 milyara çıkacaktır. 

4. Türk toplumunun her yıl meydana getire
ceği yüzde 7 hasıla artışının yüzde 2,6 sini her 
yıl bu oranda artan nüfus tüketeceğinden kalan 
yüzde 4,4 ün 2,5 u tüketime ayrılacak ve fert 
basma düşen gayrisâfi millî haşıla 2 500 liradan 
3 200 liraya çıkarılacaktır, 
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5. Plânın amacına göre, Türkiye dış yar

dımlara muhtaç olmaksızın kendi kaynakları ile 
kalkınmasına devam edebilecek hale gelmelidir 
•'bu da köklü bir yapısal değişine olacaktır. 

6. Plânın bu suretle özetlediğimiz amaç ve 
hedefleri ile biz mutabakat halindeyiz. Birinci 
plân devresinde ortalama yüzde 6,5 kalkınma hı
zı fiilen gerçekleştirilmiş olmasına göre, yeni plâ
nın yüzde 7 kalkınma hızını kabul etmesini ger
çekçi bir görüş olarak paylaşıyoruz. Burada şunu 
da ifade etmek ieabetmektedir. Gerek Karma 
Bütçe Plân Komisyonundaki görüşmelerinde ge
rek plânın tetkikinde en mühim unsur olarak 
plânda, Türkiye'nin kalkınmasında malî kaynak
lar kadar zaman unsurunun da önemle ele alın
dığı görülmektedir. Bu nokta çok önemli bir nok
tadır. Hakikaten böyle Tüıfciye gibi az gelişm's 
mcmkCıotlerin kalkınması için çok geniş malî 
kayniklarm sağlanması mümkün oba dahi zaman 
umuru mühim bir faktördür. Ve bunu ihmal et
in ev e ve zam*m unsurunu bir kenara iterek bir 
anda memleketin istenilen hedeflere ulaştırılması
n ı imilıân yoktur. Bir an için Türkiye'nin büvük 
bir malî güce kavuştuğunu kabul edelim. Bunr 
rağmen % GO civarında okur yazar olmıyan 
ha1!' kuleleriyle ve diğer sosyal ve sanayi saha-
jnnd-'Yı durumu ile az gelişm's durumu ile bu 
mıvi kavnakları bir anda harekete geçirip, mem
leketi ileri Ba.'l"i memleketleri seviyesine çok kısa 
bir zamanda ulaştırmıya imkân yoktur. Bmaena-
levh, zaman unsurunu daima göze almak lâzımdır. 
Plânın kabul etmiş olduğu bu hedefler varılması 
a^zu cdden hedeflerdir. Bunlara, bu Beş Yıllık 
Plânda, yani 1972 yılında Türkiye ulaşıcck ve 
mesele bitecektir, diye Plânda bir iddia bulun
mamalını biz gerçekçi bir görüş olarak memnun
lukla karşıladık. 

Plânda bu genel amaçların gerçekleşmesin' 
zorlaştıracak olan engeller diye şunlar gösteril
miştir : 

1. Türkiye'deki tasarruf yetersizliği, 
2. Dış ticaret dar boğazı, 
3. Kurumların olumsuzluğu. 
Plâna göre, tarım ve sanayi sektörlerindeki 

gelişmelere ilâveten konut ualştırma inşaat sek
törlerindeki gelişmelerle 1967 de 85 100 milyar 
olan gayrisâfi millî hâsıla 119,4 milyar liraya 
varacak ve bu suretle biraz evvel söylediğimiz 
gibi, yüzde 40,3 artacaktır. Dış kaynakların yıl

da ortalama yüzde 3,3; kamu yatırımlarının yüz
de 10, özel yatırımların yüzde 12,5; kamu tüke
tim harcamalarının yüzde 8,8 özel tüketim har
camalarının yüzde 5,1 kadar bir hızla artması 
gerekmektedir. Kamu tüketim hare amal arının 
artmasının biraz daha fazla olmasının nedeni 
bu rakam içinde eğitim sağlık, tarım gibi alan
lardaki yatırımlarla birlikte (gelişme cari harca
maları) denen kalemin de dâhil olmasıdır. 

Bu sonucu sağlamak için milletimizin beş 
yılda 109,1 milyar tasarruf etmesi gerekecektir. 
Dış kaynaklardan gelecek yardımlarla yabancı 
sermaye olarak yurda girecek mctblâğlarm tuta
rı olarak 9,9 milyar geleeevi umulmaktadır. Bu 
suretle toplam kaynaklar 119 milyar lirayı bu
lacaktır. Bunun 111,5 milyarı yatırımlara 7,5 
milyarı stok artışına sarf edilecektir. Bu amaçla 
iç tasarrufların yüzde 77,6 dış tasarrufların ise 
yüzde 17,7 yükseltilmesi gerekli görülmüştür. 

Kamu kesiminin harcamaları için bugünkü 
r"">rgi sisteminin yeterli o^ad 'ğ ı Plânda yazı
mdır. Vergi fûfttrmi ve ve^gi teşkilâtı ile vergi 
'-•y^sı isi ah edilecektir. Plân b~s yıl içinde yeni 
"ari"i crrj ]v\ olarak ilâveten 7,1 milyar lira ön
görmektedir. 

Bulada bir noktava değinmek istivoruz. Bi
liyorsunuz ki, muhterem arkadaşlar, 440 savıl] 
Kanunla İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorga-
nizasvnnu öngörülmüştür ve bu isi vpn^ak 
üzere bir komisyon da bu kanun gereğince ku
rulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Fakat bu ça
lışmalar maalesef ağır ilerlemektedir ve bekle
nilen neticeyi vermemektedir. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri bizim iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınmamızda kavnak olarak bize para temin 
edebilecek önemli kuruluşlardan biridir. Ve bu
günkü fiyatlarla İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
makina, fabrika ve hammadde ve saire olarak 
elinde bulundurdukları iktisadi kıymetler 50 
milyardan fazladır. En az bir tahminle bir sı
nai teşebbüs, bir ticari teşebbüs olmak itibariy
le c/o 10 gelir sağlasa 50 milyar para yatıran 
bir insan, senelik beş milyar lira varidat sağla
ması lâzımdır. Halbuki hakiki durum tamamen 
tersinedir. Birkaçı müstesna, İktisadi Devlet Te
şekkülleri Türkiye'nin sırtında ağır bir yük ha
lindedir. Hepsi zarar ediyor, birkaçı müstesna. 
tşte bu sebeple bundan birkaç sene evvel Yüksek 
Huzurunuzda kabul edilen 440 sayılı Kanunla 
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bunların reorganizasyonu getirilmişti. O halde iç 
kaynak olarak, ki, günün birinde iç kaynakları
mızla kalkınmak zorundayız ve başka yardım 
alamamak durumunu öngörmek mecburiyetinde
yiz. En başta gelen memoaımız bu İktisadi Dev
let Teşekküllerini rasyonel bir hale getirmek, 
kâr getiren bir hale getirmek, buralara yatırı
lan muazzam sermayenin yüzde 10, hiç olmaz
sa yüzde beşi nisbetindeki bize 5 milyar vari
dat getirmesi lâzımdır ki, bu beş milyar her se
ne geniş ölçüde plânın bu plânın değil daha ge
niş ölçüde imkânlar derpiş eden bir plânın tat
bikine imkân verecek durumdadır. Halbuki bu 
çalışmalar maalesef beklenilen neticeyi vereme
mektedir ve plânda bu konu ile ilgili hükümleri 
biz bu bakımdan daha cesur ve daha enerjik 
görmek isterdik. Bunu görememiş olmamızdan 
dolayı üzüntümüzü ifade ediyoruz. 

Vergi sisteminde yapılacak reformlar üç 
maksada hizmet edecektir : 

1. — Sağlam finansman kaynağı elde etmek. 
Bina ve arazi vergilerinin verimini artıracak 
olan yeni bir "sayımın yapılması ve bu vergile
rin ıslahı, lüks tüketime vergi uygulamak, ye
ni bir katma değer vergisi koymak, karayolları 
ulaştırmalarının bakım ve idame masraflarını 
karşılamak üzere vergilendirilmesi, Tarım Ver
gisinin verimini artırmak üzere mevzuatın tek
rar gözden geçirilmesi. 

2. Sosyal adaleti sağlamak, için vergi siste
minin oynıyabileceği etkin rolden faydalanmak, 
yani vergilerdeki istisnaları bu gaye ile gözden 
geçirmek, zaruri ihtiyaç maddelerinden az ver
gi almak, Vasıtasız Vergilerin nisbetini yükselt
mek, 

3. — Kaynakların daha iyi dağılmasının sağ
lamak. Gümrükle ilgili Vasıtalı Vergileri ve ye
ni konacak lüks tüketim vergisini bu maksatla 
ayarlamak. 

Biz plânda öngörülen vergi ıslahatına ilişkin 
bu tedbirleri destekliyoruz. 

Özel sektörün finansmanı için de bankala
rın işletme kredilerini orta vadeli krediler yö
nüne de çevirmek, mevduat ve kredi sigortası 
ihdas etmek, Merkez Bankasının özel sektörü 
desteklemesini sağlamak, vadeli tasarrufun ca
zibesini antırmak gibi tedbirler düşünülmüş
tür. Bu tedbirleri, plânda öngörülen sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik tedbirlerinin ciddi-
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yetle uygulanmasına önem verilmesi şartiyle 
karma ekonomi sisteminin bir zarureti sayıyo
ruz. 

Plânın genel amaçları karşısında dış tica
ret problemi de bir dar boğaz gibi gösteril
mektedir. Plân beş yılda 1,8 milyar dolar yatı-
tırım maddesi, 2,5 milyar dolar hammadde, 475 
milyon dolar tüketim maddesi olmak üzere, 
4 milyar 865 milyon dolarlık ithalât yapmak 
lüzumunu kabul etmiştir. Bunun için 780 mil
yon dolar olan 1967 ithalâtının yılda ortala/ma 
7,4 artması lâzımdır. Bu ithalât ve diğer dış 
ödemelerimiz yılda yüzde 7,2 hızla artacak ve 
bunlar ihracatımızla, işçi dövizlerlyle, turizm 
gelirleriyle ve yabancı sermaye gelirleriyle kar
şılanacaktır. Turizm geliri 1967 için 25 milyon 
dolar 1972 için 135 milyon dolar olarak tah
min olunmaktadır. 1972 de turizmden 135 mil
yon dolar gelir sağlanabileceğini tereddütle 
karışılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin umu
lan en geniş gelir kaynaklarından birisi de tu
rizmdir. Bu nokta üzerinde biraz tevakkuf et
mek gerekmektedir. Biliyorsunuz, bugüne ka
dir bizim turizm gelirlerinden aldığımız para
nın iki mislini turizm masrafı olarak harcıyo
ruz. Yani 25 milyon dolar gelir sağladığımız 
zaman 50 milyon para harcıyoruz. Demek ki, 
turizm gelir hanesi açık göstermektedir. 135 
milyondan 70 milyon masraf edileceği yahut 
65 milyon masraf edileceği, 70 milyonun gelir 
olacağı plânda öngörülmüştür. Bu noktada te
reddüt edişimizin sebebi şudur: Biz bir türlü 
bu turizm meselesinde ne yapmak lâzımgeldiği-
ı i nasıl hareket etmemiz icabettiğini maalesef 
kavramış değiliz. 

Yakın komşularımızdan İtalya ve İspanya 
çok tetkik edilmiş, Turizm Bakanları gitmiş
ler, temaslar yapmışlar, buna rağmen asıl 
işin püf noktası nedir bu anlaşılamamıştır. 
1950 senesinde İtalya'ya gelen turistlerin sayı
sı beş milyon iken 19G6 senesinde 23 milyon 
turist gelmiştir. Bu turistlerin büyük bir kıs
mı kendi arabaları ile gelen turistlerdir. En_ 
az turist deniz yolu ile gelendir. Uçakla ge
lenler ona nazaran daha azdır. Fakat kendi 
aı-abalariyle gelen turistler ve orta sınıfı teş
kil eden turistler asıl İtalya'ya geniş ölçüde 
para bırakan bu kütledir. Bunun için de te-
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râia VĞ mutedil- fiyatlı otellerden ve moteller
den işe. başlamak ve bilhassa turizm sahasın
da bu otel ve motellerde çaışacak personeli 
yetiştirmek, onları kurslardan geçirmek ve bil
hassa lisan bilgisini sağlamak lâzımdır. Çünkü 
•turistler herşeyden evvel gittiği yerde sıkın
tıya uğramamak, rahat etmek ister. Eğer bir 
lisan müşkülâtıyla karşılaşırsa oradan çekinir. 
-Sonra birşey daha vardır, bunu da dikkate al
mak lâzımdır. Ne kadar inkâra kalksalar dahi 
bunun saklanmasına imkân yoktur. Aramızda
k i inanç farkı mühim bir faktördür. Adam 
İtalya veya İspanya'ya bir katolik memlekete 
gidiyorum, diye büyük bir rahatlıkla gidiyor. 
Bugün insanlara sosyal hayatta din belki eski
si kadar etken olamıyor, fakat bir yakınlık 
hissi duymak bakımından bunun büyük rolü 
vardır. Bendeniz bunu yakinen bildiğim için 
cesaretle ifade ediyorum. Biz hem biraz uzak 
olmamız bakımından hem de bu faktör bakı
mından turiste karşı personeli iyi yetiştirmek, 
"HlhasGa lâzım olan derecede onunla teması te
min edecek şekilde dil bilgisini sağlamak ve 
bunun için de bu personeli yetiştirecek kurs
lar ve. hattâ icabederse mektepler açmak mec
buriyetindeyiz. Ayrıca turizmle ilgili malî ve 
idari hükümleri de tekrar gözden geçirmek za
rureti vardır. Plânda bu hükümlerin yeteri ka
dar açıklıkla ifade edilmediği kanısındayım. 

Hemen hemen plânın anaçizgilerî bundan 
ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Karma ekonominin gerçekleşebilmesi için 

'bâzı asgari şartlar vardır ki, bu asgari şartlar 
aynı zamanda dengeli ve kendi kendini idame 
ettirecek bir kalkınmanın da en havati şartla
ndır . Her ne kadar İkinci Beş Yıllık Plânı
mız da bu şartlar üzerinde Birinci Beş Yıllık 
Plânda olduğu gibi bir miktar durulmakta ise 
de ilk beş yıllık tatbikatta söz konusu şartla
r ın gerçekleşmesi yönünden hiçbir başarı ka-
zanılamamıştır. Korkumuz odur ki, İkinci Beş 
Yıllık Plân uygulamasında da aynı şartların 
'gerçekleşmesi yönünde kararlı adımlar atıla-
mıyacaktır.. 

Söz konusu etmek istediğimiz şartlar şun
lardır : 

1. — Fiyat istikrarı. Karma bir ekonomi 
düzeninde fiyat istikrarının ehemmiyeti üzerin

de ne kadar durulsa azdır. Halbuki 1963 ve 
1964 yıllarında ortalama yüzde beş civarında 
olan fiyat yükselişi 1965, 1966 ve 1937 yılların
da ortalama, yüzde 10 u geçmiştir. Asıl 4a 'n a ' 
önemlisi Birinci Beş Yıllık Plân enflâsyon to
humları bırakarak sona ermektedir. İkinci. Beş 
Yıllık Plânda fiyatların istikrarının kesin su
rette sağlanacağına dair hiçbir garanti göreme
mekteyiz.. .Bu mevzuda plânın 85 nci sayfasın
da yasladığımız tedbirler birinci plândakinin 
hemen hemen aynıdır. Yalnız şu var ki, aynı 
tedbir ve ifadelerin birinci plân devresinde fi
yat istikrarını temin edemediği de bir gerçek
tir. 

Fiyat istikrarı üzerinde önemle tavakkuf 
edişimizin sebobi şudur: Biliyorsunuz, en bü
yük tüketici, bilhassa kalkınma plânlarının uy
gulanması bakımından en büyük tüketici dev
lettir. Fiyatlarda bu beş yıllık zaman içinde 
bugüne kadar olan yükseliş hızı ile artış devam 
ettiği takdirde, plânın öngördüğü projelerin 
uygulanması malî kaynaklar açısından büyük 
tehlikelerle karşılaşacaktır. Onların maliyet fi
yatları, bugün yapılmış olan -maliyet fiyatları 

-'/r 10 - % 20 gibi bir artış gösterdiği takdirde 
bu projeleri gerçekleştirmek tamamen gerçek
leştirmek imkânsız hale gelecek bunların bir 
kısmından vazgeçmek zarureti hâsıl olacaktır. 
Binaenaleyh, kalkınma çabası içinde olan Dev
let, fertlerden fazla fiyat artışından endişe et
mek ve telâş etmek durumundadır.. 

2. — Dış ödeme açıkları. 
Türkiye'nin bugün en ehemmiyetli iktisadi 

uıeselCGİ dış ödeme açıklarıdır. Özellikle Gü
ney Amerika memleketlerindeki tecrübeler ve 
memleketimizde son yıllarda yapılan, andlaş-
malar ithalâtı ikame eden bir sanayie daya
nan kalkınmanın daima dış ödeme • sorunları 
ortaya çıkaracağı intibaını Vermektedir, Bu se
beple özellikle yarı mamul ve mamul madde 
ihracım teşvik edecek tedbirlerin plânııi en 
önemli kısmını teşkil etmesi gerekirdi. 92 nci 
sayfada yazılı tedbirlerin başında gelen «ihra
cata dönük sanayi kurulmasına ve teşvik edil
mesine öncelik verilecektir» sözü ile mamul 
madde ihracını teşvik edici hükümleri mem
nunlukla karşıladık. Bununla birlikte bu konu
nun daha kuvvetli tedbirlerle işlenmiş olması
nı temenni ederdik. 
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3. — Sermaye piyasasının tesisi meselesi. 
üçüncü olarak işaret etmek istediğimiz nokta 
sermaye piyasalarının tesisidir. Karma ekono
miye dayanan bir kalkınma ancak sermaye pi
yasa lavının' tesisi ile mümkündür. Bu konuda 
birinci plânda bâzı tedbirler öngörüldüğü hal
de hiçbir şey yapılamamıştır. İkinci plân dev
resinde de yukarda kısmen özetlediğimiz aynı 
tedbirler öng'örülmekte ise de meseleye plânda 
gereken ağırlık verihnediği cihetle korkarız ki, 
tesirli adımlar atılamiyacaktır. 

Bu vesile ile bir önemli noktayı hatırlat
mak istiyoruz: Millet Meclisi ^Bütçe Komisyo-
ıumda yapılan ve tasarruf bonolarını doğrudan 
doğruya Devletten aldıklarını ispat edemiyen-
lerden bono kıymetinin yüzde ellisinin Devlet
çe kesileceğini öngören tadil henüz kanun ha
line gelmemiş olmakla birlikte bu haberin ya
yılması çok hassas olan iç tasarrufların men
kul kıymetlere ve aksiyonlara gitmesini ürkü
tecek bâzı söylentilerin çıkmasına sebobolmuş 
ve sermaye piyasasının kurulması için plânın 
öngördüğü tedbire karşı şimdiden bir handi
kap teşkil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânda köy sorununa ayrılan kısmın iyi bir 

çalışma maıhsulü olduğunu memnunlukla gör
dük. Burada öngörülen tedbirlere itşirak edi
yoruz. 

istanbul - İskenderun sürat yolu, boğazın 
geçişi (boğaz köprüsü) ve televizyon gibi te
sisler de plânda yer almış bulunmaktadır. Bu
gün 2,5 milyon nüfusu olan İstanbul'un yakın 
gelecekte Anadolu ile irtibatını feribotlarla 
sağlamaya imkân olmadığı gibi çevre yolu ya
pılmadığı takdirde de trafik sorununun halli 
inıkântsızdır. Biz boğaz köprüsünü çevre yolla-
riyle beraber olmak ve İstanbul'un trafik der
dine çare teşkil etmek şartiyle faydalı görü
ye ru?„ Bunun gibi büyük eğitim ve öğretim 
değeri olan televizyonu da bugünkü Türkiye'
de bir lüks sayılmasına taraftar değiliz. Ancak 
televizyonun Ankara, İstanbul, İzmir gibi şe
hirlere münhasır kalmamasını bir şebeke ha
linde memleket sathına hızla yayılarak bütün 
yurdun bundan yararlanması imkânlarının 
hazırlanmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, eğitim konusunda ye
ni plân Birinci Beş Yıllık Plâna nazaran çok 

daha olumlu hükümler getirmiştir. Bu konuda 
hattâ biraz detaya dahi inilerek yeni müfredat 
programlarının hazırlanmasında dikkât edile
cek hususlara .bile bir miktar değinilmiştİF. 
Okul içi eğitimde olduğu kadar, okul dışı eği
time de gereken önemin verilmiş olduğunu gör
mek bizi memnun etmektedir. Bu arada mem
leketimizin en önemli meselelerinden biri olan 
kadınların eğitimi konusuna, komisyonda gru-
pumuza mensup arkadaşımızın yaptığı konuş
ma üzerine plânda geniş ölçüde yer verilme-
s-jnin kabulünü şükranla karşıladık. Özellikle 
bugün memleketimizin muhtaç bulunduğu tek
nik elemanlarla meslek sahibi kimseleri yetiş
tirmekte bulunan çeşitli meslek okullariyle 
teknik öğretim okullarına rağbeti artıracak 
bir hüküm olarak bu okullar mezunlarının 
kendi sahalarında yüksek öğrenime devam im
kânlarının sağlanmasını öngören hükmü mem
leketin geleceği bakımından -faydalıbuluyoruz. 

Eğitimin sadece dar açıdan ele alınmıya-
rak öğretim ve eğitim konusunun dışında bü
tün kültür meselelerini kapsamış bulunmasını 
da iyi bir işaret olarak kabul ediyoruz. ŞunU 
da kaydedelim ki, en mühim nokta eğitim ko
nusunda iyi hükümler getirmiş olan bu plânın 
iyi uygulanması meselesidir. İyi uygulanmayı 
mümkün kılacak organizasyonun kurulmasına 
dair bir hüküm getirilmiş olsaydı daha çok 
ferahlık duyacaktık. Şimdi bütün temennimiz, 
bunu uygulıyacak Bakanlığın gerekli teşkilâtı 
kurarak iyi bir uygulamaya gitmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Plânda korunmaya muhtaç çocuklar hak

kındaki hükümleri de memnunlukla karşıla
dık. İkinci Beş Yıllık Plânda, nüfus plânlama
sı da yer almış bulunmaktadır. Biz her şey
den evvel ana ve çocuk sağlığı bakîmındaa 
nüfus plânlamasına taraftarız. Nüfus plânla* 
masının bizim gibi kalkınma çabası içinde olan 
memleketlerde, ana ve çocuk sağlığı yanında, 
artan nüfusun bütün hâsıla artışını silip götür
memesi için zaruri bir tedbir olduğu tereddüt
süz kabul olunmalıdır. Bu bakımdan da plân
da aile plânlamasına yer verilmiş olmasını ye
rinde buluyoruz. 

Petrol konusuyla, toprak reformu hakkın
daki fikirlerimiz bütçe vesilesiyle grup adına 
yapılmış olan konuşmada ifâde ettiğimiz için 
burada bunu tekrar etmiyeeeğiz. 
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Muhterem arkadaşlar, I 
İkine Beş Yıllık Plânın hedefleri, genel 

ahlakları ve getirdiği önemli hükümlerle bu I 
plânın gerçekleşmesi için hazırlanmasını zo
runlu gördüğümüz şartlar üzerinde kontenjan 
Grupunun görüşlerini arz ettim. 

Demokratik rejim içinde sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik ilkelerini gerçekleştirmek ça
basında olan Türk Milletinin mutlu yarınlara 
ulanacağına ve uluslararası düzende iktisadi ve 
siyasi gücünün gittikçe artacağına emin bu
lunuyoruz. İnancımız odur ki, genç kuşaklara 
mutla ve refaha kavuşmuş kuvvetli bir Türki
ye bırakmak için sarf edilen gayretler muvaf
fak olacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın memlekete ve mil
lete h;ıyırlı ve uğurlu olmasını diler, Konten
jan Grupu adına hepinizi saygıyla selâmla
rı m. ı.Aıkışlar) 

BAŞKAN — A. P. si Grupu adına Saym 
İûtfi Tokoğlu, buyuran. 

A. P. GRUPU ADINA LÛTFİ TOKOĞLU 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem sc-
natö'-ler; şu anda huzurunuzda İkinci Beş Yıl
lık iûdkııi'ma Plânı tasarısı hakkında A. P. si 
Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş ve tah
lillerini arz etmek için bulunuyorum. Bu vesi
le ile Muhterem Heyetinize sonsuz hürmetleri
mi sunarım. 

Muhterem senatörler; itiraf ederim ki, ben, 
huzurunuza bir parti propagandası yapmak 
için değil, bilâkis Grupumun İkinci Beş Yıllık 
•Kalkınma Plânı hakkındaki görüş ve tahlille
rini arz etmek için çıktım! 

Bu sebepten, C. H. P. si sözcüsü saym ar- I 
kadaşımm parti propagandası hüviyetinde 
olan bâzı ittihamlarma cevap vermiyeceğİm. 

Ancak, sayın sözcüyü ikaz etmek maksa-
dlyle, kendisine muhterem Hükümet tarafın
dan gerekli cevaplar verileceğine kaani bulun
duğumu ifade etmekle yetineceğim. 

Valnız sayın sözcünün, ciddî bir tetkike zah
met ihtiyar etmeden, «çok kısa süre önce plân 
fikrinin karşısında bulunan bir siyasi toplulu
ğun bugün kalkınma plânı ile karşımıza gel
mesinden kendi partim adına kıvanç duyuyo
rum.» sözüne grupumuzu da ilgilendirdiği için 
cevap vermeyi bir vazife telâkki ediyorum. | 
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Muhterem senatörler ; 
7 . 11 . 1961 tarihli Cumhuriyet Senatosu 

Tutanak Dergisinin 64 ncü sayfası okunduğu 
zıtnan görülür ki. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı hakkında A. P. si adına konuşan saym 
sözcü • 

«Biz, plân fikrini Jkesin surette kabul edi
yor; benimsiyoruz. Bu kabul etme ve benim
seme, yalnız Anayasanın icabı değil, sahip bu
lunduğumuz aslî görüş ve düşünüş tarzımızın 
tabiî bir neticesidir.» diye A. P. Grupunun 
plâü hakkındaki görüşünü kesin hatlariyle be
lirtmiş, böylece, Saym C. II. P. si sözcüsünün 
partici görüşünü sarahaten cerhotmiş bulun
maktadır. 

Muhterem senatörler; 
Müsaade ederseniz ben şu hakikati resmî 

bir dokümanla ortaya koyduktan sonra, bn pa
ragrafı. saym bir parti sözcüsünün küçük bir 
tel kike dahi istlnadetmlyen, sabit fikirlerle ve 
siyasi bir hissiyatla yaptığı konuşmanın ne ka
dar hatalı ve kasıtlı ittihamlarla dolu olduğu
nu tesbit etmekle kapamak istiyorum. 

Muhterem senatörler; 
Büyük Türk Milletini, hür ve medeni bir 

ortamda ve karma ekonomi düzeni içinde ada-
'ete ve tam çalışma esasına bağlı olarak, her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır, bir yaşa
yış seviyesine ulaştırmak gayesi güden İkinci 
B'jş Yıl hık Plân müzakerelerini yapmakta ol
duğumuz bugün, grupumun plân hakkındaki 
görüşlerini belirtmeden evvel, milletçe ve bir 
bütün olarak kalkınmadan ne anladığımızı ve 
plân fikrimizin hangi esaslara dayandığını be
lirtmek isterim. 

Biz inanıyoruz ki, gerçekten kalkınma, yal
nız iktisadi sahada elde edilen gelir artışların
dan fertlerin fırsat eşitliği prensibine dayana
rak hisse alması değil, gerçekten kalkınma, 
gelir artışının yanında, hattâ onun önünde bil
gi, fikir, duygu, hassasiyet ve ahlâk seviyesine 
ulaşmaktır. Bu görüşün ışığı altında, kalkınma 
felsefesi, maddî ve mânevi kıymetler arasın
da bir bütünlük ve muvazene prensibine da
yanmalı, fakat bu bütünlük ve muvazeneyi 
kurarken kumanda mevkiinde mânevi kıymet
ler yer almalıdır. 

Muhterem senatörler; 
İktisat tarihi göstermiştir ki, iktisadi geliş

me şartları hakkında iktisatçıların koydukları 
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teşhisler ve ileri sürdükleri tezler, zamanın 
şartlarına uyarak devamlı istihaleler geçirmiş
tir. 

İktisat ilminin emekleme devresinde Mer-
kantilistlerle başlıyan bu görüşleri Fizyokrat
lar - Alman Tarihçi Ekolü - müdahaleciler, 
Milli İktisat Doktrinini benimsiyenler, sosya
listler, gelişme teorileri ve plân fikrini benim-
siyenler takiıbetmişlerdir. 

Bugün iktisaden geri kalmış memleketlerde 
gel'şmc teorileri ve plancılık f kri ön salı ir; 
gal etmiş, hattâ plâna iktisadi gelişmenin si
hirli bir deyneği gözü ile bakan iktisatçılarla 
politikacılara sık sık raslanır olmuştur. 

Ancak, Benedetto Groge'un ifade ettiği gi
bi : 

cNazariye, realitenin bir fotoğrafı değil re
aliteyi anlamaya hizmet eden bir ölçüdür.» 

Milletlerin refahı ve piyasaların hareket ka
biliyeti plancılık, devletçilik veya liberalizm 
gibi klişe formüllerle değil, fakat devlet ve 
fikir cidamlarının hakikatleri anlama kabiliye
tine bağlıdır. 

Grupumuz bu fikrin ışığı altında : 
Donal G. Stone'nun tarifi veçhile, plânı: 
«Kavnnkla-ın ve iht'vaçla^m tHnt i ve n^--

•c/ut kaynakların ihtiyaçları karşılıyacak şekil
de seferber edilmesini sağlıyacak bir vesika» 
olarak kabul etmekte, • 

Plânı, bir memlekette yalnızca iktisadi bir 
bi'iyüme vartası değil, bir memleketin medeni 
bir seviyeye ulaşabilmesi için iktisadi, sosyal 
ve kültürel sahada topyekûn kalkınmanın bir 
vasıtası telâkki etmektedir. 

Plân, mucizeler yaratan sihirli bir deynek 
d'^il, fakat milletçe topyekûn kalkınmamızda 
bize, kaynakların envanterini yapan, kalkınma 
hedeflerini tâyin eden ve alınması gerekli ted
birleri ilmî bir tahlille ortaya koyan kıymetli 
bir v t sikadır. 

M uhterem senatörler; 
Hiç şüphe yok ki, plân, bir memlekette 

müstnliGii, müstehlik yani sermayedar, memur, 
esnaf, işçi, şehirli ve köylü bütün bir* milletin 
kazanç ve harcamalarında tesir icra eden, böy
lece bir milletin hayat şartlarında derin izler 
bırakmak niteliğinde bir iktisadi programdır. 

P>u sebepledir ki, plân tatbikatının muvaf

fak olması, plânın milletçe benimsenmesini ge-
: ektirmektedir. 

Bu sebepledir ki, plân hazırlanmasında ta-
libedilecek pncısodürün büyük bir ehemmiyeti 
vardır. 

Muhterem senatörler; 
İkinci dön om kalkınma plânının hazırlık 

çalışmalarını bu görüşün ışığın altında tetkik 
:• ti iğimiz zaman görürüz ki : 

İkinci Beş Yıllık Plân çalışmaları, 
I - 22 Mart 19S5 tarihlide : 
a) Üniversite mensupları, 
b) Kamu kuruluş temslcileri, 
e) Meslek kuruluş temsilcileri, 
d) Özel sektör temsilcilerinin, iştirak et

tikleri bir millî kollekyumda plânın modeli 
tartışılmış. 

2. — Bilâhara dünya iktisat otoritelerinin 
de katıldığı beynelmilel kollokyumda plânın 
teknik yönü münakaşa edilmiş, 

Bu tarikle plân, 
a) Geniş ölçüde tenkide arz edilmiş, 
b) Objektif bir vasıf kazanmış, 
Neticede : Plânı millete mal etmek imkânı 

hâsıl olmuştur. 

Muhterem senatörler; 
Müsaade ederseniz bu paragrafta, Türkiye'

nin gerçeklerinin bir tablosunu çizmek istiyo
rum. Bu yolla, plân tekniğinde nazari mütalâ
alar cerd etmek yerine daha objektif unsurlara 
btinadetmek imkânı kazanacağımıza inanıyo
rum. 

Bugün Türkiye iktisadi kalkınma hamlesin
de muvaffakiyetli adımlar atmış olmasına rağ
men, itiraf edelim ki, iktisaden ileri memleket
lerle kıyas cdilmiyecek kadar geri kalmış du
rumdadır. Hedefimiz, iktisaden ileri memle
ketler seviyesine ulaşmak, hattâ onların önüne 
•geomektir. 

Bu sebepten Türkiye bu hedefe varabil
mek için hızlı ve istikrarlı kalkınmaya muh
taçtır. 

Türkiye'de, millî gelir hesaplarının tutul
maya başlandığı 1950 yılından itibaren mem
leketimizde yıllık bütçe tatbikatı ve arada alı
nan iktisadi politika tedbirleriyle on yılda or
talama yüzde yedi kalkınma hızı elde edil
miş, 
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tatbika
tı neticesinde : 

1. — Kamu gelirleri plânmm hazırlık dev
resi olan, 1962 yılında hedef ittihaz edilen 
miktarın % 13,6. 

1986 yılında ise % 13,3 geri kalmasına, 
2. — Dış kaynak gelirleri plân hedeflerinin 

% 36.7 nLsbetlnde tahakkuk etmemesine, 
3. 1965 yılında tarım sektörünün istihsal 

gücü 1964 yılma nisbetle % nakıs 3,3, geri kal
mış olmasına rağmen, yılda ortalama % 6.5 kal
kınma İrzına erişilmiş, 

Diğer taraftan, bu devrede : 
a) Plânın ilk tatbikat ydmda G3MII. mn 

% - T6,3 ü iç kaynak olarak yatırımlara tahsis 
edilmişken 1967 yılında bu nisbet % 19.0 a yük
selmiş, buna mukabil, 

b) Dış kaynaklar 1963 yılında % - 4,1 iken, 
1963 yılında % 1,9 a düşmüş, 

Plân tatbikatının ilk dört yılında yatırımla
rın artış hızı toplam kaynakların ve diğer har
camaların artış hızından daha yüksek olmuştur. 

Şu. tarihî hakikatler bize gösteriyor ki Tür
kiye iktisaden hızlı ve istikrarlı bir kalkınma 
potansiyeline sahip bulunmaktadır. 

Türk'ye'nin bugün en mühim dâvası, fertler 
arasmda gelir dağılımının ve Türkiye hudutları 
içinde bâzı belgelerin diğer bölgelere nazaran 
geri kabnış olması teşkil etmektedir. 

Türkiye'de bugün asgari hayat seviyesi dü
şük bulunmakta, açık ve gizli işsizlik camianın 
adalet hislerini rencide etmekte, yatırım politi
kamızın temel taşı olan gönüllü tasarrufların 
hacmine menfî yönde tesir icra etmektedir. 

Bir memlekette sosyal adalete ulaşmanın yolu 
ise, kalkınmanın nimet ve külfetlerinden bütün 
vatandaşların fırsat eşitliğine sahibolmasıdır. 

Muhterem senatörler ' : 
Bugün Türkiye, Anayasa gereğince hürriyet 

nizamı içinde ve karma ekonomi düzeni ile kal
kınmayı hedef ittihaz etmiş bir memlekettir. 

Türkiye'nin iktisaden kalkınması, bir yan
dan siyasi istikrarın mevcudiyetine diğer yan
dan iktisadi istikrarın devamlı olmasına bağlı
dır. 

Bugün Türkiye'de günden güne artan âmme 
hizmetleri ihtiyaçları karşısında, âmme gelir 
menbaları yatırım ihtiyaçlarını değil, bir Devlet 
makinası için mutlaka bütçelere konulması ge

rekli masrafları dahi karşılamaya kâfi gelme
mektedir. 

Bu sebepten köy yolları bozuk, içme suları 
yetersiz, sıhhi tesislerimiz ihtiyacı karşılamak
ta:! uzak, öğretim ve eğitim kurullarımız ha
kiki fonksiyonlarını yerine getirmek imkânın
dan mahrumdur. 

Diğer taraftan, Türkiye'nin iktisadi kalkın
ma dâvası tamamlanmadan cebri tasarruf m du
balarında da bir sınırlılık göze çarpmaktadır. 

Bu sebeplerden ötürüdürki, Türkiye'nin ikti
sadi kalkmmnsnda özel sektöre ehemmiyet ver
mek, bu sektörü iktisadi sahada teşkilâtlandır
mak ve Devletin bu sektöre gerekli yardımı 
yapması ve yaratıcı kuvvetinden faydalanması 
zarureti ön almaktadır. 

Özel sektörü yatırım sahasında harekete ge
tirmek, yaratıcı kuvvetinden istifade edebilmek 
için ise, özel sektör yatırımları ile kamu yatırım-
la rnm sınırlarını bu sektöre itminan verecek 
bir açıklıkla tesbit etmek, 

Özel sektörün noksan olan sermaye ihtiyacını 
karşılıyacak tedbirleri almak, 

Vergi politikası yolu ile bu sektöre güç ka-
zancbrmak icabetmektedir. 

Muhterem senatörler : 
1. Türkiye'nin % 72 nüfusu köyde yaşamak

ta, 
2. Millî gelirimizin % 40 na yakın bir kıs

mını tarım sektörü yaratmakta, 
3. İhracat gelirlerimizin % 80 ni tarım sek

törüne bağlı bulunmakta, 
Diğer taraftan : 
A) Artan nüfusun gıda ihtiyacı, 
B) Gelişme sanayiin hammadde ihtiyacı, ta

rım sektörü tarafından temin edildiği halde, 
bugün köylü : 

1. Düzenli bir işletmeden mahrum, 
2. Yaşama seviyesi düşük, 
3. Toprak diheni ıslâha muhtaç, 
4. Zirai kredi, ihtiyacı karşılamaktan uzak

tır. 
5. Türk köylüsünün abn teri mahsulünü sa

tacağı müstakar bir pazarı yoktur. 
6. Köylünün, yol, su, mektep, sıhhi tesisler 

ihtiyacı karşdanmamıştır. 
7. Toprak fakir ve yorgundur. Toprak : 
a) Gübre, 
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b) Islâh edilmiş tohum ve su beklemekte
dir. 

8. Bugün zirai istihsalimiz geniş mikyasta 
hava şartlarına bağlı bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler : 
Hiç şüphe yokki, bir memleketin iktisaden 

gelişmesinde insangücü birinci derecede ro1 

oynamaktadır. 
Türkiye'de yetişmiş insangücü kıt olduğu 

kadar, yetişmiş kişiler de yerlerinde kullanılma
dığından kendilerinden yeterli randıman alınma
maktadır. 

Hiç şüphe edilmez ki, ümit ve iştiyakla bek-
ledlğ'miz müreffeh Türkiye'yi yara'acak kuvvet 
Türkiye'de tatbik edeceğimiz maarif politika
sıdır. 

Eğitimin gayesi, vatandaşlara çevrelerini ta
nımak, şuurlu davranmak, toplum yapısı değiş
melerine uyabilmek, fertlere refah ve mutluluk
larını, moral değerlerini artırmak kaabiliyotini 
veren sosyal bir hizmet sağlamak olduğu halde 

Üzüntü ile beyan edelim ki, bugün Türkiye'de 
eğitim hizmeti okul içine dönük, çevre ve hayat 
ile ihiği sınırlı kalmıştır. 

Haddizatında eğitim, geniş a" anda kişilerir 
fikir, karakter ve beden güçlerinin geliştirilmesi 
olduğu halde, bugün eğitim, dar mânasiyle, (Öğ
retim) karşılığı olarak kullanılmaktadır. 

Yeni açılan ortaokul ve liselerde ders araç
ları ve öğretmen miktarı yetersizdir. 

En üst seviyede insangücünün ve araştırma 
ajanlarının muhtacolduğu elemanları yetiştiren 
yüksek öğretim de aynı illetlerle malûldür. 

Türkiye'de gelişen ekonomide ve sosyal ya
pıda devamlı olarak çıkan yeni sorunlara çözüm 
yolu bulacak, bilimsel çalışma ve araştırmalar 
da kifayetsizdir. 

Muhterem senatörler : 
Biz inanıyoruz ki, muvaffak bir idare, vatan

daşa kendisini en az hissettiren idaredir. 
Çünkü böyle bir idare : 
1. Zamanın şartlarına ve memleket ihtiyaç

larına cevap verecek tarzda teşkilâtlanmış bir 
idaredir. 

2. Böyle bir idare, Devletle vatandaşlar, ara
sındaki münasebetleri, karşılıklı hak ve veci
beler yönünden ahenkli bir surette ayarlıyan bir 
idaredir. 

3. Böyle bir idare, âmme hizmetlerini vatan
daşın ayağına götüren bir idaredir. 

4. Böyle bir idare, vergi yükünü vatandaşın 
İktisadi takatma göre ayarlıyan bir idaredir. 

5. Böyle bir idare, Devlet bütçesine cari 
masraflardan âzami tasarruf sağlıyarak, Devlet 
bütçesi gelirlerini, genel gelişmeyi sağlıyan alt 
yapı yatırımlarına tahsis eden, toplum refahına 
yönelen eğitim, sağlık ve nafıa gibi sosyal amaç
lı yatırımlara hız veren bir idaredir. 

Plânın gayesi, bir bakıma Türkiye'yi böyle 
jir idari makanizmaya kavuşturmak olmalıdır. 

Müsaade ederseniz bu bölümde, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı hakkında karara varma-
lan evvel ikinci dönem plânda yukarda arz 
TC tafsil edilen Türkiye gerçekleri ve kalkınma 
şartlarına ne derecede yer verildiğini mütalâa 
edeceğiz. 

Muhterem senatörler : 
Plân dokümanını tetkik ettiğimizde öğreniyo-

uz ki, ikinci dönem plân, 
1. % 7 kalkınma hızını kabul etmişti.r 
2. Kalkınmanın hızlı ve istikrarlı olması 

prensibini vaz'etmiş, 
3. Kalkınmanın asgari dış yardımla sağlan

masını öngörmüş, 
4. Çeşitli gelir grupları ve bölgeler arasın

daki farklılığı gidermeyi hedef ittihaz etmiş, 
5. Camiayı asgari hayat şartlarına kavuş

turmak amacı ile, çok sayıda vatandaşa iş sa
bası yaratmak hedefini benimsemiş, 

6. Kalkınmanın nimet ve külfetlerinde fır
lat eşitliği prensibine ön vermiş, 

7. İdarenin yeniden düzenlenmesi gereğini 
'esbit etmiş, 

8. Köy ve köylü meselelerimiz üzerine has
sasiyetle eğilmiş, 

Bu yolda : 
A) Tarım üretimini hava şartlarına bağlı

lıktan kurtarmak için, 

a) Ziraatin mak inal aşmasını, 
b) Köyün, su, İslah edilmiş tohum ve gübre 

ihtiyacının giderilmesini öngörmüş, 

B) Zirai üretimin artırılmasını teşvik ve 
köylünün yaşama seviyesini yükseltmek gayesi 
ile, 

a) Tarım ürünlerinin fiyat istikrarım, 
b) Mahsûlün satışına vasıta olan pazarlama 

problemini, 
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c) Köyün içme suyu - yol - elektrik - mek
tep ve sıhhi tesislere kavuşmasını, iktisadi sos
yal ve kültürel kalkınmanın bir mesnedi telâkki 
etmiştir. 

9. Plân, kalkınmada, yetişmiş insangücünü 
birinci derecede kıymetlendirmiş, 

10. Plân dokümanının ikinci cildinin 61 nci 
sayfasında : 

«Kamu ve özel kesimlerin üretimle ilgili ola
rak, bir arada faaliyette bulundukları alan
larda Devletçe fırsat eşitliği sağlanacak ayırım 
yapılmıyacaktır.» 

«Devlet özellikle genel gelişmeyi hızlandıra
cak altyapı yaptırımlarını gerçekleştirecek ve 
toplum refahına yönelen eğitim, sağlık gibi sos
yal amaçlı yatırımları yapacaktır.» 

«İkinci dönem plânda imalât sektörü gelişi
minin, uzun vâdede esas olarak özel sektöre 
bırakılmasını sağlayıcı bir politika izlenecektir.» 

«Kamu kısmı üretim kapasitelerini, ekonomik 
olmak niteliklerini korumak maksadiyle artıra
cak ve daha verimli kullanacaktır.» 

Hükmünü vaz'ederek, kamu sektörü ile özel 
sektör münasebetlerini açıklılıkla tesbit etmiş, 

11. Büyük milletimizin kültürel gelişmesin
de temel unsur olan maarif politikasına haki-
katçı bir görüşle eğilmiş ve maarif politikasmm 
hedeflerini ve alınacak tedbirleri sarahatle vaz'-
etmiştir. 

12. Plân : 
a) Sanayi sektörünü ekonominin itici kuv

veti olarak benimsemiş, 
b) Fiyat istikrarını ekonomik gelişmenin 

temel meselesi saymış, enflâsyonist veya dcflâs-
yonist temayüller karşısında tedbirler alınaca
ğını tesbit etmiş, 

Ve bilhassa politik otoriteye seçim imkânla
rım veren, birbirleriyle sıkı irtibatı bulunan al
ternatifler göstermiştir. 

13. Plân Anayasamız gereğince, karma eko
nomi sistemini kabul etmiş, bu düzende özel 
sektöre yıldan yıla artan geniş bir mevki vermiş, 
neticede plân, hürriyetçi bir rejimin vazifelerine 
uygun olarak, kamu sektörü için emredici, fakat 
özel sektör için yol gösterici bir karekter arz 
etmiştir. 

14. Nihayet plân : 
A) Kaynaklar ve harcamalar dengesi, 
B) Ekonomik dış dengesi, 
0) Kamu sektörü dengesi, 
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D) Yatırım - tasarruf dengesi, 
E) Sektörlerarası yatırım dengesini kura

rak, iktisadi gelişmenin bir ahenk içinde yürü
tülmesi imkânını sağlamış bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler : 
Açıkça ifade edelim ki, yukarda tafsil edilen 

vasıflariylc İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
a) Kalkınma hedeflerini ve tedbirleri, elde 

mevcut imkânları muvaffakiyetle kullanarak 
tesbit etmiş, 

Plân, millî ekonomimizi aksettirmek niteliğini 
ve Türkiye'nin realitelerine bağlı kalmak imkâ
nını kazanmış bulunmaktadır. 

Bu sebepten, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nını Grupumuz benimsiyor ve bu plânın hazır
lanmasında mesaileri sebkeden ilgililere Grupum 
adına teşekkürlerimi sunmayı mutlu bir vazife 
telâkki ediyorum. 

Muhterem senatörler : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci 

dönem plân tatbikatının verdiği neticeler üzeri
ne bina edilmesi gerektiğinden, bu bölümde Bi
rinci Beş Yıllık Plân tatbikatını inceleme lüzu
muna inanıyorum. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tatbika
tına kuşbakışı bir nazar atfettiğimiz zaman ise : 

A) İmalât sanayiinde 4.2 milyar liralık bir 
miktar yatırım geri kalmasına, 

B) Toplam kamu gelirleri ve dış kaynak 
gelirleri plân hedeflerine erişmemiş olmasına, 

C) 1964 yılında iktisadi hayatta bir durak
lama devri idrak edilmesine, 

D) 1965 tarım istihsali 1964 yılma nazaran 
% nakıs 3.3 nisbetinde tecelli etmesine rağmen, 
yılda ortalama % — 6.5 bir kalkınma hızı elde 
edilmiştir. 

Fakat muhterem Hükümet Başkanının Kar
ma Bütçe ve Plân Komisyonunda vukufla beyan 
ettiği veçhile, 

«Aslında tedbir almıyacak isek, o takdirde 
plân yapmaya da liinım yoktur» sözünden il
ham alarak, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plân 
tatbikatını kıymetlendirmek için, bu plânda 
derpiş edilen tedbirler üzerinde de durmak isti
yoruz. 

Muhterem senatörler; birinci dönem plân 
tatbikatında : 

1. 1050 ve 2490 sayılı kanunlarla, bütçenin 
uygulaması, denetlenmesi ve Devlet hesapla,nmn 
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tutulması ile ilgili mevzuat, plânlı ekonomimize 
elverişli ve onu kolaylaştırıcı hale getirilmek 
üzere yeniden dü önlenememiştir. 

2. Plân ve programlarda öngörülenlerin dı
şında, yıl içinde yeniden hizmete konulmaması 
ve harcama yoluna gidilmemesi ek veya olağan
üstü ödenek taleplerinden kaçınılması prensibi 
tatbik edilememiştir. 

3. İktisadi Devlet Teşebbüslerinde, fiyat 
tesbitinde, kapasitenin tam kullanılması ve me
deni işletmecilik esaslarını göz önünde tutmak 
prensibi tahakkuk etmemiş, 

Birinci plân devresinde her ne kadar mezkûr 
teşebbüsler için plânda öngörülen G3MH. nm 
yüzde olarak ifade edilen kaynak yaratmak he
defleri aşılmış ise de, esas artış, tasarrufçu ku
rumlarda sağlanmış işletmeci kurumların açık
ları tasarrufçu kurumların işletme fazlasiylc 
kapatılmıştır. 

Plânda normalin üstünde mamul stoku doğ
masını önlemek kasdiyle fazla stokların paraya 
çevrilmesi, ham ve yardımcı madde ile malzeme 
stokunun artırılmaması tesbit edildiği haide bu 
direktifler yeteri kadar uygulanmamış, 

Teşebbüsler, verimli işletmecilik ilkelerine 
ulaşamamış, daha fazla kaynak yaratmak imkâ
nını elde edememişlerdir. 

Verimli işletmecilik iç'n şart olan bugünkü 
tesis ve imkânlar tam kapasitede kullanılmamış, 

Teşebbüslerin verimli ve kârlı çalışmaiarını, 
olumsuz yönde etkiliyen, bugünkü personel poli
tikası, düzene sokulamamış, personel sayısının 
meydana getirdiği malî yük ve zararları önlc-
rnek mümkün olamamıştır. 

4. Kalkınma çabasının gerektirdiği insangü-
cü ihtiyaçlarını karşılamada başlıca kaynak olan 
fonksiyonel eğitim, plânda öngörülen hedeflere 
uygun olarak gerçekleş'irilmemiş, bu prensip, 
eğitim çalışmalarında öncelik alamamıştır. 

Yüksek öğretim yapmış eleman, plânın öngör
düğü miktarda ihtisas öğretimi yapmak için 
yurt dışına gönderilcmcmiş, 

As'stanlığm, maddi ve mânevi bakımdan çe
kici bir duruma getirilmesi için gerekli tedbirler 
alınmamıştır. 

5. Çeşitli kuruluş1 ar arasında görev ve yetki 
karışımını gideren ve bunların birbirini tamam-
lıyan üniteler halinde çalışmalarını sağlıyan bir 
kuruluşlar düzeni sağlanamamış, bütün daire 

ve teşekküller için ortak olan çalışma metotları 
ve işlem usuller', işlerin sü:atle ve aksamadan 
yürümesini mümkün kılacak şekilde ıslâh edile
memiştir. 

G. Yatırım hizmetlerinin, istenilen zaman ve 
nitelikte yerine getirilmesi, taşra teşkilâtının 
kuvvetlendirilmesi, âtıl duran teknik personel gü-
eİLiıün daha iyi değerlendirilmesi mümkün olma
mıştır. 

7. Ekonomimizin ihtiyaçlarına uygun bir 
sermaye piyasası kurulamamış, 

Kredilerin vâdeleri, yeterlikleri ve üretim 
sektörleri arasındaki optimum dağılımları konu
sunda, plânın genel hedeflerine uygun tedbirler 
gerçekleşmemiştir. 

8. Bankaların artmış olan masraf ve mali
yetinin düşürülmesi, buna paralel olarak gerçek 
kredi faizlerinin ve hizmet komisyonlarının indi
rilmesi ve mevduat sigortasının memleketimizde 
de uygulanması temin edilememiştir. 

Merkez Bankasının kamu teşebbüslerine aç
tığı kredilerin, amaçlarına uygun şekilde kulla
nılması ve vâdelerinde ödenmeleri gereği kadar 
tahakkuk etmemiştir. 

Tarım kredilerinin plân ve programlardaki 
hedefleri gerçekleşmemiş, tarım kredilerinin, don
muş halden çıkarılması mümkün olmamış, 

Kontrollü kredi uygulaması tahakkuk etme
miş, 

Şümullü ve rasyonel bir faiz ve kredi politi
kası uygulanamamıştır. 

9. Başlıca ihraç ürünlerimiz için üretim, 
stoklama - ulaştırma ve ihraç safhalarını kapsı-
yacak şekilde genel ve devamlı bir politika henüz 
tesbit cd-lemcmiş, 

E İkili bir pazarlama politikası için dış pazar 
etütleri neticelendirilmemiş, ihraç mallarımızın 
dış pazarlarda tanıtılması mümkün olamamış
tır. 

10. 1931 yılında yapılan konsolidasyondan 
sonra da, kamu sektörünün hızla gelişen ihtiyaç
ları ve normal gelirleriyle harcamaları arasındaki 
dengenin tam kurulamamış olması, 

Hazinenin Merkez Bankasından avans ve bo
no iskontosu yolu ile sağladığı kredilerin don
ması sonucunu doğurmuş, malî politikanın ve 
para pollt kasının ekonomideki durgunluk veya 
aşırı fiyat artışı gibi arızalara karşı etkili kulla
nılmasını şmırlıyan bir durumun önlenmesi için 

96 — 



C. Senatosu B : 72 

Hazine ve Merkez Bankası ilişkileri gözden geçi
rilerek yeniden düzenlenmemiştir. 

11. Vergi idaresi reformu yapılmamış, 
Vergi kontrol teşkilâtının etkenliği artırılma-

mış, 
Vergi kazası teşkilâtı, günün ihtiyaçlarım kar-

şılıyacak şekilde değiştirilmemiş, 
Vergi ödeme gücünde olan bütün alanlar 

vergilendirilmemiş, mahallî idarelerin ve bele
diyelerin gelir reformu yapılmamış, 

Devlet gelirleriyle mahallî idareler gelirleri 
arasında dağılımı daha iyi bir şekilde düzenli-
yecek malî tevzin kanunu çıkarılamamıştır. 

Nihayet bu görünüşü ile ilk beş yıllık kal
kınma plân tatbikatı sonunda sosyal ve ekono
mik bünyenin yapısını tahkim edecek tedbirler 
zamanında alınmadığından, bu tedbirleri reali-
ze etmek vazifesi ikinci dönem plân tatbikatına 
kalmış, 

Birinci Beş Yıllık Plân, yılda ortalama % 6,5 
nisbetinde bir millî gelir artışı sağlamak yolu 
ile umumi hatlariyle plânın fiziki büyüme hede
fine yaklaşmış, fakat Birinci Beş Yıllık Plân 
tatbikatı, ikinci dönem plân için müsait bir ze
min hazırlamak imkânından mahrum kalmış
tır. 

Mı:hterem senatörler; 
Müsaade ederseniz bu bölümde, yukarda 

bertafsil arz ettiğim mâruzâtımın ışığı altında 
ikinci Beş Yıllık Plân tatbikatında karşılaşıl
ması muhtemel güçlüklere değinmek istiyorum. 
Sözlerime Muhterem Hükümet Başkanının. 
Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda plânın 
takdim nutuklarında açık bir gönülle ifade et
tikleri şu görüşle başlıyacağım. 

«Türkiye'nin bütün meselelerini beş yıl için
de halletmek mümkün değildir. 

Türkiye'nin meselelerini halletmek için ön 
plânda; 

A) Yetişmiş insan gücüne, 
B) Para ve zamana ihtiyaç vardır. 
Gayemiz, elimizde mevcut imkânları en iyi 

şekilde kullanmak olacaktır.» 
Muhterem senatörler; 
İkinci Beş Yıllık Plân dokümanında ifade 

edildiği veçhile, 
Gerçekten kalkınmanın en önemli unsuru in

san gücüdür. Kalkınma plânının başarıya ulaş-
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ması, güreldi sayıda ve nitelikte insan gücünün 
kalkınma çabasına gereken zamanda katılması
na bağlı bulunmaktadır. 

Gerçekten Ea£ner Nürksen'in dediği gibi, 
«Kalkınmanın finansmanı yalnız yatırımla

rın finansmanı değildir. Bunun yanında, 

a) Öğretim, 
b) Eğitim, 
c) Sağlık ve sosyal hizmetler, 
d) Ve teknik yeniliklerin de yeri vardır. 
Norveçli İktisatçı Odd Aukrust'ün kendi 

memleketinde yaptığı bir etütte, 1900 ile 1955 
villan arasında sermayeye hiçbir ilâve yapıl
madığı ve iş gücü değişmediği halde, sadece be
şeri kuvvetlerin daha müessir hale gelmeleri 
"•aye-Tiı'da millî hâsılanın % — 1,8 nisbetinde 
arttığı neticesine varmıştır. 

J. Timbergen ve Ö. J. Polak'm = The 
Dynamics Of Business adlı eserinden öğreniyo
ruz İd, Birinci Dünya Harbinden evvelki 40 yıl
lık devrede istihsal artışının yalnız % — 50 - 60 
n'.sbe'ti, kullanılan maddi sermaye ve işgücü 
miktarındaki artışa bağlıdır. 

Bugün Türkiye'de vasıflı insangücü, hem 
diğer kıt kaynakları en rasyonel kullanması ge
reken kaynaktır, diğer taraftan kendisi kıt olan 
bir kaynaktır. 

Bunun ötesinde Türkiye'de insangücünü 
yetiştirecek eğitim imkânları da mahduttur. 

Plân dokümanından öğreniyoruz ki, 960 ile 

935 devresinde, 
a) Mühendisler kadrosunda ancak 5 009 
b) Teknisyenler kadrosunda 10 120 
e) San'atkârlar kadrosunda 301 222 kişi

lik bir insangücü yetiştirilmiş olmasına muka
bil, 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde yâni 1972 
yılında 

a) Mühendisler kadrosunda 16 0001 

b) Teknisyenler kadrosunda 34 000 
c) San'atkârlar kadrosunda 520 000 vasıflı 

insangücü yetiştirmek mecburiyetinde bulunu
yoruz. 

Üzüntü ile ifade edelimki, bugün Türkiye'de 
eğitim vatandaşlara çevrelerini tanımak, şuurlu 
davranmak, toplum yapısı değişmelerine uya
bilmek kaabiliyetini vermek niteliğinden uzak 
bulunmak ta dır. 
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Bugün Türkiye'de lise seviyeli genel, mesle

kî ve teknik okulların ders programlarında 
Eğitim hakiki fonksiyonunu tahakkuk ettirecek 
bir gelişme sağlıyamamıştır. 

Bunun ötesinde yeni açılan orta okul ve lise
lerde ders araçları yetersiz, öğretmen ihtiyacı 
duyulmaktadır. Bu sebepten öğrenimin niteliği 
ve verim düşük olmaktadır. 

Nitekim : Bu okullarda 960 yılında sınıf 
gîçme ortalama oranı % 62 iken bu nispet 1965 
yılında % 49 a düşmüştür. 

Yeni acılan üniversite ve yüksek okullar'm 
öğretim üyesi sorunu ve öğretim üyesi yetiştir
mek için gösterilen çabalar muvaffak olmamış
tır. 

Yüksek öğretimdeki öğretim üyesi ve araş
tırma ihtiyacını karşılmak amacı ile, birinci 
plân döneminde öngörülen 3 000 yüksek öğre
tim yapmış elamanın yurt dışında yetiştirilmesi 
programı, bu dönemde yalnızca 500 civarında 
elaman yurt dışına gönderilebildiğinden tahak
kuk etmemiştir. 

Yeterli vasıfta insan yetiştirmek problemi ise 
uzun zamana ihtiyaç göstermektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda vasıflı insan gücü 
yetiştirmek için çok kıymetli tedbirler vaz'edil-
miş ve değerli hedefler tâyin edilmiş olmasına 
rağmen, yukarda arzedilen sebepler dolayısiyie, 
bu tedbirlerin kısa bir zaman içinde uygulan
ması, uygulandığı takdirde dâhi kısa bir zaman
da meyve vereceğine inanmak güç olacaktır. 

Bu sebepten, yeterli vasıfta insan gücü ye
tiştirmek hususunda iktidara çok • gayretli ça
lışma vazifesi düştüğüne inanıyor en samimî 
temenilerimizle, iktidarımızın muvaffakiyetleri
ni diliyoruz. 

Muhterem Senatörler; 
Plânın muvaffak olması için tatbikatçı kad

ronun ehliyetli ve idarenin plân tatbikatını mu
vaffak kılacak tarzda teşkilâtlanmış olması ge
reklidir. 

B^gün Türkiye'de, çeşitli kuruluşlar arasın
da görev ve yetki karışımı vardır. Bunların 
birikirini tamamhvan ün'teler hal'nde çalışma
larını sağlıyan kuruluşlar düzeni yoktur. 

Bütün daire ve teşekküller için ortak olan 
çalışma metotları ve işlem usûlleri, işlerin sür'-
atle ve aksamadan yürütülmesini mümkün kı
lacak şekilde ıslah edilmemiştir. 

Yatırım hizmetlerinin zamanında ve istenen 
nitelikte yerine getirilmesi, taşra teşkilâtının 
elaman bakımından takviyesini gerektirmekte
dir. 

Böylece, bugün genç iktidar İkinci Beş Yıl
lık Plân tatbikatına, plân tatbikatının muvaffa
kiyetine müessir olan bu dezavantajla başlamak 
mevkiindedir. 

Muhterem Senatörler; 
Hiç. şüphe yok ki plânın ana meselelerinden 

birini de plânın finansmanı teşkil etmektedir. 
Birinci Beş Yıllık Plân tatbikatı esnasında 

kamu g2İirleri ve dış kaynak gelirleri plân he
deflerinin kanunda kaldığından kamu yatırım
larının sanayi bölümünde 4,2 milyar liralık bir 
kısmını tahakkuk ettirmek imkânı hasıl olama
mıştır. 

Birinci dönem plân tatbikatının toplam ola
rak 47,9 milyar liralık yatırım yapılmış olduğu 
halde, ikinci dönem plânda stok artışları da na
zara alındığı takdirde toplam olarak 119 mil
yar liralık yatırım öngörülmüş, bu yatırımla
rın yüzde elliden, yukarı bir kısmının re alize 
edilmesi vazifesi kamu sektörü uhdesine veril
miştir. 

Kamu sektörünün üzerine düşen bir hizmeti 
yapabilmesi ise yukarda dermayan ettiğimiz, 

1. — Yetışm'ş insanrrücüne sahibolması. 
2. — Elde mevcut insangücünü randımanlı 

çalıştırması ve elde asıl kapasitede insangücü 
bırakılması, 

3. — İdarî güçlükleri bertaraf etmenin ya
nında, 

A — Cari masraflarda azamî tasarrufta bu
lunulması, 

B — Kamu gelirlerinin büyük bir kısmını 
kapsayan vergi gelirlerinde azamî randımanı 
alabilmesi, bunu temin sadedinde de : 

a) Vergi İdaresi reformunu yapması, 
b) Vergi kontrol teşkilâtını kuvvetlendir

mesi, 
c) Vergi kazası teşkilâtım günün icapları -

r"\ "-öre yeniden düzenlemek suretiyle vergi ih
tilâflarım süratle halletmesi, 

4. — Vatandaşları her yıl yeniden vergi ka-
nrnları çıkarılacağı şüphesinden azade kılacak 
şekilde, vergi ödeme kabiliyetinde olan bütün 
sahaları tesbit etmesi, 
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5. — Mahallî idarelerin, gelir reformunun I 
yapılması, 

6. — Devlet gelirleriyle mahallî idare gelir
leri arasındaki dağılımı daha iyi bir şekilde dü-
zenliyecek malî tevzin kanununun çıkarılması l 
icâbedecektir. 

Diğer taraftan, dış kaynak gelirlerinin plân 
hedeflerine uygun şekilde tecelli etmesinin sıh
hatli yollarını bulmak mecburiyeti vardır. 

İtiraf edelim ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının tatbikatına başlarken bu tedbirlerin 
alınmamış olması, plân hedeflerine varmak husu
sunda genç iktidara büyük gayretler tahmil et
mektedir. 

Muhterem senatörler, 
İktisadi kalkınmada, bu kalkınmayı temine 

medar olan finansman kaynaklarını yalnızca 
varidat bütçelerinde aramak hatalıdır. Bu kay
nakların dışında Devletin cari masraflarında 
yapılacak rasyonel tasarrufları da iktisadi kal
kınmada bir finansman kaynağı saymak gerek
lidir. 

Bugün memleketimizde, siyasi ve hukukî sa
hada Batılılaşma gayretlerimiz açıkça tezahin et
tiği halde, Batının gelişmesinde başta gelen bir 
rol oynamış bulunan iktisadi rasyonalizm cere
yanına, yani, az zamanda, az emek. az masraf, az 
üzüntü ve fedakârlıkla iş görme alışkanlığı yer
leşmiş değildir. 

Bütçelerin hazırlanmasında, cari masrafları 
rasyonel bir seviyeye indirecek usuller henüz tat
bik 'edilmemektedir. Bilâkis : 

1. Masrafçı dairelerle Maliye Vekâleti ara
sında samimî bir işbirliği henüz kurulmadığın
dan, masrafçı daireler geçmişte kazandıklar; iti
yat! ariyle her yıl bütçesinde hakiki ihtiyaçların
dan fazla tahsisat talepleriyle Maliye Vekâletini 
sıkıştırmakta, 

2. Bir masraf bütçeye girdikten sonra, mü
esseseleşmekte, bir kere bütçeye giren masrafı 
bütçeden çıkarmak mümkün olamamakta, 

3. Türkiye'de idari kuruluş geniş mikvasta 
merkeziyetçi ve teşkilât kanunları, siyasi Devlet 
fikrinin hâkim olduğu bir devrede çıkarıldığın
dan, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamaktan 
uzak. 

Vekâleti er araisı iş bölümü rasyonel esaslara is-
tinadetmediğhıden vekâletlerarası koordinasyon j 

I temin edilememekte, işler aksamakta, masraflar 
çok taraflı yapıldığından âmme hizmetleri paha
lıya mal olmaktadır. 

Bu sebepledir ki, birinci dönem plân tatbika
tında gelişme cari masrafları plân hedeflerinin 
gerisinde kaldığı halde diğer cari masraflar plân 
hedeflerini aşmış bulunmaktadır. 

Mezkûr usul ve tatbikat halen cari olduğun
dan plânın ilk tatbikat yılında kamu cari har
camaları, plân hedeflerini aşmak tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler; 
Muhterem Hükümet Başkanının, Karma Büt

çe ve Plân Komisyonunda vukufla ve açıldıkla 
ifade ettikleri veçhile, 

Muvaffakiyetli bir plân yapabilmek için sos
yal ve ekonomik hayatın bütün sahalarını içine 
alan, doğru ve uzun vadeli neticeleri aksettiren 
istatistikî bilgilere ihtiyaç vardır. 

Bugün Türkiye'de sosyal ve ekonomik haya
tın bütününü kapsıyan istatistikî bilgiye sahib-
olmak bir tarafa, elde mevcut bilgilerin dahi tam 
bir doğruluğuna inanmak mümkün değildir 

Nitekim: Plânlama Teşkilâtı serisinde 1961 top
lam yatırımı 1960 yılma nazaran takriben 400 
milvon lira düşük tesbit edildiği halde Devlet 
İstatistik Enstitüsü ve Kenan Gürtan serisine 
göre aynı yıl içinde toplam yatırım 1960 yılı
na nazaran 1961 yılında 320 milyon lira yüksek 
gösterilmektedir. 

Plân hedefleri ve tedbirler, elde mevcut ista
tistikî bilgiler delaletiyle tâvin edileceğine gö
re, hiç süühe edüemez ki, bu bilsilerin sıhhati, 
tâvin edMen hedeflerin ve tavsiye olunan tedbir
lerin doeruluk derecesine müessir olacaktır. 

Bu seT>et)ten, plân tatbikatının büyük Türk 
Milletine daha favdalı olabilmesi için, 

A) İstatistikî bilgi toplamada daha geniş teş-
I kil âti anmaya, ve, 

B) Bu bilgilerin zamanında elde edilmesine 
ihtiyaç vardır. 

Muhterem senatörler; 
Plân dokümanında ifade edilivor ki; 
İkinci dönem plânda, imalât sektörü gelişme

nin uzun vâdede esas olarak özel sektöre bıra
kılmasını sağlavıcı bir politika izlenecektir. 

Gerçekten birinci dönem plânda, özel sektö
rün nlân hedeflerini aştığı, esasında milletçe 

I topyekûn hızlı kalkınmada cümle kaynakların 
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birden harekete geçirilmesi icabettiği, özel 
sektör yatırımlarının kısa vâdede istihsale geç
tiği ve Devlet İktisadi Tesebebüslerinden daha 
hızlı gelir yaratma kaabiliyetinde oldukları he
saba katılırsa, bu karardaki isabeti tasdik etme
meye imkân yoktur. 

Muhterem senatörler; 
1963 - 1966 devresinde 1965 cari fiyatlariyle 

yatırımlara 47,9 milyar lira sarf edilmiş, bıı mik
tarın 25 milyar liraya yaklaşan bir kısmı özel 
sektör tarafından realize edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda özel sektörün uh
desine düşecek yatırım hacmi ise yüzde yüzün 
üzerinde bir nisbette artmaktadır. 

Bu miktar yatırımın özel sektör tarafından 
yapılabilmesi ise şüphesiz bâzı esaslı tedbirlerin 
alınmasına bağlıdır. 

Plân dokümanında ifade ediliyor ki : 
Fertlerin teşebbüs gücünü ortaya çıkarmaya 

ve geliştirmeye önem veren plânın genel hedefle
rine varması, geniş ölçüde özel teşebbüsün ken
disinden beklenen gelişmeyi göstermesine bağlı
dır. 

Bu sebeple, özel sektörden beklenen gelişmeyi 
temin zımnında; 

1. Bankalar sistemi, özel sektörün kısa ve 
uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde dü
zenlenecek, 

2. Selektif kredi politikasından geniş ölçüde 
yararlanacak, 

3. Kredi müesseselerinde, selektif kredi poli
tikası ile ilgili özel fonlar tesis olunacak, 

4. Sanayicilerin teminat külfetlerini azalt
mak amacivle, sanavi makina ve teçhizatlarını te
minat stösterebilmeleri sağlanacak. 

Bu volda : 

a) İşletme rehni, 
b) Ve menkul ipoteği kanunları en kısa za

manda hazırlanacaktır. 
5. Sanaviin işletme kredi ihtiva cm ı karşıla

mak üzere, kamu sosval sigorta kurumlarına av-
rılan fonların, yatırım yananlara, kurulacak 
özel yatırım bankası aracılığı ile dağıtılması te
min edilecektir. 

6. Yatırım kredisi veren bankaların, İstan
bul dışında faaliyette bulunmaları teşvik edile
cektir, 

7. Özel sektör vatırıml arının döviz ihtivacla-
rmm karşılanmasında, temin edilen proje kredi
lerinden de faydalanacaktır, 

8. Gönüllü tasarrufların yatırım sahasına in
tikalini sağlıyacak bugün Iraçük ve dağınık iş
letmeler halinde faaliyette bulunan özel sektö
re, anonim sermayeli büyük işletmeler kurmak 
imkânını temin edecek olan idari tasarrufları 
artırmak amaciyle sermaye piyasası kurulacak, 

9. İç ve dış pazar imkânlarının geliştirilme
si, iç pazarın zorunlu hallerde iyi bir şekilde hi
mayesi, sanayi üretiminin artırılmasının temel 
şartları olarak kabul edilecektir. 

İtiraf edelim ki, özel sektörü besliyecek bu 
kaynaklar ve tedbirler henüz yürürlükte bulun
madığından, bu kuvvetlerin harekete geçmesi 
ise uzun bir zaman istediğinden, bu kuvvetler 
topyekûn harekete geçtiği anda dahi tam bir 
müesseriyet göstermek imkânından mahrum oldu
ğundan, ikinci dönem plânda kendisine ağır va
zife tahmil edilen özel sektörü, hiç olmazsa ilk 
etabta zor durumda bırakacaktır. 

Muhterem senatörler, 
Malûmdur ki, hedefimiz hızlı ve istikrarlı 

kalkınmayı tahakkuk ettirmektir. 
Malûmdur ki, ileri sanayi memleketlerinde ye

ni icat ve buluşların tatbikata intikal ettirilme
si, süratli ve istikrarlı kalkınmanın başlıca iti
ci kuvveti sayılmasına mukabil az gelişmiş 
memleketlerde hızlı, istikrarlı gelişmeyi sağla
mak, hammadde ve yatırım maddelerini ihti-
vacı karşılıvacak miktar ve zamanında ithal et-
meve bağlıdır. 

Birinci dönem plânda, dış yardım plân 
hedeflerinin dfinunda kaldığından ve zamanın
da temin edilemediğinden, diğer taraftan Bi
rinci Beş Yıllık Plânda ithalât için döviz re
zervi ayrılma dipın dan ve ihracatımız ilk yıllar
da plân hedeflerine ulaşamadığından, yatı
rım malları ithalâtı ereri kalmıştır. 

İkinci dönem plânda bu noksan fark edilmiş 
ve yatırım malları ithalâtı için döviz rezervi ay
rılması, prensibolaraık vaz'edilmiştir. 

Biz inanıyoruz ki, ,ithalâtımızın plân hedef
lerine uvgun tahakkuk etmesi, dış yardım kay
naklarının ötesinde ihracatımızın ve görünmi-
yen kalemler cümlesinden olan, 

A) İşçi dövizleri gelirleri, 
B) Ve turizm gelirlerinin plân hedefleri is

ti kaxnetinde tahakkuk etmesine bağlıdır. 
İhracatımızın gerçekleşme oranı, ilk dört vıl-

lık neticelere bakılırsa plân hedeflerini % 12 
aşmış gözükmektedir. 
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Falkat plân dokümanında ifade ediliyor ki, . 
İhracatta bu dönemde bir artışın sağlanması 

yapısal bir değişmeden çok, ©İde mevcut bâzı 
tarımsal ürün stoklarının eritilmesi, ihracata 
yönelen tarımsal ürünlerin üretimlerinin artı
rılması gibi nedenlerle açıklanabilir. 

Bu ifadenin sarahati karşısında ilk Beş Yıl
lık Plân döneminde, ihracatımızın artmasını nor
mal bir gelişmenin neticesi saymaya imkân ol
madığı gibi, bu artışın müstakar bir hüviyet ta
şıdığını iddia etmek de mümkün değildir. Bu 
sebepten, ihracatımızın istikrarlı bir artışa sa-
hibolması ve güvenilir bir gelir kaynağı hüviye
tini kazanması için, Birinci Beş Yıllık Plânda der
piş edilip, henüz tahakkuk etmiyen, 

A) Pazarlama ve ihraç mallarımızın dış pa
zarlarda tanıtılması, 

B) Standardizasyon, 
C) Ambalaj, 
D) Devlet tarafından işletilen ulaştırma mü

esseselerinin yeterli derecede teçhizatlandırılması, 
E) İhraç mallarının saklanmasını kolaylaştı

racak tesislerin biran evvel yapılması, 
F) Kalite ıslahı ve maliyet düşürülmesi 

problemlerinin serian halledilmesi gereklidir. 

(Muhterem senatörler; 
Plân 'dokümanında ifade edilivor ki : 
Turizm ve özellîkle işçi gelirleri, dış ekonomi

lerin gelişmesine ve buna ilişkin politikalara 
bağlı olma niteliğini gösteren, ödemeler denge
sinin uzun vadeli amaçlar için, ihracat ölçüsün
de güvenilir olmıyan kalemlerdir. 

Plân dokümanını takibettiğimiz zaman görü
yoruz ki, p-örünmiven kalemlerde, 

A) 1967 vılında 130 milvon dolar tahmin 
©dilen isçi dövizleri 1972 de 170 milvon dolara, 

E) 1967 yılında 6 milvon dolar gözüken tu
rizm gelirleri 1972 de 470 milyon dolara yük
selecektir. 

İşçi dövizleri bir tarafa, fakat turizm gelir
leri üzerinde bir nebze durmayı zaruri addetmek
teyim. 

Plân dokümanından öğreniyoruz ki, Türkiye'
ye 1967 yılında 470 000 turist gelecek, bu mik
tar, 1972 vılında 1,5 milvona yükselecektir. 

OECTD vavmlarından öğrenivoruz ki, dün
yada turist sirki]âsvonu vılda 160 milvon kişidir. 
Ve gerçekten bugünkü turist harekeleri karşısın

da bir milyondan aşağı turist celbeden memle
ketlere turizm yapıyor denemez. Türkiye : 

A) Tarihî zenginlikleri, 
B) Tabiî güzellikleri, 
C) İklim hususiyetleri bakımından senede 

1,5 milyon turist eelbetmesi kadar tabiî bir şey 
olamaz. 

Ancak, yukarda saydığımız imkânlar, turist 
celbi için çekici bir sebebolmakla beraber, kâfi sa
yılamaz. Turist : 

a) Istirahatine düşkündür, 
b) Turist, temiz ve rahat yatak, asgari bir 

konfor ister, 
c) Turist iyi bir servis ve seyahat ettiği mem

leketlerde reismî muamelelerde suhulet ister. 
d) Turist celbetmek için dış dünyada, rakip 

memleketler karşısında hummalı bir propaganda
ya ihtiyaç vardır. 

e) Turist •celbedebilmek için bir memlekette 
alt vapı tesislerinin tamamlanması gereklidir. 

Türkiye'de 1964 yılında Turizm Bakanlığının 
yaptığı bir ankete göre, memleketimizde toplam 
vatak sayısı 116 000 adeddir. 

Türkiye'de iç turizm hareketleri yılda 850 000 
civarındadır ve bu miktar yıldan yıla artmakta
dır. 

Dengesiz dağılımı yüzünden merkezde izdiham 
başlamıştır. 

Memleketimizde turizmi geliştirmek için, 1972 
yılma kadar, 

A) Asgari 60 000, âzami 242 000 yatağa, 
B) Asgari 8 400, âzami 33 700 personele ve 

alt yapı yatırımlarının tamamlanmasına ihtiyaç 
vardır. 

Bu imkânlar temin edilmeden 1972 yılında 
135 milyon dolar gelir temin edecek olan 1,5 mil
yon turisti Türkiye'ye celbetmek imkânına sahi-
bolduğumuzu kabule imkân yoktur. 

Bu uzun maruzatımızın sebebi, dış ticaret den
gemizin açığını kapatmaya medar olan turizm ha
reketlerinde karşılaşacağımız güçlükleri muhte
rem Hükümete şerhederek tedbir almasını ikaz 
etmekten ibarettir. 

Muhterem senatörler, 
Plân dokümanında ifade ediliyor ki; 
Geçmiş dönemde emisyon artışı yolu ile yara

tılan kaynakların % 90 mdan fazlası kamu sek
törü tarafından kullanılmıştır. 
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İkinci dönem plânda, emisyon artışının kaini': 
sektörünce kullanılacak kısmının geçmiş villa
dan daha az olması gereklidir. 

1930 tarihli Merkez Bankası Kanunu denge!.' 
kalkınma için gerekli etken ve esnek bir para po
litikasının uygulanabilmesini sağlamaktan uzak 
tır. 

Günün şartlarına göre en kısa zamanda değ] 
tirilecek, Merkez Bankası Hazine ve bankalar sis 
temi ile ilişkileri, modern ve ekonomik anlayıp 
uygun olarak düzenlenecektir. 

Bankaların plân hedeflerine uygun bir kred 
politikasını izlemelerini sağlamak amacı ile, Mer 
kez Bankasının bankalar üzerindeki kontrolünü 
artıracak, Merkez Bankasının bankaların gene" 
politikaları üzerindeki etkenliğini artıracak ted
birler alınacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Türkiye ekonomisi üzerinde gayet müspet te

sir yapacak bu tedbirleri hassaten benimsiyor ve 
Muhterem Hükümetten acilen gereğinin yapılma
sını talebediyoruz. 

Muhterem senatörler, 
Sizlerin çok nazik •müsamahanızı suiistimal et

memek gayesi ile sözlerime son verirken, bu uzun 
konuşmamdan çıkarılması gereken neticeyi lıü 
lâsa etmek istiyorum. 

1. İkinci Beş Yıllık Plânı tatbik edecek Hü
kümet, daha işe başlarken birçok güçlüklerle kar
şı karşıyadır. 

2. İkinci Beş Yıllık Plân, millî ekonomimiz' 
aksettirmekte, 

3. Ve millî aklkmma gayretlerimizi göster
mektedir. 

4. Türkiye'nin kalkınma potansiyeline sahi-
bolduğunu işba t etmekte, 

5. Elde mevcut istatistikleri gayet müspet 
yönde değerlendirmektedir. 

6. Birinci Beş Yıllık Plânın noksanlarını ta
mamlamakta, 

Ezcümle : 

a) Siyasi iktidara tercih hakkı tanımakta, 
b) Köy ve köylü meselelerimize gerekli ehem

miyeti cemetmekte, 

c) Özel sektör ile kamu sektörü arasındaki 
münasebetleri gayet açık ve belirli bir surette 
tesbit etmekte, 

d) Özel sektör için İ970 yılında başlamak 
üzere Devlet bütçesinde fon tahsis etmekte, 

e) İthalât gecikmelerini önlemek kastiyle dö-
iz rezervi ayırmaktadır. 

7. Plân, Türkiye'nin iktisadi, sosyal ve kül
türel sahada topyekûn kalkınması için mutlu he
defler tâyin etmekte ve bunların tedbirini vaz'-
e emektedir. 

8. Nihayet plân, karma ekonomi düzenini ka
imi etmekte, bu düzende özel sektöre yıldan yıla 
artan geniş bir mevki vermekte, hürriyetçi bir re
jimin vasıflarına uygun olarak, kamu sektörü ba
cımından emredici ve özel sektör için yol gösteri 
3 lik vazifesini deruhde etmiş bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, 
Yukarda bertafsil arz ettiğim sebepler dolayı-

siyle, gayretli bir emek mahsulü olan İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânını benimsiyor, plânın bü
yük Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyor, bu plânı tatbik edecek olan Muh
terem Hükümete muvaffakiyetler diler ve Muh
terem Heyetinize sonsuz hürmetlerimi teyiden arz 
ediyorum. Efendim. (Sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bundan önce 
Yüksek Heyetinizi idare eden Sayın Başkanın 
yaptığı anonsta gruplar adına yapılan görüş
meler bittikten sonra 6 saym üyenin görüşe
ceği ve ondan sonra 2 nci defa söz istiyen grup
lara söz verileceği belirtilmiştir. Bu itibarla 
şimdi şahısları adına konuşacak arkadaşlara 
söz verilecektir. Söz istiyen arkadaşların isim
lerini okuyorum. Sayın Yılmaz Mete, Sayın 
Sırrı Atalay, Saym Artukmaç, Sayın Çetin, Sa
yın Okyayıız, Sayın Tekin Arıburun, Saym 
Hikmet İsmen, Saym Ertuğ, Sayın Hazerdağ-
lı, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Yeşilyurt, Sayın 
Göktürk, Sayın Hayrı Mumcuoğlu, Sayın ÂMf 
Eyidoğan, Sayın İhsan Topaloğlu, Sayın At
maca, Saym Faik Atayurt, Sayın Ucuzal, Sa
yın Cemal Yıldırım, Sayın Cemal Tarlan Sa
yın Rıza İsıtan, Saym Alpaislan, Sayın Nahit 
Altan, Saym Hasan Âli Türker, Sayın Tunçka-
nat, Saym Hazım Dağlı. 

Söz sırası Saym Yılmaz'm. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başıkan, arkadaşımız mazereti dolayısiyle gele
mediği için sırasını bana verdiler, acaba ben
deniz ilk sırada konuşamaz mıyım 1 

BAŞKAN — Hayır, efendim. Söz sırası so
na geçer, âdet odur, kendisinin beyanda bulun
ması lâzımdır. Buyurun Saym Atalay. 
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Efendim daha önce söz istemiş arkadaşlar 
'buraya deroedilmistir. Şimdi bendeniz yeniden 
söz istiyen arkadaşları kaydedeyim. (A. P. den, 
'daha evvel istendi sesleri) 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Verdi
ğim kâğıt var. 

BAŞKAN — Yâlnız Sayın Tuna'nın ismi 
silinmiş, onun yerine yazılmış. Özür dilerim 
•onu okumamışım. Sırası 26 ncıdır. Başka arka
daşların ismi yoktur ( söz istiyoruz sesleri) ya
zayım efendim. 

Sayın Ayrım, Sayın DikeçTigil, Sayın Sar-
lıcalı, 

SIRRI. AT ALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, uzun vadeli plânın İkinci Beş Yıllık 
döneminin plân tasarısı üzerinde görüşmelerde 
bulunuyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının dene
bilir ki, büyük önemi- vardır ve büyük önemi 
olacaktır. Zira birinci dönem bir tecrübe ve 
bilgi edinme dönemi idi. İkinci dönem bundan 
istifade edecek, üçüncü dönem için de bir kay
nak olacaktır. Bu sebeple ikinci dönemin ba
şarısı olacaktır. İkinci dönemin esasları Türki
ye'nin kaderi üzerinde müessir olacaktır. Bu 
bakımdan İkinci Beş Yıllık Plân tasarısı önem 
taşımaktadır. Gerek yasama çevrelerinde, gerek 
basında, gerek kamu oyunda plân için görüşler 
çeşitlidir ve böyle olması lâzımdır. İnsanın ta
biatı icabında beğenip beğenmemek vardır. 
Plânı hedef rakamlar olarak gören, çevreler ve 
görüşler vardır, plânı bir yığın rakamdan iba
ret ifade etmek mümkündür, plânın kalkınma
yı temin edecek objektif bir araç, vasıta oldu
ğunu savunan görüşler vardır. Bu görüşler 
arasında gerçek nedir, plân hangi mâhiyette
dir ve plânın karakteri nasıldır? Her şeyden 
evvel bunu tahlil etmek lâzımdır. Plân fikrini 
kabul eden memleketler iki şekilde bizi objek
tif bir ölçüye götürebilir. Geri kalmış memle
ketlerde plân ayrıdır, gelişmiş memleketlerde 
plân fikri ve plânın tatbikatı ayrıdır. Plânı 
ahlâki dinî ve siyasi idealleri gerçekleştirme 
vasıtası görem ideal görüşler vardır. Bunlar na
za Fidir. Plânı mevcut bir durumu -gö'z önünde 
tutarak ondan en iyi şekilde istifade etmek 
istiyen görüşler vardır. Plânı, .mevcut durum
dan daha iyi bir duruma geçebilmek ve kal
kınmak için bir vasıta olarak kullanmak istiyen 

görüşler "vardır. Bizim plânımız bunlardan han
gisine uygundur ve hangisinin karekterini ta
şımaktadır, bunu araştırmadan önce bizdeki 
plân fikrini bilmek lâzımdır. 

Bizde ilk plâm fikri 1932 de doğar. Bir he
yet kurulur, çalışmalar 10 kişilik bir ecnebi 
heyet tarafından yapılır. Başarı gösterilmez 
1933 te ilk defa bir Beş Yıllık bir Kalkınma 
i^lân yetersiz de olsa tatbik edilir ve Sümerbank 
30 milyon sermaye ile kurulur, biliyoruz ki, 
jizde mensucat sanayiimizi temin eden bir mü
essese olarak ekonomik hayatımızda önemli bir 
ı-ol oynar. Deemk ki kifayetsiz de olsa ilk defa 
bir Beş Yıllık Plân tatbik edilmiş ve faydaları gö
mülmüştür. 1938 da Sanayi kongresinde bir plân 
:îkri ortaya atılır, tatbik edilmez, 1938 de ayrı 
jir çalışma yapılır, 1936 daki uzun ve teferru
atlı plândan bâzı önemli noktalar alınır, fakat 
m çalışmalar İktisat Vekâleti tarafından yü
rürlüğe konur, ama sonradan bir kararname ile 
durdurulur 1946 - 1949 yıllarında yeni yeni 
çalışmalar yapılır. Fakat başarıya ulaşmaz ve 
bir plân tatbik edilmez. Bâde'nin ve daha 
sonra tatbik edilen bölge plânları şüphesizdir-
ki bir kalkınma plânı mahiyetinde değildir. 
3 izde ilk defa 1960 da bir kanunla ve bilâha
re bir Hükümet kararnamesiyle uzun vadeli 
kalkınma plânı tatbik edilir. 

Bu plânın Haziran 1961 yılındaki Hükü
met kararnamesinde maihiyeti şudur : 

Memleketin bütün kaynak ve imkânları tes-
jideıdilecek, ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınmayı temin edecek, plânda hedef ve strate-
isinin tayininde plân Hükümete yardımcı ola
caktır. Demek ki Bizim plân görüşümüzde ve 
atbikatımızda plân bir dördüncü kuvvet değil

dir. Yasama organı gibi, yargı organı gibi, 
yürütme organı gibi değil, plân, ayrı ve müs
takil kendi başına istikamet verecek bir kuv
vet, bir müessese değil. Evvelâ bunu bilmemiz 
'azimdir. Plânı ne olarak getirmişiz? Bir, mem
leketin, bütün imkânlarını ve kaynaklarını 
tam olarak teslbit için. 

İki, 'sosyal, kütür el ve iktisadi kalkınma
yı temin edecek temel hedef ve stratejide Hü
kümete yardımcı olmaktadır. Hükümete yar
dımcı olacaktır. Fakat bu yardımcılık bir is-
tıişari mahiyette midir müessir bir mahiyette 
midir? Müessir mahiyette olduğu birinci nokta-
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ıda belli, memleketin kaynaklarını tam olarak 
teslbit etmek, 2 neisi de Hükümete yardımcı ol
mak. Bu yardımcılık mücerret bir müşavirlik 
ma/niyetinde değildir. Bunu bu şekilde tesbit-
ten sonra plân hazırlıklarında Hükümet veya 
Yasama organları tamamen serlbest mildirler1? 
Bunu bilmek mecburiyeti vardır. 

Plânlama Dairesinin 4 ncü bir kuvvet ola
rak ayrı bir müessese olmadığı aşikâr. Fakat 
plâna istikamet vermede ve plânı hazırlamak
ta siyasi iktidarlar tam bir serbestiye haiz mi
dir? Yani Plânı hazırlıkları ile beraber diledik
leri şekilde getirmek yetki ve hakları var mııdır, 
yok mudur1? Bunu bilmek lâzımıdır. Anayasa
nın 41 nci ve 1:29 ncu maddeleri plânın hazır
lığı ve zaruretini ifade ederken Anayasanın en 
az 20 madesinde bu ödevleri Anayasa Devlete 
vermekte ve dolayısiyle plânı ve siyasi iktidar
ları bağlamaktadır. Plânın öngördüğüne göre 
20 yerinde, biraz sonra teker teker izah ede
ceğim, 20 yerinde Devlet ödevlerini tesbit eden 
Anayasa bu sebeple plânı ve siyasi iktidarla
rı plânın hazılığında plânın muhtevasına bağlı 
kılmaktadır. Devlet ödevlerini tesibi't eden Ana
yasa, bu ödevlerin plân yolu ile gerçekleştir
mesini istem ekibedir. Bu sebeple siyasi iktidarlar 
plânı hazırlanmakta serlbest değildirler. Devlet 
ödevlerini plânda göstermeye ve yerine getir
meye mecburdurlar. Şimdi bu Anayasa ödev
lerini teker teker gözden geçirelim: 

Anayasa tarımsal ürünlerin üretiminin ar
tır ılm asını, toprağın kaybını önlemeyi Devlete 
ödev olarak vermektedir. Devlet, Plân yolu ile 
toprak ürünlerinin ve diğer tarım ürünlerinin 
çoğaltılmasını ve toprak kaymalarını önlemek 
zorunluluğundadır. Plâna bakıyoruz, Anaya
sanın bu Devlet ödevi tam yerine getiriliyor 
mu? Plân tasarısını gözden geçirdiğimiz zaman 
tarımsal ürünlerin diğerlerinin artırılması için 
ciddî, ve ümit verici tedbirler yerine, sadece ra
kam artışı ifadesini görürsünüz. Ürün artışını 
teshit edecek yaratıcı görüşlerden yoksun ol
duğunu rahatlıkla tesibi't etmek mümkündür. 
Plân diyor ki; Katma diğer tarımda % 13 artı
rılacaktır, yatırımlar sadece arazi ıslahı ve ta
rımsal binalara kaydırılacaktır. Demek ki yüz
de 13 katma değerin artırılmasının yatırımda 
toprak veya tarımdaki gelir artışındaki plân
daki öngörülen hususları sadece toprağın ısla

hı ve tarımsal binalardan ibaret kalacaktır. 
Meselâ plân da derki, et istihsali et tüketimi
ni karşılıyacak durumda değildir. Doğrudur. 
Türkiye'de ntüfusun beslenme imkânları tetkik 
edildiği zaman görürüz ki, nüfusun ete olan ih
tiyacı ve et istihsali birbirinden çok uzaktır. 
Plân buna yaratıcı bir görüşle imkân hazırla
mamaktadır. Plân ne der, tetkik edelim: Plân 
239 ncu sayfasında, bunun için getirdiği şey 
fiyat değiştirmeleriıyle dengeyi sağlıyacaktır. 
Plân et istihsalini artıracak sıhhi ve nüfusu 
jesliyecek şekilde bir et ihtiyacını temin ede
cek imkânlar yerine fiyat politikasındaki de
ğişiklikle dengeyi sağlıyacağız gibi çok garip 
bir vasıtayı ve bir çözıüm şeklini getirmektedir. 
Görülüyor ki, plân bu noktada Devlet ödevini 
yerine getirmekten uzak bir plândır. 

Halk sağlığının, gereği gilbi halkın beslen
mesi için tedbirlerde Anayasa der İki; halk sağ
lığı için gerekli, normal, insani bir beslenmeyi 
temin edecek ödev Devletindir. Devlet, halkın 
sağlığı için beslenme politikasını yerline getire
cektir ve bunu temin edecektir. Plânda olması 
gereken bir beslenme politikasını plân içinde 
görmek mümkün değildir. Anayasa ödevini plân 
(böylelikle yerine getirmiyor. Plânda itiraflar 
da vardır. İtiraflarda kalori tüketiminde önem
li bir artış oknıyacağını itiraf etmektedir. Ka
lorinin beslenmedeki önemi aşikâr. Plân kalo
ri artımının olmıyacağım itiraf ediyor. Yalnız 
plân bize bir hususu sağlık veriyor, diyor ki, 
hububatın yanı tahılın kalorideki mevcut olan 
65,5 orandaki yerini bu döneni sonunda 62,3 e 
indireceğiz. Yani tahılın kalori içerisindeki tüke
tim yerini bu devre sonunda % 3 azaltıp prote
inli gıda ihtiyacında buna % 21,3 den % 24,2 ye 
çıkarılması gösterilmektedir. Beslenme politika
sında plânın bize getirdiği sadece buna münha
sırdır. Hububatta bir azalma proteinde bir ço
ğalma. 

Şimdi, Sayın Mukadder Öztekin'in lûtufkâr 
şeyini almıştım, bana tevdi ettiği 1938 yı-
İma ait bir kitabı beraber tetkik etmiştik. 
«Türk çiftçisinin istihsal ve geçinme vaziyeti» 
adlı 1938 tarihli kitaıbı beraberce tetkik eder
sek görürüz ki, 1938 de beslenme için hububa
tın umumi beslenmede oranı % 50, bugün 
% 63 küsur. İkinci Beş Yıllık Plânda bunu 
ancak % 2 azaltabileceğiz, proteinin beslenme^-
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deki yeri ise % 25 ve dağılımı şöyle idi : % 14 
süt, % 8 yumurta, % 3 et olmak üzere prote
inin beslenmedeki oranı % 25 idi, 1972 de biz 
bunu % 24,2 ye çıkaracağız. Plân demek mu
ayyen rakamları çoğaltmak demek değildir. 
Yaratıcı bir vasatı getire'bilme imkânıdır. Ana
yasa sarih olarak beslenmeyi emretmekte, ge
niş halk kütlelerinin beslenmesini emretmekte
dir. Bunun için Devlet olarak tedbirler getir
mesini istemektedir. Kalorinin artamıyacağı 
ifade edilmiştir. Zaten geri kalmış bir memle
ketle, gelişmiş bir memleketin tarifi arasında 
çeşitli ölçüler ileri sürülür. Geri kalmak, ileri 
gitmek nedir? Bunun için bir kıstas da kalori 
miktarıdır. Demek ki bir memlekette insan 
başına günde 2 500 kalori düşebiliyorsa o 
memleket ilerlemiş bir memlekettir. Şayet kalo
ri miktarı 2 500 den aşağı ise geri kalmış bir 
memlekettir. Yani ileri ile gerinin, kalkınma 
ile geri kalmış bir ekonominin bir ayrı tarifi 
de fertlerinin beslenme ölçüsüdür. Beslenme 
ölçüsü 2 500 kaloriden az ise o memleket geri 
kalmış bir memlekettir. Bizde bu çok aşağı, 
Bize plân diyor ki ; kaloride hiçlbir artış olmı-
yacaktır. Binaenaleyh., plân Anayasanın bu öde
vini de yerine getirmiyor. 

Çalışanların adaletli bir ücret temin etme
leri için gereMi tedbirlerin alınmasını Anaya
sa Devlete ödev olarak vermekte ve plânda bu
nun gerçekleşmesini istemektedir. Asgari Üc
ret, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ve İş Ka
nunu. Bitmesine az zaman kalmış olan 1 nci 
dönem plânda Anayasa ödevleri içinde hangi
si yerine gelmiştir, denebilirse sadece bu gös
terilebilir. Ama olmamakla beraber kısmen 
gerçekleştirilen Anayasa ödevi ve plân gaye
si içinde çalışanların adaletli bir ücret temin 
etmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ba
kımından asgari ücret temin edilmiştir. Toplu 
Sözleşme. Grev ve Lokav temin edilmiştir. İş 

Kanunu yeniden Mecliste görüşülmektedir, 
ama bunun dışında yine bir adaletsizlik mev
cuttur. İşçi niteliğinde olmamakla beraber 
kamu sektöründe çalışan ücretli kimselere bak
tığımız zaman ücrette bir adalet görülmüyor. 
Sadece işçilerin lehine temin edilen bu imkân
dan, meselâ kamu kesiminde çalışan, memur da 
sayılmıyan, işçi de sayılmıyan, ama ücretli 
olana ve sayısı da büyük miktarda olan ücret

li kimseler şu durumdadırlar : Ayda ellerine 
400 lira geçmiyenlerin sayısı % 16,5 tur. Hal
buki öbür tarafta işçilere çok şeyler temin 
edilmiştir. 1955 te 10 lira 65 kuruş olan orta
lama asgari ücret kamu sektöründe 37 lira 85 
kuruşa, yine 1955 te özel sektörde asgari 4 lira 
96 kuruş olan işçi ücreti 20 lira 90 kuruşa çık
mıştır. Ama bu işçi niteliğinde olmıyan, sayısı 
yüzbinlere yaklaşan ücretlilerin % 16,5 unun 
ayda aldıkları ücret 400 liranın altındadır. Ge
liri 600 liranın altında olanların oranı ise 
% 35 i bulmaktadır. Demek ki plânda bir ada
letsizlik mevcuttur. Anayasanın emrini bir kı
sım birimler için yapılabilmiş, fakat diğer bir 
kısım için yine görevini yerine getirmiş de
ğildir. 

Yine Anayasa, maddi imkânlardan yoksun 
başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenime ka
dar çıkabilme imkânlarının sağlanmasını em
retmektedir. Plân bunu yerine .getirebiliyor mu? 
Plândan öğreniyoruz ki, kredi ve yatak mese
lesinde Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü yatak sa
yısını 20 bine çıkaracak ve ücretsiz yatılı okut
ma imkânları ise nisibeten daha fazlalaştırıla-
bilecektir. Bu ücretsiz yatılı talebe sayısının 
umumi öğrenci sayısına oranı % 2 civarında
dır. % 2 yi ne nisbette artırabileceğiz? Hedef 
rakamlar veren plân % 3 olarak yetinebiliyor 
mu ve bu % 3 ü Anayasanın bu emri ile bağda
şır görüyor mu? Bu hususta da plânda tatmin 
edici bir hüküm görmek mümkün değil. Ana
yasamız aynen şu kelimeleri Devlet ödevi olarak 
teslbit etmekte ve plânda istemektedir. Toprak
sız yahut yeteri kadar toprağı olmıyanlara 
toprak sağlamasını istemektedir. Plân strate
jisinin 55 nci maddesi ve plânın içerisindeki 
hükümlerin bulunduğu 197 nci sayfayı tetkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki, plânda bu Ana
yasa ödevi de yerine getirilmiyor. Plânda bir 
tarım reformundan baJhsedilmektedir. Tarım 
reformunun gerçekleştirilebilmesi için de evve
lâ toprağın bilinmesi, toprak mülkiyetinin tes-
bit edilmesi yani uzun vadeli hazırlıklardan 
sonra toprağı yetersiz insanlara toprak veril
mesi keyfiyeti derpiş edilmektedir. Ve dikkat 
edilirse çok üzerinde durulması gereken bir de 
yeni bir sistem getirilmek istenmektedir; bu da 
topraksız veya az toprağı olan çiftçilerin ye
teri kadar bir toprağı işleyebilmesini temin 
edecek imkânlara kavuşturulabilmesi için ta-
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rım reformu anlayışı içinde 'bu çiftçilerin top
raklandırılması ve kiracılık müessesesinin dü
zenlenmesi, toprak tapulaştırmasını sağlamak 
ve bunun için de bir kanun çıkarılması söz ko
nusu edilmektedir. Kiracılık müessesesi, ka
nun nizamı içinde Türk ekonomik hayatında, 
sosyal hayatımızda yeni bir veçhe bulacak ki 
toprak reformu yahut plânın ifade ettiği şekil
de tarım reformu. Tarım reformu, toprak re
formu.. Hangisi olacak bunların1? Bu konu uzun 
uzun münakaşa edilebilir. Ama plânın bize 
şimdi yeni getirdiği bir mevzu kiracılık mües
sesesi var. 

B.unu plânda görmemeyi arzu ederdim. Şah
san ifade etmemeyi arzu ederdim. Bugün Türk 
sosyal hayatında ciddî çatışmalar vardır. Fi
kir akımları içerisinde endişeleri doğuran hu
suslar vardır. Zalim toprak ağası edebiyatı, de
rebeylik kalıntısı edebiyatı Türk siyasi haya
tını ve içtimai hayatını kemirmektedir. Bu 
edebiyata yeni bir mesnet, yeni bir mehaz 
verilecektir. Bu sefer Türk içtimai hayatında 
kendilerine göre yeni bir nizam tesis etmek is-
tiyenler için kiracılık, toprak esirliği, ecirlik 
gibi edebiyata kendiliğimizden yol açmış ola
cağız. Plânda ciddî tedbirleri bulmak müm
kündür. Topraksız insan vardır. Türkiye'de 
binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca insan top
raksızdır, toprağa muhtaçtır. Istırap içerisin
dedir. Onu süratle toprak sahibi etmek ge
reklidir ve zaruridir. Bunu yapabilmek için 
mevcut nizam içerisinde bulunan ağa kiracılı
ğı yerine Devlet kiracılığı ve Devlete kul ol
mak ve Devlet kapısında mevcudolmıyan bir 
nizam içerisinde bulundurmaya plânın hakkı 
olmamalıydı. Plân bize açıkça ve kısa vâdeler 
içerisinde ister toprak reformu, ister tarım 
reformu, ama bu mutlaka ve behemehal toprak 
mülkiyetini nizamlıyan, topraksıza toprak bu
labilmek... Yoksa elinde yeter derecede bulu
nan toprağın meşru hak sahiplerini bir mânevi 
baskı altında bulundurmaya ve cemiyetin temel 
nizamını sarsma yolundaki akımlara çeşitli 
istikametlerde yardımcı olan -görüş içerisinde 
değil. Bütün bu imkânları ortadan kaldıracak 
yapıcı 'bir görüş içerisinde plân toprak mülki
yetinin esaslarını halledecek çareleri de getir
meliydi. Plânda 'bunları bulmak mümkün -de
ğildir. 

Yine Anayasamız çocuk, kadın ve gençle
rin çalışma şartları içerisinde özel olarak ko
runmasını istemektedir. Özel olarak çalışma 
hayatında çocuklar, kadınlar ve gençler koru
nacaktır. Hep beraber plânı tetkik edelim. 
Özel korunmaya matuf ve burnu temin edecek 
hiçbir tedbiri plânda faize (gösteremezsiniz. 

Tarımla uğraşanların emeğinin değerlendi
rilmesi için -gerekli tedbirlerin alınmasını Ana
yasa emretmektedir. Açık, bütün ayrıntılardan 
uzak.. Tarımla uğraşanların emeğini değer
lendirmek için ıgerekli bütün tedbirler alınacak. 

Plânda 198 ne i sayfayı mütaakıp tasarının 
maddelerini tetkik edelim, -göreceğiz ki, çift
çiyi dalha faızla kaliteli ürün elde edecek, te
min edecek tedbirler, tarım kredilerinin mik
tarı, kooperatifleştirme gibi yıllardan beri 
devam eden hattâ plândan daha önceki yıllar
da normal cari masraflar içerisinde veyahut 
Devlet yatırımları içerisinde gör düğümüz kredi, 
şu veya ibu şekilde krediler verilecek, kredi
lerin nasıl verildiği, nasıl tatbik edildiği bilin
mektedir, Bunun dışında tarımda geliri artı
rabilecek tedbir... Asıl kalkınma bu, kalkın
manın diğer bir mânası da, diğer bir hedefi de 
insanların gelirini artırmak, yani fert başına 
teker teker onun gelirini artırmaktır. Nüfu
sun büyük bir kısmı tarımda çalışır ve tarım 
ürünlerine bağlı bir durumdadır. Tarımda 
ürünlerin değerini artırabilmek için ciddî bir 

tedbiri plânda 'bulmak mümkün değildir. Yok
sul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uy
gun konuta kavuşturulmasını Anayasa emret
mektedir. Yoksul ve dar gelirli köylü veya şe
hirli vatandaşları sağlık şartlarına uygun ko
nutlara kavuşturmak... Plânı tetkik edersek 
görürüz ki, köylü ve şehirli olarak bunları 
ayrı ayrı ayırmakta ve köylerde adam/başına 
düşen konut miktarı ile şehirde düşen konut 
miktarı ve oda miktarını tesbit ettikten sonra 
Emlâk Kredi Bankasına ve Köy İşleri Bakan>-
lığma bâzı ödevler verilmekte. Ama vatanda* 
şı köyde konuta kavuşturabilmek için veyahut 
şehirde dar -gelirli veya yoksul kimseleri konu
ta kavuşturmak için bir tedbiri plânda bulma
ya imkân yoktur. Anayasanın emrettiği hudut
lar içerisinde bunları temin edici hususları bul
mak mümkün değildir. 
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Yatırımları toplum yararının gerektirdiği ön
celikle yöneltmek... Plânı tetkik edersek görü
rüz ki Anayasanın bu Derlet ödevini Plân sa
dece köylere su, yol, mektep olarak götürmeyi 
anlamaktadır. Nitekim Plânın 46 ve 47 nci say
falarında toplum kalkınması içerisinde aynen 
şunlar ifade edilmektedir : «Köyler için içme-
suyu, yol, okuldan ibaret, şehirler için sanayileş
me, meslekî teşekküllerin kurulması, sosyal gü
venlik tedbirlerinin alınması..» 

Ama biz yatırımları köye mektep, su olarak 
mı alıyoruz, onlar cari masraflardır. Ekonomik 
hayat içerisinde bunlar nihayet birer cari mas
raflardır. Yani yatırım olarak toplumu kalkın
dıracak, onun hayatı üzerinde müessir ve geniş 
tepkiler yaratacak, onu refaha kavuşturabilecek. 
mektebi, yolu, suyu, köprüyü, camiyi, getirmek 
ve bunları inşa ettirmek günlük zaruri ihtiyaçla
rı temindir. Toplum hayatında ciddî değişiklik
ler meydana getirecek yatırımlar değildi^. Plân, 
yatırımı bu mânada anlıyorsa, Plân yaratıcı 
güçten ve kalkınma gücünden yoksun bir Plân
dır. Yani tarifini yaptığımız Plânlar içerisinde 
sadece bâzı hedef rakamlara, ulaşmak istiyen 
ibir Plândır damgasından kendisini kurtaramaz. 

Yine Anayasamız özel teşebbüsün güvenlik 
ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak ted
birlerin alınmasını emrediyor. Bir Devlet ödevi 
olarak özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık 
içinde çalışma imkânlarını ve bunun için de 
Plânda çok cüzi veyahut başka kesimlerinde az 
olan tedbirleri görmek mümkün. Yüzde 40, yüz
de 60 olan birinci dönemdeki yerlerinin 1972 ye 
kadar tatbikat içerisinde kamu sektöründe ödevi 
yüzde 52,5, özel teşebbüsün ise, yüzde 47,5 yani 
reel bir görüş içerisinde geçen birinci tatbikat 
döneminden alınarak bunların temini istenmek
tedir. 

Ayrıca Anayasamız - biraz sonra Türk eko
nomik siyasi, sosyal ve hukukî düzeni içerisinde 
özel teşebbüse tekrar dönecek ve özel teşebbüsün 
mâruzu bulunduğu mânevi baskı ile, Anayasa 
içerisindeki görüşünü belirtmeye çalaşacağım. 
Bu sebeple bu bölüm üzerinde durmıyacağım -
Anayasamız, millî tasarrufu artırmak için Dev
lete ödev vermektedir. Millî tasarufu artırmak 
için Plân yurdiçi tasarruflarmm, gayrisâfi millî 
hâsılanın 1967 de yüzde 17,9 olduğunu, bunun 
yüzde 22,6 olabileceğini tesbit etmektedir. Gö

nüllü tasarrufu teşvik edeceğini ifade ediyor.. 
Fakat millî taasrrufu artırmak için lüks ve süs 
tüketim eşyalarından vergi alınıp alınmıyaca-
ğmı, sigortaların gelişmesi yolunda teşvik ola
rak ne gibi tedbirlerin alınacağını, vergi ve fi
yat politikasının hangi istikamette olacağını, gö
nüllü tasarrufun ne yoldan teşvik edileceği yo
lunda bizi ümitlendirme noktaları getirmekte
dir. Plân bu yolda iki şıktan birini açıkça ifade 
etmek mecburiyetindedir. Bu, ya azınlığı zen
gin ederek fedakârlığı geniş halk topluluğuna 
yükletmek yolu vardır, bu yolu mu tutacak
tır, yahut Devlet öncülüğü ile fedakârlığı im -
kânlara göre dağıtmak mı? Gerçi Plân nazarî. 
olarak kelime ifadelerinde ikinci yolu seçeceğini 
ifade etmekte ve Devlet öncülüğünde fedakâr
lığı imkânlara göre dağıtmayı öngörmekte, fa
kat biraz sonra gelir dağılımında ifade edeceğim 
gibi, sanayideki teşvikler yoluyla zengini daha 
çok zengin etmenin imkânlarını getirmekte olan. 
bir Plândır. Yani ifade ettiği ile tatbikatı ara
sında büyük farklar olan bir görüş karşısında
yız. Böylelikle, millî taasrrufu gerçek anlamıy
la yerine getiren ve Devlet ödevini gerçekleşti
ren bir Plânla da karşı karşıya değiliz. 

Anayasamız ayrıca herkesin beden ve ruh 
sağlığı içinde yaşıyabilmesi için gerekli tedbir
lerin alınması ve tıbbi bakım görmesini emret
mektedir. Sadece sağlığını temin edecek ruh ve 
beden tedbirlerini değil bakım imkânına da sahi-
bolmasını emretmektedir. Koruyucu hekimlikten 
ve bâzı tedbirlerden bahsedildiğini bütçe görüş
melerinde ve umumi politika içerisinde görmek
teyiz. Plânda bunlara raslamamaktayız. Tıbbi 
bakımın görülmesi ve herkesin, muhtaç, yoksun, 
uzakta, yakında herkesin sağlığının korunması 
yolunda ciddî tedbirlerin alınması için ilk adım 
olan sosyalleştirme re sosyalizasyon bölgelerin
deki çalışmaların maalesef yürütülmediğini. sağ
lık ocaklarında doktor şöyle dursun, sağlık hiz
metlilerinin bulunmadığını ifade etmek gerekli
dir. Plânda bunlara çare bulunacağını ve sağ
lık hizmetlerinin en ücra köşelere kadar götü
rülebileceği yolundaki tedbirlerin nelerden iba
ret olacağını görmek mümkün değildir. Anayasa 
ödev olarak bunları Devlete vermektedir ve tat -
bikatını Plândan istemesi lâzımgelen bu husus
larda da Plânı sessiz görmekteyiz. 

Yine Anayasamız toprağın verimli işletilmesi 
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için gereken tedbirlerin alınmasını emretmek
tedir. Sayın Başbakan konuştukları zaman 
da ifade etmişlerdi, meselâ 1965 yılında mi1!' 
gelirdeki tarım yerinin 0.4 olduğunu ifade et
mişlerdi. Tabiat şartlarına bağlı, şartlarına 
göre istikamet alabilecek bir alan içersinde 

sanayie göre Devletin çok tedbir almaşı lâ-
zımgelir. Fakat burada biz, yaratıcı, ÖA^Ö-
rücü ve refalıa kavuşturucu tedbirleri göremi
yoruz? Meselâ israil'in aldığı tedbirlerin; bir 
dönümden 8 ton seker pancarı, bir hektardan 
854 kilo pamuk alınması, yine İsrail'de Vr 
ineğin yıllık süt veriminin 5 500 kiloya ç.^a 
rılması gibi hususları ihtiva ettiğini görebi
liriz. Plânda bunu her hangi bir sahada gö
remeyiz. Yine Sayın öztekin'in biraz ö^ce 
ifade ettiğim kitabındaki hususa dönelim 1938 
yılı Türkiye'sinde bir inekten elde edilen yıl
lık süt verimi 500 kilodur, bugün yine 500 
kilodur. 500 kiloyu ne zaman 1 000 kiloya çı
karabileceğiz, yahut 1 '500 kiloya ne zaman 
çıkarabileceğiz? Hedef rakamlar değil, Ya
şılacak, istenilen hedef içerisinde yeni imkân
ları . sağlıyabilmek, köklü reformları yapabil
mektir. Yoksa kâğıdın istihlâki 2,5 misıi 
artmıştır, istihlâk şu olmuştur, demek V:ı 
kalkınma değildir. Bunları görmek mümkü^. 
değildir. İsrail'in Necef gölünde yeni verim
ler meydana getirecek yem sanayii getirivor. 
Ucuz hiçbir memlekette şimdiye kadar kul-
lanılmıyan kümes hayvanlarının tüyünden is
tifadeye varıncaya kadar köklü tedbirleri al
mak üzere yeni bir yem türü meydana getire
biliyor. 

Şimdi soralım, sanayi hayatımızda, tarım 
hayatımızda başlarının yaptığını beceriks.!?. 
bir tatbikatın dışında biz kendiliğimizden kal
kınmaya büyük mesnetler olacak yeni imkân 
lar, yeni görüşleri getirmenin çabası içirde 
miyiz ve bunu getirebiliyor muyuz? Büttin 
mesele burada. Plânda toprağın verimli işler il
mesi için gereken tedbirleri bulmak müm
kün değildir. 

Plân, içerisinde görülmesi zaruri ve Ana
yasanın bir emri olarak da herkese sosyal gü
venlik sağlanması ve sigortalar ve sosyal 
yardım teşkilâtları kurmak ve kurdurmak 
Devletin ödevleri arasındadır. Devlet bü
tün fertlerin sosyal güvenlik kurumları mu 

kurulmasında yardım edecek veya kurdurta
caktır. Plânda çalışanların ailelerin sağlık si 
gortası kapsamına girmesi yolundaki çalışm t-
ların yapılacağına dair ve yine plânda ta
rımda çalışanlara sosyal güvenlik imkânları
nın temin edileceğine dair cazip teşebbüsle
rin yapılacağını görmekten memnuniyet du
yacağımızı ifade etmek isterim. Ancak bun 
larm gerçekleşebilmesi yolunda meselâ sivil 
emeklilerin sigortası, sivil emeklilerin sağlık 
muayeneleri çeşitli alanda çalışan esnaf za-
hut avukat gibi çeşitli birimlerdeki insanla
rın hangi yollardan ve ne şekilde bu sos
yal güvenlikten istifade edecekleri ve bu 
kurumların nasıl kurulacağı yolunda tedbir
leri görmüyoruz. Sadece birer tariften iba
ret, sadece birer müjdeden ibaret ama hargi 
kurumların ne şekilde hareket edeceklerini 
ve neleri yapabilecekleri yolunda plânda 
bir şey görmek mümkün değildir. 

Yine Anayasa plânda tatbikini görmek is
tediği ve Devlet ödevi olarak verdiği, çalı an
ların insanca yaşaması ve çalışma hayatının ka
rarlılık içinde gelişmesi, çalışanların sos v al. 
iktisadi ve malî tedbirlerle teçhiz edilmesini em
retmektedir. Biraz önce de ifade etmiştim, 
plânda Anayasanın emrettiği istikâmette gelin
mesi görülen tek ender hususlardan birisi de 
burada yapılabilmiştir, çalışanların insanca va-
şaması, sosyal güvenliklerinin sağlanması eği
timlerinin sağlanması, birinci plânda da tat
bik edilmiş. , İkinci Plân Döneminde bunlırın 
geliştirilebileceği ifade edilmiş, ender tatbikat 
örneklerinden birisidir.. Ananın, öocu«run 
koruması, tedbirler ve kurulacak teşkilâtı Ana
yasa emretmektedir. Plânın hiç bir yerinde ana
nın, çocuğun korumasıyla ilgili tedbirlere ras-
lanmamaktadır. Korunmaya muhtaç çocuklar 
bir, bir de okul çağındaki çocuklara rehber öğ
retmenler tarafından yapılacak yöneltme ve 
sosyal yardımdan anaların da istifade edebile
ceği şekilde sâdece iki ihtiyacı karşılamayan 
terbirler görürsünüz. Anayasanın asıl öngör
düğü bir tedbire geldiği zaman gerçeklik saha
sına girmediğini görmek açıkça mümkündür. 

Çocuk mahkemeleri, birinci plânda da ifade 
edilmişti ve zorunlu olarak Devlete bir ödev ola
rak verilmişti. Hazırlıkları yapılmasına ve bir 
kanun tasarısı haline gelmiş olmasına rağmen 
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çocuk mahkemeleri henüz kurulamamıştır, beş 
yıl geçmiş kurulamamıştır ve plânın buna sade
ce salık vermesi, zorunluğu gösterecek tedbir
lerin alınması için ne zaman neyin ve ne şekil
de yapılacağı yolunda Hükümetin taahhütlerde 
bulunmaması ve ifade etmemesi. İkinci Beş Yıl
lık dönemde de çocuk mahkemelerinin kurulacağı 
yolunda bize bir ümit vermemektedir. Yine 
Anayasa özel eğitime ihtiyacı olanları topluma 
yararlı kılacak tedbirlerin alınmasını emret
mektedir. ,îş gücünü kaybedenler, yaşlılar ve 
bunun için tedbirlerin alınmasını Anayasa em
reder. Fakat bu özel eğitimden sâdece plân bah
sediyor, plân sakatlığı olan veya az gelişmiş 
çocuklara özel eğitim veren kurumların açılma
sına teşebbüs edileceğini ifade ediyor. Bu güzel 
bir mü.fdedir, ama geçen plânda da vardı. Birinci 
Beş Yıllık Plânda da bu mevcut idi, fakat ta
hakkukunu görmek mümkün olmadı. Birinci 
dönem içinde tahakkuk etmeyen bu Anayasa 
emrinin ikinci Plân döneminde tahakkuk edip 
etmeyeceğini ve tahakkuk etmesi yolunda ne 
gibi tedbirlerin alınacağının Hükümet tarafın
dan Yüce Senarto Genel Kurulunda açıklanma
sı lâzım. Yahut bir değiştirme önergesi veya ge
ri verme önergesiyle Hükümetin buna sarih 
bir istikamet göstermesini ümit ederiz. 

Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ
lamak Devletin başlıca ödevidir. Devlet için 
Anayasa bunu sarih olarak ayrı bir Devlet ödevi 
sayar. Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını 
sağlamak. Sayın Başbakan plân takdim konuş
masında büyük bir müjdeyi verdiler. 1972 yı
lında hiçbir öğrenci okul dışı kalmayacaktır, 
yani okul çağındaki hiçbir öğrenci okul dışı 
kalmayacak. Yani biz 1972 yılında 5 milyon 
520 bin çocuğu okuma imkânlarına kavuştura
bilmeğiz. Fakat plânı tetkik ettiğimiz zaman 
bunu gerçek safhaya getirecek ciddî tedbirleri 
de plân içerisinde göremedim. Çünkü Türkiye'
de bugün mevcut köy topluluklarının yahut 
köylerin henüz ancak yarısında okul vardır, 
diğer yarısında okulu açma imkânları, bu yarı 
okulun da en az % 50 si önümüzdeki beş yıl 
içinde, idareciler bilirler, yıkılma ve tahrip edil
me, içinde durulmayan bir durumdaki köyler
dir. Bu sebeple dâva çok büyüktür. Yani okul 
ihtiyacının aşağı yukarı % 60-65 'ini önümüzde
ki beş yıl içinde yapmamız zorunlu olacaktır. 

öğretmen sayısı "süratle, gerek açılacak bu 
okulların ve gerek okul çağına girecek çocuk
ların ihtiyacını karşılayacak şekilde müessese
lerin kurulması ve öğretmenlerin yetiştirilme
leri gereklidir. Meselâ görürsünüz, plânda böl
ge okulları için halen mevcut 15 bin kişilik öğ
renci sayısının plân dönemi sonunda 30 bine 
çıkarılacağı öngörülmektedir. Bir diğer sağlık 
verilen husus da budur. Yani yatılı bölge okul
larının açılıp açılmayacağı gerçekten bizim eği
tim hayatımızda büyük etkisi olacak bir husus
tur. Küçük köy okulları durulması yerine kü
çük köylerdeki çocukları daha iyi hayat şart
ları olan ilçe merkezlerinde eğitimle birlikte 
çeşitli hayat şartlarının gösterileceği bölge 
okullarında okutulması ve bunun tatbiki için 
plânın bize yeni bölge okullarının hangi isti
kamette açılacağı ve sayılarının ne nisbette ar
tırılacağı hakkında hiçbir tedbiri yok. Sadece 
öğrenci sayısı 15 binden 30 bine çıkacaktır, de
nilmektedir. Beş buçuk milyonu bulacak bir 
okutma imkânı içerisinde bölge okullarındaki 
sayı 15 bin kişi olabilecektir ve ne miktar böl
ge okulu açılacağı yolunda da herhangi bir 
tedbiri bulmak mümkün değildir. Çalışanların 
yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlamayı da Anaya
sa emretmektedir. Çalışanlara insan haysiyeti
ne yaraşır bir ücret politikası, bir geçim stan
dardı temini. Gerçi biraz önce ifade ettim, as
gari ücret, sosyal imkânlar, toplu sözleşme gibi 
bâzı hususları temin etmiştir, ama yine plândan 
öğreniyoruz ki vasıtalı vergiler plân dönemi 
içerisinde % 9,2 artırılacak, plân dönemi içe
risinde vasıtalı vergilerin % 9,2 artırılması de
mek, ücret kaynakları belli olan bir geliri sa
dece ücretlerden ibaret olan çalışanların hayat 
şartlarında bir iyileştirme olmayacaktır. Vası
talı vergi dolayısıyla hayat şartlarında ağırlık 
getirilecek ve hayat pahalılaşacaktır. Bu ha
yat pahalılığı ve vasıtalı vergilerin % 9,2 artışı 
karşısında nasıl tedbirlerin alınacağı belirtil
memektedir. Bu sebeple Anayasanın bu emrini 
de yerinde görmek mümkün değildir. 

Yine Anayasamız, işsizliği önleyici tedbirlerin 
alınmasını Devlet ödevi olarak emretmektedir. 
Sayın Başbakan da burada ifade ettiler, işsiz sa
yısı 1,5 milyonu bulmakta, tarımda şu kadar, 
tekrar etmiyeyim, bunlar bilinen rakamlar, sana-
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yide şu kadar ve plân dönemi sonunda bunların 
yarısının azaltılabileceği ifade edilmektedir. Bun
lar, bugünkü rakamlar, gerçek rakamlar da de
ğildir. Gizli işsizlik, tarımdaki gizli işsizlik ger
çekten bu kadar az mıdır, çok mudur? Tarımda
ki bu gizli işsizlik, tarımla uğraşan bölgelerde iki 
ineğe bakabilmeyi eğer iş sayıyorsak bu rakam 
doğrudur, fakat geçiminin % 10 unu bile temin 
edemiyecek. Sadece iki ineğe bakmak ve kaderini 
ona bağlamak, yahut üç dönüm toprak içerisinde 
365 günün en çok yirmi gününü çalışan kimseyi 
çalışan olarak kabul ediyorsak bu rakamlar doğ
rudur, ama gerçeği gördüğümüz zaman ise bu ra
kamlar daha vahimdir. Ve iki mislini bulacak 
durumdadır. Bu sebeple plân dönemi sonunda 
işsizler sayısının 750 bin, hattâ 1 milyon gerçek 
mânasiyle işsiz sayısı 1,5 milyonu dahi bulsa azım-
sanır ama gerçek böyle değildir. Demin de arz et
tiğim gibi sadece 10 gün çalışmayı ve sadece iki 
ineğin başını beklemekle çalışmış ve geçimini te
min ediyor kabul ediyorsak bu aldatıcı rakamlar 
doğru sayılabilir ama gerçek böyle değildir. Yine 
Anayasamız Devlet ödevi olarak çiftçinin işletme 
araçlarına salıibolmasmı kolaylaştırıcı tedbirle
rin alınmasını öngörmektedir. Plân, yurt içi ta
lepleri karşılamak, ürerimi, iktisadi yatırımları 
derpiş etmek gibi bâzı hükümleri ifade eder, fa
kat plân tarımda uğraşanların araçlara sahibol-
ması yolunda tedbirlerin alınması yolunda bize 
ciddî hiçbir işareti getirmez. Nasıl getirebilsin 
ki, Gümrük, Damga Resmi Kanunu bundan bir
kaç gün evvel buradan çıktı, hepiniz şahitsiniz, 
% 22 maliyetlerde pahalılaşma meydana geldi. 
Hayat şartları aynı seviyede, krediler çerez ma
hiyetinde dağıtılmakta, maliyet fiyatları yüksel
mekte, köylü, tarımla uğraşanlar araçlarına sa-
hibolsun % 22 fiyat Devlet eliyle artırılmış ola
bilsin. Bu tezat. Bunu nasıl yerine getirecek? 
Yani Anayasanın bu emrinin yerine gelmesi im
kânı yok. Anayasanın emrettiği bu Devlet ödev
lerinin yerine getirilip götirilemiyeceğini şimdi 
özetliyelim. Bu bildiri sırasına göre ifade ettiğim 
Devlet ödevleri içersinde ancak % 10 ilâ 12 ora
nında gerçekleştirildiği, diğerlerinin gerçekleş
tirilmediği ve bunların gerçekleştirmesi tedbir
lerinin plânın ümit verici ve inandırıcı mesnet
lere dayanan, objektif hususları getirmediğini 
açıkça görmek mümkündür. Şimdi plânın han
gi karakter ve hüviyette bir plân olduğunu anlı-

yabilmek için ifade etmiştim, plân tarifleri ve 
görüşleri içerisinde bizim plânın yerini görecek
tik. Bizim plân stratejisi ve hedefleri içinde 
açıkça şunlar ifade ediliyor: Sosyal, iktisadi ve 
kültürel kalkınmayı temin edecek mahiyette bir 
plân olacak, bu plân plânlı kalkınmanın genel 
amaçları 4 ncü maddede ifade edildiği gibi adam 
başına gelirin hızlı ve devamlı artırılmasını te
min edecek. Şimdi bunu göreceğiz, hızlı olacak, 
ama devamlı olacak. Sayın Başbakan % 7 yi ifa
de ettiler, % 8 mi, % 6 mı, % 7 yeter mi, yetmez 
mi? Ama Plân stratejisinde hızlı olacak ve de
vamlı artışı ifade edecektir. Bu devamlılık da, 
yani % 7nin mi devamlılığıdır, artışın mı devam
lılığıdır? Burada bir görüş birliğine varmamız 
lâzım. Bunu biraz sonra ifade edeceğim. Ayrıca 
çeşitli gelir grupları arasında dengeli gelişmeyi 
temin etmek, çeşitli gelir grupları arasında den
geli gelişmeyi plân getiriyor mu, getirmiyor mu? 
Yine plânın hedef ve stratejisinde ifade edildi
ği gibi, bölgeler arasında dengeli gelişmeyi plân 
sağlıyacak, plân bölgeler arasında dengeli geliş
meyi sağlıyor mu, sağlamıyor mu, bunu görmeye 
mecburuz. Yine plânın hedefleri ve stratejisi 
arasında çok sayıda vatandaşa iş imkânları aç
mak, çok sayıda vatandaşa iş sahasını plân açmak 
mecburiyetindedir. Açıyor mu, açmıyor mu? 
Yine hedef ve strateji olarak verilen husus kal
kınmanın nimet ve külfetlerini fırsat eşitliği ve 
sosyal adalet ilkesine göre paylaşmak... Plân bu
nu getiriyor mu, getirmiyor mu? Bunları teker 
teker kısaca ifade etmeye çalışacağım. Adam ba
şına millî gelirden düşen payı % 7 ve bunun ta
rım sektöründe şu kadar, sanayi sektöründe şu 
kadarı, imalât sanayii sektöründe, şu kadarı te
min edilecek, şu kadarı ifade edilmiş ve Sayın 
Başbakan bunu açıklamış. Plânda da bu husus
ta tedbirleri görmekteyiz. Ümidederiz ki, sağlık 
verilen bu hususlar gerçekleşsin ve önümüzdeki 
devrede adam başına gelir % 7 nin üzerine çıka
bilsin. Benim burada üzerinde duracağım husus 
bu hedef ve strateji içinde çeşitli gelir grupları 
arasında dengeli kalkınmanın sağlanıp sağlanma
dığıdır. Gelir dağılımı, gelir değişimi coğrafi mâ
nadadır, fizikî mânadadır, şahıslara göre değişim 
ve dağılımı mümkündür ve bunlar ifade edilir. 
Eğer bir memlekette gelir âdil şekilde dağıtmı
yorsa o memlekette sosyal barıştan bahsetmek 
mümkün değildir. 
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Yani kütlelerin birbirini tamamlayıcı bir anla
yış içinde memleketlin kaderini iyiye yönelt
mek yolunda yüreklerimde endişe ezgileri mev-
eudolmaz. Aksi takdirde aşırı sol ve çeşitli di
ğer alkımlar bu cemiyetin bütün mânevi ve 
maddi hayatını ciddî şekilde tesiri altında bı
rakır. Refah seviyeleri arasında fark olur ve 
bu ortadan baldırılımazsa bu toplum hayatının 
istikrar içinde olması mümkün değildir. Ekono
mik güç dengesini kaybeder. Çalışmadan kaza
nan sosyal bir sınıf meydana gelir, bu doğru
dur. Bu gelirler arasında dengeli kalkınma ol
mazsa çalışmadan çok kazanan sosyal bir sı
nıf bir milletin başına musübet olarak takılabi
lir. Bunlar böyledir. Fırsat eşitliği ortadan kalk
mış olur ve ekonomide istikrar olmaz. Demekki 
•ekonomide büyük etkiyi yaratan gelirler ara
sında dengeli bir gelişmeyi meydana getirmek
tir. Devlet Plânlama Teşkilâtının neşretiği ve 
birçoklarımızın elinde bulunan ve birçok nu
tuklarımıza da esas olan bu gelir dağılımını 
tetkik 'ettiğimiz zaman görürüz ki gerçekten 
(büyük farklar vardır, çok büyük farklılıklar 
mevcuttur. Plânda sanayie ön verilen, tarımı 
sanayie doğru gaydırmaya çalışan bir görüş 
vardır ve sanayide özel teşebbüsü destekliyen 
bir görüş vardır. Bu görüş, gelir dağılmıında-
Iki farkları korkanım ki artıracaktır. Çünkü 
sanayide büyük ehemmiyet ve, sanayide özel 
teşebbüs o yolda himayesi ve tarım sektörünün 
bir nisbet dâhilinde ona ayak uydurmaması de
mek zenginin daha çolk zengin olmasının ve 
bu imkânlarla gelir dağılımının dengesinin bir 
türlü -meydana gelmemesinin sadece se
bebi olacaktır. Gelir dağılımını nasıl yapacak 
ve nasıl yapması gerekirdi1? Millî gelir tüketi
ci birimler arasındaki dağılımı meydana geti
ren ve ona esas olan temel faktörü değiştirmek 
zorundadır. Tüketici birimlerin, ıgelir dağılımı
nı meydana getiren temel faktörlerinde deği
şiklik yapılmadığı müddetçe gelir farklarını 
ortadan kaldırmaya imkân yoktur. Ayrıca millî 
geliri kamu harcamaları ve kamu geliri cihe
tinden dağlamıyorsak, millî gelirin dağılımın
daki gelişme âdil ölçüler içinde olamaz, bu 
mümkün değildir. Şimdi servet dağılımı işte 
bu biraz önce arz ettiğim dağılım şekli tüketi
ci birimlerin dağılımını meydana getiren temel 
faktör içinde muayyen bir istikamette ıslâh 
ediilmiye muhtaçtır. Servet dağılımı benim gö

rüşüm ve şahsi inancım odur ki zengini kıskan
mak, zenginin karşısında servet düşmanlığı et
mek demek değildir. Servetsizi servete sahibet-
mektir. Servetsize servet imkânlarını açabil
mektir. Eğitim imkânlarından mahrum olanları 
yani çok gelir getiren bâzı eğitim mesleklerini 
herkesin girmesini zorlaştıran imkânları orta 
yerden kaldırmaktır. Bâzı meslekler, bâzı iş
yerleri vardır ki orada kazanç sağlamak müm
kündür. Fakat o mesleklere girebilmek bâzı 
şartlara bağlıdır ve bizim içimizde ördüğü
müz bir - iki duvarla örülmüş bulunmaktadır. 
Bunların kaldırılması, bu duvarlardan aşıp git
me imkânlarının herkese sağlanması lâzımdır. 
Faktör fiyatlarından Devletin müdahalesinde 
ciddî şekilde 'etkisini görmek lâzımdır. Bu kâr 
hadleri üzerinde bir görüşe sahibolması lâzım
dır. Kâr üzerinde muayyen bir politikaya sa-
hibolmamız lâzımdır. Ye tarım ürünlerinin de 
Devletin himayesine erişmesi lâzımdır. Bir rni-

l I 

sâl vereyim, pek çok misâl vardır, fakat vak
tinizi almak istemiyorum. Meselâ et, meselâ süt 
gibi tarım ürünleri DevletİBf her türlü garan
tisinden ve himayesinden uzaktır. Hattâ yıl
lar yılı birçok ürünler Devlet himayesindey-
ken birçok vilâyetlerimizde bilhassa büyük tü
ketici bölgeler olarak Ankara, İstanbul, İz
mir'de etin üzerine yıllar yılı narhı kullandık. 
Her şeyi himaye ederken tarımdaki çeşitli ürün
lere tuttuk narh koyduk. Sadece bâzı büyük 
tüketici çevrelerde mutlu azınlık diye ifade 
edilen bâzı insanların, bâzı kütlelerin, bâzı bi
rimlerin ucuz et yemesi için kaderi hayvancılı
ğa bağlı geniş halk kütlelerinin dar bir boğaz 
içinde kalmasını temin ettik. Şimdi gelir dağılı
mının esaslı surette çözülebilmesi için Devletin 
tarım ürünleri üzerinde garantiler ^getirmesi 
ve büyük müesseseler kurulması gerekmektedir 
ki bunları getiriyor mu, (getirmiyor mu biraz 
sonra bunlan da beraberce arz etmeye çalışıaca-
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, çalışıma süre
miz içinde bitmiyeceıkse beyanınız, saat 13,00 te 
keseceğim, yok bitecekse ona göre toparla
yın. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, yanım saat daha Yüksek Heyetin za
manlarını almaya çalışacağım. Bu sebeple beş 
yılda bir görüşülen bir plân üzerinde biraz ol-
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sun şahsi görüşlerimizi ifade etmeye çalışaca-
-ğım için beş daıkika işinde bitmiyec>ektir. (Alıtı 
ıgün var sesleri)... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
tef endim. 

SIRRI AT ALAY (-Devamla) — Hedef ve 
stratejiler arasında tahakkuku öngörülen 
ve plânın temel hedefleri arasında bulunan bol
ler arasında dengeli kalkınmanın temin edilip 
edilmiyeceğini arz ve izaha çalışacağım. 1961 
yılında Bakanlar Kurulu tarafından kamu oyu
na arz edilen ve plânın siklet merkezini teş
kil eden hedef ve stratejisi arasında kalkma-
bilmek için yani uzun vadeli onbeş yıllık plân 
hedefleri arasında önemli bir nokta da bölgeler 
arası dengeli bir kalkınmanın temin edilece
ğine işaret ediliyordu. Ve bunu gerçekleştir
mek için gereken çabanın yapılacağı vadedi-
liyordu. Bölgelerarasmdaki dengeli gelişmeyi 
ifadeye çalışırken bölgeler arasındaki denge
sizliğe göz gezdirmekte zaruret vardır. Bu
nun seyri takibedilirse görülür ki 1923 - 1950 
yılları arasında Devlet imkânları şöyle dağıl
mıştı. Bütün tesisler İstanbul, İzmir, Marmara 
ve Ege bölgelerinde toplanmıştı. Fabrikaların 
hepsi nüfusun on binin üstünde olan yerler
de kurulmuştu. Fabrikalar münhasıran Devlet 
Demiryolu üzerinde tesis edilmişlerdi. Trakya, 
Doğu Karadeniz, Güney - Doğu ve İç Anadolu 
yeteri kadar veyahutta bu imkânlardan hiç 
pay alamamış durumda idi. 1923 - 1950 arasın
da, bölgeler arasındaki kaba hatları ile, yapı
lanla, yapılmayan, olanla olmıyan arasındaki 
mukayese bu şekilde idi. 1950 - 1960 arasında, 
vaziyet şöyleydi; Ege, Marmara, İstanbul, İzmir 
ve Ankara dışında kamu yatırımları görül
meye başladı. Yani 1950 ye kadar münhasır bir 
bölge ondan sonra bu bölgeler dışına da yatı
rımlar kaymaya başladı. Fakat bâzı bölgeler 

bu dönemde de yatırımlardan yoksun bırakıl
dı. Ankara'nın Batısında yirmi bir il, İller Ban
kası fonundan meselâ yüzde elli imkân ve yar
dım alırken geri kalan diğer bütün iller diğer 
yardımı paylaşıyor, böylelikle büyük bir fark 
meydana geliyordu. Yatırımların ancak yüzde 
beşi Doğu Anadolu bölgesine verilebiliyor, 17 
il olarak ifade ettiğimiz - coğrafik olarak bu 
bölgede Milletlerarası Kalkınma Bankası im
kânlarından veyahutta dış yardım imkânların

dan % 50 İstanbul'a, geriye kalan % 30 da de
min saydığım bölgelere, Marmara, Ege kıyıla
rına ve bu bölgeler dışında kalanlar ise ancak 
% 20 sini, Doğu Anadolu ise % 1 ini dahi bula
mıyor idi. Ve vaziyet şöyle idi: Tarım dışı faal 
nüfus ortalaması Doğu Anadolu'da yüzde 15, 
1963 hesaplarına göre bölgeler adam başına düşen 
gelir 599 lira, topraksız çiftçi ailesi oranı or
talama % 8,8 iken, Türkiye vasatisi bu bölge
de % 12,5, Türkiye'de iş yerlerinin sayısının 
ancak yüzde altısı bu bölgelerde, imalât sana
yiinin ancak yüzde 2,1 i bu bölgede, sosyal eko
nomik endeksler ortalaması, biraz sonra daha 
çok açıklıyacağım yüzde üzerinden Devlet Plân
lama Teşkilâtının tesbit ettiği hesaplara göre 
Doğu Anadolu vasatileri yüzde 67. Bu 600 ü bu
lan rakamın içinde Doğu Anadolu vasatisi yüz
de 67 dir. Ama birçok ilçelerimizi, Kastamo
nu'nun Giresun'un da, Yozgat'ın da ifade ede
ceğim, yüzde 32 dahi var, büyük dengesizlik. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ilçelere göre sos
yal - ekonomik yönden bir gelişmelik etüdü 
hazırlanmış ve şunları esas almıştır buna, ban
ka muameleleri, tasarruf bonosu gelirleri, il 
karayolu uzunluğu gider vergisi, sanayide kul
lanılan elektrik, belediye giderleri, radyo sa
yısı, lokanta kapasitesi, öğrenci yüzdesi, yaş 
oranı, ilkokul öğrenci sayısı yaş oranı, öğren
ci - öğretmen, başta yatak sayısı atelye sayısı, 
tarım mahsûlleri mubayaası, araç sayısı top
lamı kuvvet olarak, 100 - 30 000 nüfustan yuka
rı olan,, il ve ilçe merkezleri bu hesabın dışın
da tutularak yapılan hesapta,, 600 ile, en az 
Giresun'un eskiyesi 24 dür, ekonomik ve sosyal 
hayatımızın içinde bulunduğu şartların en ve
ciz şekilde ifadesini bulmak mümkündür. Bir 
memleketin ekonomik hayatının ne yolda kal
kınması gerektiğinin bundan veciz ifadesini 
bulmak mümkün değildi. Kuvvet endeksi 600 
iJe 24 arasında değişmektedir. Bu ve bugünün 
derdidir, ne 20 senenin, 30 senenin sebepleri de
ğildir. Sebepler uzundur. Bunu izah ederken 
siyasi bir gaye gütmüyorum. Memleketin içinde 
bulunduğu şartları bileceğiz ki kalkınmamı
zı bu şartlara göre yapacağız. Bu 24 - 600 ra
kamı arasında sıralanan 573 ilçenin çok büyük 
kısmını Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu 
bölgesinde bulmak, görmek mümkündür. Böy
lesine açık bir durumda, Türkiye'de bölgelerara-
sında bariz, vahim bir dengesizlik mevcuttur. 
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BAŞKAN — Programa göre müddet dol
muştur. Bugün saat 15,00 te toplanmak üzere 
72 üci Birleşimin birinci oturumunu kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 13,03 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 72 nci Bir
leşime devam ediyoruz. Söz sırası Sayın Sırrı 
Atalay'ra. Buyurun, Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, öğleden önce ki, birleşimde plân 
(hedef ve stratejisi içerisinde kalkınma için ön
görülen ve daha 1941 yılı Haziranında halk 
'kamu oyuna duyurulan ve istenilen ve ulaşıl
ması istenen hedefler içerisinde neler yapılması 
(gerektiğine işaret etmiş ve bu arada plân he
def ve startejisi içinde bulunan bölgeler arası 
dengeli «gelişmeyi izaha çalışıyordum. Ve du
rumu belirtmiş plân için ilk hedef olarak gös
terilen hususları araşjtırırisak şöyle göreceğiz: 
Plân hedefleri ve stratejisi yatırım politikası 
içerisinde 9 neu madde de yatırımların yapıl
masında ve coğrafi dağılımında bölgeler ara
sı dengeli bir kalkınmanın esasları göz önünde 
bulundurulacaktır. Türkiye'de bölgeler arasın
da iktisadi faaliyet hacmi ve gelir seviyesi ba
kımından büyük farklar vardır. Dengeli bir kal
kınmanın unsurlarından biri de bölgeler arasın
da büyük eksiklikleri ortadan kaldırmak, bu 
itibarla bölgelere yatırımların dağılışında böy
le bir denge getirecek şekilde hareket etmek 
gereklidir. Yatırımlarda bölgeler arasındaki 
bu tezatlar düşünülecek ve yatırımlar bu fark
ları giderecek şekilde öngörülecektir. İkinci 
Beş Yıllık dönem tarihleri içinde yatırımların 

bu görüşler muvacehesinde, bu görüşe bağlılık 
içinde yapıldığına dair hiçfbir işarete rastlıya-
mıyacağız. Aradığım zaman bunu bütün ayrın
tılarından açık ve uzak gösterir her hangi bir 
yatırım politikasını görmek mümkün olmadı 1961 
plân hedef ve stratejilerinde böyle açıkça ifade 
edilmesine ve tedbirler olarak şunlar beyan edil
mesine göre bölgelerarası denge hedeflerine ula
şabilmenin birçok karışık meselelerin çözüm
lenmesi gerektirdiği muhakkaktır. Bunun için 
konunun ele alınmasında üç safhalı bir hareket 
plânının uygulanması yerinde olacaktır. ABC 
olarak tesbit edilen bu hareketlerde merkezî 
teşkilâtın mahallî teşkilâtın nasıl olacağı han
gi hazırlıklardan sonra bir program ve ayrı 
bir bölgeler arası dengesizliği gidermek pr/oğ-
ramı mı yoksa millî plân içerisinde bu farkın 
giderilmesi hususunun ura öngörüleceğinin tes
bit edileceği açıkça ifade etmişti, 1961 tarihin
deki plân hedefleri içerisinde. 196,3 yılına bak
tığımız zaman bölge plânlaması ve kalkınma 
başlığı altında bu fikirler paylaşılmakta ve 
yine öngörülmekte, etütlerin yapıldığı, envan
terin hazırlandığı ifade edilir ve fakalt bu fark
lılığı giderecek ciddî teidibirlerin alındığı veya 
alınacağı yolunda hiçfbir işaret görülmez. 1964 
plânı bölge plânlaması ıbaş'lığı altında 1963 
uygulamasına işaret edilir. 1964 çalışmaları içe
risinde de bir önceki yılların ifadesini aynen 
görüyoruz. 1965 pnogramı hıölge kalkınması, böl-
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ge plânlaması başlığı altında aynı ifadelerin tek
rarında bir adım ileri gidilmiş müspet bir şey 
yapıldığına dair bir işareti bulamazısınız. 1966 
programına gelince ciddî bir değişikliMe karşı 
karşıya geliriz. Bu bir tarihi değiştirmek değil, 
bir geriye gidişin ve bir ayrı çabanın ifadesini 
görürüz. Başlık değişir dengeli kalkınma araç
ları uygulamalı plânlar. Bir, bölge plânlaması 
'başlığı bu sefer değişir, bir ayrı tâbir görürüz. 
Sanki, Anayasa geri kalmışlığı kaldırabilmek 
için öngörülen hususlardan hiç bahsetmemiş 
gibi, sanki plân stratejisi ve hedefleri içerisinde 
bunlar hiç ele alınmamış gibi, sanki geçen beş 
yıl içinde bölgeler a arsındaki dengesizliğin gi
derilmesi yani bölgeler arasında gelir dağılımı
nın âdil bir şekilde yapılmasını temin edecek 
tedbirlerden hiç bahsedilmemiş gibi ve buna 
lüzum olmıyacağının ispatına gayret edilir bir 
görüşü bunların arasında bulmak mümkündür. 
O plânın 685, 686, 687, 688, 689 ncu sayfaları 
buna hasredilmiştir. Uzun olacağı için oku-
mıyacağım, bir hayli zamanınızı alır. 1967 prog
ramı içerisinde bir önceki yılın değişik ifadesi
nin bu sefer düzeltildiğini görürüz. Bu sefer 
tekrar bölge plânlamasına döner ve geçmiş yıl
larda olduğu gibi sadece kelime ifadeleri bu

lursunuz. Gelir dağılımını bölgeler arasında 
düzenliyecek hiçbir tedlbirin, hiçbir programın 
getirileceği yolunda hiçbir işarete rastlamak 
mümkün değildir. İkinci plânın tasarısı içeri
sinde bölge plânlaması, ilkeler, durum başlığı 
altımda geçmiş yıllardaki sadece şu hazırlıkla
rın yapılacağı ifadeleri dışında başka hiçbir 
şeyi görmek »mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususda açık
lığa berraklığa ulaşmak lâzımdır. Bölgeler ara
sı dengeli gelişmeyi temin için millî plân içe

risinde ama ciddî surette bu farklılığı önliye
cek tedbirlerin açıkça neler olacağının belirtisi 
mi lâzımdır? Yoksa millî plân çerçevesi için
de bölge plânları bölge programları adı altında 
hu farklılığı önliyecek tedbirleri almak lâzım 
mıdır, değil midir? Burada ciddî bir görüşün 
teslbit edilmesi lâzımdır. Çünkü plânda ve Sa
yın Başbakanım 1967 bütçesi görüşmeleri sıra
sında plân teşkilâtının bütçesi görüşüldüğü bir 
sırada burada ifade ettiği gibi ayrı bir prog
ram veya plânın yapılmasına lüzum ve ihti-
yaeıolmadığı, yıllık cari bütçeler içerisinde ve

yahut plân içerisinde bu farklılığın giderileceği 
ifade edilmiş fakat bu farklılığın giderileceği 
yolunda neler yapılacağı açıkça ifade edilme
li ği gibi, bunu plânda da görmek mümkün de
ğildir. Sebep veya neticeleri veya bizim görüş
lerimiz ne olunsa olsun gerçek durum şudur ki : 
IBıölıgelerara'sında açık bir fark mevcuttur. Bu 
fark Türkiye'nin meselesi değildir. Onu da bil
mek lâzımdır. Bu fark, bu açıklık, bu ciddî ko
nu yalnız Türkiye'nin meselesi değildir. Bu ko
nuyu Giüney İtalya Voneli plânı ile yıllarca ön
ce Cenubi İtalyayı kalkındırmak suretiyre ayrı 
bir programla halletmiştir. Ayrı bir program 
yapmış Cenulbi İtalyayı kalkındırrimştur. İkinci 
dünya harbinden sonra Kuzey Norveç ayrı bir 
program yapmıştır. Kuzey Norveçi kalkındırmış-
tır. Fransa bölgesel kalkınma çabası içindedir. 
Polonya 1950 - 1960 arasında geri kalmış böl
gelerini plân içerisinde ayrı bir programla 
tatbik etmiş ve bunu başarmıştır. Hindistan 
Anayasası üçüncü .bölümüne bölgesel farklılığı 
'inliyebilmck için hükümler almış ve millî plân 
içerisinde ayrı programlarla bölgeler araism-
ılaki farklılığı giderebilmiştir. Brezilya Doğu 
ve Kuzey bölgesini ayrı bir programla geliştir-
ııiştlr. Ayrıca bir programdan yani ayrı bir 
kalkınma programı yapmaidan birçok memleket
ler ciddî tedbirler almışlarıdır. Meselâ şm ted
birleri şu memleketler almıştır: Bölge fonları, 
bölgeesl kalkınma şirketleri kurmak suretiyle, 
Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Holanda, 
Bölgedeki alt yapının değiştirilmesi, önemli 
olan konu alt yapı, bunların değiştirilmesini ön
gören memleketler: Almanya, İngiltere, Fran
sa, İtalya, Holânda birçok sosyal tedbirleri Ho
landa; kamu kuruluşlarının bölgeler araısı den
geyi sağlamak üzere tedbirler almasını İtalya; 
yeni şehirler yönünden bilhassa geri kalmış böl
gelerde şehirleşmeyi temin edebilmek için İngil
tere; Devletçıe ruhsat yolu ile kontrol ve sanayi 
kuruluşlarını Fransa'da; arazi ve bina tedbir
lerini Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Holân
da; gerektiğinde düşük faizler kontrollü düşük 
faizler vermek sair etiyle bölge kalkınmalarına 
yardım eden memleketler: Almanya, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Belçika; Devletin doğrudan doğ
ruya olmamakla beraher dolayısiyle çeşitli yar
dımları Almanya; vergi kolaylıkları sağlamak, 
geri kalmış bölgelerde birçok vergi kolaylıkları, 
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sağlamak suretiyle Belçika, Almanya, Fransa, 
İ talya; öğre'tim ve eğitim giderlerinde çeşitli 
ikolayiıklar sağlamak tedbirlerini alanlar; Bel
çika, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya; yer 
değiştirmek mevzularında kolaylık sağlıyanlar 
Belçika, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya 
(bütün bıı tedbirleri almışlarıdır. Ama, ciddî 
tedbirler almışlardır ve bu tedbirlerde de basa
rı göstermişleridir. Şimdi bütün bu tedbirlerin 
arasındaki farklılığı giderebilmek için biz Millî 
Plân çerçevesi içerisinde ayrı bir bölgesel kal
kınma plânı ile mi yoksa bunu bu plânın üstün
de ama berraklığa kavuşmuş bir görüşle ne ya
pılacağının kamu oyunda açıkea bilinmcsiyle mi 
tatfbik edeceğiz? Hayır, bunlara ait »hiçbir şey 
ydktur, hiçlbir şeyi göremezsiniz. Millî Eğitime 
Bütçeden şu kadar milyon lira ayrılır, şu ka
dar milyon lira şu kadar dershane ve şu kadar 
dershanenin inşaası veyahut tamiri için vilâyet
lere gönderilir. Bursa ile Siirt, İstanbul ile Kars 
muayyen yıllık bütçeler içerisinden köy okul
larının yapılması bakımından nüfus ve diğer se-
ibepler nazara alınır ve Eskişehir ile Muş aynı 
ölçüler içerisinde ilâve edilir. Ama bu ilde ilk
okul ihtiyacı niısibeıti birinde yüzde 10, diğerin
de yüzde 70 dir. Bu yüzde 10 ile yüzde 70 ara
sındaki açık 'oran ifadesinin giderilmesini bu 
•ölçüler içerisinde sonuna kadar halletmeye im
kân yoktur. Bunu sadece millî eğitimde arıyor
sunuz ama sağlıkta, Devletin diğer bütün fak
tör ve kesimlerinde aldığımız takdirde hal böy
ledir. 

Bu tutumla ve bu görüş içerisinde aradaki 
farklılığı ortadan kaldırmaya imkân yoktur. 
Bu realitedir, realist bir açıdan bunu tetkik 
edersek bir başka şekilde gürmeye imkân yok
tur. Niçin -olmaz? Şimdi bakalım, nedir lu-
rumumuz, Türkiye'de bölgeler araş nda şu açık 
farklar vardır. Geri kalmış bölgelerde ge
leneksel bir yaşayış mevcuttur. Düşük sevi 
yeli bir öğretim mevcuttur. Mahsullerde, hay
vancılık da ünite başına düşer, gelir çok 
düşüktür. Tarımda metod gelenekseldir. Arazi 
parçalanmıştır, ve arazisiz nüfus Türkiye va
satilerinin çok aşağısmdadır. Sermaye nok
sanlığı aşikârdır. Toprağın kaybını önleyici 
tedbirler yoktur. Köy seviyesinde organize 
pazarlar bahis konusu değildir. Sanaii geri'ıgi 
«I sanatlarının yokluğu aşikârdır. Çok sa

yıda işsiz insan bilhassa tarımdaki gizli işsiz
lik burada daha yoğundur. Yol, __ sulama, h,?.-
berleşme, sağlık, okul gibi müessese ve çalış
maların noksanlığı bu bölgelerde daha çok
tur. Beşeri kaynakların işletilmesine gidil
memiştir. Pilot bölge sanayi anlayışı ve 
tatbikatı plânda geri kalmışlığı, farklılığı ön
leyecek şekilde ele alınmış değildir. Bunla
rın halledilmesi için birçok şeyler yapmanın 
zarureti aşikârdır. Ayrıca okur - yazarlık nis-
beti şöyledir : Türkiye vasatisi, ortalaması 48,2 
iken Doğu'da hiçbir bölge bu ortalamanın 
üstünde değildir. Doktor, başına düşen hasta 
Türkiye'de ortalaması 2 825 kişidir, Doğu 
bölgesinde bu 9 369 kişidir. Yatak başına 
düşen nüfus bundan daha çoktur. Kütle ha
berleşme ve araçlarından yararlanma da aynı 
şekildedir. Türkiye vasatisi yüzde şu kadar 
iken bölgede yüzre 8,5 un aşağısmdadır. Mi
mar, mühendis gibi teknik elemanların bu böl
gedeki oranı yüzde 5 in altındadır. Bu tab
loyu çizdikten sonra bölgeler arasındaki den
geli kalkınmayı hedef tutan 2 nci Beş Yıllık 
Plân bu maksadı nasıl gerçekleştirecektir? 
Bunu cidden Öğrenmek merakı içerisindeyim. 
Durum bundan ibarettir. • Bu farklılık bu ka
dar aşikârdır. Bu farklılığın dengeli olarak 
gelişebilmesi için hangi ciddî tedbirleri geti
recektir, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı? 
Kâğıdın, biraz sonra yapacağım, kömürün şu şe
kilde artışı bunları temin edebilecek midir? 
Temin etmiyecektir. O halde açıkça meseleyi 
ortaya getirip üstüne neşteri vurmak mecburi
yetindeyiz. Bu farklılığın giderilmesi için ne
ler yapılacak, hangi tdebirler alınabilecektir? 

Amerika'dan gelmiş Erzurum'da Atatürk 
Üniversitesinde süt konusunda, ho'-alık yapan 
Fenks isimli üniversite hocası bizim ekonomi
mizi! tahlil ettiği zaman Doğu kalkınması, 
bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi için ay
nen şunları söylemiş : Bir millet, refaha en 
şecekse, memleketin bütün bölgeleriyle bi ; 
arada ona erişebilmelidir. Bir ecnebi, bir va 
yancı hocanın Erzurum'daki Atatürk Üniversi
tesinde Türkiye'nin kalkınmasında, Doğunun 
kalkınmasını incelediği zaman ifadesi bu. Ve 
millet eğer refaha erişiyorsa gerçek erişme bü
tün fertleriyle beraber erişmektir. Bir kısmı
nın erişebilmesi ve diğer bir kısmının erişme-
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mesi o memleketin refaha eriştiğine veya mu
ayyen kesimlerde, ve muayyen çevrelerde mu
ayyen artışların ifadesi bir memleketin refahı
nın ifadesi değil, kalkınmasının ifadesi değil
dir. Bunun olabilmesi için bölgeler arasında 
gelir dağılımının ciddî bir surette tesbiti gere
kir. Bu tesbiti maalesef plân yapamamaktadır, 
gösterememektedir ve verememektedir. Bu ka
rakterde bir plânın bunu başarmasına imkân 
yoktur. Sadece plânlı hüviyetiyle hedef rakam
lar gösteren, bir plân kaderinden kendisini 
kurtaramıyor. 1938 yılında Türkiye'de umumi 
durumu, iktisadi durumu gösteren, Türk çift
çisinin istihsal ve gelişme vaziyetini ifade eden 
bu kitapçık da aşağı yukarı bugünkü anlamı 
ile bir plân sayılabilir. Günkü bu kitapta da da
ha 1938 yılında Türkiye'nin iktisadi durumu
nun ne olduğunu, 1923 ten 1938 e kaçlar neler 

yapıldığını ifade etmiş ama bugünkü bizim 
plândan tek farkı tahminler yoktur burada. 
Yani beş yıllık, 10 yıllık, ileride nelere ulaşa
cağız edindiğimiz tecrübelere göre neler yapa
bileceğiz diye tahminlerden ibarettir. Yani şim
di biz kalkınma plânına etiket olarak sadece 
bir de ihtimaller getiren hedef rakamları tet
kike çalışan bir plân etiketi mi yapıştıralım? 
Yoksa, yaratıcı hüviyetiyle bölgeler arasındaki 
gelir dağılımını âdil bir şekilde yapacak yahut 
•gelirler • arasında gelirlerin dağılımı arasında 
ciddî emeklerle ve ciddî hedeflerle âdil bir da
ğılımı temin edecek, kalkınmayı gerçekten bir 
plân etiketi mi yapıştıracağız! G-erçekten bun
da büyük tereddüt vardır ve büyük tereddüt
ler olacaktır, plânın bugünkü bu hüviyetiyle. 

Plânın hedefleri içerisinde tesbit edilen di
ğer husus da kalkınmanın nimet ve külfetleri
ni fırsat eşitliliği ve sosyal adalet ilkelerine gö
re paylaşmaktır. Gerçekten plân külfetleri ve 
nimetleri fırsat eşitliği içerisinde imkânlara gö
re mi paylaştırıyor ? Yoksa, burada da bir den
gesizlik var mıdır? Zaten bunu ayrıca bir eleş
tirme mevzuu yapmaya da lüzum yoktur. Ge
lirler arasındaki büyük farklılığı ifade etmeye 
çalıştım, büyük gelir farkları vardır. Biraz ön
ce ilçeler seviyesinde yapılan sosyal - ekono
mik endeks ve bunun kuvvet ve ağırlık oran
ları ile, 600 ile 24 arasındaki büyük farkı mey
dana getiren tezat kendisini açıkça göstermek
tedir ki, memleketimizde. nimetler ve külfetler, 
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fırsat eşitliği ve imkânlara göre dağıtılma-
maktadır. Plân bunları giderici imkânları geti
riyor mu, getirmiyor mu, yani nimet ve külfet
leri fırsat eşitliği ve imkânlara göre bundan is
tifade etme ve dağıtma yolunda hayır, bunları 
gösterecek ciddî tedbirleri plânda bulmaya im
kân yoktur. Bunları plânda arayıp, bulmak da 
çok zordur. 

Plânın hedeflerine göre tahakkuku gereken 
diğer bir konu da, çok sayıda vatandaşlara iş 
imkânlarını açmaktır. Çok sayıda vatandaşlara 
iş imkânlarının açılmasını plân daha 1981 he
defleri içerisinde tesbit etmiş, her yılın prog
ramlarında bu tekrar edilmiş; 1988 - 1972 yıl
ları arasındaki ikinci devre içerisinde plân ta
sarısında bu iddialar meTcndolduğu gibi, Sa
yın Başbakan da iki gün önce yaptığı takdim 
konuşmasında, 1,'5 milyona yaklaşan işsiz sayı
sını yarı yarıya indirebilmek için yeni yeni iş 
sahalarının açılacağını ifade ettiler. Ve bu 
1988 senesinde tarım, sanayii inşaat, ticaret, 
ulaştırma ve hizmet sektöründe çalışanların 
13 435 000 000 olan sayısı 1967 de 13 738, ya
ni aradaki fark bir yılda 285 bini temin etmiş 
ve bu artışın devam edeceği de ifade edilmiş
tir. Fakat nüfus artışı da vardır. Gerek plânda 
ifade edilen, gerek Sayın Başbakanın ifadesinde 
yerini bulan bu artış içerisinden nüfus artışını 
çıkardığınız zaman ileriye ümit verici bir du
rum göremezsiniz. Yılda tarım kesiminde şu 
idi, bir yıl sonra şu kaçlar. Gelecek yıllarda bu 
hesabı yaptığınız zaman sizi yanlış yola götü
rebilir. Nufn.s artışını işin içinden çıkardığınız 
zaman tarım sektöründe ve sanayi sektöründe 
yeni yıl için temin edilebilecek ve mevcudu 
ileride azaltılabilecek imkânlardan yoksun ol
duğunu görürüz. Kaldı ki demin de ifade etti
ğim gibi, gizli işsizlik hususlarında verilen ra
kamlar sıhhatli rakamlar değildir. Çünkü, dü
şünürler farklıdır. Tarımda çalışan bilhassa iki 
inek sahibi veya iki öküzle çift süren bir insan 
bütün yıl çalışan insanlardan sayılması görü
şünde olursak o zaman bu rakamların sıhhatine 
inanmak mümkün olur. Halbuki senede ancak 
10 - 20 gün ekin yapıp diğer günler boşta ka
lan insanları çalışan insan diye işsizler arasın
dan çıkarmaya imkân yoktur. 

Yeni iş sahaları açıp çalışma imkânlarım 
ve sahalarını . genişletmedikçe,... - diğer.-tara fisin 
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son şartlar altmda Almanya'ya işçi gönclere-
meyip bilâkis oradan geri gelecekleri de hesaba 
katınca verilen işsizlik hesaplarının sıhhatine 
inanmak güç olacaktır. 

'Muhterem arkadaşlarım, plânın başarıya 
ulaşabilmesi için Sayın Başbakanın da ifade et
tiği gibi her şeyden önce bir insan unsurunun, 
bir mânevi ortamın mevcudiyeti şarttır ve bu
nun demokratik düzen içerisinde olması gerekli 
bulunmaktadır. Demokratik düzen içinde bizim 
Anayasamız kalkınmayı temin edecek ortamı 
dört temel düzen içerisinde tedbit etmiştir. Bu 
dört temel düzenin muvazene içerisinde bulun
ması ve her türlü mânevi baskıdan arnılanması 
ve bir berraklığa kavuşması mecburiyeti vardır. 
Bu dört temel düzenin başında siyasi temel dü
zen gelir. Siyasi temel düzen meşru siyasi ik
tidarı meydana getiren şartları ve bu düzen, meş
ru siyasi iktidar ile diğer Devlet organları ara
sındaki münasebetlerin denetimini ve meşru 
siyasi iktidarın yer değiştirmesini düzenüyen 
hükümlerdir. Bu hükümler içerisinde istikrar 
ve güven, Sayın Başbakanın da ifade ettiği gi
bi, istikrar şarttır ve bu unsurların Plânın başa
rısındaki etkisi büyüktür. Plân ne kaçlar mükem
mel olursa olsun, siyasi teni?! düzende bir ak
saklık varsa ve istikrarla güven mevcut değilse 
Plânı başarıya götürmek imkânı yoktur. Ama 
bir Plânı istediğimiz kadar tcnlrid edelim, ku
surlu da olsun temel düzende sıhhat varsa bâzı 
neticeler almak bâzı imkânları sağlamak müm
kündür. Demek ki, Plânın başarısından önemli 
şartlardan birin Anayasanın bahsettiği temel 
siyasi düzenin istikrarlılığı ve güvenidir. İkinci
si hukukî temel düzenidir. Hukukî temel düzen 
toplumun çeşitli veçhelerine hukuk kaidelerinin 
yön verilmesi ve tanzim etmesidir. Yasama orga
nı, yargı organı ve bunların meydana getirdiği 
çeşitli organlar ve bunların birbiri ile olan il
gileridir. Bunlar üzerinde durmıyacağım ama 
sosyal ve ekonomik temel düzen üzerinde birkaç 
dakikanızı almak istiyorum. 

Sosyal, temel düzen Anayasanın üzerinde ıs
rar ve önemle durduğu bir temel düzendir. Ana
yasamız sosyal bir temel düzeni getirmiş ve Tür
kiye'nin gelecek kaderi için önsafhada görmüş
tür. Toplumun hukuk düzeni varolmadan kendi
liğinden meydana getirdiği müessese ve kaide
lerdir, sosyal tomel düzen ve sosyal kaideler; 

çalışma düzenidir, iki örnek alacağım : Sosyal 
temel düzeni içinde aile ve çalışma düzeni. Ana
yasamızın aileyi Türk toplumunun temeli say
mıştır. Anayasamız çocuğu ve anayı korumuş
tur. Ve bu temel düzen içinde garantiye bağla
mıştır. Bu temel düzen içinde ana - baba ve ço
cuk arasındaki münasebetleri gevşetecek ana ve 
babanın çocuk üzerindeki haklarını şu veya bu 
istikamette za'fa uğratacak her türlü görüş ve 
akımı Türk Anayasası reddeder. Türk Anaya
sası bu sosyal temel düzen içerisinde ana ve ba-
•badan uzaklaştırılmış bir çocuk müessesesi ve 
yetiştirmesini de aynı şekilde reddeder. Bu gibi 
sosyal bir görüşü Anayasa getirememiştir, bün
yesi içerisinde ifade etmemiştir, ifade etmesine 
de imkân yoktur. 

Çalışma ve sözleşme hürriyetini Anayasamız 
getirmiştir. Bu sosyal temel düzen içerisinde
dir. Çalışma hakkını verir, çalışma şartlarının 
düzeltilmesini ister, dinlenme hakkını verir, âdil 
ücreti temin eder, sendika kurma, yaşatma, sen
dikalara serbestçe girme ve çıkma hakkını verir 
ama sendikaları Devlet içerisinde eritmeyi, sen
dikacılığı Devletin esareti altında götürmeyi he
def tutan bütün akımları Anayasamız reddeder 
ve böyle görüşleri Anayasa, Anayasa teminatla
rı dışında sayar. Anayasamız bu karakter ve hü
viyette bir Anayasadır. 

Anayasamızın diğer bir temel düzeni de ikti
sadi temel düzenidir : 

İktisadi temel düzen, servetin meydana gelme
sini, servetin dağılımını servetin yer değiştirme
sini ve onun münasebetlerini tanzim eden kaide
lerdir. Bunun için de yine iki örnek alacağım, 
temel düzen içerisinde. Biri özel mülkiyet, teşeb
büsü, özel teşebbüs biri de mülkiyet hakkıdır. 
Anayasamız herkese mülkiyet ve miras hakkı
nı tanımıştır. Anayasamızın temel olarak tanı
dığı mülkiyet hakkı özel mülkiyet hakkıdır. 
Bunu açıkça bilmek gerekir. Anayasamız, Türk 
Anayasası sosyalist mülkiyeti, Tünk Anayasası 
kooperatif mülkiyeti reddeder. Ve onun tahak
kukunu istiyen bütün akımları Anayasa düze
nini mozmaya matuf akımlar olarak sayar. Bu 
sebeple özel müiküyet Araayaratnın . aradığı 
mülkiyettir, Anayasanın içerisinde mevcut bu
lunan istimlâk, yani kamulaştırma ile özel mül
kiyetin istimalini toplum yararına aykırı ola-
mıyaoağı istüsnai haldir, Bu demek, özel ,mül-
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kiyetin esas olanuyacağı mânasında değildir. I 
İstisnai ahvalde kanunun saydığı çerçeve içe- j 
Tisinde -bedeli peşin verilm'ek üzere veya tak- j 
si-tle kamu menfaatine olmak üzere istisnai alı- | 
valde mülkiyet tabdidediilebilir. İstimlâk edile
bilir. Anayasamız mülkiyet ve miras hakkını 
hu derece kesin surette hükme bağlamıştır. 
Ve bir temel düzen olarak saymıştır. Mülki- | 
yetin Anayasanın temel düzeni okmıyaeağını i 
bâzı ilim çevrelerinde ifadesini görmek çok 
hâzindir. Anayasamız, mülkiyeti temel düzen 
içerisinde almıştır. Anayasa (mülkiyeti temel 
hak olarak vermiştir. Bu özel mülkiyet temel 
(olarak alınmıştır. Devlet mülkiyeti ile koope
ratif mülkiyetini ancak kooperatif ve sosyal j 
mülkiyet yolunda reddetmiştir. Fakat mülkiye
ti hak olarak istimalde toplumun yararına ol-
mıyaeağmı, kanunla sınırlanabileeeğani ve bir 
de istimlâki kanunun •gösterdiği şartlar içeri
sinde mümkün Olabileceğini ifade etmiş bulun
maktadır. Böylelikle Anayasanın temel düzen 
içerisinde açıkça bu hususları (belirttiği görü
lürse birçotk akım ve birçok iddiaların Anaya
sadan kuvvet alamıyaeakları da kendiliğinden 
ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın mânevi 
bu unsurlarını da çizdikten sonra plânın bir kıs
mını da tekrar etmek üzere muhasebesini yap
mak istiyeceğtim. 

Plân reformcu bir görüşü, yaratıcı, bir vas
fı taşıyor mu? Yani etiketi gerçekten bir kal-
Jkınma programı mıdır, yoksa bir hedef rakam
larının iyi sistemleştirilmiş bir yığın yapraktan 
ibaret geçmiş yıl bütçelerinin derli toplu bir 
ifadesi midir? Bunu araştırırsak şu noktalarda 
bir tesbit yapmak mümkündür. Anayasanın 
Devlet ödevi olarak tesbit ettiği hususların bü
yük bir kısmının plânda .tahakkukuna ait işa
retler görmediğimizi açıkça ifade efcııek lâzım
dır. Demek ki, birçok husus Anayasanın Dev
let ödevleri plânda yoktur. Sosyal kalkınma 
için gerçekçi ümitler bu plânda yoktur. Sana
yide önderlik edecek İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin sanayie istikamet vereceği, bunları 
bugünkü tariflerinden uzaklaştırıp 440 sayılı bil
mem ne gibi çeşitli tecrübelerimizin ümit ve-
ricii hiçbir işareti olmadığına göre bunların 
sanayide tesirli etkilerini görebilmek için neler 
yapılacağına dâir plând'a bir şey bulmak müm

kün değildir. Tarımda reformu temm edecek 
toplu ve etkili her hangi bir şeyi sadece ümi-
doiarak görmekteyiz. Toprak reformu başlığı 
«altında yıllar yılı uzun sürecek bir toprak tes
hilinden sonra mutlak başka bir bahara ve on
dan sonra bilmem kaçıncı ömrümüz vefa eder
se belki 15 nci yıllık plânda bir tarım reformu
nu, bir toprak reformunu görmek mümkün ola
caktır. İşsizliği ve fakirliği önliyecok bir fak
tör olarak ifade ettiğim -toprak reformu olmı-
yan, tarım reformu ifadesi de hiç tatmin edici 
bir görüş gctirımiyen plânı yaratıcı bir plân, 
reformcu bir plân olarak görmeye elbetteki im
kân yok. Gelir dağılımı arasındaki farklılığı 
giderecek, bölgeler arasında farklılığı gidere
cek ciddî tedbirler olmıyaıı bir plâna yapıcı ve 
reformcu bir plân demek mümkün müdür? 

Plânda olanları şimdi görelim. 1972 de dış 
kaynaklara bağlılıktan kurtulacağız. Bu güzel 
bir müjdedir. Sayın Başbakan da ifade etti, 
1972 de dış kaynaklara bağlı olmadan kendimi
zi, kurtarabileceğiz. Bu tahakkuk ederse mem
leket in. tarihi için büyük bir imkândır. Ye bu
nu tahakkuk ettirebilecek Hükümetlere de bu 
nıcmieiket elbetteki şükran borcunun ödemesi 
lâzımgeleeektir. Ama tatbiki hususunda yani 
ulaşılması hususunda zaten Hüıkümet de çok 
garantili ve sâlih, değildir, kurtulabilecektir. 
kesin olarak kurtulmayı her hakle Hükümet 
de göremiyor. İthalâtın yüzde 45 ini haaımade-
den, % 45 i yatırımlar için, :% 10 u istihlâk 
maddeleri için yapıldığı ifade ediliyor. Bu den
genin beş yıllık önümüzdeki plân devresi içe
risinde aynı şekilde devamını ümidederiz ve 
İyi bir işarettir bu şekilde hammadde ithalâ
tımızın % 45 i yatınım maddeleri ve % 10 is
tihlâk .maddelerimiz için. İstihlâk maddelerini 
% 10 dan daha aşağı indirmek eâzilp görülürse 
de ihtiyaç şüphesiz vardır, gelebilecektir. 

Tediye muvazenesinde sıhhate kavuşaca
ğız, deniyor. Tediye muvazenesinde tam bir 
emniyete kavuşacağız ifadesi yoktur. Sıhhata 
kavuşacağı ifade ediliyor, ama bu sıhhat has
talık derecesine göre, 36 dan 38 e kadar hep 
sıhhat ifadesidir ama hastalığına göredir. Bir
çok hastalıklarda 37 de vahini bir sıhhat ifade 
eder. Bâzı hastalıklar da yüzümüz hararetten 
kızarır, bu kızarıklık vücudun sıhhatine ifade edi
lir. Bu sebeple bakalım ileriki yıllarda bu sıhhat 
ifadesi nasıl tecelli edecektir? 
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Yüzde 18 olan şeliir nüfusunu bu dönemde 
yüzde 30 a çıkaracağız iddiası mevcuttur. İyi 
bir ba§arı olacaktır. Burada da başarı dilemek
ten başka diyeceğimiz olmıyaçaktır. 

Tarımda yüzde 29 dan yüzde 25 e düşülebile
cek ve sanayide yüzde 16,5 tan yüzde 22,5 a çı
karılabilecek görüşü vardır. 

Ulaştırma 4,7 milyardan 8 milyara çıkarıla
cak. 111 milyarlık yatırımın 25 milyarı sanayie 
verilecek ve kaydırılacak. Sanayi ve tarım ara
sında muvazeneli sanayie önem verip tarımı aynı 
değerde alamazsak istikametimiz sanayi kesimin
de ileri gitme şeklinde olursa demin de ifadeye 
çalıştığım gibi gelir dağılımındaki adaleti sağla
mak ve bundaki farklılığı önlemenin de tedbirle
rini açık ve berrak' bir şekilde ifade etmek lazım
dır. Plânda bunu görmek mümkün değildir. De
mir % 72 oranında artacak, kâğıt % 250 artacak, 
tarıma 16 milyon lira yatırım yapılacak, özel te
şebbüs ile Devlet kesiın'irideki yatırımlar % 40 -
60 oranından % 52,5 - 47,5 oranına kaydırılacak, 
çimento 2,5 misli artacak. Burada lıemen şunu 
peşinen ifade edeyim, demin de söylediğim gibi 
önemli elan çimentoyu 2,5 misli artırmak değil
dir. Çimentoyu Ankara'da torbasını on liraya Kat
tığımız ve onu halkın evine götürdüğümüz, fa
kat, Posof'ta 18 liraya temin ettiğimiz zaman bü
yük bir şey yapmış değiiizdir. Mühim olanı geli
ri aynı şekilde dağıtmayı temin etmektir. Bu da 
vasıtalı bir vergidir. Bir tarafta kalkınma çaba
sı içinde olan bir memlekette zaruri ihtiyaç mad
desi içerisinde olan çimentonun torbasını falan 
yerde 10 liraya Devlet sektörü içerisinde götü
rür, öbür tarafta 18 - 20 lira içerisinde alma im
kânı sağlarsak 2,5 m'isli artırmanın gerçek mâna
da övünülmesi pek de haklılık kazanmıyabilir. 
Gönül bunun 2,5 - 3 misli olmasını ister. Böyle 
olması lâzım. Ama bunun kadar da, bu övünme 
kadar da gelir dağılımında bunu nasıl teinin ede
ceğini açıkça ifade et ki, asıl bunu plânda gös
ter asıl bunun gösterilmesi gerekirdi. Bunu 
görmek: mümkün değildir. Sayın Başbakan da 
ifade ettiler. Böyle iddialarda bulunabilmek 
mümkün değildir. Gerçekten katlanabilmek için 
sadece, mevcut durumu ve bunu teshil edip bu du
rumdan nasıl iyi istifade etmek değildir, rakam 
hedeflere ulaşmak değildir. Mevcut durumdan 
daha iyi duruma refahı istiyen bütün kütleleri 
hep beraber götürebilmektir. Meselâ Sayın Baş
bakan konuşmalarında ifade ettiler. Kömürün to

nunu kok olarak milletçe 300 liraya mal ediyoruz 
200 liraya satıyoruz. Yüz lirasını doğrudan doğ
ruya bir Devlet zararı olarak kaybediyoruz. Tabiî 
gazı getirebilirsek büyük bir zarardan kurtulmuş 
olacağız ve bir ton kömürün 200 liraya satış 300 
liraya maliyet yükünü 50 lira indirmek suretiyle 
çok büyük tasarruflar yapmış oluruz. Kalkınma
nın büyük iddiaları büyük meseleleri bunlardır. 
Bunu yapabiliyor muyuz? Kömürün yerine kaim 
olacak bir yakıt olarak tabiî gazı getirip 300 li
ralık bir maliyeti 250 lirayı indirip yüz milyon
larca lirayı tasarruf edebiliyor muyuz, edemiyor 
muyuz? 0 - 14 yaş arasında bulunan nüfus Tür
kiye'de en büyük rakamı teşkil eder ve yüzde 42 
dir. 0 - 14 yaşındaki yüzde 42 oranındaki bu nü
fusu çalışan nüfus haline getirebilmek ve bu 
yüzde 42 oranını düşürmek, Türkiye'de düşüre
bilmek işte büyük mesele, büyük iddialar bunlar
dır. Bunları yapabiliyor muyuz? 

Türkiye'de et istihsalinin en tüketiminin ora
nında büyük farklar olduğunu daha önce de ifa
de etmiştik. Et istihsali 70 milyon baş hayvanı 
30 milyon nüfusu olan bir memlekette bu et tü
ketimini karşılayamıyoruz derse, bu memleketin 
tarım hayatında çok ciddî ve vahim bir durumun 
okluğu açıkça meydana çıkar. 4 milyon nüfuslu 
Danimarka 'da 46 milyon baş hayvanla 10 mil
yar liralık hayvan ve hayvan ürünleri ihracatı 
yapılır. Evet Danimarka yılda 10 milyar Türk 
liralık, bizim bütçemizin yarısı kadar sadece can
lı hayvan, canlı hayvan ürünü ihracetmektedir. 
İhracattan 10 milyar lira gelir temin etmektedir. 
Benim memleketimde et tüketimini, et üretimi 
karşılayamamaktadır. Vasati hayvan sıkleti 
200 kilodan aşağıdır. Süt verimi 500 kilonun 
altındadır. Dünya vasatisi için süt 3 tondur, 
hayvan sikleti ise 300 - 400 kilodur. Eğer biz 
süt verimini yılda bir kilogram artırabilirsek yıl
da 500 milyon lira tasarruf sağlıyabileceğimiz 
1963 plân kaynaklarında, başka bir istatistikten 
değil, 500 milyon lira tasarruf edebileceğimiz, 
yani bir gelir temin edebileceğimiz açıkça ifade 
edilmiştir. Sığır başında siklette 100 kg. artıra
bilmeyi temin edebilirsek 1 milyar liralık bir ta
sarrufu, bir geliri temin edebileceğiz. Bir şey arz 
edeyim, hemen geçmüyeyim, et için plân neyi ge
tiriyor biliyor musunuz, plân şu müjdeyi veri
yor. Et istihsali tüketimi karşılamıyor, ama pren-
sibolarak et fiyatı üzerinde yapılacak değişiklik-
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lerle denge sağlanacak. Gördünüz mü halkındım 
cı plânı, gördünüz mü büyük plânı, gördünüz 
mü kalkınma plânını? Kalkınma Plânı bu hüvi
yette olmaz. E t istihsali, et tüketimini karşıla-
mıyacak, tedbirler almıyaeağım ne diyeceğim, fi
yat politikası ve değişikliğiyle ben bu dengeyi 
sağlıyacağım. Denge sağlamayı fiyat politikası 
ile sağlamış bulunacağım. Böyle mahiyetteki bir 
plâna kalkınma plânı, bu plâna içinde bulundu
ğumuz dar boğazlardan ümitli yarına geçebile
cek ümidi ve mesnedini veren yapıcı ve kaikmdı-
rıcı bir plân demeye imkân yoktur ve olmıyaeak-
tıı*. 

Muhterem arkadaşlarım, sene 1938, Orta -
Anadolu köylüsünün seyahat, sinema yani sosyal 
ihtiyaçlarının diğer ihtiyaçları içindeki oranı 
yüzde altı. 1938 de diğer ihtiyaçları arasında sos
yal ihtiyaçları oranı yüzde 6. Plânı arayın bulun 
Orta - Anadolu'nun 1967 Türkiye'sinin de sosyal 
ihtiyaçlarının bütün ihtiyaçları arasındaki yüzde 
7 dahi olmamıştır. Reel meselelerimiz bundan 
ibarettir. Bunları halledebilir miyiz? Meselenin 
mühim olanı bu. Çimentonun yüzde 2,5 artma-. 
sı; bu artabilir, ama şu meselelerde artmasın de
ğil, gönül daha çok artsın istiyor, ama fiyatla asıl 
kaynağa intikali mümkün olan kaynakları hare
kete geçirmek ve bu kaynaklardan istifade etmek 
lâzımdır. Plân bunları getirmiyor. Sayın Başba
kan da acı acı dert yandı'lar, fikirlerini paylamı
yorum, insan unsurudur. Gerçekten plân istediği 
kadar mükemmel olsun, teknik unsur olan teknik 
şart olan elemanın yetişmesi lâzımdır. Ama bun
dan önce bu mevzuda sadece bu hususa inhisar 
eden görüşümün dışında bir hususu söyliyeceğku, 
sadece o' değildir. Tatbik edenlerin de gönülleri
nin plân üzerinde titremesi lâzımdır. Bir bölge 
okulu falan ilçede ihale edilir 6 yıl içinde yapıl
mazsa, bir hastane yurdun en uzak" köşesinde 4 
yıl önce, beş yıl önce ihale edilir, 5 yılda yapıl
mazsa çeşitli formaliteler içinde bu kadar sürün
cemede kalırsa ve bunun tatbikatı ile görevli oian 
ve yüreği onun üzerinde titremesi lâzımgelen Dev
let memurları bu tatbikatta kendilerinde bir vic
dan ezikliği hissetmezlerse ve bir sorumluluk 
aranmazsa istediğiniz kadar mükemmel bir plân 
yapın istediğiniz kadar uğraşın, netice almak güç 
olacaktır. Her şeyden önce millet olarak memle
ketin bu büyük meseleleri üzerine eğilmek lâzım
dır. Bu fedakârlıklara bağlıdır. Yoksa salonlar

da sosyalist türküler çağırmak, fakir köylüden 
bahsetmek, dereheydeıı bahsetmek, burjuvadan 
bahsetmek marifet değildir. Fedakârlıklar her 
çevrede yapmak lâzımdır. Bu memleketin çeşit
li kaderlerinden çeşitli varyantlarından geçtiği 
zaman feryat koparan profesörlerimizin birisini 
tutup da Doğu - Anadolu'da 3 gün için hizmet 
edeceksin dediğiniz zaman yan çizmektedir. Ko
lay olan bunun edebiyatını yapmak değildir. İn
san unsurunda büyük şeylerimiz lâzımdır. Az ça
lışan milletiz, bunu gerçek olarak bilmek lâzım
dır. Her sektörde, her kademede, her vaizfedeki 
insanlar başta biz, Yasama Organryie milletvekili 
ve senatörler olmak üzere kalkınmaya çok muh
taç büyük meselelerini halletmesi zaruret görü
len bir ülkede çok az çalışmaklayız Ve görevle
rimizi bir mesuliyet duygusu içinde yapmamakta
yız. Demin işaret ettiğim bir bölge okulu, çocuk
ları okutmak için yapılır, yerini de ifade edeyim 
Kağızman'da, S senedir, henüz açılamamıştır, da
ha kaç. sene sonra da açılacağı meşkûktür. Ben 
başlangıcı, falan iktidarın zamanında oldu veya 
bugünkü iktidar zamanında oldu diye bir şey 
söyleıniyeccğlm. Daha önceki iktidarlar zamanın
da başlamış devam ediyor. Benim muhatabım 
ve konuşmalarımın başında şu veya bu iktidar de
ğil. Topyekûn olarak bizim davranışlarımız ve 
bizim zihniyetirnlzdir. Bunun plân için bir ma
zeret olarak söjdemiyomm. Şimdi bir tek cümle 
ifade ile huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

Plân bu kadar Anayasa emrini yerine getir
mez, bu kadar plân hedeflerine ulaşma yolunda 
yan çizen bir hüviyeti taşır ise bu plâna benim 
oyum ne olacaktır muhterem arkadaşlarım, plân 
istediği kadar kifayetsiz olsun. Yıllarca ben plân 
fikrinin müdafaasını yapmış, plân fikri için uğ
raşmış ve kifayetsiz de olsa bu plâna reyim ret 
olmıy acaktır. Bu hüviyeti ile dahi plâna müspet 
ey vereceğim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç, buyu

run. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başikan, muhterem üyeler; ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı taısari'smm bir iki noktasına de
ğinmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
hiürmetle selâmlarım. 

Yüksek: malûmunuz olduğu üzere, plânın, on 
beş yılhk bir perspektif içinde ve bir bütüne 
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göre hazırlanması ve İkinci Beş Yıllık Plân m, 
öirinci Beş Yıllık Plân esaslarını ve hükümlc-
rini henims-eıniş ve o plânda öngörülüp de uygu
lanamamış veya devamlı şekilde uygulanması 
derpiş edilmiş olan hükümleri ihtiva etmiş el
ması ,gere'kme;ktedir. Kısaca, bu on beş senelik 
süre zarfında, bir plân ve pnogram disiplini için
de, seleften gelen işlerin halef tarafından ta
mamlanması icaıhetmektedir. İkine! plânın bir
çok yerinde, bu lâzimeye gerektiği kadar önem 
verilmediği görülmektedir. Buna çeşitli misal
ler vermek mümkündür. Ben, sadece bir yatırı
mın yapı kısmına ait faaliyetlerin tümünü ifade 
etmekte olan inşaat sektörümden biıtkaç misal 
vereceğim. 

•Muhterem, arkadaşlar; birinci plânda, tek
nik hikmetlerin verimliliğini artıran bâzı ted
birler öngörülmüştü. Meselâ; Yükseli Mühen
dis, mühendis, tekniker, formen dağılımının 
aşağıya doğru artış kaydetmesi lüzumu göz 
önünde tutulmuş ve bu sebeple: «belli seviyede 
tekniker yetiştirmek için kurulan dkullar ku
ruluş amaç ve standardım değiştirmiyeeek, 
meslekî gelişim sonraki kademedoki öğrenime 
imkân verecek, buna engel olan mevzuat de
ğiştirilecektir.» hükmü konulmuş idi. 

-Yine aynı konu ile ilgili olarak, birinci plân; 
teknik gelişme imkânlarının sınırlı oluşu sebe
biyle teknük personelde fazla ücret eğiliminin 
meydana geldiği belirtilmiş, mer'i mevzuat mu-
vactihesinde idari mevkie geçmeden teknik alan
da ilerlemenin (mümkün olmadığı teşhisi konul
muş ve çare olaraik da teknik unvan sisteminin 
ihdas olunacağı hükme bağlanmış idi. 

İkinci plânda bu konular 'göz önünde tutul
mamış ve plâna alınmamıştır. 

Sayın senatörler; resmî müessese ve teşek
küllerin, modern inşaat tekniğine ve anlayışına 
uygun ve inşaatın en salim ve süratle ve sağ
lam bir şekilde yapılmasını sağlayıcı tip sözleş
meye ve genel teknik şartnameye sahiiboknadık-
ları ve bu sebeple, çoğu zaman, sağlam ve kali-
'teli iş yapılmadığı ve ayrıca, iş yapanlarla ida
relerin çeşitli ihtilâflara düştükleri herkesçe 
'bilinmektedir. Bu maıhzurları gidermek üzere, 
(birinci plânda; tip sözleşme, genel şartname, .ge
nel teknik şartname ile bunlara mümasil şartna
me: ve standartların tanzim ve teslbit edilmesi 
lüzumu ihükme bağlamış ve koruyucu bakım ve 

onarım yönetmeliğinin hazırlanması da kabul 
edilmiş idi. 

İkinci plânda bu konuya da temas eclilme-

Muhtereın arkadaşlar; inşaatın önemli konu
larından birisi de, tatbikat projeleri ve inşaatta 
uygulanacak olan malzeme cinsidir. Tatbikat 
projeli mevcudolmadam ve inşaatta kullanılacak 
malzeme cinsi sarahatle belirtilmeden yapılan 
inşaatın sonu gelmez çeşitli ihtilâflara yol aç
tığı yüksek malûmlarıdır. Bu mahzuru tama
mıyla ortadan kaldırmak: için, birinci plânda: 
«tatbikat projeleri .hazır olmadan ve inşaata 
uygulanacak başlıca malzeme cinsleri tesbit 
edilmeden inşaat ihalesi emanet usuliyle dahi 
olsa yapılmıyacaktır.» şeklimde çşok isabetli bir 
hüküm tesis edilmiş idi. İkinci Plânda bu önem
li konuya da temas olunmamıştır. 

Sayın üyeler; bası firmaların, inşaat işlerini 
hukukî anlaşmazlıkla sonuçlandırdıkları ve bu 
yoldan kazanç yoluna gittikleri bilinen vakı
alardandır. Birinci plânda, bu klonuya değinil
miş ve: «ihükukî anlaşmazlık kanalı ile kazanç 
yoluna giden firmalara iş verıilmiyeceği ve bu 
'konularla ilgilenmek üzere bir inşaat mütaahihit-
leıi odası kurulacağı» hususu tedbirler m oya
nına alınmış idi. 

Diğer taraftan, birinci plânda; Devletin 
sosyal ve h izm ot binalarının, inşaatın yapıla
cağı bölgenin özelliği ide göz önünde tutula
rak, te'k bir standartta yapılacağı ve bunların 
proje işlerinin tek ekle toplanacağı derpiş edil
miş idi. 

İkinci plânda, bu önemli konulara da yer 
veril m emiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Birinci plânın Cum
huriyet Senatosundaki müzâkeresi sır alsında, yu
karıda bahsettiğim konuların plâna alınmasın
da, Adalet Paitişine, mensup arkadaşlarımızın 
büyük gayret ve himmetlerinin sebk etmiş ol
duğunu huzurlarınızda belirtmek isterim. Aynı 
partiye mensup arkadaşlarımızın, bugün de ay
nı fikirde olacaklarını ve Yüce Senatoya tak
dim edeceğim geriverme önergelerimi destek-
liyceditlerini ümide derim. 

Sayın üyeler; inşaat sektönündeki mâruzâ
tıma son vermeden önce, bu sektörün tedbirler 
kısmının 3 ncü maddesinde yer alan: «İnşaat 
ile ilgili basılı dokümanları gözden geçirmek 
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üzere kurulan bakanlıklar ve kuramlar arası 
yetkili komisyon, Devlet - mütaaıhıhit ilişkilerini 
düze<nliye.n, hukukî anlaşmazlıkların azalmasını 
sağlıyan belgeleri öncelikle ele alacak ve so-
iKiıçlandıracakitır. Böylece bütün kuruluşlardaki 
uygulama ve usul ayrılıklarını giderme yönün
de gerekli tedbirler alınacak, söaü edilen komis
yonun devamlılığı sağlanacaktır». şeklindeki 
hükümden, kurulacak komisyonun, idare ile mu
ta ahbit arasındaki her ihtilâfı belgelere daya
narak çözmeye yetkili bir kuruluş olduğu mâ
nasını çıkartmaktayım. Eğer hüküm bu mâna
yı kapsamakta ise, çok mahzurludur ve tatbik 
kaaibiliyetinden de mahrumdur. Evvelâ, bu 
/komisyonun, bir kaza mercii olması mümkün 
değildir. Saniyen, bu konuda bütün Türkiye'de 
çıkan ihtilâfları, sözü geçen komisyonun kısa 
'zamanda incelemeye gücü yetmiyeeek'tir. Çün
kü iş hacmi (tarifi mümkün olmıyacak derecede 
çok olacaktır. Üçüncü olarak, komisyonun va
racağı hüküm bir sonuç vermiyecektir. Çünkü 
taraflar, ihtilâflarını mahkemeye de götüre
cektir. 

Eğer bahis konusu ettiğim hükümle; sözü 
geçen komisyonun tip sözleşme, genel şartname, 
genel teknik şartname ve bunlara mümasil 
standartları tanzim ve tesbit etmekle görevlen
dirilmesi istihdaf edilmekte ise, maddeye, bi
rinci plânın 'tedbirler kısmının (e) bendindeki 
«ekle ı^gun surette açıklık vermek gerektir. 
Ki biz, bu hususa yukarıda temas etmiş idik. 

Muhterem arkadaşlar; Plânda konut, arsa 
ve gecekondu meselelerine geniş ölçütle yer ve
rilmesini memnunlukla karşılamaktayım. Hü
kümetimizin; dar gelirli vatandaşlarımızın bu 
(konulardaki ihtiyaçlarını gidermeye matuf gay
retlerini desteklemek, hiç şüphe yok, bizlere dü
şen bir vazifedir. 

Bu münasehetle, komut buhranına da kısaca 
değinmek: isterim. Bugün Türkiye'mizde konut 
(buhranının mevcudiyeti bir gerçektir. Konut 
ibtiyaemi'n tatmini ise, arz ve talep kaidesine 
bağlıdır. Filhakika mevcut konuta nazaran ih
tiyaç fazla ise, yani arza nazaran talep çok ise; 
ıbu talebin derecesine göre, bir taraftan kira be
delleri yükselir ve diğer taraftan da ortaya bir 
konut buhranı çıkar. Bizdeki konut buhranı da 
ibnı kaidenin bir neticesidir. 

| Yapı maliyet bedellerinin yüksek oluşunu. v& 
kira bedellerinin kanun yollariyle saibitleştiril-
mesini; arızı azaltan sebepler arasında göster» 
inek mümkündür. 

Buna mukabil, talebi çoğaltan çeşitli sebep» 
ler de vardır. Sanayiin inkişafı ile şehirleşme. 

1 hareketini, nüfusumuzun muayyen bir nisibet 
dâhilinde devamlı olarak artmasını misal ola
rak gösterebiliriz. 

Bahis konusu ettiğimiz konut buhranının 
giderilmesi için, kira ve gecekondu meselesinin 
halledilmesi, arsa probleminin düzene konulma
sı ve mesıken ofisinin kurulması lâzımdır. Plân
da bu cihetlere geniş ölçüde yer verilmiş ve 
gerekli tedbirler alınmışitır. 

I Filhakika kira bedellerinin kanun yollariyle 
..saibitleş'tirilmeısi keyfiyetine son vermek üzere, 
ikinci plâna : «konut pazarlarındaki arz ve ta
lep dengesini bozmamak için kira miktarları
nın sınırlanmasından kaçınılacaktır.» şeklinde 
konulan hükmün memleket gerçeklerine uygun 

L düdüğünü belirtmek isterim. 
j Gecekondu meselesi ise, 775 sayılı Gecekon

du Kanunu ile hal yoluna konmuş bulunmak
tadır. Ancak, plâna: «1966 yılında çıkarılan 
Gecekondu Kanunu soruna tam bir çözüm ol-

I nıamaktadır.» şeklinde konulmuş olan hükmü, 
yadırgamamak mümkün değildir. Bu ifade tar
zı muvacehesinde, kısa bir süre önce çıkmış bu
lunan mezkûr kanunun soruna tam bir çözüm 

I yolu bulacak şekilde niçin vaktinde çıkarıl
mamış olduğunu Sayın Hükümetimizden sor-

I inak icabcdcccktir. 

Sayın senatörler; 
I İkinci plânın: «Maliyetin azaltılması için bu-
I gün 100 metrekare olan ortalama şehir konutu 
I alanının azaltılması gerekecektir.» şeklindeki 
I hükmünün gerçekler ile bağdaşmadığını ifade 
I etmek isterim. 

Filhakika 24 Mart 1964 tarihli ve 11664 sa
ydı Eesmî Gazetede yayınlanmış bulunan «halk 

I konutları s tandar t lar ında; beş çocuklu bir 
I aile için, halk konut sahası 63 metrekare ola

rak kabul edilmiş idi. Ama, zamanla, bu ölçü
nün ihtiyacı asla karşılamadığı görülmüş ve bu 
sebeple 14 Haziran 1966 tarihli ve 12322 sayılı 

I Resmî Gazetede yayınlanan bir kararname ile 
I bu saha, (100) metrekare olarak çoğaltılmış^ 
I ti. Şimdi, maliyetin azaltılması ve binnetice 
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4alıa çok mesken inşasına imkân verilmesi dü
şüncesiyle, bu alanın daraltılması yoluna gidil
mesi ; isabetli bir hareket olmasa 'gerektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Emekli Sandığına da kısaca değinmek iste

rim. Müzakere etmekte olduğumuz plânda, 
Emekli Sandığının; konut kredisi verecek dü
zene ve imkânlara kavuşturulacağı zikredilmek
tedir. Asli görevlerini bile yaparken malî sıkın
tı çekmekte olan Emekli Sandığının bu yeni 
vazifesinde basarı göstereceğini zannetmiyo
rum. Bu yeni durumun sandığı sarsacağı şüp
hesi içerisindeyim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Son olarak, tapu sicil binaları konusuna de

ğinmek isterim. Bilindiği üzere, tapu sicilli; 
gayrimenkul mülkiyetinin ve buna bağlı hak
ların emniyetini sağlamak maksadiyle tesis 
edilir. Ancak, sadece sicillin tesisi kâfi de
ğildir. Bunun yanında sicillerin iyi bir şekilde 
muhafazası ela şarttır. Bu iki ameliye âhankli 
bir şekilde yapıldığı takdirde, vatandaşın gay-
rimenkule taallûk eden hakları teminat altına 
alınmış olur. 

Sicillerin tesisi için senelerden beri gayret 
sarf edilmekte ve halen gerek şehir kadastrosu 
ve gerekse köy kadastrosu (yani tapulama) 
teşkilâtı bu maksatla vazife görmektedir. 
Bugün memleket çapında devam eden kadastro 
faaliyetleri; yurdumuzdaki bilumum gayrimen-
kullerin, en kısa zamanda - ki İkinci plânda bu 
20 sene olarak kabul edilmiştir - fennî plânla
rının tanzimini ve kütüklerinin tesisini hedef 
tutmaktadır. 

Halbuki, sicillerin tesisi kadar, bunların 
muhafazası da büyük bir önem taşımaktadır. 
İşin bu kısmına ise hiçbir zaman önem verilme
diği görülmektedir. Gerçekten, halen elde bu
lunan sicillerin ve kadastrosu yapılan yerler
deki kütük ve plânların muhafazası şartların
dan asgarisine bile rastlanmamaktadır. Oysa 
ki, Medeni Kanunumuz, tapu sicillerinin tutul
masını ve muhafazasını Devletin kusursuz me

suliyeti prensibine bile bağlamış bulunmakta-
dn\ 

Gerçi 25 Haziran 1932 tarihli ve 2011 sayılı 
Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafız
lığı Teşkilâtına dair olan Kanunun 9 ncu ve 
28, Haziran 1966 tarihli ve 766 sayılı Kanunun 
79 ncu maddesi, tapu sicilleri tesis olunan ma

hallerde idarece tesbit edilecek belirli bir plân 
ve projeye uygun tapu. sicil muhafaza binası 
temin veya inşa olunacağını âmirdir. Fakat, 
sözü geçen kanunların bu hükümleri; bugüne 
kadar yerine getirilmemiştir. Ve getirileceğine 
dair bir emareye de raslanmamış'tır. 

Halihazırda, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü teşkilâtına dâhil 436 daire kiralık bi
nalarda vazife görmektedir. Her türlü emniyet 
tedbir ve tertibatından mahrum ve her an teh
likeye mâruz bu binalara ödenen senelik kira 
bedeli ise bir milyon lira civarındadır. 

Hükümet konakları içinde tapu dairelerine 
tahsis edilen yerler ise, ihtiyaca kâfi gelmemek
te ve özellikle sicillerin muhafazası için aranan 
şartları asla ihtiva etmemektedir. Misal olarak 
bundan 7 - 8 sene önce, İzmit Hükümet konağı 
içinde tapu dairesine tahsis edilmiş olan yer
deki tapu sicillerinin ve sair evrakın kurtlana
rak kullanılmaz bir hâle gelmiş olduğunu bu 
vesile ile sayın üyelere duyurmak isterim. 

Bu mâruzâtımla, tapu sicillerinin tesisi ka
dar bunların muhafazasının da büyük bir önem 
taşıdığını belirtmiş bulunuyorum. 

Şu durum, plânda; tapu sicil binaları inşa
sına dair bir kaydın bulunmasını zaruri kıl
maktadır. 

Bu sebeple, bendeniz; tapulaması veya ka
dastrosu yapılan yerlerde idarece standart ola
rak tesbit edilecek plâna ve projeye uygun şe
kilde, tapu arşiv binaları inşa edilmesine veya 
satmalmmasına dair İkinci Plâna bir kayıt 
konulması hususunda önerge takdim etmiş bu
lunuyorum. önergemde bahis konusu ettiğim 
husus, plân yatırımlarında bir değişiklik yap-
mıyacaktır. Bu binalara ait ödeneklerin, İkinci 
Plânda derpiş edilmiş olan yıllık 80 milyon li
ralık yatırıma dâhil edilmesi mümkün olacak
tır. 

önergeme iltifat buyurulmasmı Yüce Se
natodan istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Maruzatıma burada son verirken, İkinci 

Beş Yıllık Plânın memleketimize ve milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin. 
ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muh-

teretm! Başkan, Muhterem Cumhuriyet Şe-
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nato üyeleri; bugün ve dün konuşan muh
terem hatipler muhtelif yönlerden plânın 
önemini belirtmiş ve birçok tenkidler yap
mış bulunmaktadırlar. Bendeniz de ilk ola
rak şu noktayı belirtmek isterim ki, tamamen 
milletçe benimsediğimiz plân fikrinin bu İkin
ci Beş Yıllık Plânda daha iyi tatbikatını göre
ceğiz. Ve birinci beş yıldan daha çok netice 
alacağımıza ela eminim. Birinci Beş Yıllık Plâ
nın tatbikatı bize pek çok şeyler öğretmiştir. 
Bir kere Birinci Beş Yıllık Plana nazaran 
plânlamanın elinde Hükümetin elinde daha çok 
envanter hesapları vardır, daha çok istatistikî 
bilgi vardır daha çok tecrübeler vardır. Bun
ların ışığı altında daha mütekâmil bir plânın 
yapıldığını sevinçle müşahede ediyorum. Ve 
bilhassa plân hedef ve stratejilerini okuduğu
muz zaman bu memleketin bilhassa az gelişmiş 
bir bölgenin çocuğu olarak sevinmemeye im
kân olmadığını yine müşahede etmiş bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten plân 
stratejisinde memleket menfaatleri bakımın
dan çok ideal hedefler ele alınmıştır. Ne diyor 
plân ve stratejisi? «Ben külfette ve nimette 
eşitliği sağlamaya çalışacağım ve memleketin 
sanayii ve servetinin muayyen bölgelere yığıl
masına mâni olacağını, bunu mümkün olduğu 
kadar geri kalmış bölgelere intikal ettireceğim.» 
Bunlar güzel şeyler. Birinci Beş Yıllık Plânda 
da güzel hedefler vardı. Ama tedbirler kâfi ol
madığından birçoğu gerçekleşemedi. İkinci Beş 
Yıllık Plânda tedbirler üzerinde önemle dur
mak zorundayız. 

Şimdi ben, Hükümete bâzı temennilerden 
veya şüphe edip iyi anlamadığım noktalardan 
bahsederek yardımcı olmak isterim. Bu vazife
mi yaparken bir şükranımı da ifade edeyim. 
Gerek Bütçe Karma Komisyonunda, gerekse 
Yüksek Senatoda müşterek bir gayret görüyo
rum; ister muhalif isterse muvafık olsun, evvel
ce plân tatbikatında mesuliyet alan arkadaşla
rımız da dâhil olmak üzere hepimiz milletçe bir 
gayret içindeyiz. Bu plânı nasıl muvaffak kıla
biliriz, milletçe fukaralıktan, bu gerikalmış du
lumdan nasıl kurtulabiliriz? İşte bu hususlar
da samimî gayretleri görüyorum, hakikaten bu 
beni heyecanlandırıyor ve minnettar bırakı
yor. Şimdi bu hisler açısından fikirlerimi arz 
etmek istiyorum. Önce, Türkiye'nin bu kalkın

ma devresinde dezavantajları nedir, avantajları 
nedir? Bunu gerçek olarak tesbit etmeliyiz. Böy
lece hedefleri ve stratejisi sevindirici olan plâ-
mıı tahakkuk imkânım veya nisbetini de kolay
ca talimin edebiliriz. Dezavatantajlar malûm: 
Başta finansman kaynaklarımız eksik, sermaye 
kifayetsizliğimiz var. İdari bozukluğumuz var. 
kültür anarşisi var; bilhassa bu kültür anarşisi-
dir ki, muayyen bir felsefesi, muayyen bir dün
ya görüşü olan bir idare kurulmasına engel ol
muştur. Bunu üzülerek söylüyorum. Bugün mem
leketi idare edenler, aşağı - yukarı, rahmetli 
Atatürk devrinde yetişmiş olanlardır, yani 1910 
ile 1925 arasında doğmuş olan nesil, ekseriyetle 
bugün Türkiye'nin kaderinde rol oymyan nesil, 
Atatürk devrinde, millî mücadele ruhu içinde 
büyümüştür. Çoğu öksüz veya şehit çocuğudur, 
yahut da mahallesinde yetimlerle oynıyarak bü
yümüş insanlardır. Bunlar bugün senatoda, Mec
liste veya Türkiye'nin kaderi ile ilgili mühim 
noktalarda bulunmaktadır. Bunlar, analarından, 
babalarından, dedelerinden veya gazi ağabeyile-
rinden şehitlerin menkıbelerini dinliyerek derin 
millî bir telkin ile büyüdüler. Benim annem ca-
Tnldi ama ölen, şehidolan yakınlarının hikâye
lerini nakletmesini bilirdi. Okula başladığımız 
zaman, cepheden yeni gelmiş silâhını duvara as
mış, kaleme sarılmış öğretmenlerle karşılaştık. 
Onlar bize millî bir duygu ve şuur verdiler, on
lar bize heyecan verdiler. Ama üzülerek söylü
yorum, bütün bunlara rağmen, Atatürk devri 
de dâhil, biz gerçek mânada bir Türk felsefesi, 
l i r Türk dünya görüşü yaratamadık. Kemalizm 
diye bir felsefe yaratmak istedik, ama galiba 
rahmetliyi iyi anlıyamamış olmalıyız ki, şimdi, 
kemalizmle, milliyetçilikle, Atatürk ile ilgisi ol-
mıyanlarm dahi aynı felsefe iddiası ile «Ata
türk'ü ileri sürerek birbirine zıt görüşleri orta
ya attıklarını görüyoruz. Yani kültür anarşisi, 
f.'kir anarşisi içindeyiz. A. P. hükümetlerinin 
çözmek zorunda olduğu büyük bir problem de 
budur. Plânın muvaffakiyeti de buna bağlı. 
Muhtelif fikirlerimiz olabilir, ama hepimizi bir
leştiren bir görüşümüz de olmak lâzım. Muhtelif 
fikirleri tek bir bayrak altında toplıyan bir dün
ya görüşü, bir müşterek gaye ve felsefeye ihti
yacımız var. Bugün Amerika gibi genç bir mil
let dahi buna sahip, dünyanın neresinden gi
derse gitsin, Amerika'ya yerleşenler, Amerikalı-
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C. Senatosu B : 72 18 . 6 . 1987 O : 2 

iık potası içinde eriyip kayboluyor. Hepsi Ame
rikan varlığına, onun iç ve dış siyasetine hizmet 
etmeye kendini mecbur hissetiyor. 

Dünyanın medeni milletleri aynı durumda. 
Ama ne yazıktır ki, bizim gibi, çok eski kültürü 
olan, bizim gibi dünyanın en kudretli devletle
rini karmuş bir millet, bugün maalesef yabancı
yı kendi millî potasında eritmek şöyle dursun, 
asırlardır, içice yaladığı, asırlardır kader bir
liği ve şeref birliği yaptığı evlâtları arasına 
dahi ayrılıklar sokulmak isteniyor, muvaffak da 
olunuyor. Şimdi görülüyor İd, kalkınmanın 
maddi imkânlarını temin ve toslbit kâfi değildir. 
A. P. iktidarının bu memlekette millî bir görüş 
de yaratmaya, türlü fikir, kanaat ve menfaat
leri millî potada eriterek hepimizi bu vatanın 
saadet ve refahımla birleştiren bir kültür or
tamı yaratmaya da. mecbur olduğunu bilhassa 
belirtmek isterim. Aksi takdirde halikı, toplu
mu, fertleri bu kalkınma çabasına büyük bir 
aşk ile, imanla hizmet ettirmek mümkün olmaz. 
(Bu nıemldkette bütün hürriyetlerin, bütün hak
ların tek bir sınırı vardır. O noktaya kaıdar 
hepsi müemmendir. Oda benim nâçiz görüşüm, 
Türk Milletinin bekası, istiklâli, varlığıdır. 
Türk Milletinin istiklâline, bekasına ve varlı
ğına zararlı fikirleri, fikir hürriyeti veya de
mokratik düzen icabıdır, diye müsamaha ile 
karşıladığımız gün, maalesef, maddi kalkınma
yı yapsak bile, memleketin elden gittiğini gör
mek gibi elim bir manzara ile karşılaşabiliriz. 

Bir dezavantajmîız da teknik kifayetsizlik
tir. Bu da ileri sürülebilir. Dış yardımlara muh
tacım. Daha birçok scsyal dezavantajlardan da 
balhseidilebiLir, Ama insaf ile ele aldığımız za
man çdk büyük avantajlarımız olduğu da mey
dandadır. Bir kere şuna inanalım ki, millet ola
rak birçok kayıplarımıza rağmen, dünyanın en 
iyi, en kabiliyetli, en anlayışlı en fedakâr hal
ikına sahibiz. Bu halik ile, böyle bir millet ile, 
dünyada, başarılamıyacak hiçbir iş hailedilmi-
yecelk hiçbir güçlük yoktur. İkinci kaynağımız 
vatandaşımızdır. Tüılkiye çeşitli iklimler memle-
fketidir. Küçük Aaya derler, doğrudur. Hattâ 
Türkiye'ye küçük dünya demek mümkündür. 
Pek az çeşitleri .müstesna, dünyanın birçok bil
eğileri, kayranları, her türlü madenleri Türkiye'
de mevcuttur, dolayısirle memleketimizin yer
altı ve yerüstü büyük imkânlara sahibolduğu-
nu görmekteyiz. 

Burudan başka büyük bir avantajımız da 
şudur : Teknik:, taklidi kolay bir branştır. 
Mânevi ilimlere, nazari ilimlere nazaran müşah
has olan teknik bilgiyi taklidetme'k, kavramak 
daha 'kolaydır. Nitekim, geri sayılan bir çok 
milletlerin kusa zamanda yüksek bir teknik 
seviyeye geliş sebebi de budur. Şu halde, plân
lı ve şuurlu bir yetiştirme, bilhassa Türkiye'
nin bugün sahilbolduğu eğitim imkânı ile tek
nik sahada, kısa zamanda büyük neticeler ala
cağımızdan şüphe edilmedin. 

Bir başka avantajımız var : 
Sanayice ileri memleketlerin veya bizden ön

ce yola çıkmış olanların her hangi bir sanayi 
kolunda kurduğu fabrikaların, makinaiarm bu
gün daha modernleri, daha rantabl olanları, 
her gün daha iyileri yapılmaktadır. 

Bıu hususta dikkatli olursak en modern, 
en rantibl sanayi tesisleri kurmamız, en son'tek-
niğe göre müesseseler kurmamız mümkündür. 
Dolayısiyle filân milletle aramızda yüz sene, 
yüzelli sene fark var, bu mesafeyi kapamak 
için asırlar lâzım gibi iddialar artık yersizdir. 
Te'knik sahada bu 1O0 - 150 senelik mesafeler 
artık 5 - 10 senede kapatılacak kadar ikısal-
mışjtır. Uçağı biz icadotmeclik ama, pekâlâ onu 
satmalacak parayı bulduğumuz gün en mü-
Ikemnıel hava yolları teşkilâtını kurmak ve bey
nelmilel çapta bir işletme yapmak mümükün 
oluyor. İşte Suidi Ara/bi&tan. Teknikçe bizden 
•çok geridir, ama parası olduğa için dünyanın 
en kuvvetli hava yollarından birisini kurmuş
tur. Ve hemen hemen hiç kaza yapmıyan hava 
•yollarından birisidir, diye övünmektedir. Ga
yet telknik esaslarla işlemektedir. Şu halde bi
zim büyük bir avantajımız da budur. Birçok 
milletlerden çok gerideyiz, diye üzülmeğe ve 
yeise düşmeye malhal yo'ktur. Finansmanı 
bulduğumuz an, plânlı bir şekilde teknik ele
manlar yetiştirdiğimiz ve çalıştırdığımız gün 
200 - 300 senelik mesafeyi bile Türkiye 15 - 20 
senede kapata/bilir. Bugünkü dünya bu teknik 
imkânları milletlerin emrine vermiştir. 

Bundan başka bütün dünyanın iktisadi tec
rübeleri Türk mili eltinin elinin altındadır. İn
san, gerek dış memleketlerde bulunduğu zaman 
'gerekse kendi memleketimizde hâdiseleri şöy
le kuşbakışı seyrettiği zaman, derin bir teesürle 
şunu anlıyor ve şu neticeye varıyor : Türkiye'-

— 125 



O. Senatosu B : 72 18 . 6 . 1957 O : 2 

de her hangi bir sebeple birbirimizi kıskana
cak, incitecek. yahut memleketi birbirine düşü-
reeeik, dramatik: sahneler yaratacak, hiç bir mü
cadeleye yer yoktur. Tolâşc ve anarşi havası 
yaratmava lüzum vok arkadaşlar. Türk Milleti
nin nrumesıiı oıanu vatan 
iııpıerı, i'uric münevveri ve 

_er kalem sa-
Türk mütefekkir

leri samimi ve vakurane fikirlerini beyan et-
nıakie diğer milletlerin tecrübelerini mütalâa 
etmekle, et ödetmekle en doğru yolu bulaca
ğımızdan şüphe buymılmasm. Zaten bendenim 
şuna kaniim : Xe liberalizm, ne de sosyalizmin 
en iyi iktisadi nizam olduklarına dair bir id
diaları kalmamıştır. Dünya daimi bir ekonomik 
•değişme içindedir. Sadece kominizm (en ıııü-
(kemmen benim) iddiasında ise de. o da Eus 
komünizmi. Çin kominlzmi ve sair diye birbirini 
ihatalı gören iddia ve parçalanmalar içinde ol
duğuna göre, dünyada insanları tatmin eıden 
mükemmel bir iktisadi nizamın bulunamadığına 
şüphe yoktur. Henüz beşeriyet en mükemmel 
iktisadi sistemi bulmuş değildir. Arayış [çin
idedir, araştırmaktadır. Ye biz, pekâlâ, ihmal 
ediğimiz nıi'iî v^rlığur-z^ eğilecek bugüne ka-

ı d 1 ı ı n o k i t° lubdeıe eğile-

ı 
1 
ı 

^ 

o la ı e 

1 

] 

ı 

1 c 

d". 
1 k 

1 C 

U 

m v mı ıyı 
i T leıin bir 

° kerî ta-
1 t ıhimiz, 

•>tı Ti TVZ da 
ırv i " c ıi bir 

ı iv^ibi 1ı ± -eiTsip-
J.L \\ ^] n şekilde 

+ ^e ı i d işüiiül-
L ** ı T n 1 ^ e l e mu-
1 ı Ik ı ı n 1 piyesine 
la t e AI b ilaca ğı-

L ̂  ıe s \ i l adaleti 
C u b ' l ^ n e ka-

; VIIK menfaat-
domdJı, oam memleket

li gibi sokaklarında her gün hinler-
aç'lıktan öldüğü bir ortam vardır. 
.drse de aç değildir. Henüz büyük 

zebun ettiği bir cemiyet de değil
dir. Basiretli Hükümetler, büyük müşkülâtları 
ve mukavemetleri olmayan bu cemiyette, ha
kîkaten en güzel üktLvadi ortamı yaratabilir-
ıer. 

n 

İt. . 
terde 

i 
_m m LA.;-, 

•ce ı:i3 ar. 
Türkiye 

Muhterem arkadaşlar, arzetim, plânda di
yor ki : Ben geri bölgelere sanayi ve ticaret gö
türeceğim. Bu, güzel. Yalnız plan, burada pren
sip halinde ortaya konması lâzım gelen usul ve 
çarelerden bahsetmemiş. Meselâ, finansman 
ıkayndklarından bahsederken vergi konusu ele 
alınmış, diğer bâzı imkânlar ele alınmamış. 

Yergi konusu üzerinde eok durmaya mecbu
ruz. Hakikaten çok muinim bir konu. Artık 
Hükümet de, muhalif, muvafik bütün partiler 
de elele verip Türk vatandaşına izah edelim. 
Biz vergi vermiyen bir milletiz. Malumunuz 
çocuklarımızın mürüvvet devrelerinde «İnşal
lah askerliğini ele görürsün, inşallah evliliğini 
de görürsün» şeklinde ana, babaya temenniler
de bulunur. Askerlik gibi kendine göre zahmet
leri olan bir mesleği anane İmlinde bir vazife 
addetmiş, seve seve kabullenmiş olan bu mille
te, Türk Milletine seferber olalım, vergi ver
menin de vatani vazife olduğunu verginin fazi
letini anlatalım. Büyük millettir, askerlik gibi 
bunu da benimser. 

Ticaret odalarını bir okul haline getirelim. 
Önee vergi ahlâkını vergi mükelleflerine öğret
meye çalışalım. Artık herkes anlamalıdır ki as
kere gidilmezse nasıl vatan tehlikede olur, mü
dafaa eden bulunmazsa, vergi verilmeyince de 
kalkınma da olmaz, rejim de muhafaza edile
mez, kimse de servetini muhafaza edemez. İyi 
bir propagandanın, bilhassa ticaret odalarında 
sık sık yapılacak toplantılarda vatandaşa bu 
yoldaki telkinlerin faydalı olacağını sanıyorum. 
Ayrıca, gerçekten vergi verenlere, isimlerinin 
ilânı gibi, protokolde kendilerine bâzı imtiyaz
lar verilmesi gibi, sosyal bâzı şeref ve unvanlar 
tevcihi gibi vergi verme^d teşvik edici, vergi ve
ren insanı cemiyette makbul insan olarak tak
dir ve tebcil edici bir çok usuller bulunacağını 
•sanıyorum. 

Plânın sanayiin memleket sathına yayılma
sını, geri almış bölgelere de yayılmasını öngör
düğünden bahsetmiştik. 

Sayın Başbakanımız Bütçe Komisyonunda 
buyurdular ki, bugün sanayiin % 51 i yalnız 
İstanbul'dadır. Arkadaşlar, bu beni acı acı dü
şündürmeye başladı. Tahmin ediyorum ki, mem
leketin bir çok fikir adamı politikacıları bugün 
İstanbul'a giderken İzmit'le İstanbul arasında 
fabrikaların mantar gibi bittiğini görüyorlar. Ye 
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yakında galiba, İzmit, İstanbul'un bir banliyösü 
•haline gelecek ve İstanbul'un bir mahallesi ola
caktır. Aradaki 100 kilometrelik saha tamamen 
meskûn hale geliyor, fabrikalar yükseliyor. Anla 
düşününüz ki aynı zamanda İstanbul, turizm 
bakımından yalnız Türkiye'nin değil bütün 
Dünyanın tek pırlantası, tek incisi, Allah zaten 
vermiş güzelliği ona, servet getiriyor. İktisadi 
mevkii var, nakliye imkânları var, bir de o gü
zelliği elimizle boğup sanayii orada kurmakta
yız ve Anadolu halkı yeniden sırtına yorganı
nı, yatağını vurmuş, başlamış o tarafa doğru 
göç etmeye. Bu, bir sosyal perişanlığa, istikbâl
de sosyal bir felâkete başlangıç olabilir. Ben 
fakir bir Anadolu yanında İstanbul civarında 5-6 
milyon, 10 milyon tekasüf etmiş bir sanayi ve 
nüfusu, yarın İzmir ve havalisinde, cenupta da 
belki Adana'da, yani memleketin mahdut bir 
iki yerinde toplanmış sanayi ve serveti tasavvur 
edince irkiliyorum. Böyle bir kalkınmanın ve 
millî hasıla ne kadar artarsa artsın böyle bir 
servet artışının Türkiye'ye fayda getireceğine 
•şahsan kaani değilim. Bundan endişe etmekteyim 
Peki biz sanayii Anadoluya yayacağız demekle 
yayılır mı! Hayır. Plânda ben baktım bulama
dım. Belki Hükümet derpiş etmiştir. Belki yıl
lık bütçelerde bunu düşünmüş olabilir, fakat 
ben hatırlatmayı bir vazife bildiğim için hatır
latıyorum. Sanayii ve serveti Anadoluya yay
mak için birçok ciddî tedbirler almak zorunda
yız. Türkiye'nin bâzı meselelerini çıplak olarak, 
samimi olarak ele almak mecburiyetindeyiz. Şu
na Yüksek Senatonun itimat buyurmasını istir
ham ederim ki, asırlarca 72 milleti koltuğunun 
altında sulh, sükûn içinde idare etmiş ve bir 
Hıristiyanm hakkını, bir Musevinin hakkını, 
hattâ bir putperestin hakkını dahi bir Müslü-
mandan sormuş, büyük Türk milletinin ve onun 
Devlet adamlarının torunu olarak şunu iftihar
la söylüyorum ki, biz en az kendi Milletimize 
diğerleri kadar hak verilmek şartiyle söven bir 
Milliyetçi değiliz. Ama çok istismar edilmiş, 
hakları çok çiğnenmiş, hiçbir zaman kadrü kıy
meti bilinmemiş, daima beşeriyete ve insanlığa 
karşı âlicenap hareketlerine mukabil büyük kö
tülükler görmüş bir milletin çocuğu olarak da 
mustaribim ve açık olarak bâzı mevzuları ko
nuşmazsak bugün şu veya bu sebeple Hükümet
ler ve münevverler bunun samimiyetle ele al
mazsa, yarın bunun acısını gerek bütün Türk 
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Milletinin aleyhine bilerek veya bilmiyerek, ha
reket eden zümreler fazlasiyle öderler, gerekse 
benim Milletim bunun acısını hakikaten fazla
siyle öder. Onun için arkadaşlar, bu memlekette 
Türk Hükümetinin, Türk Devletinin adaletli, 
hakkaniyetli idaresiyle ötedenberi rahat ve mü
reffeh yaşayan ekalliyet vatandaşlarımızın da 
Türk kalkınmasında bir köstek değil, bir yar
dımcı olmalarını istemek hakkımızdır ve onla
rı da artık vazifeye davet etmenin zamanı gel
miştir. Onların içinde de hakikaten tamamen bu 
toprağa ısınmış, temiz insanlarda vardır. Bana 
ekaliyetten bir vatandaş bir gün dedi ki; «bize 
servet emniyeti veriniz, - Bu 1961 sıralarında 
oluyor - biz İzmir'den Kars'a kadar Türkiye'yi 
fabrikalarla donatacak imkânların sahibiyiz, 
ama bu servetin çoğu dışarıda» Bu mübalâğa 
da olabilir, doğru da olabilir bir şey demiyo
rum. Ama bir hissi ifade etmek istiyorum. Şim
di son 100 - 150 senelik Türkiye hakkındaki 
Avrupa kaynakları etüt buyurulsun, son 150 se
nelik Türk iktisadiyatı ve ticaret tetkik edilsin, 
görülecek acı manzara şudur: Bizzat ecnebi ka
lemlerin ifadesiyle bunlar sabittir ki, Dünyanın 
en dürüst tüccarı ve sanayicisi olan, esnafı olan 
Türk Milleti Osmanlı devrinde maalesef 1800 
lerden sonra yavaş yavaş bozulmaya başlar. 
Ve bu bozulmanın sebebi de; Müslüman ve 
Türk olmayanlardır. İster dış münasebetler, is
ter iç münasebetler de olsun. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin lütfen 
Anayasa hudutları içinde konuşunuz. Anayasa 
vatandaşlık bağları ile bağlı herkesin Türk ol
duğunu söyler. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Devamla) — Ta
mam. Şimdi ben de eliyorum ki, bu memlekette 
vatandaşlık bağı ile Türk vatandaşı olan her
kes Devletin ve Anayasanın himayesi altında
dır ve rica ediyorum, bu iktisadi kalkınmada 
da herkes yine Anayasanın bir emri olarak bu 
milletin biran evvel yükselmesinde en iyi rolü 
oynamalıdır. Katiyen söven bir şey söylemiyo
rum. Şimdi esas sözüme geleceğim. 

Muîhterem arkadaşlar; bugün servetin, sana
yiin Türkiye'de teşekkül etmiş olan sermayenin 
ekseri miktarı, yani % 70 i diyebilirim, muay
yen bölgelerdedir. Bunun da çoğu bu vatandaş-
ilarımızdadır. İşte bu vatandaşlarımızdan istirha
mım şu ki, yalnız İstanbul ve Ege bölgeleriaıde 
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değil, vatanın her yerinde size Devlet olarak biz 
de yardım edelim, para ve imkânlarınızı, ticari 
sahadaki zekânızı ve dirayetinizi bu milletin le
hine kullanınız. Eğer iddia edildiği gibi döviz 
kaçırmaları oluyorsa bunlara tenezzül etmeyiniz. 
Bu vatanda siz de bizler kadar menfaatda.rsmız, 
siz de bizim kadar eminsiniz! Nimetlerini bugün 
siz bizden daha iyi alacak durumdasınız. Şu hal
de -müsaade buyurunuz, dışta paranız varsa Tür
kiye'ye getiriniz ve Türkiye'de yalnız muayyen 
bölgede değil, İçanadoluda da çalışın, oraları da 
refaha götürün. Bunu istemek Hükümetin hakkı 
vatandaş olarak yapmak da onların hakkı ve va
zifeleri. Aksi takdirde muayyen yerlerde bugün
kü hal devam ederse, bu onlar için de, arz etti
ğim gibi, memleket için de iyi bir netice getir
mez. Bunu çıplak konuşmalı, bu mevzuun' ağır
lığını güçlüğünü biliyoruz, politikdir de; ama 
ben bir şahıs olarak bu hakikati belirtiyorum; 
bu memlekette yaşıyan herkesin müşterek saadete 
örebilmesi için. Şimdi, esas girmek istediğim 
mevzua geleceğim. 

Finansman kaynaklarında Hükümet bir şey 
unutmuş gibi geldi bana. Hükümet unutmadıysa 
dahi bunun üzerinde ehemmiyetle durmak lâzım
dır. Yalnız finansmanın altın mıdır kaynağı? 
Efendim, yalnız dış yardım mıdır, yalnız vergi 
müessesesi midir! Bir memleketin gelişmesinde 
birçok para değerinde olan finansman kaynak
ları vardır. Türk milleti için ne olabilir bu? Ana
dolu halkı umumiyetle rençJber, çiftçi, emlâk, 
arazi sahibi. Eski bir millet olarak oturmuş top
rağa. Daha ziyade menkule değil, gayrimenkûle 
kıymet vermiş, eline para geçmiş, tutmuş arazi 
almış. İsviçre Medeni Kanunu ben hukukçu de
ğilim, bu hususta beni de hukukçular tenvir et
tiler ve kendileri salâhiyetle bundan bahsedebi
lirler, İsviçre Medeni Kanunu bize bir müessese 
ıgetirmiş, fakat nedense 40 - 50 senedir bunu ele 
almamışız. Daima parayı esas alan, daima nakdi 
esas tutan bir malî politika gütmüşüz Finans
man kaynaklarını veya kredi müesseselerini de 
daha ziyade ticari esaslara istinadettirmişiz. Bu 
büyük hatadır. Bu, Türk milletinin, bilhassa köy
lünün aleyhine olmuştur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, İsviçre'de, bi
ze tercüme edilen Medeni Kanun hükümleri ica
bı; arazi ve emlâkin Devletçe tesbit edilmiş kıy
metleri, bir nevi ipotek senetleri halinde, ticaret

te ve finansman işlerinde, bankacılık işlerinde 
kullanılmakta olduğu iddia edilir. Tahkike mec
bur değiliz, o var veya yok. Fakat benim kurtu
luş olarak gördüğüm nokta budur. Halkla yaptı
ğım temaslarda gördüğüm manzara şudur: Ce
nupta bir çiftçi; 5 veya 10 bin dönüm arazisi 
var. Para olarak 5 veya 10 milyon asgari bir kıy
met ifade etmekte bu arazi. Şimdi, bugünkü sis
tem içinde adamın elinden arazisini ne zorla ala
biliyorsunuz, ne de parasını verip alacak, dola-
yısiyle köylüye dağıtacak, - vadeli olarak, - bir 
sisteminizde yok. Ne toprak ofisiniz var, ne de 
bankalarımızın bunu temin edecek henüz bir 
gücü var. Ama iyi bir iktisadi politika bunu 
kendi kendine yapabilir. Şimdi bugün 10 milyon
luk veya beş milyonluk arazisi olan bir arazi sa
hibi Ziraat Bankasından nihayet 2 - 3 yüz bin 
lira alabilmektedir, yahut 500 bin lira alabilmek
tedir. Bunu ödiyememek gibi bir duruma da düş
mektedir. 

Çünkü ekseriya bu para kâfi gelmediği için, 
gerek işletme vecibeleri, gerek onun kendi yaşa
ma şartları icabı, daha malı tarlada iken, yeşil 
iken satışlara gitmektedir. Dolayısiyle % 50 ile, 
% 100 arasında el altından murabahacılardan 
para almaktadır. Bir bunalım içindedir. Malı 
vardır, toprağı vardır, ama parası yoktur, yaşa
ması sıkıntılıdır. 

Şimdi, bu adama denseki, sen artık şu renç-
berliği bıraksan, bu arazinin parası mukabili hal
ka satacak bir müessese satmalacak olsa, sen sa-
nayileşmezmisin, sanayici olmak istemez misin? 
Adam razı olacak ama böyle bir müessese yok. 
Şimdi Anadolu'da sermaye teşekkülünde en 
önemli rol oymyacak şeye. emlâkin ve arazinin 
bir nevi krediye veya sermayeye, nakde esas ala
cak şekilde kanunların tedvinine, zaruret ve ih
tiyaç vardır. Yani, bugün müteşebbis halka der
seniz k i ; sen şöyle bir sınai teşebbüste veya ik
tisadi teşebbüste bulunmak istiyorsun. Ne kadar 
arazin var? Bir milyon. Buyurunuz ben sana 
750 bin lira verebiliyorum dediğiniz gün Ana
dolu'da tasavvur edemiyeceğiniz kadar bir ham
le gücü vardır. Bugün benim memleketim Ço-
rum'da dahi bir milyonluk malı karşılığı ada
ma 100 - 200 bin lira bulamıyorum, bulunmuyor. 
Hele küçük sanayi için müracaat edecek kapı 
yok. Sanayi Kalkınma Bankası muayyen büyük 
teşebbüslerin elindedir, Esnafa verilen kredi 
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mahduttur. Nihayet Halk Bankasının 100 bin li
rayı geçmiyen bir hududu vardır. Ama şu 3 - 4 
yüz bin lira ile varlık sahibi olacak ve Anado
lu'yu bastan aşağı atelye haline getirecek bir 
müteşebbisler grupu var. Adamın malı var, 
mülkü var, fakat parası yok. İşte bu mala mülke 
karşılık kredi kaynağını bulduğumuz güp^ veya
hut da o malı değeriyle alıp topraksız halka ve
rebildiğimiz gün tarım sahasındaki birçok çift
çilikle meşgul olan vatandaşımızı sanayi sektö
rüne aktarmış olacağız. Anadolu halkı buna ha
zır. Bunu Türk Milletine güvenerek birkaç se
nedir yaptığım teşebbüslere güvenerek, inana
rak rahatça konuşabiliyorum. Halkın gücünü iş
tirak ettirmek derken, halkın elindeki imkânla
rı tanımak ve bunları kıymetlendirmek zorun
dayız. Bunun en büyük faydalarından biri, bü
yük çiftlik ve emlâk sahiplerinin sanayie yöne
lirken bu arazinin küçük çiftçilere geçmesi, do-
layısiyle tarım reformunun otonıatikman kendi 
kendine işler hale gelmesi, ikinci büyük faydası 
da çiftçi nüfusunun azalarak sanayi nüfusunun 
çoğalması. Üçüncü ve en büyük faydası da işçi
lerimize geniş iş sahaları açılması, dördüncüsü 
de Anadolu'nun bir hayatiyet kazanarak çoğa
lan nüfusunu rahatça geçindirir bir hale sok
maktadır. 

Şimdi ihracatı artırmak için plânlamamızda 
•Hükümet bâzı teşvikleri, zannederim kredi ko
laylıklarını falan öngörmüş. Muhterem üyeler, 
Avrupa'dan veya dış memleketlerden, Amerika'
dan v. s. konsorsiyumdan mütemadiyen borç 
alarak kalkınma yapmaya imkân yoktur. Bu 
borcu en kısa zamanda kesmek zorundayız. Kal
kınmak'için de dövize ihtiyaç var. Bu da şüphe 
götürmez. Dünyada her kalkman milletin döviz 
ihtiyacı gayet tabiî olarak artar. Bu döviz ihti
yacını karşılamak için iki yolumuz var : Bir, 
ihracatı artıracağız; bir de yine plân öngörmüş; 
şayanı şükrandır, yatırım malları sanayiini Tür
kiye'de kuracağız. Yani ithalâtı mümkün olduğu 
kadar azaltacağız. Bu ihracatı artırma mevzuu
na gelince; bunu da Hükümetin dikkatine şöy
lece arz etmek isterim ki, öteden beri taki'bet-
mekte olduğumuz sistemlerden evvelâ Hüküme
timizin lütfen şüphe etmesini istirham ederim. 
Yani Türkiye'nin istediği kadar inkişaf edeme
mesinin ve iktisadi yönden kalkmamamasının 
bir sebebi var her halde. Bu sebeplerden biri de 

„jn-etatl arımızın iyi olmayışıdır, Onun için: kul

landığımız metot ve usulleri bir kere ckılıa göz
den geçirmek ve iyi olanların muhafazası, iyi ol-
mıyanların da mutlak surette değiştirilmesi zo-
runluğu vardır. Bunlardan bir tanesi de Türki
ye'nin ithalât ve ihracat rejimidir ki, çok iyi iş
lediği, çok ideal olduğu millet lehine olduğu 
iddia edilemez. Bilhassa bugünkü şartlar içeri
sinde - Hükümetin rahat hareket etmesi için bu
rada derine girmek istemiyorum. -

Hükümet nakit politikasını, para politikasını 
daima revizyondan geçirmelidir. Daima etüdet-
melidir. Acaba bugünkü politikamız ithalâtı teş
vik eder ve ihracatı azaltır mahiyette midir? 
Detayına girmiyorum, fakat üzerinde durmayı 
faydalı görüyorum ve ümidediyorum ki, Hükü
met ihracatı samimî olarak ele aklığı gün halli 
zaruri olan pek çak problemler görecektir. Bu
gün Türk müteşebbisi hor görülmiyeeek kadar 
bir gayret içindedir. Ama maalesef resmî ma
kamlardan ihracatımız kâfi derecede alâka gö
rememektedir. İhracatı vergi bakımından, ihra
catı kredi bakımından, ihracatı her türlü res
mî formalite bakımından teşvik edici bir or
tam yaratmak zorundayız. Hattâ bu memle
kette büyük ihracat yapan, bize yeni ihracat 
sahası keşfedenlere bâzı ikramiyeler, bâzı şeref 
takdirnameleri ihdas etmek, onları cemiyette 
hakikaten özel bir muameleye tabi tutmak, onore 

I etmek zorundayız. Türk ihracatını geliştiren 

herkes Türk vatanına büyük hizmet yapıyor 
demektir. Toprağımıza bir karış toprak ilâve 
etmiş demektir. Bunları birer kahraman gibi 
tebcil etmemiz lâzımgelir. Günkü, bugün Tür
kiye'nin, elhamdülillah, her milletten her şeyi 
üstündür, fakat şu fakirlikten de süratle kurtul
mak zorundayız. Bizi fakirlikten kurtaran her
kes, her ihracatçı, ki beni fakirlikten kurtarı
yor demektir, cidden yaptığı iş, büyük bir va
tanperveri iktir, memlekete büyük bir hizmet 
yapmış demektir. Öyle muamele görmelidir. Ya
ni yalnız maddi unsura değil, mânevi unsura 
da kıymet vererek şu ihracat dediğimiz, mem
lekete çok lüzumlu hareketi hızla geliştirmek 
zorundayız. Meselâ İktisadi Devlet Teşebbüs
leri ihracatta pekâlâ mühim rol oynar. Ama 
garip bir tembellik içindedirler, garip bir çekin
genlik içindedirler, onlar da yine Devlet dairele
rinden mütekabilen şikâyetçidirler. Meselâ dün 
memleketimize teşrif eden Sayın İran Şahmın 
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memleketi bir zamanlar Devlet Üretme Çiftlik
lerine müracaat ederek peynir istemiştir. Güzel 
teneke kutular içinde gönderilmiş ve pek de 
makbul olmuş, iyi de satılmıştır, ama devam et
tirilememiştir. 

Basit bir misal diye verdim. Yalnız, Devlet 
çiftlikleri, ki birçok imkâna sahiptir. Sadece 
peynir gibi, yağ gibi birkaç kalemi alsalar, bir 
tecrübe olarak yol açmak isteseler, emin olunuz, 
komşu memleketlerde büyük satış pazarları bu
lacaklar. Bunu bulursa ne olur? Bulursa bu 
sefer halkın elindekileri alır, organize eder. 
İşte Halk - Devlet işbirliği de faraza yapılmış 
olur. Yani demek istiyorum ki, Türkiye'de bir
çok imkânlar denenmektedir, deneniyor. Fa
kat yarı yolda kalıyor. Bilhassa ihracat müş-
kilâtları, standardizasyon yokluğu... Bu işin 
nedense, ciddî olarak ele alınmayışı, ihracat
çının lâzımgelen desteği göremeyişi, yine her 
nedense - onu Hükümet iyi düşünsün - ithalâtçı
nın maalesef pek çok destek görmesi, muayyen 

*bâzı şahısların kolaylıkla tahsis alabilmeleri 
veyahut da döviz tahsisleri yaptırabilmeleri it
halâtı daima kamçılıvor, ihracatı da köstekler 
gibi bir durum yaratıyor. 

Sonra yine ben plânda göremedim, belki gö
zümden kaçtı. Bizde anonim kaynaklar vardır, 
finansman kaynakları. Emekli Sandığı; memur
lardan kesilen paralar muayyen bir yekûn tu-
tuvor. Bugün için :daha ziyade otel, ve saire 
gibi gayrimenkul yapımına gidiyor bunlar. 
Bunu Devlet formüle edip emeklileri de müşkül 
duruma düşürmiyecek bir hudut içinde pekâlâ 
Emekli Sandığı tasarruflarım yatırımlar saha
sında kullanabilir, işçilerimiz de vatanperverdir. 
Onlarım İşçi 'Sigortaları tasarrufları, - bu hu
sustaki kanun yeniden ele alınıp - yatırım saha
larına kaydırılabilir. Çünkü işçilerimize böylece 
yeni iş sahaları açılmış olacaktır. 

Şu işçi sözü geçmişken, Türkiye'nin çok güç 
bir durumunu da açıkça ve vatanperverce hepi
miz ortaya koymak "zorundayız. O da şudur : 
Dünyanın her milleti kalkınırken birçok im
kânlara sahibolmuştur. Malûmunuz Amerikayı 
Amerika yapan, dünyanın hudutsuz denecek 
kadar en çok iptidai madde kaynaklarına sa-
hiboluşudur. Hemen hemen petrolde birincidir, 
pamukta birincidir, birçok madenlerde, de
mimde birincidir falan... İngiltere, Frânsn, ve 

saire, birçok Avrupa devletleri müstemlekeleri 
ile kalkınmıştır. Holanda'sı, susu busu. Bir şe
yi istismar etmişlerdir, hepsi. İç kaynağı veya 
dış kaynağı. 

Japonya kendi milletini istismar etmiştir. İş
çisini bir avuç pirince karın tokluğuna çalıştır
mış, zenginlere de demiş ki, bu aradaki tasarrufu 
yatırıma götüreceksin. Onların millî anlayışları 
malûm; imparatorlarına karşı hudutsuz saygıları, 
otoriter nizamları bu işi düzgünleştirmiş, kendi 
milletini istismar sayesinde, kendi işgücünü 
istismar sayesinde sabır ve metanetle 30-40 sene 
içinde, bizden 30 sone sonra Avrupa ile Ame
rika ile temasa geçtiği halde bizden çok evvel 
bugünkü Japonya haline gelmiş. 

Şimdi Türkiye'nin enteresan bir durumu var. 
Bunu bir kere dalı a söyledim, yine fayda görü
yorum. Hükümetin bu nokta üzerinde durma
sında da fayda vardır. Aynı zamanda bu hükü
metlerin güçlüğünü de ortaya koyuyor. Şimdi 
Türkiye'nin müstemlekesi yek öyle bir şeyde 
de gözümüz yok. E, işçisine haklar veriyor. Dün
yanın hiçbir yerinde kalkınma olurken işçiye 
haklar verilmemiş. Verniye1 im demiyoruz- vere
ceğiz, mecburuz, o ortam içindeyiz. Yari Türki
ye hem sosyal tarafa para sarf edecek, hem de 
•üktisadi kalkınma yapacak. Ama iktisadi kalkın
ma için bir tasarruf lâzım bu tasarrufu nereden 
yapacak? İşte milliyetperver, vatanperver işçile
rimize de şunu anlatmak zorundayız ki, bu mem
leketin kalkınmasında onların çok büyük rolü 
olacaktır. Vatan kendilerinindir, işletmelerin 
muvaffakiyeti, fabrikaların varlığı, çalışması on
ların da menfaati icabıdır. Şu halde Türk işçisi 
de bu inceliği anlıyarak Türk Milletinin ve 
Türk hükümetlerinin hiçbir Hükümetin içinde 
bulunmadığı bir şart içinde kalkınma yaptığını da 
hesaıbederek gerek iş adamına, işverene, gerekse 
Hükiimeine ve milletine yardımcı olması icabet-
mektedir. Yalnız hükümetlerin de yapacağı bir 
şey var. Muhterem arkadaşlar, dünyanın en 
kapitalist milletleri dahi muayyen şahıs ve el
lerde servetin toplanmasının mahzurlarını göre
rek halk sermayesi dediğimiz, sermayenin halka 
doğru yayılışına doğru teşvikkâr bir tutum içine 
girmişlerdir. Başta şimdi bu tecrübeyi yapan 
Amerika'dır. Anonim zenginliğe gidiyor ve hal
kı mümkün olduğu kadar teşebbüslere iştirak et
tirmeye çalışıyor. Şimdi Plânda pek göremedim 
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amma burada etüdünde fayda görüyorum halkla 
beraber. İşçilerimizi c"e teşebbüslere ortak ede
cek bir hava içine sokmak imkânını yaratmaya 
başlıyalım. Bunda fayda görürüm. Bu nasıl ola
bilir? Para verecek kadar işçinin parası yoktur, 
kabul ediyorum. Ona daha fazla ücret vermeye 
de belki imkân yoktur. Ama iş de bir para de
mek olduğuna göre, bâzı fazla mesailerini nakit 
olarak değil, onun nemalarını ben işçiye isterse 
- kuracağım o yatırım bankaları ve saireden son
ra - hisse senetleri olarak vermeye alıştırmalı
yız. Madem ki bizde tek şahıslarda veyahut cl° 
bâzı zümrelerde istediğimiz geniş sermaye yok
tur küçük tasarrufları da büyük sermayeler ha
linde geliştirecek - memurun, işçinin, halkın, es
nafın tasarrufları - usuller bulmak ve aramak 
zorundayız. İşte finansman kaynaklarından b:r : 

de budur. 

Şimdi sanayiimizin engellerinden birisi ola
rak pek başıboş işlediğini gördüğümüz monta' 
sanayiini görüyoruz. Ümidediyorum ki, ,?annyi 
1 eşmeyi çok ciddî olarak ele alan Hükümetim^ 
bu montaj sanayii üzerinde duracaktır. Türki
ye'de montaj sanayii hem bugün pahalılığın fa-
bebi olmuştur, olmaktadır, hem de gerçek sa
nayiin gelişmesine mâni bir durum arz etmekte 
dir. Meselâ 160 bin liraya kadar alınan Magirü" 
tipi otobüs veya kamyonlar veya isim vermi-
yelim başka bir otobüs veya kamyonların fiyat
larının bugün 2-3 misline çıktığını görüyoruz 
Yani montaj haline geldikten sonra ucuzlıyacağ1 

yerde bilâkis pahalılanmıştır. Avrupa'dan b r 
bunların aslını yapılmış olarak alsak, faraz'a y? 
rı fiyatına elde ediyorsak, montaj sanayii halin" 
geldiği zaman bunun bir hazan iki misli paha1, 

landığmı görmekteyiz. Montaj Talimatnamesin^ 
de uyulmamaktadır. Bu tip sanayide memlck^ 
t e bâzıları bir inhisar yaratmakta ve halktan p° 
şin para toplıyacak, meselâ altı ay sonra teslir 
edilmek aizere her hangi bir otobüs veya kamyon 
için 30 - 40 bin lira peşin para alarak altı ?r~ 
sonra verileceğini bildirmektedir. Dolayısiyh 
milyonlarca lirayı faiz ve karşılıksız olarak 
kullanmakta, malı verebilirse vermekte, vere
mediği takdirde buyur paranı al demektedir. 

Bunu önlemek zorundayız. Yine basit gö
rülen fakat bizim iktisadi ortamımız icabı tah
sis şeklinde olan bâzı sınai safhalarımız,var ki, 

- tahsis şeklinde işliyen - buralarda sermaye te
şekkülü gayet kolay ve mümkündür. Arz ede
yim : 

Türkiye'de bir türlü gerçiek mânada kuru-
lamıyan bir traktör sanayii var. Oraya da 
montaj sanayii girdi, muhtelif firmaların mon
tajları var. Hem Türk köylüsüne daha bun
dan iki üç sene evvel 30 - 35 bin liraya verdi
ğimiz traktörü, 50 - 52 - 54 000 liraya verir 
olduk, hem de hakiki mânada bir traktör sa
nayiinin kurulmasına mâni olduk. Çünkü Tür
kiye'de gerçek mânada bir traktör fabrikası
nın kurulması, işlemesi en az 5 000, mümkün
se 10 000 traktör yapmasına bağlıdır. Yani ne 
kadar çok traktör imal ederse o kadar çok ma
liyet düşecektir. Şimdi Türkiye'de bu ortam 
elimizden gitmiş, montaj sanayii yüzünden. 
Ondan sonra da diyoruz ki, Türk çiftçisi tekâ
mül etsin. Vakıa bu A. P. Hükümetinin kaba
hati değildir ama, A. P. Hükümeti bunun üze
rinde şiddetle ve ısrarla durmak zorundadır. Şu 
basit gibi görünen işi halletmedikçe, Türk 
çiftçisini kalkındırmaya imkân olmaz. Çünkü 
bugün dünyada en pahalı ziraat âletini kulla
nan, en pahalı ziraat makinalarını kullanan, 
en pahalı ziraat vesaitini kullanan Türk köy
lüsüdür. Hükümetin imkânı çoktur, benim bu 
iddiamı tesbit için, beynelmilel piyasa ellerin
dedir, birçok ticari bültenler getirirler, mese
lâ bizim Türk köylüsüne bugün 54 000 liraya 
verdiğimiz traktörün 2 000 dolar olduğunu gö
rürler, Yani 18 000 liraya İngiliz çiftçisi kul
lanır, Amerikan çiftçisi kullanır, ama fakir 
Türk çiftçisi bumu 54 000 liraya kullanır. Zirai 
kalkınma bahanesi altında açıkgözler çıkar, 
firmalar, iç, dış tazyik yapar, ferguson ve saire 
birçok firma, alelade montaj fabrikası kurar
lar. Bir kere bunun bu kadar pazarı yok. Na
sıl çıkaracak bu maliyeti, bu masrafı? Pahalı 
satmakla. Bugünkü durumun doğuş sebebi bu
dur.' Halbuki muhterem arkadaşlar, gelmiş 
geçmiş hükümetler Türk köylüsünün imkânla
rını kullansalardı, bugün hissedarları Türk 
çiftçileri olan büyük bir Türk ziraaJt âletleri 
fabrikası kurulmuş olacaktı. Bunu evvelce de 
arz ettik, yine arz edeyim. Her hangi bir çift
çi bir tek traktör almak için Ankara'ya 3 - 5 
defa gelir. Bunun masrafı bin lirayı geçer. 
Bazan arazisi kâfi gelmez, kendisinden kefil 
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istenir. Bendeniz on tane tüccar kefil gösteren 
çiftçi bilirim. O kefil bedava .gösterilmez, o da 
çiftçiyi ayrıca istismar eder. Halbuki biz bu
güne kadar Türk traktör fabrikasını en iyi tip
te, köylünün tutacağı bir fabrika olarak kur-
saydık, meselâ tecrübelerle köylünün beğendi
ği mallar var, hiçbir firmanın reklâmını yap
mış olma >in isim vermiyorum, traktör 
tipleri vaı ~ tip üzerinde anlaşaydı ve de
seydi ki köylüye; ben sana bu traktörü verece
ğim ama, 2 000 liralık da hisse senedi alacak
sın. Seve seve alacaktı beyler. Yeter ki bura
ya iki üç defa gelip de o 2 - 3 bin lirayı sağa 
sola harcamasın. Seve seve verecekti. Efendim, 
her sene 5 000 traktör satıyorsak, 10 000 000 
lira, 10 senede 100 000 000 lira. İşte bu su
retle sermaye de teşekkül etmiş olacaktı. Ve 
hisse senetleri de Türk çiftçilerinin elinde ola
caktı. Tür'k köylüsü bizzat ziraat âletleri fab
rikasının ortağı olacaktı. Bunu söylemekten 
maksadım; kendi bünyemiz icaibı kötü veya 
iyi bâzı zaruretlerimiz icaibı tahsis halinde ver
diğimiz mallar var. Adam 'bu tahsisi almak için, 
efendim bir hisse senedi almasını şart koştuğu
nuz zaman, yahut o fabrikaya ortak etmek is
tediğiniz zaman zaten dünden razı.. Niçin bu 
usullere gitmeyiz de o zavallıları şu veya bu 
şekilde perişan eder aylarca şurada burada sü
ründürür, gayrimeşru yollarla paralarının da 
şuna buna geçmesine vesile oluruz? İşte muh
terem Hükümetimizin, bu gibi teferruat görü
len noktaları dahi ele alarak hem Türk Mille
tini parça parça, kısım kısım feraha kavuştur
masını, hem de yeni finansman kaynakları bul
masının mümkün olduğunu zannediyorum. 

Şimdi, İktisadi Devlet Teşekkülleri derken 
zannediyorum ki, bunların kârlı olması ve 
şahsi yatırımlarını çoğaltmak kâfi gelir. Hayır 
arkadaşlar, onların daha başka imkânları 
var. Demin arz ettiğim imkâna benziyen im
kânları var. Bugün Ereğli Demir - Çelik başta 
olmak üzere birçok fabrikalarımız mallarını tah
sis eder. Çünkü yeteri kadar mal çıkaramıyor. 
Faraza Ereğli Demir - Çelik Fabrikası demir 
verir, daha birçok müesseseler başka şeyler 
verir. Bu memleketin başka türlü de yine tah
sise tabi şekilde işliyen falbrikaları vardır. 
Bunlar ne yapar, arz edeyim. 

Arkadaşlar, iyi kullanılsa bu dahi büyük 
kuvvettir ve finansman kaynağıdır. Bugün 

memleket büyük bir inşaat, - tek bir noktayı 
misal diye veriyorum - faaliyeti içindedir. Tür
kiye'nin her yerinde her sene 10 binlerce, 
100 'binlerce bina yapılmaktadır. Çimento kâfi 
gelmiyor, demir kâfi gelmiyor. Ama mahdut 
yerlerde metallurji fabrikalarımıız var. Yani 
inşaat demiri çeken muayyen, mahdut yerler 
var. G-ayet kârlı bir sanayi haline gelmiştir. 
Basit bir çivi dahi bir mevzu olmuş. Şunu 
kolaylaştırmıyoruz, ufak bir gayretle kolay-
laştırmız. Meselâ Hükümet 'olarak densin ki, 

Anadolu'nun az inkişaf etmiş bölgelerinde şu şu 
şu fabrikaları kurduğun zaman ben sana de
mir tahsis edeceğim, iptidai malzeme olarak 
fabrikaların bâzı mahsullerini vereceğim, gibi 
bir kolaylık gösterdiğimiz gün oralarda yeni 
fabrikaların süratle ve Devlete yük olmadan, 
halkın kendi sermayesiyle doğduğunu görecek
siniz ve yeni iş sahaları açılacaktır. Şimdi aca-
ip haller görüyorum, bir misâl veriyorum; ge
çen gün bir fabrikaya gittim. Adam fabrikanın 
makinesini de kendi yapmış. İftihar edilecek 
bir hal, Yugoslavyalı bir Türk gelmiş oraya, çi
vi fabrikası kurmuş. Çivi makinesini de kendisi 
yapmış. Baştan aşağı, fabrika kendisinin eseri, 
bir kuruş döviz vermemiş. Ama buna lâzım 

'an iptidaî malzemeye gelince yok. Öbür ta
rafta da bir fabrika var, iddia ederler ki çalış
maz ama tahsis alır derler. Kimseyi itham et
miyorum Türkiye'de zaten pek çok düzeltilmesi 
lâzımgelen iş var ki, sen mi yaptın, ben mi yap
tım münakaşasına da lüzum görmüyorum. Çün
kü artık bu işi düzeltmek zamanı geldi. Düzelt
mekten başka bir şey de düşünmüyorum, suç
lu aramaya da lüzum yok, hepsi bu memleketin 
gocukları. Bu memlekette zaten bilerek suç iş
leyen Hükümet gelmemiştir, hain yoktur. Hü
kümetler gafil olmuştur, bilmeden suç işlemiş
tir, ama vatanperverdir, hakikaten Türk Mille
tini idare edenler öteden beri, Osmanlı Devri de 
dahil, hain yoktur. Hepsi vatanperver adamlar
dır, gafletten olmuştur. Ricam şu; eğilinsin 
bunlara. Şimdi adam fabrika diye bir şey kur
muş, kapısında kilit var, tahsis alır. Olmaz bu, 
nillî vicdanı incitiyor. Öbür adam kendi kafa
sıyla fabrika kurmuş, makinesini dahi kendisi 
yapmış, o adama tahsis verilmiyor. Sayın Ba
kanımın, bilhassa bu hususta nazarı dikkatini 
celbederim. Bunları misâl diye veriyorum. Tür-
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kiye'de bugün öyle ortamlar var ki, kanallar tı
kanmış; ihmâlden, şundan bundan, dikkatsizlik
ten. Hükümet olarak, emin olunuz, o tıkanık ka
nalların önündeki süprüntüleri şöyle açabilse-
niz ufak bir zahmetle, derhal millî ekonomiyle 
bir canlılık gelir. Halk hazır, ihtiyaç duyuyor. 
Bundan 20 sene evvel hazır değildi. Bendeniz 
20 sene evvel bir köye gidip de bir çiftlik sahi
bini veyahut zekîdir diye adamı teşvik edip sa
na şu şu şu damızlıkları verelim, efendim 10 
kilo, 20 kilo süt alırsın dediğim zaman verdi
ği cevap şu: Ne yapacağım fazla sütü, diyordu. 
Hiç unutmam, bundan 1 5 - 2 0 sene evvel bir 
hemşehrimi Ankara'ya gelmeye teşvik ettiğim 
zaman, Çorum'da çok para etmeyen sahasının 
Ankara'da kendisine çok kazanç sağlayacağını 
söylediğim zaman bana verdiği cevap şu oldu : 
Ben kâfi derecede kazanıyorum, fazla parayı ne 
yapacağım dedi. Buydu ortam. Ama şimdi öyle 
değil, halk yapmak istiyor, çalışmak istiyor, 
kazanmak istiyor. Devletin elinde bir çok imkân 
var, fakat anlaşılmayan tutumlar içinde hem 
halkın sanayileşmesine mâni oluyoruz, hem 
köylünün ileri gitmesine mâni oluyoruz, hem 
de ihracatçının ileri gitmesine mâni oluyoruz. 
Bana öyle geliyor ki, bu tutuk noktalar üzerin
de, Hükümet olarak durulduğu takdirde, Tür
kiye'deki iktisadi faaliyetin nispeti en az bir 
misli artacaktır. Ye ben, şahsen, Türk halkına, 
derin bir heyecan verilmek şartiyle, halkın şi
kâyetleri, ihtiyaçları dinlenmek şartiyle bugün 
kalkınmak için çırpman Türk Milletine, Devlet 
olarak yalnız öncülük yapalım, yalnız kolaylık 
gösterelim, ben bu plânın bu nispetlerin, bu hu
dutların çok fevkinde tahakkuk edeceğine inanı
yorum. Ama yalnız Devlet gücü ile, yalnız ver
gilerle, yalnız İktisadi Devlet Teşekkülleri va
sıl: asiyle bu kalkınmayı yapacağımız zehabında 
isek o zaman bu hedeflerin çok altında kalacağı
mıza inanıyorum. Hükümetten bütün istirhamı
mız, politikacılardan bütün ricamız halkın, mu
halif, muvafık, içinde bulunduğu şu ortamı teş
vik etmeleri, tutukluk yapan noktaları, halkın 
şikâyetçi olduğu noktaları yukarı makamlara 
ulaştırmaları, Hükümetin de bunlar üzerinde 
dikkatle durarak küçük görülen şu hususları 
ehemmiyetle dikkate alarak Türkiye'deki geliş
me karşısında Hükümet kademelerinin daha 
dikkatli, daha ilgili, daha teşvikkâr, daha anla
yışlı olmasını sağlamaktır. 

Bugün Anadolu halkına, geri kalmış bölge
lere refah ve serveti götürmeye mecburuz, di
yoruz. Bunu muhalif, muvafık kabul ediyoruz; 
\ e bunun usûllerinin de, zannedildiği kadar 
müşkül olduğunu kabul etmiyorum. Bunun 
usûl ve çârelerini halk bize gösterebilir. O iti
barla ben plânda Hükümetin bu hususları gö
zeteceğinden emin olarak, bahsettiğim noktala
ra eğileceklerini ümit ediyorum. 

Ayrıca emlâki ve toprağı olan halka hitabe-
decek bir finansman kaynağı ve kredi mevzuu 
üzerinde durmalarını hassaten rica ediyorum. 
Bankalar ticari esasa göre çalışıyorlar. Bu hal
kın gücüne gidiyor. Makara satan tuhafiyeciye 
elli bin lira kredi veren bizim ticari kredi zih
niyetimiz bir milyon liralık emlâki olana 200 
bin lira vermez. Bir sanayi yatırımı için bugün
kü kredi zihniyetini kâfi görmüyorum. Gerçek 
bir kalkınma için, bilhassa bölgeler arası denge
li bir kalkınma için, kredi ve finansman usûlle
rini değiştirmek, millî bünye ve imkânlara uy
durmak zorundayız. 

Beni dinlediğiniz için, sabrınızı suistimal et
timse özür diler ve teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Cavit Tevfik Okyayuz, 
buyurun. 

Bir takrir gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Memleketlin kaderi ile ilgili bu mevzu üze

rinde konuşmak arzu eden değerli arkadaşları
mızla imkân vermek maksadiyle şahısları adına 
yapılacak konuşmaların 30 dakika ile taJhdide-
dilımesi hususunun oya sunulmasını arz ve telk-
lif ederim, 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Okyayuz. 
OAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başıkan, muhterem senatörler; kısa oıla-
calk mâruzâtıma başlamadan .memleketin mu
zaffer geleceğine en verimli yolu çizmekte, bi
ze ümit ve hattâ güven veren bir hüvviyett ve 
kıymette görünen İkinci Beş Yıllık Plânın ha
zırlanmasına emek ve dilek katan bütün onem-
leıket çocuklarınla teşekkür etmek istiyorum. 
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Sayın senatörler, İkinci Beş Yıllık Plânın 
memleket realitelerine dayanan bir stratejisi 
olduğu açıkça görülmektedir. Hedeflerin seçi
minde makro büyüklüklerle ilgili analizlerin 
değerlendirilmesi; çeşitli kesimlerdeki çalışıma-
larla projelerin kıymetlendirilmesi ve bunların 
birleştirilerek plân hedeflerinin tesbiti ilmî ve 
gerçekçi bir çalışma sistemi olarak isabetli gö
rülmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın ağır ve zor şart
lara rağmen vazife ve mesuliyet fikrinin ahlâ
kına ve ileri fikriyatına sahip insanların elin
de muvaffak olduğu bir gerçektir. Plân hedef
leri ve stratejisinin dayandığı temci ilkelerde 
büyük değişikliklerin olmaması, memleket ik
tisadi şartlarının ve çalışma potansiyelinin zor
landığı bir hakikatin içinde kalmak zaruret ve 
mecburiyetinden doğmuştur. Yaşanılan hayatın 
ve verilen tatbikatın kazandırdığı tecrübelerin 
öğrettikleri ile plân stratejisinin daha da mü
tekâmil ve çok ileri .bir hüviyet arz etmesi, bu 
hizmet sahasındaki hizmet ve aşk şevkinin ve 
fiilî kıymet ve kuvvetin yeni bir dedili olmalı
dır. 

Plânın hukukî ve sosyal yapısına ve hattâ 
iktisadi karakterine hâkim, ilke; hürriyet için
de kalkınma inanışının fikri ve ahlâki nizamı
na bağlı kalmak, bağlı olmaktır. 

Plânın, memleket millî potansiyelini en 
faydalı ve en iyi şekilde kullanmak fikri için
de ve peşinde değerlendirdiği nizam; Anaya
samızın getirdiği temel haklara riayet ve hür
met etmenin mutlak ölçüsü ve sosyal adaletin 
sevindirici gerçeğine uygun olarak işliyeceği 
hakkındaki büyük hedefi, elbette vatan sathın
da muzaffer ümitlerimizin haysiyet ve hüvvi-
yet içinde gelişimine en titiz ve en ciddî ölçü
lerle bağlılığımızın hukukî ve hakiki delili
dir. 

Muhterem sentöıier; tasarruf fikrinin ve ta
sarruf hareketinin yürütülmesinde ve hesaplan
masında halkın, istihlâk seviyesinin asla ve 
mutlaka bugünkü ölçüsünden düşürülmemesine ve 
yaşama ihtiyaçlarının müspet ve mükemmel gelişi
mine hizmet ederek, aynı zamanda tasarruf 
gayretlerinin devamına emek ve dikkat sarf 
edilmesi; sosyal adaletin, millete hep birden 
hizmet fikrinin muzaffer bir mekanizması ola
rak büyük bir değer almaktadır. Plân hedef 

ve stratejisinin fikir ve realite yönünden gü
ven verici ve ilkesi, kanaatimiz odur ki, bura
da hiçbir suretle riyazi ölçülere ve ilmî ger
çeklere dayanmadan yapılan bâzı tenkidlere 
rağmen, ışıklı ve aydın bir yolun altın anah
tarı olarak insanların elinde, çıkan ve çıkarı
lacak olan bütün zorlukları yenerek memleke
te zafer kapısını açacaktır. Tasarrufla kalkın
manın, yatırım realitesi yönünden birbirlerine 
olan nisbeti hepimizce bilinmektedir. Bu ger 
çek için de tasarrufu artırmak .bahsinde plânın 
getirdiği hükümleri elbette neticeye müessiri-
yeti bakımından büyük ehemmliyeti vardır. İler-
liyen bir hayat gücü ile, gayrisârfi millî hâsıla 
için de tasarrufların % 22,6 nisbetinde artaca
ğını kabul eden bir nizamın bu neticeyi sağ
lamakta düşündüğü ciddî ve isabetli tedbirler 
mutlaka işler hale getirilmelidir. Çünkü bu, 
plânın ve memleketin kaderi ile alâkalıdır. 

Sosyal adaletin bir fikir ve bir sosyal hâdi
se olarak bünyesine hükmeden, işler nizam ne 
olmalıdır? Hedef ve strateji; bu gerçeğin fa
kirliği taksim ederek yaygın hale getirmek su
reti ile değil; artacak gelirin ve gelişecek re
fahın adalet ölçüleri içinde bütün ımeımleket 
çocuklarının, alacakları paylarla ve kalkınma 
hamle hareketimizin getireceği fedakârlıklara 
vatandaşların âdil ölçüleri içinde katılması ile, 
hakiki sosyal hüviyetine katılacağı inancı için
dedir. Memleket 'gerçeklerini belli ve belirli 
bir hesabın ve işler bir nizamın içinde memle
ket hayırına kullanılan; bu türlü bir sosyal 
adaletin tahakkukunda bir esas temel olarak 
mütalâa ve kabul edilmiştir. 

Ekonomik hedeflerde; •% 7 oranında bir kal
kınma hızı kabul edilmiş bulunuyor. Plân dev
resinde millî gelirin % 40 artması da hedef 
olarak kabul edilmiştir. Bu, yıl da %7 Mk bir 
kalkınma hızına tekabül etmektedir. Şüphe yok-
ki, bu, kalkınan Türkiye için hakikatte asgari 
bir hedef niteliğindedir. Hesabedilmıiştir ki, bu 
hedefe varmak için dahi gayrisâfi millî gelirin 
yılda ortalama 22,5 nun yatırımlara ayrılması 
gerekmektedir. 

Sayın senatörler;, kalkınma plânı, milletin 
anatercihlerine ve arzularına uygun olarak ha
zırlanmıştır. Adam 'başına geliri, hızla ve de
vamlı olarak artırmayı hedef alırken, öte yan
dan çeşitli gelir grupları ve bölgeler arasında 
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dengeli gelişme sağlamak, çok sayıda vatandaşa 
iş imkânları açmak, kalkınmanın nimet ve külfet
lerinin fırsat eşitliğine, sosyal adalet ilkesine 
ıgöre paylaştırılması yolu ile, iktisadi ve sosyal 
düzenimize istikrar içinde gelişme imkânı ka
zandırmak elbette isabetli bir gidişin muzaffer 
gerçekleri kıymetindedir. Yurdun bütün kaynak
larının hızlı bir kalkınmaya yöneltilmesi ve istih
sal âmillerinin, çeşitli kullanıma usulleri arasın
da en verimli sonucu verecek bir dağılmanın öl
çüsü içinde işlemesi, üzerinde dikkatle ve gayret
le durulması gereken bir tatbikat olarak elde tu
tulacaktır. 

Plânda temel ilke; çeşitli sektörler için geliş
me gücünü en iyi değerlendirecek hızlı ve den
geli bir gelişmenin sağlanması fikri olmuştur. 
Kalkınma hızının bütün sektörlerde kabul edi
len ölçüler içinde tahakkuku ve topyekûn kal
kınma hızına yeterli bir netice vermekte, Plân 
hedef ve stratejisinin kabullendiği miktar içinde 
erişilmesi, şüphe yok ki iesas gaye olmalıdır. Bu 
fikrin gerçek olarak düşünülüşü ve kabul edilişi, 
büyük çabaların gücü ile erişilecek ve daha çok 
maddi istihsal kapasitesinin çok daha artar ve 
iyi işler hale getirilmesi ile mümkün olacaktır. 
Bu, hedefin bilinerek ve görülerek seçilişine bir 
delil olarak çok ümit ve güven vericidir. Şüphe 
yok ki, bütün vatandaşların insanlık haysiyetini 
yakışır fikrî, ekonomik ve sosyal bir seviyeye 
ulaştırılması yenilmiyen bir cehtin eseri ve za
feri olacaktır. 

Sayın senatörler; bu türlü müspet neticelerin 
tahakkuku plânın, iktisadi ve sosyal hayatımızın 
gelişmeye ve bu ilerleme istikametinde yerleşme 
rahatlığını ve gücünü yatırımların hesabedilen 
hizmet sahalarına dağılımını temin ederek sağla
mak mümkün olacaktır. Bizim müşahedemize gö
re, plânının hukukî ve fikrî bünyesinde bu te
mel hakikat mevcuttur. Bunun tahakkuk edeme
mesi hali, fikrimce plânın topyekûn kendi hu
kukî, fikrî ve sosyal varlığını büyük ölçüde ze
deler. Bu vesikanın hukukî ve fikrî bünyesıine 
ruh katan hâdisenin, Türk milletinin imkânları 
•en iyi ve en faydalı şekilde kullanmak arzu ve 
aşkımızın fikrî heyecanı olduğunu düşünerek 
İkinci Beş Yıllık Plânın her sektörde kalkınma 
hızını kabul eden ölçüler içinde değerlendirece
ğine dnanıyoruz. Plânda temel ilke; çeşitli sek
törler için gelişme gücünü en iyi değerlendirecek 

hızlı ve dengeli bir gelişmenin sağlanması fikri 
olmuştur. İktisadi, sınai, zirai, her mânası ile 
sosyal yönden daha sağlam bir yapıya sahibol-
mak arzusu, millî ve müstakbel hayatımızın za
fer temellerini bilgiye ve gerçeğe dayamak zaru
retinden kaynak ve kuvvet almalıdır. Biz bu gö
rünür neticenin kazanılacak saadetine inanıyo
ruz. Bu emniyetimiz vazifelilerin, plân hedef ve 
stratejisinin tahakkuku yolunda her türlü tetbiri 
en isabetli alacaklarına güven ve inanışımızdan 
gelmektedir. 4 ncü cilt, sayfa 9 daki cetvel, ana-
sektörlerdeki katma değer artış hızını vuzuhla 
tesbit etmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın yatırım hacmi, hepi
mizin gördüğümüz gibi birinci beş yıla nazaran 
çok büyümektedir. Bu miktar 65 milyardan 151,5 
milyara çıkmış bulunuyor. Bu büyüklük, gayri-
sâfi millî hâsılaya göre de Beş Yıllık Plân ora
nından büyüktür. Bu iktisadi bir zaruretin ve 
gelişmenin normal neticesi olarak plânda tam fik
rî bir isabetle kıymetlendirilmiştir. Böyle olun
ca, bu plâna büyük plân demeye hakkımız olma
lıdır. Her yıl sermaye hâsıla kat sayısı da art
maktadır. Bu, plânın gerçekçi hüviyetinin bir 
aksi olmuştur. Birinci cilt 19 ncu sayfadaki kay
naklar ve harcamalar cetveli bu işleyici vuzuhla 
tesbit edilmiş bulunuyor. 

Muhterem senatörler, vergi tahakkuk ve tah
silatının kanunların sevk ettiği mükellefiyetler 
ölçüsünde müessiriyetle işler hale sokulmasını, 
vatandaşın kanunların getirdiği cebri nizam için
de kendine düşen ve kendi ölçüsü içinde mükel
lefiyete katlanmasını sağlıyacak müessir bir teş
kilâtlanmanın faydası hepimizce bilinmekte ve 
istenmektedir. Plânın gayeleri arasında ifade 
edilen, vergi potansiyelimizin daha gerçek şekil
de değerlendirilmesi anlayışı, kalkınmamızın 
esas temellerinden biri, belki birincisi alarak bü
yük ehemmiyet almaktadır. Plân bu istikamette
ki yürüyüşü ile âdil bir vergi tatbikatının gelir 
dağılımına getirileceği müspet hizmeti ve netice
yi kuvvetle değerlendirmiş olacaktır. 

Sayın Senatörler, hürriyet içinde, refah ari
yan Türk milletinin fakrü zaruretinden yer yer 
ve zaman zaman politika edebiyatının kışkırtıcı 
metodunu kullanarak bahsedenler, lüks tüketim 
maddelerinin vergilendirilmesi hükmünü bilmem, 
bizim sempatimizle karşılamanın fikriyatını ifa
de edip, sevinidirici hissiyatını duyacaklar mıdır? 
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Bu memleketin müspet ve mükemmel gelişmesi
nin ve Türk milletinim topyekûn refah ve saade
t i fikrinin gerçekten sahihi olanlar, bu hakikat
leri yürekten alkışlamanın cesaretine sahibolma-
lıdırlar. 

Şüphe yokki, tam çalışma esasına göre 
istihdam imkânlarının genişletilmesi, müta-
rakki vergiler, halk kütlelerinin yararına ge-
nişliyen ve dengeli bir şekilde dağılan kamu 
hizmetleri, kişilerin yetişme ve gelişmelerin
de fırsat eşitliği ve gelir farklarını azaltıcı 
yönden diğer politikalar, sosyal adaletin ger
çekleştirilmesinde kullanılacak başlıca vasıta
lar olacaktır. İktisadi ve sosyal hareketler 
hacminin genişlemesi ve gelişmesi neticesi, ar
tacak iş imkânlarının istihdam gücünü artıra
cağı fikri, şüphe yokki, bir gerçeğe istinadet-
mekt edir. 

Sayın senatörler, ben şu ciheti açıklıkla 
tesbit ve ifade etmek istiyorum ki; Türki
ye'de insan hürriyetlerinin ve haysiyetlerinin 
feda edilmesi pahasına tam istihdam, hiçbir 
zaman istenilen bir hedef mahiyetinde ve 
kıymetinde değildir. Hürriyet içinde kalkın
ma kararımız, , tarihte bir tarih yaratmanın 
gücü ile dolu millî hayatımız, bu türlü mâ
nevi hayat ve haysiyetten mahrum bir yığın 
yaratmamıza mutlak olarak engeldir ve dai
ma engel olacaktır. 

Plân hedefleri içinde fiyat artışlarının kal
kınmayı zorlaştırıcı niteliği üzerinde durula
rak bu hareketlerin ciddiyetle ve ehemmi
yetle takibedilmesi kararı çok yerinde bir 
davranış kıymeti taşıyor. Fiyatların artışı 
ekonomide duraklamayı, hattâ gerilemeyi tah
rik ve intacedecek ehemmiyette iktisadi bir ha
reket olarak, kalkınma içinde iktisadi ve 
sosyal düzenin her yönden zararına olup onu 
yer yer tahribedebilir. 

Sol ve onun fikir adamları, sermaye ha
reketi durr** ve büyümezse ve çok yıllar ev
vel, yatırımların durması halinde hayat ha
reketini ve ilerlemesinin tevakkufu dolayı-
siyle emniyetsizliğin korkutucu şekilde arta
cağını ve onların istediği tahripkâr huzur
suzluğun geleceğini açıkça ifade etmişlerdir. 
Bu sebeple sermaye piyasası meselesi, iktisadi 
düzenin, sınai cihazlanmanm ve sosyal saa
detin gelişip yerleşmesinde en müessir bir 

âmil olarak yer ve değer almaktadır. Kanaa
timiz odur ki, plânın bu sahadaki hükümleri 

I bu ağır ciddî gerçeği easaretle kapsıyacak 
niteliktedir. 

Halen kalkınma hareketlerimizin verimli 
ve ölçülü gelişiminde kesin olarak lüzumlu 
dış kaynaklara ihtiyacın bu devrede azal
tılması hedefi, millî ve iktisadi hayatımızın 
yeterli bir güce erişmesi yönünden çok arzu 
edilen bir gaye olmak kıymetindedir. . Dış 
ödemelerde dengeyi hızlı bir kalkınma zor
luğu içinde temin etmeye • çalışırken uğranı
lacak zorlukların yenilmesi meselesi, düşün
dürücü bir ağırlık taşıyor. 

Bu zorlukları yenebilmek için müspet bir 
tedbir olarak, alınacak kredilerin, kalkın
ma kredisi vasfında olması, uzun vadeli ve 
düşük faizli ödemesiz dönemli bulunması bah
sindeki plân kanaatleri yerinde ve isabetlidir. 

Muhterem senatörler, köyden fışkırmıyan 
ve nimetlerini köye götürmiyen bir kalkın
manın mümkün olacağına inanmıyan, köy ve 
köylü meselesini bir beşeriyet ve medeniyet 
meselesi sayan insanların, kalkınma plânın
da, köy nüfusunun imkânlarının değerlendi
rilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında mües
sir olarak iktisadi ve sosyal tedbirlere ön
celik tanıması, gayet yerinde ve isabetli 
bir davranıştır. Köylerin ve köylülerin sosyal 
hayatına, üretim ve eğitimine taallûk eden 
ihtiyaçlarını karşılamak Türk milletine hiz
metlerin büyüğünü yapmaktır. Köylülerimizin 
büyük ekseriyeti ile ömürlerini harcadıkları 
istihsal hayatındaki gayretlerine yeni tekno
lojik usulleri getirecek, daha fazla ve daha 
ucuz üretim imkânlarının sağlanması, eko
nomik yapımıza yeniden kuvvet ve nitelik ka
tacaktır. 

Sayın senatörler, ormanların içinde veya 
yakınında yaşıyan köylülerimizi, Allahm ni
metlerinin hırsızı olmak hicabından ve ıstıra
bından kurtarmak karamda olan bir inanı
şın, plânda bu istikamette yapıcı bir dav-
ranij getirmesi tabiî ve sevindirici bir ne
ticedir. Plânda (Orman - halk ilişkileri or
manların işletilmesi ve korunması bakımından 
düzenlenecektir ) hükmü ile bu istikâmette 
kati ve nıüeessir tedbirlerin lüzumu aşikâr 
olarak kabul ve sevk edilmiştir. Memie-
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keti sevmenin gerçek hissiyatına ve iftiharına 
sahip her vatan çocuğu ormana karşı ola
maz. Yalnız bugün bu memlekette portakal, 
limon, elma, fındık ve muz bahçeleri hali
ne gelmiş, normal ve verimli bir işletme için
de büyük imkân sağlamak birçok yerlerin, 
orman hudutları içindedir, iddiası ile sökülmek 
istendiği ve sahilerinin mahkemelere sevk 
edildiği acı bir hakikattir. Orman sorunla
rının en mühimleri isabetli bir teşhisle tes-
bit edildiği veçhile, arazi üzerindeki nüfus' 
baskısından doğmaktadır. Bu baskıyı, geçim 
imkânları en iyi şekilde artıracak üretim ar
tımı ile karşılamanın tedbiri aşikâr olarak, 
kültür arazisinin ormanların erozyon yönün
den sağladığı faydaları da birlikte değer
lendirmek sureti ile kıymetlendirilmesi yolu 
ile kazanabileceğine bir insan olarak plânın 
bu istikâmeteki hükümlerinin büyük bir haki
kati kapsadığı inanışındayım. 

Sayın senatörler, büyük milletimizi ümit 
devrinden alıp, güven devrine götürmenin 
cehti, evvelâ bu büyük dâvaya inanmakla ka
zanılır. inananlar daima muzaffer olacaktır. 
Türk iktisadiyatının kalkınmamızı sağlrya-
cak hayatiyeti vardır. Nitekim, inanan bir in
sanın mânevi ve fikri bütünlüğü içinde Sayın 
Başbakanın Karma Bütçe Komisyonundaki ve 
Senatodaki hükümleri plânın ruhuna hâkim 
bu yapıcı gücü bütün açıklığı ile ifade etmeyi 
bilmiştir. 

Kalkınmanın yalnızca bir edebiyat telâkki 
edilmesinin fevkalâde tehlikeli bir düşünce 
olduğunu, vatandaşın yapıcı emeği ve ya 
pıeı gücünün doğru istikâmete sevk etmer^ 
çok faydalı olacağını ve Türk istikbâliır^ 
önüne durmak istemenin, millî ahlâk yö 
nünden ağırlığının herkes tarafından bilin
mesini ifade eden Sayın Başbakan her yön
den haklı bir inanış ve davranış içindedir. Bv 
melekette Anayasa ile tesis ve temin edilmip 
nizam ile hür bir rejim içinde çalışılacak, 
hiçbir şart içinde maddi ihtirasların tahrik 
ettiği sınıf mücadelesi içine düşülmeden aile 
ve çalışma nizamı korunacak ve bu yolda 
temel hükümler muhafaza edilerek iktisadi ve 
siyasi istikrar mutlaka sağlanacaktır. Bura
da yapılan bâzı iddia ve tenkidler hilâfına. 
plân tamamen memleket realitelerine da

yanmaktadır. ilmî bir hüviyeti vardır. Riyazi 
münasebet ve ölçüler içinde bir bütün olmayı 
bilmiştir. Hiçbir zaman israfçı bir karak
terde değildir. 

Sayın senatörler, plân hakkındaki konuş
mamı ; müspetin, gerçeğin, imkânın ve yapıcı 
bir emeğin, imanlı ve eşitli bir gaye peşinde 
ve tam bir bağdaşma ve kaynatma içinde 
olduğu ve olması gerektiği inanışı ile bitiri
yor ve yarınlara, daha güzel yarınlara ina
nan] arın olduğu güveni ile büyük Senatoyu 
ve Sayın Başkanını hürmetle selâmlıyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Anburun. 
TEKİN ARTBURUN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık 
Plânın tertibinde genel olarak iktisadi kalkın
manın yılda % 7 ye kadar bir olan oranda ol
ması keyfiyeti hedef ve gaye olarak alındığı gö
zükmektedir. 

Türkiye'nin bugünkü durumu ile çağdaş di
ye kalkınmış millet ve memleketlerin varmış ol
dukları (iktisadi, kültürel, teknik, sosyal, aske
rî ilâh... gibi) yani topyekûn kalkınma seviyele
rinin derece ve hudutlarını karşılaştıracak olur
sak, her yönden olan açığın ve gereğinin insanı 
korkutacak kadar büyük olduğu dikkate çar
par. Bu türlü bir açığı yıllık % 7 kalkınma hı
zını öngören yava§ ve mütevazi plânlarla kapat
maya çalışmanın ne kadar zaman alacağını acı 
acı düşünmemiz gerekir. Kaldı ki, bu geçecek 
uzun yılların hemen hepsinin mutlak huzur ve 
sükûn içinde, sulh içinde geçmesi de ayrı ve im
kânları elimizde olmıyan bâzı ağır şartlara da 
bağlı bulunmaktadır. Bu arada, diğer kalkınmış 
milletlerin bu müddetler zarfında ve her sahada 
vapacakları ilerleme hamleleri ile bilhassa yük
sek teknik ve ilmî sahalarda olan açığı mütema
diyen artıracakları da kaçınılmaz bir hakikat 
olacağına göre, Türkiye'nin kalkınma meselesi
nin artık böyle yavaş ve temkinli ve uzun za
man istiyen plânlarla değil, fevkalâde dinamik 
ve topyekûn bir kalkınma hamlesi bir kalkınma 
savaşı şeklindeki konsepsiyonla yapılması ge
rektiği kanaatina varmamız icabeeder. 

Son yıllarda, gözlerimiz önünde cereyan eden 
Almanya ve Japonya kalkınmasındaki dina
mizm ve şayanı hayret başarıları misal olarak 
alırsak, hiç olmazsa gelecek 5 yıllık plândan iti-
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baren Türkiye'nin kalkınmasının da o tarzda l 
bir dinamizmle icrasının öngörülmesini ve bu 
hususta şimdiden gerekli etüt ve tedbirlere ve 
çalışmalara girişilmesini temenni ederim. Bu 
'tarzda bir kalkınma güçtür. Bütün millet ve 
memleketin her türlü kaynakları ile ve güderi 
ile âdeta bir savaş haline girmesini istilzam 
eder. Fakat, artık kaybedecek zamanımız kal
mamıştır. Türkiye'yi ve Türk milletini her yön
den milletlerarasındaki lâyık yerine yükselmiş 
görmek istiyorsak bu savaşı, bu fedakârlığı göze 
almalıyız. Türk milleti bu savaşı verebilir, bu 
dinamizmi gösterebilir, yeter ki, hükümetlerin. 
idarecilerin, liderlerin, milletin kudret ve ka
rakterine ve cesaretine olan inançları aynı dina
mizm ve ölçüler içinde ve daim olsun. 

&aym arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Plânın 
tamamlanması ve başarıya ulaşabilmesi için Tür
kiye içinde ve dışında istikrarın, yani sulhun, 
huzur ve sükûnu temin edilmiş olması keyfiyeti 
ilk ve anaşart olduğu bedihi bir hakikattir. Du
rum böyle olunca, hükümetler tarafından her 
şeyden evvel bu şartın yerine 'getirilmesi için 
kesin ve emniyetli tedbirler alınması yanında. 
bütün milletçe (yani partiler, müesseseler, fert-
lerce) aynı gayede samimiyetle birleşip memle
ket içindeki istikrar ve huzuru sağlamak ve de
vam ettirmek hususunda gayret göstermeleri de 
şarttır. Temenni ve inancımız bu olgunluğun 
gösterileceği yönündedir. Yalnız, Türkiye dışın
da ve bizi mühim derecede etkiliyecek olan si
yasi bu'hranları, silâhlı çatışmaları, harbleri ön
lemek ve bunlara mâni olucu tedbirler alabilmek 
keyfiyeti hükümetlerimizin ve milletimizin elin
de değildir. 

O takdirde plânın tatbikatı ne olacak? Han
gi kısımlar duracak? Bu mühim hususlar plân
da zikredilmiş değildir. Bu keyfiyet İkinci Beş 
Yıllık Plânın kabili tatbik olmasının veya ta
hakkukunun belli başlı garanti faktörü oklusu
na göre şu hususların dikkat nazarına alınması 
icabederdi : 

A) Memleket ve milletimizin en mühim ve 
hayati sahalarını kapsıyan ve etkiliyen plân bö
lümlerini her türlü tehlikelerden kurtarılacak 
tarzda ve (zaman) faktörü gereğince de kıymet
lendirilerek biran evvel kuvveden fiile çıkarıl
masını temin edecek birtakım öncelik sıralarına 
priyoritelere ayrılması faydalı olurdu. 

I B) 'Muhtemel mevzii bir harb hali (meselâ 
Kıbrıs yüzünden) büyük tabiî birtakım âfetler, 
mühim ihracat kazançlarımızın kaybolması, bü
yük grevler, plânda hesaplanmış ve dayanılmış 
olan özel ve dış sermayelerin beklenenden çok 
aşağıda kalması ilâhiri gibi hâdiseler karşısın
da plân bölümlerinin tahakkuk alternatiflerinin 
önceden mülâhaza edilmesi ve gerek plân, gerek 
kaynakça bâzı yedekler hesap ve temin edilmesi 
icabederdi. Plânda bu hususlar mezkûr değil
dir. 

C) Çok mühim olmasına rağmen İkinci Beş 
Yıllık Plâna girmemiş olan - belki de finansman 
yönünden - büyük ve çok mühim bâzı teşebbüs
lerin «meselâ İstanbul tünel inşaatı, yeni bir 
gemi inşaat müessesesi, atomdan istihsal edilen 
enerji istasyonları kurulması, bâzı yeni büyük 
maden, işletmelerinin açılması, turistik yönden 
hakiki beynelmilel bir hava limanı tesisi, yeni 
i et ve helikopterlerin alınması ilâhiri gibi» yine 
bu plân devresi esnasında her hangi bir yol ve 
fırsatla finansman ve imkân çıktığı takdirde 
«Plânda dâhil değildir» diye ret mi edilecektir! 
Bu plânda bu fırsatlardan istifadeye imkân, ve
recek kapıların açık bırakılmış olması gerekir
di kanaatindeyim. 

Şu mühim hususlar da plânda sarih olarak 
yer almamıştır : 

a) Memleketimizin ve milletimizin (sivil ve 
pasif hava savunması ve koruması) yönünden 
çok büyük eksiklikler mevcudolmasma rağmen 
plânda ne nazari ne de amelî yönden bir hazırlık 
veya. yatırım öngörülmemiştir. Ulu tanrı bizleri, 
günün birinde bu gibi ihmaller yüzünden yüz 
milyarların toptan mahvolmak tehlikesine giri-
verdiğini görmek talihsizliğinden korusun. 

b) Bu gibi hızlı ekonomik kalkınma devre
leri esnasında, sonunda yine memleket ekono
misi yönünden büyük zararlar ve tehlikeler ya
ratmaya sebebolan büyük sermaye kapitülasyon
ları (kartellerin) zuhuru çok muhtemel olduğu 
halde, hattâ hattâ zamanımızda bile bu havayı 
yaratmaya başlıyan bâzı ekonomik hegemonya
ların kurulduğu hissedilmekte olmasına rağmen 
plânda bu tehlikeleri karşılayıcı sarih ve kesin 
tedbirler ve hükümler zikredilmemiştir. 

e) Geçen 1960 yılından sonra birçok saha
da ve birçok yerlerde birçok fabrika, imalâtha
ne, şirket ve ticarethane ilâhiri gibi kıymetli 
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ekonomik müesseseler kapanmış bulunmaktadır. 
Bunların bir kısmının yeniden faaliyete geçebi
lecek durumda olduğu şüphesizdir. Plânda bu 
gibi yan fırsatlardan ve imkânlardan istifade 
meselesi dikkate çarpmamaktadır. 

Sayın Başkan ve sayın arkadaşlarım; netice 
olarak : Her şeye rağmen bu plân tamamen 
millî bir hüviyeti haiz olup Türk milletinin, 
Türk vatanının refah ve saadeti ve istikbalinin 
teminat altına alınması gaygusu ve emeli ile ter
tiplenmiş ve bu gayeye varmak için her türlü 
gayret ve imkânları birleştirmeye çalışmış bir 
muhassala ve bir ulusal hedeftir. Keyfiyet böyle 
olunca ve plân bir defa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından onaylanıp kabul edilince de 
artık millî bir plân damgasını da resmen haiz 
olacaktır. Bu takdirde ise, artık parti ayrılığı 
'gözetilmeden ve bütün milletçe, bütün imkânlar
la bu millî hedefe ulaşmanın samimî gayreti için
de bulunmamızın şart olduğu kanaatinde birleş
memiz de iktiza etmektedir. 

Ayrıca; Parlâmento olarak bizler de bütün 
milletle beraber ve onun adma bu plânın koru
yucusu, kontrolcüsü yerinde bulunmaktayız. Bu 
yüzden bu plân tam bir başarı ile tatbik edildiği 
zaman sevinci ve şerefi de cümlemize aidolacak 
ve biz de çocuklarımıza daha zengin, daha mü
reffeh, daha ilerlemiş bir çatı, bir vatan bırak
manın şerefine ve bahtiyarlığına ereceğiz. Tanrı 
bize o günleri biran evvel göstersin. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Savın Hikmet îşmen. 
HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan sayın senatörler, İkinci Beş Yıllık Plânla il
gili eleştirimizi yapmadan önce memleketimizin 
kalkınması için neler yapmamız gerektiği husu
su üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Tarihi eski ve zengin Türkiye'miz bugün az 
gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Az ge
lişmiş ülkeler gözden geçirilirse Türkiye hariç 
hepsi ya tam sömürge veya yarı sömürge olmak
tan sıyrılıp bağımsız ve kalkınma çabaları içe
risinde oldukları görülür. Oysa Türk Milleti 
uzun tarihi boyunca tam bağımsız yaşamış ve 
vakit vakit ileri bir memleket durumunda olup 
Birinci Dünya Savaşı sonlarında emperyalist 
kuvvetlerin hücumlarını karşılamış ve bütün 
dünya milletlerine bağımsızlık savaşının görül 
ıııemiş örneğini vermiştir. 

[ Bugün Türkiye'nin yaşaması için kalkınma
sı, kısa zamanda kalkınması gerekmektedir. 

Kalkınmamızın başlıca şartlarından biri sa-
j nayileşmektir. Elbette ki, diğer sektörlerin ge-
j üşmesi sanayileşmeyi itecektir. Sanayileşmenin 
I gereken hizmeti görebilmesi, diğer ileri memle-
1 ketler sanayii seviyesine ulaşmakla mümkün ola-
i çaktır. Nitekim Sayın Başbakanın da çeşitli ko

nuşmalarında bu fikri teyideden beyanlarını işi-
İ tiyoruz. Kalkınmanın sanayileşmek demek o'l-
| duğunu, sanayileşmenin yabancı ileri memleket-
ı lerle rekabet edebilecek tesisler kurmak demek 
I olduğunu, bunun da ileri teknoloji kullanan bü-
! yük üniteler kurmayı gerektiğini kabul etmişi er-
| dir. Bundan başka dünya milletleri muvace-
I hesinde eşit haklara sahibolmanın ve bağımsı z-
j lığın ancak iktisadi güçle sağlanabileceği ve hız-
I la kalkınabilecek hayatiyetin Türkiye'de bulun-
İ duğunu temel inancımızdır. 
I Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu şartları 
i göz önünde tutarak böylesine başarılı bir sa-
1 nayileşmeyi mümkün kılacak güçlü bir kapita-
I list sınıfımızın olmadığı hepimizce malûmdur. 
i Türkiye'de sermayedar sınıf daima Devletin ya 
! da yabancı sermayenin desteğiyle ayakta dıır-
I maktadır. Böylece bu sınıftan Türkiye'nin fcal-
I kmması için fayda beklemek yersizidir ve boş 
| bir hayaldir. Batının gelişmiş memleketlerinin 
ı izledi<?i yolun bizim bugünün şartlarına uygun 
| olmadığı meydandadır. Bu memleketlerin kapita-
j list sınıfları kendi halklarından başka müstem-
j leke halklarını da sömürerek sermaye teraküm 

ettirmişlerdir. Bizim bugünün şartlarında müs
temleke sahibi olmamız bahis konusu olmadığı 

j gibi Anayasa düzenimizde halkın bir kısım ser
mayedar tarafından sömürülmesine imkân ver
mez. 

j Bundan ötürü sanayileşmemizin itici gücünü 
Devlet sanayiinin yani İktisadi Devlet Teşek
küllerinin sağlaması zorunludur. Böyle olunca 
en başta gelen tedbirler köklü bir vergi refor-

I mu yapılması, dış ticaretin, bankacılığın, sigor-
J tacılığın devletleştirilmesd suretiyle havadan 
J yapılan büyük kazançların şahısların eline geç

mesini önlemek ve kamu sektörünü güçlendir
mektir. 

Bu suretle büyük gelirler şahıs ellerine ge
çip heba edilmesi, verimsiz şekilde kullanılması 

1 önlenmiş olacaktır. 

— 139 — 
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Kalkınmış ya da kalkınmakta olan ülkelerin 
hiç birisinde toprak reformu sorunu kalmamış
tır. Hepsinde toprak reformu yapılmıştır. Az 
gelişmiş bir ülkenin kalkınmasında önemli re
formlarından ilki topraksız veya az toprağı olan 
köylüleri toprak sahibi yapmaktır. Türkiye'de 
güçlü bir sanayi kurabilmenin şartı da tarımın 
gelişmesiyle mümkündür. Gelişmiş bir tarım te
meline oturmıyan güçlü bir sanayi kurulamaz. 
Tarımın gelişmesinin şartı da toprak reformu 
ve bunu tamamlıyan bir tarım reformunun ya
pılması olduğu herkesçe bilinmektedir. 

Bilindiği gibi toprak reformu yapılmasın1 

Anayasamız da öngörmektedir. 

Kalkınmanın ve sanayileşmenin ağırlık mer
kezi kamu sektörü olunca bir Plân yapmak ge
reği ortaya çıkar. Böylece mevcut imkânları 
toplumun ihtiyacına ve gerekli sanayiin kurul
ması göz önünde tutularak kamu yararına bir 
Plân düzenlenir. Plân kamu yatırımları ile 
kalkınma yolunun zorunlu bir vasıtasıdır. Ger
çekten Plân stratejisinde bu husus belirtilmiş
tir. Bilindiği üzere Plân stratejisinde Plâmr» 
«kamu sektörü için emredici özel sektör için yo1 

gösterici ve destekleyici» olduğu belirtilmişti^ 
Bu demektir ki, özel sektör için bir Plân yapm-1 

bahis konusu değildir. 

Şimdi İkinci Beş Yıllık elimizdeki Plâna ba
kalım. Bunda sanayileşmenin esas itibariyle ö/e1 

sektör eliyle yürütüleceği prensibi kabul edil
miştir. 

Sayın senatörler, 
Elimizdeki Kalkınma Plân tasarısı sayfa 78 

de 5 No.lu bendinde aynen şöyle demektedir : 
«İkinci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sektörü 
gelişiminin uzun vâdede esas olarak özel sektöre 
bırakılması sağlayıcı bir politika izlenecektir» 
denmiştir. Buna paralel olarak İkinci Beş Yıllık 
Plânın son üç yılında özel sektöre vergi hasılatın
dan toplam olarak 2,8 milyar Tl. sı transfer edi
lecektir. Bunlar gösteriyor ki, kamu sektörü
nün rolü devamlı olarak azalacaktır. Böylece 
elimizdeki zoraki bir plân olduğu meydana çık
maktadır ve Türkiye'nin kalkınmasına hizmet 
edemiyeceği görülmektedir. 

Sanayileşme özel sektöre bırakıldığı ölçüde 
plancılık sahası daralaeak ve ekonomiye teşvik 
yolu ile müdahale edilecektir. Kamu sektörünün 
önemi azaldıkça plânlamanın da önemi gitgide 

kalmıyacaktır. Çünkü özel sektör plâna muh
taç değildir. Plân stratejisi özel sektöre em
redici şekilde yöneltilmiyeceği için özel sektö
rün plânın önceliklerine riayeti sağlanmıya-
cak ve kaynaklar özel kârlılık esasına göre kul
lanılacaktır. Hep bildiğimiz gibi bu bir kapitalist 
esastır, plân değildir. 

Hükümet, plân dediği bu vesika ile Devlet 
eliyle bir azınlığı zengin etmeye karar vermiş 
görünmektedir, ve bunları uygularken plâna da
yandığını söylemek rahatlığına kavuşmaktadır. 
Yukarda belirtmeye çalıştığımız nedenlerle bu 
plânın, bütün rolü bundan ibaret olduğu gö
rülmektedir. Böylesine bir gidiş sömürüyü plan
lamaktır. 

Sayın senatörler, 
Plânda az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında 

öngörülen şart toprak reformu konusu ele alın
mamış tersine geçen sene çıkarılan Tapulama 
Kanunu ile toprak reformunu güçleştirecek ka
rarlar bile alınmıştır. Oysa ki toprak reformu 
vapılmadan tarım sektöründeki gelir dağılımının 
düzenlenmesine imkân yoktur. 

Vergi hasılatından sosyal sigortalardan özel 
sektöre transferler yapılacak dış kredilerin bü-
vük bir kısmı özel sektör emrine devredilecektir. 
Sanayiin böyle bir azınlığın elinde toplanmasını 
öngören plân, gelir dağılımını tersine etkili-
ven tedbirlerle yüklü demektir. Bankalarda bi
rikmiş olan halkın tasarrufları, sigorta şir
ketlerinin tasarruflarını, dış kredilerin büyük 
kısımları, daha çok emekçi halkın sırtına yük
lenen vergilerden açığı kapanan Devlet kasa
sından özel sektöre yarıyan krediler milletin 
kalkınmasında hiçbir rolü olmıyacağı gün gibi 
açıktır. Esasen bu yönden kalkınmamız müm
kün olsaydı şimdiye kadar Türkiye çoktan kal-
kşnmış olurdu. Plân kalkınmayı sermayedar sınıf 
açısından değeri endirmektedir. 

Sayın senatörler, 
Plân hakkındaki temel görüşümüz budur. 

Bunu bir plân değil bir Hükümet programı gibi 
telâkki ediyor, bâzı münferit meselelere değinmek 
istiyorum. 

Evvelâ plânda öngörülen özel tasarrufun ger
çekleşmesi imkânı olmadığını belirtmek isterim. 
Plân vesikasının 52 nci sayfasındaki tablodan 
anlaşılacağı üzere marjinal tasarruf eğilimi 
% 20,6 gibi çok yüksek bir oran olarak hesap-
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lanmıştır. Yani fertler vergilerini ödedikten 
sonra ellerine geçecek her ilâve bir liranın yak
laşık olarak 20 kuruşunu tasarruf edecektir de
mektir. Oysa şurası bilinen bir gerçektir ki bi
zim gibi fakir memleketlerde halk artan geli
rinin gittikçe artan bir kısmını harcama temayü-
lündedir. Halbuki plân bunun tersine yani ge
liri arttıkça, artan kısmının daha azını is
tihlâk ettiği faraziyesini öne sürmektedir. Bu 
ise, bilimde, müşahede edilen gerçeklere aykırı
dır. Özel gönüllü tasarruflar gerçekleşmeyin
ce plânın da gerçekleşmiyeceği ya da vergile
rin artırılacağı aşikârdır. Plânın en zayıf nok
talarından birisi budur. 

Sayın senatörler, 
Plânın sağduyuya aykırı bir noktasına değin

mek istiyorum. Bu da kamu sektöründen özel 
sektöre yapılacak olan 2,8 milyar Tl. lık kaynak 
aktarmasıdır. (S. 70 tablo) 

Bu suretle özel sektöre hakkı olmıyan bir ya
tırım yapma gücü sağlanmış oluyor. Burada 
akla gelecek bir şüpheyi cevaplandırmak isterim. 

Denebilir ki bu para şahıslara bedava değil 
kredi olarak verilecektir. Ve alanlar vâde sonun
da aldıklarını geriye vereceklerdir. Böylece san
ki bu transfer işlemiride hiçbir mahzur yokmuş 
gibi düşünenler olabilir. Oysa durum böyle 
düşünülmemelidir. Özel sektöre yapılacak bu 
transferler kesin mahiyettedir. Elbetteki şahıs
lar kredi olarak alacaktır. Ama borçlarını öde
diklerinde aynı para bu sefer de başka bir özel 
şahsa kredi olarak verilecek ve bu böylece de
vam edeceğinden hiçbir zaman kamu sektörüne 
artık geri gelemiyecektir. Vergi hâsılatının özel 
sektöre kredi olarak verilmesi verginin temel 
prensipleriyle bağdaşamaz. Vergi halktan kamu 
hizmetlerini görmek veya kamu elinde sermaye 
biriktirmek için alınır, yoksa şahıslara kredi ve
rip onları zengin etmek için vergi alınmaz. 

Plâna akseden Hükümetin bu tutumu özel 
sektörün mantığı içinde bile meşruiyetten yok
sundur. Bu suretle yaratılacak bir özel sektöre 
(Yaratılabileceği de pek şüphelidir) özel sektör-
cülük mantığı içinde bile saygı duymaya ve bu 
sektörü meşru görmeye imkân kalmaz. 

Sayın senatörler, 
Plânda yabancı özel sermayeye sanayileşme

miz ve kalkınmamız konusunda artan bir önem 
verilmektedir, örneğin, birinci plân döneminde 

I yıllık ortalama 25 milyon dolar (S. 18) olan özel 
yabancı sermaye, ikinci plân döneminde ortala
ma 50 milyon dolar (S. 75) seviyesinde, yani 2 
misli olarak düşünülmektedir. Buna paralel ola
rak kâr transferlerinde aynı oranda artmakta
dırlar. Örneğin 1972 yılında 55 milyon dolarlık 
yabancı sermaye gelecek ve buna karşılık 40 mil-

. yon dolar kâr transfer edilecektir, öyle görülü
yor ki, yabancı sermaye geldiğinden fazla götür
meye bağlıyacaktır. Şu basit rakamlar bile ya-

I bancı sermayenin ödemeler dengesi üzerinde 
olumlu bir tesiri bulunmadığını ortaya koymak
tadır. Oysa yabancı sermayenin zararı tehlikesi 
bundan ibaret değildir. Bizim gibi memleketler 

I arkalarını çok büyük şirketlere dayanmış olan 
I yabancı sermaye iç işlerimize de müdahale etme 

eğilimindedir. Petrol şirketlerinin, petrol konu
sunda millî bir politika takibetmemize engel ol-

j maya çalıştıkları hepimizin bildiği şeydir, ör-
I neğin, petrol boru hattının yapılmasına, üçüncü 

bir tasfiyehane kurmamıza engel olmak iste
mişlerdir. Zaten yabancı özel sermayenin çok 
büyük kısmı basit imalât yapmaktadır. Sana, 

I vita, sabun, ilâç, ambalaj, gazoz imalâtı gibi. 
I Türklerin de yapabileceği işlerdir. Yabancı özel 

sermaye memlekette bir imkân kazandırmıyor
lar, bilâkis bizim yapabileceğimiz imkânlar el
lerimizden alınmış oluyor. Yani dikkatlerimizi 
vabancı sermayenin getirdiklerine değil fakat 
asıl götürdüklerine çevirmeliyiz. Ve bu götürü-

I len şeyler yalnız kâr değil fakat yatırım imkân
larıdır. 

I örneğin gazoz sanayiinde yabancı sermaye-
I nin yerli küçük gazozculuğu bu işle meşgul es-
j nafı perişan etiği herkesçe malûm olması gere-
I kir. 

I Plânın çeşitli sektörleri üzerinde de söyliye-
I çeklerimiz vardır. Ancak, zamanın darlığı do-
I layısiyle bunlar üzerinde duramıyorum, ve ge-
I nel prensipler üzerindeki görüşlerimi belirtmek-
I le. yetindim. Bu plânı kabul etmemiz mümkün 
I değildir. 

Yüce Senatoyu saygıyla selâmlarım. 
I BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ, buyurunuz, 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
I sayın senatörler, İkinci Beş Yıllık Plân, ilim ve 

teknolojinin süzgecinden geçtikten sonra, siyasi 
süzgeçten geçmek üzere yasama organına inti-

I kal etmiş bulunmaktadır. 
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Bu plân ne demektir? En şümullü mânasiyle 
Türkiye'yi bugünkü bulunduğu noktadan beş 
yıl ötede daha iyi bir hayat seviyesine ulaştır
mayı bize birtakım matematik rakamlarla, eko
nomik bazlarla getiren bir vesikadır. 

Kalkınma ne demektir! Kalkınma, sosyal ve 
kültürel alanda Türk halkının bugünkü seviye 
den daha iyi bir seviyeye ulaştırılması demek 
tir. 

Burada plâncı muhtelif alternatifleri hazır
lar ve siyasi kuvvete getirir, sunar. Siyasi kuv 
vet de bunlar arasından tercihlerini yapar vf 
bu plân siyasi kuvvetin damgasını taşıyarak 
rnillîleşir. 

Şu halde önümüze gelen Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı, Türk Milletinin önümüzdeki beş yıl 
da, gelecek beş yılda kaderini tâyin edecek 
olan bir millî vesika olarak Parlâmentodan çı
kacaktır. Esasen böyle olmasaydı, plâncılar plâ
nı hazırlardı ve tatbikatçılara verirlerdi. De-
îiiekki, plânın siyasi açıdan mütalâası bu ba
kımdan zaruridir ve yasama organlarının mü
talâasına, müzakeresine arz edilir ve bu da şu 
anda karşımızdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın bize ney: 

getirdiği, neleri vâdettiği ve ne gibi imkânlar! r 
nelerin tahakkuk edebileceğini yasama organ1 

nır, mensupları olarak, incelemek zorundayız. 

Türkiye bir tarım memleketedir ve TürYT~r 

gayrisâfi millî hâsılasından yatırımlara ayıraeam 
bölümü sadece tarımla, tarımdan aldığı finam-
nıan imkânlariyle temin etmektedir, yakın tarik 
kadar. Şimdi bu ekonomimizin yapısında bir de 
ğişiklik yapmak istiyoruz. Yani, buna plâncı] a 
rın tabiriyle, ekonomide yapısal bir değişikli
ğe doğru gidiyoruz ve bu, beş senelik kademeler
le, plânlarla millî bünyemize intikal etmektedir 
Bu devreye intikal etmeden önce, yani pkriri 
devreye girmeden önce bir plânsız kalkınma dev 
ri var, ki 1950 - 1980 arasındaki devirdir. Bumr 
bakkmda değişik görüşler burada serd edildi. Bu 
nun hakikî mânasını, değerini de vermemiz ge 
rekmektedir. Bu itibarla bir lâhza bu mevzua 
dokunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, hürriyet ve demokra 
si olmıyan bir memlekette iktisadi kalkınma hail 
için hiçbir mâna ifade etmez. Ve halk her şey
den evvel hürriyetini ister. Çünkü konuşma hak 
fkı, isteme hakkı ve söyleme hakkını evvelâ elde 

edecektir ki, ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu 
jeiirtsin. Bu itibarladır ki, 1950 - 1930 arasın-
iaki safha tamamen hürriyete kavuşma mücade
lesinin dervidir. Ye nitekim, o gün için plânlı 
salkınma yapmak imkânı yoktu. Çünkü pklnh 
calkmma bilgi işidir, çünkü plânlı kalkınma per
sonel işidir, çünkü plânlı kalkınma birtakım ik-
sadi şartların, istatistik malûmatının sarih ola-

ak elde bulunmasına mütevakkıftır. Ye bu se-
eptendir ki, plânsız kalkınma devri denen kal

ınıma devri, enfrastrüktürlerin hazırlanması, alt 
apının hazırlanması, yollarımızın yapılması, ba-
'ajiarımızm yapılması, sulama tesislerimizin ya-
uiınası suretiyle Türkiye'de bir ekonomik carlan-
:ıayı meydana getirmiştir ve bugünkü Birinci 
i>eş Yıllık Plânın, İkinci Beş Yıllık Plânın ve 
;eiecek Üçüncü Boş Yıllık Kalkınma Piâmn ıc-
nel unsurunu teşkil etmiştir. O halde bu keyfi-
'eti, bu hakikati, yani plânsız kalkınma devri 
diye tenkide mâruz kalan devre^ü bu şekilde de
ğerlendirmek gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada plân ve dok-
tirin münakaşası da yapıldı ve bugüne kadar, esa
sen plân yasama organımıza ilk önce Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonuna gelmiştir, oradan bu 
.~ana kadar hakikaten akademik seviyede bir £1-
dr düzeyinde plân tetkik edilmektedir. Bunu da 
rtilıarla söylemek mümkündür. Bana veya baş-
a arkadaşlara yabancı gelecek açıdan plânın mü-
alâa edilmesini bir tarafa bırakacak olursak, ki 
miar değişik fikirlerin ortaya konulması demek-

ir ve fikirlerin çatışmasında da fayda vardır, bu 
tibarla plânı doktirinel açıdan mütalâa eden ar

kadaşlarımın fikirlerine değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plân, demin de 
arz ettiğim gibi millî vasıf taşıması gereken bir 
plândır. Çünkü, beş yıllık bir kalkınma ham
lesini umumi iıatlariyk c^a^ a bomımYYrk \e 
İr flexibiliteki "vardı , i o 1 ' a -,1 <_ şeY ğı 

ve esnekliği vardır II ^ y ^ ı " p±x, a 
arla, kanunlarla Mcc e m ee ı r sY < 
•ek değerler onun o \d 1 -> m ı ^ a -m - x 

le yerini bulacak ^ O 1 m1 ' ı J ı . . Y tY-
sini de dikkate a h r ^ k prin dala a 1 h ne -
tirilmesi gereken bu- müessese lu1 rue g ^ m L un 
önünde belirmektedir. 
Şimdi, plâna doktirin açısından bakanlara lıita-

bediyorum. Plân bir doktrin vesikası değildir 
ve olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde de, hiçbir 
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yerinde dcmiyeyim de, demokrat "k memleketlerin- j 
de, hür memleketlerinde plânları eloktirin kakp-

i larma oturtmak mümkün değildir. Türkiye'de de 
Anayasamız bunu sarili olarak ortaya koymuş-
'tur. Türkiye'de kalkınma evvelâ hürriyet ve de
mokrasi içerisinde insan haklarına saygılı olarak 
yapılacaktır, tahakkuk ettirilecektir. O halde şu 
veya. bu açıdan plânı kritik etmek veya su veya 
bu döktirinin kalıbına plânı sokmak mümkün de 
ğildir, şimdi izah edeceğim. 

Dünyanın hangi ülkesinde plân doktriner ka
lıba sokulmuştur?.. Meselâ, ekonomik bir çalkantı 
ve kriz içersinde olduğu halde, atomun patlatıl-
masmda harcadıkları para, harb sanayiinde tah
sis ettikleri geniş çaptaki yatırımlar, Kızıl 
Çin'den bahsediyorum - bunların ekonomik 
ferahlığım, proleteryanın mutluluk sloganla
rını getirdiği halde belirtilebilmiş midir? 
Ve özellikle emekçinin, bu ülkelerde emekçi 
denen kütlenin bir pranga eseri gibi boğaz tok
luğuna çalıştırıldıkları da bir gerçek değil 
midir? Esasen Lenin ihtilâlinden sonra elli 
yıl geçtiği halde Rusya ekonomisinin harb sa
nayimden başka bir varlık gösterememiş olma
sı da bu görüşü ispat eder. Rusya'nın da. 
Marks'm üretim araçlarının kayıtsız, şartsız 
devletleştirilmesi, biraz önce bu kürsüden tek
lif edildiği veçhile veya çok geniş ölçüde ge-
nişlettirilmesi fikrinden yavaş yavaş bugünkü 
Sovyet Rusya'nın ayrıldığını görmekteyiz. Dağı
tım araçlarında yavaş yavaş fertlere hak, hürri
yet ve mülkiyet hakkı tanınmaktadır. Efen
dim, 19 ncu yüzyılın kapitalizmini bugün ileri 
sürmek ve buna karşı da yine elli sene evveli
nin fikirlerini, karşı fikirlerini, Marksizm" 
veya sosyalizm altında kollektivist görüşü iler: 
sürmek artık ölmüş ve modası geçmiş siyas" 
fikirlerdir, siyasi cereyanlardır, siyasi doktrin
lerdir, siyasi değil felsefi doktrinlerdir. Yergi 
sistemlerini, sosyal sigortaları devletleştirmek. 
her şeyi devletleştirmek artık dünyanın hiç
bir yerinde yoktur. Misâl veriyorum, bugür 
35 - 40 seneden beri sosyalist iktidarlarla idare 
edilen İsveç'te iktisadi mekanizma % 95 serbest 
sektörün elindedir. O halde sosyalist görüşle 
İsveç'te gerçeklere baktığımız zaman, kalkın
mayı devlet eliyle yapmanın, yüzde yüz devlet 
eliyle yapmanın, aşırı solcular için söylüyorum 
tabiî, yüzde yüz devlet eliyle yapmanın bir ha-
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yal olduğunu tesbit etmiş oluyoruz. Hangi de
mokratik ülkede var başka, böyle bir yolla kal
kınma? Yok. Bunu Komisyonda da bir kere 
bahsetmiştim, ben, gerek İngiliz Sosyalist Par
tisi Liderine gerekse Alman Sosyalist Partisi Li
derine sordum; «Siz iktidara geldiğiniz zaman 
ne yapacaksınız, neleri devletleştireceksiniz,» di
ye... Mr. YVilly Brant dedi ki ; «Hiçbir şeyi dev-
letleştirmiyeceğiz. Yalnız fabrikalarda kreş 
adedlerini arttırmayı vadetmekten başka bir 
şey bize Hıristiyan Demokratlar bırakmadılar, 
demokratik yolla bütün bu yolla meseleleri hal
letti» Vaziyeti bu. 

İngiltere'de de siz- ne gibi doktriner değişik
lik yapacaksınız «diye Mr. Wilson'a sorduğum 
zaman, daha muhalefetteyken, dedi ki «Biz dokt
rin değil Hükümet yapacağız» Ve bugün doktrin 
değil, Hükümet yapmaktadır İngiliz İşçi Partisi. 
O halde artık böyle fersudeleşmiş, modası geçmiş 
hani lâf vardır: «Lâtince ölmüştür, fakat he
nüz gömülmemiştir» diye ölmüş fakat henüz gö
mülmemiş fikirleri tekrar diriltip ortaya getir
mek beyhude gayrettir. Halktan yanayız, halk
çıyız deyip de devletçiliği müdafaa etmek asla 
bugünün siyasi felsefesine uygun tutarlı bir yol 
değildir, kendi tabirleriyle. Söylüyorum; tutar
sız bir yoldur. Ekonomik kalkınma, daha doğ
rusu soısyal ve kültürel kalkınma ancak hürri
yet ve demıokraısi nizamı içerisinde tahakkuk 
edebilir. 

Efendim, biz diyoruz ki, karıma ekonomici
yiz. Karma ekonomide bizi itham ©diyorlar, 
diyorlar k i ; efendim siz karma ekonomide fer^ 
dî teşebbüse fazla hız veriyorsunuz, fazla yol 
veriyorsunuz, Devlet sektörüne veya Devlet 
kamu teşebbüslerini de ikinci plâna atıyorsu
nuz. Evet. Sonra diyorlar ki, bu plân sizin fel
sefenizin rengini taşımaktadır. Gayet tabi öy
le olacak. Dedik ki plâncı muhtelif alterna
tifleri haızırlar ıgötirir, siyasi kuvvet bunun 
içinden tercih hakkını haizidir. Siyasi kuvvet 
bu tercih gücünü nereden alıyor? Milletten 
alıyor; halkın oyuna, halkın arzularına daya
narak... Arkadaşlarım, bunu siyasi bir mânada 
yorumlamayın; 1950 - 1960 arasında Türkiye'nin 
her tarafında gezen politikacılara Türk köy
lüsü; fabrika istiyoruz, faJbrika istiyoruz, diye 
yalvarmıştır, mektep istiyoruz diye yalvarmış
tır, yol istiyoruz diye yalvarmıştır, su istiyo-
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ruz diye yalvarmıştır, söz hakkını kazandığı 
günden itibaren. İşte plânın temelini atan 
Türk halkıdır, Türk köylüsüdür. Plân fikri
nin temelini atan Türk halkıdır, Türk köylü
südür ve ondan sonrada plâncılar yetişmiştir, 
yetişmektedir ve yetişecektir, 2 nci devre plân 
3 ncü devreden daha dûn değer taşırsa buna 
hayret etmemek gerekir. 

Şimdi karma ekonomideki yerimizi tâyin 
edelim. Karma ekonomide, diğer arkadaşları
mız diyorlar ki hâkim tepelere (bir tâbir bu 
da) Devletin elinde olmalı, düzlükler, ovalık
lar da serbest teşebbüste olmalı. Serbest sek
töre hak tanıyan siyasi felsefe Atatürk ile baş
lamıştır, arkadaşlar. 1928 de Atatürk serbest 
teşebbüsü dinamizmine kavuşturmuştur, 1938 
de de karma ekonomi sistemi yine Atatürk 
tarafından kurulmuştur. Binaenaleyh, bizim 
karma ekonomi anlayışımız Atatürk'ün kar
ma ekonomi anlayışına tıpatıp uygundur. Ata
türk iktisadi Devlet teşekküllerini kurmuştur, 
biz de yaşatıyoruz buıgün, ama diyoruz ki, keş
ke Türkiye bugün öyle bir hale gelse ki, bu 
iktisadi Devlet teşekküllerini de serbest te
şebbüse devredebilsek. Ama biz serbest teşeb
büs dediğimiz zaman şunu anlamayınız ki, biz, 
spekülatör, menfaatçı, hilekâr, vergi kaçakçı
sı, serbest teşebbüsün yanındayız. Hayır. Biz 
bu serbest teşebbüse karşıyız. Biz israf yuva
sı haline gelmiş, Devlet teşebbüsünün de aynı 
şekilde karşısındayız. İktisadi Devlet teşekkül
leri sektöründe 70 milyonluk millî servetimiz 
yatmaktadır. Kâr nedir? Yok. Burada tetkiki
mizden geçti, kâr yok. Bunları ticari zihniyet
le ve kârlılık, verimlilik esasiyle işler bir hale 
getirmek de yine bizim iktisadi görüşümüz, si
yasi felsefemizin icaplarındandır. O halde bu
rada Sayın Başbakanımız da söyledi, günün 
birinde keşke Türk müteşebbisi bütün sektör
lere hâkim olacak bir güce gelse, o zaman bu 
sektörleri, yani kamu sektörünü darıltıp na
muslu, dürüst bir serbest teşebbüs haline, İs
veç'te olduğu gibi veya Danimarda'da olduğu 
ıgibi, diğer İskandinavya memleketlerinde ol
duğu gibi, diğer hür Avrupa memleketlerinde 
lolduğu gibi, o seviyeye getirmek bizim arzu
larımız içindedir. Ama bu mümkün müdür? 
Değildir, bugün için. Bunun içindir ki sanayi
leşmeyi bizde de öngörüyoruz, Türk halkı da 

öngörüyor. Çünktü tarımdan, hava şartlarına 
bağlı tamından, artık gayrisâfi irat gelirinden 
bu millet bezmiştir. Onun için bu gücümüzü 
sanayi sektörüne aktarmak mecburiyetindeyiz. 
Bunun için ki, İkinci Beş Yıllık plânın bir 
özelliği olarak sanayie sürükleyici rol veril
miştir. Sanayileşmenin gayrisâfi millî hâsıla 
içerisinde payı % 20 ye kadar çıkarılmıştır 
ve sanayi sektöründe 2 nci 5 yıllık dönem so
nunda 1,5 milyon kişilik veyahut 1,5 milyonluk 
bir iş gücü sahası açılacaktır. Burada Sayın 
G-ündoğan dediler ki; efendim, sanayileşmeyi 
söylüyorlar ama sanayileşmenin nasıl olacağını 
ağar sanayinin nerelerde hangi sektörlerde, 
hangi sahalarda kaldırılacağından bahsetmi
yorlar, dediler. Belki plânda gözlerinden kaç
mıştır; pekâlâ burada Sayın Başbakan da söy
ledi; efendim, bir milyar liraya bir aliminyum 
sanayii, 700 milyon liraya bir bakır kompleks 
sanayii, 3 ncü demir ve çelik sanayii gibi dev 
tesisler deımek ki gözünden kaçmış bulunuyor. 
Buna mukabil büyük yatırımlardan Keban Ba
rajı ve buna bağlı elektrik enerjisiyle iyileşe
cek olan elektrometalorji sektörleri gibi, ma
denciliğimizi, ham madde millet olmaktan kur
tulup; Meselâ, benim seçim sahamda krom is
tihsal edilir. Kromun şimdi elektro metalorji 
sanayi ile üç tonunu bir tona indirmek suretiy
le yani hacim bakımından krom saflaştırıla-
caktır, ferrokrom haline getirilecektir ve bir 
tonunun bugün 20 dolar olan değeri 300 dola
ra çıkarılarak sevkedilecek, ihraç edilecektir. 

İşte ihraç pazarlama... Ondan sonra, bizim 
tekstil sanayimiz nasıl pazarlanacaktır, dedi
ler. Muhterem arkadaşlarım, bugün bakır pa-
razlar, mevcuttur, Üçüncü Dünya Devletleri 
dediğimiz devletler sahasında Türkiye bura
lara portakalından, suyundan, bezinden tutun 
her şeyine kadar ihracat yapma imkânına sa
hiptir ve bunlar plânın perspektifi içinde mü
talâa edilmiştir. Bunlar olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım plânın umumi felsefesi 
ve bizim görüşlerimiz hakkında ki maruzatımı 
bu şekilde Özetlemiş bulunuyorum. Muhterem 
arkadaşlarım, plânı tahakkuk ettirecek asıl in
san gücüdür muhterem arkadaşlarım. Bu in
san gücü kimdir? Bu insan gücü parlamenter
lerdir, icra kuvvetidir ve vatandaştır. Biz bu
rada bu plânı tahakkuk safhasına getirecek 
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birtakım kanunları çıkarmazsak ve bu kanun- J 
larm çıkmasında gecikme yaparsak plân geci
kir, memleketin kalkınması gecikir. 0 halde 
geliniz, her zaman ve her yerde fırsat bulduk
ça söylüyorum, geliniz bir faslı müşterekde 
(birleşelim. Bir mimarî projenin temeli evvelâ 
zemin hesaplarına dayanır. Bizim üzerinde 
•oturduğumuz yahut önümüzdeki beş yılın Tür
kiye'sinin üzerinde oturacağı zeminin hesap
ları toprağın altına girecek olan beton, demir, 
çimento karmasından müteşekkil olan temel 
hepimizin malıdır. Bu temel de ayrı, gayrı dü-
şünmüyelim. Bu temel üzerine çıkacağımız bi
nanın penceresi şöyle, olabilir, içi böyle olabi
lir, iç dekorasyonu değişik olabilir, fakat te
melde mutlaka surette müşterek olmamız lâ
zımdır. Bu plâna millî damgasını bunun için 
vurmamız lâzımdır. Bu plânın bunun için mil
lî olması gerektir. Onun içindir ki, muhterem 
arkadaşlarım, bu vasfı taşıyan bir plânın ta
hakkuk etmesinde yasama organına büyük kül
fetler düşmektedir. Efendim, siyasi istikrarın 
tesisinden iktidar partisi mesuldür. Peki muha
lefet partisinin hiç bunda mesuliyeti yok mu? 
Dün Sayın Alpaslan arkadaşım gayet güzel 
bir konuşma ile, tenkitlerinin yanında muka
bil görüşlerinin ne olduğunu söylediler. Böyle 
olacak. Muhalefet gelecek, efendim, her gün 
aynı şeyi tekrarlayıp, her şeyi devletleştirelim 
diye gayri mümkün şeyleri söylemekt-ense, 
mümkün alternatifleri buraya koyacak muha
lefet olarak ve şu yoldan gideceksiniz, diye
cek. Yine Saym Başbakan çok güzel bir tâbir 
buldu; muhalefet gölge iktidardır, bugün biz 
iktidarsak yarın muhalefet iktidardır ve bu 
memlekette alternatif bir muhalefetin bulun
masının bir iktidarın mensupları olarak, salim 
bir bünye içerisinde bu alternatifin yaşaması
nın canıgönülden temennisi içerisindeyiz. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, iki 
sektöre temas ederek mâruzâtımı bitireceğim. 
Sosyal güvenlik, siyasi istikrar birinci şart ol
duktan sonra, bence ikinci şart sosyal güvenlik 
müessesesidir. Sosyal güvenlik müessesesi 
plânda kâfi -derecede ve bu plânın özellikle
rinden birisi olaraktan insan eğitimi, köy me
seleleri, köycülük meseleleri hakikaten daha 
geniş çapta ve daha manalı, daha derin ola
rak etüdcdil mistir. Bu ümit verici bir şey- j 

j dir. Sosyal güvenlik müessesesinin genişleme
sinin zaruri olduğuna hepimiz inanıyoruz. Yani 
çalışan insan sosyal bir emniyetsizlik için
de olmamalıdır. Çalışan insan yarınından 
endişeli olmamalıdır. Çalışan insan hasta ola
cağından, sakatlandığı zaman sokakta kalaca
ğından, evsiz kalacağmdn endişeli olmama
lıdır. îşte bütün bu emniyeti, bu sosyal gü
venliği kubbe gibi bir millet üzerinde tesis 
etmek elbette şarttır. Ama burada da bir si
yasi felsefe görüşünü açıklama zorundayım. Bu 
siyasi güvenlik müessesesi bir mekanizmada 
birleşmemelidir. Yani çalışan bütün memur
lar; Devlet Demir Yolları işçileri, sosyal si
gorta kapsamına giren işçiler, herkes tek bir 
düğmede sosyal güvenlikte idare edilecektir, 
gibi hafif bir mâna sezilmektedir. Şimdi ben 
bunları sırası geldiği zaman değiştirge öner
gelerinde arz edeceğim : Sosyal güvenlik mües-

j seseleri aynı şekilde serbest sigortacılık mües
sesesine de sâri bir hüviyet almalıdır. Yani 
sadece Asürans müessesesi, sigortalama mües
sesesi ki, sosyal güvenlik müessesesi sadece 
sigorta demek değil tabiî. Sosyal güvenlik için
de başka şeyler de var, sosyal güvenlik mese
lesi sadece Devlet monopolü altında olma
malıdır. Esasen bizim karma ekonomideki 
görüf,. farklarımızdan bir tanesi de serbest te
şebbüse tekel vasfını kazanacak mahiyet ver
mesini önlemek çabasında olmamızdır. Yani 
serbest teşebbüs sahibi inhisarcı haline gel
memelidir. İnhisarcı haline geldiği anda 
önünde durmalıyız. Tabiî bunun yanında vergi 
müessesesi âdil bir şekilde ve kazanca göre, 
Sayın Başbakan burada izah ederken söylediği 
gibi, biz sosyal adaleti bir malı bölüşme 
mânasında anlamıyoruz, herkesin kazancı nis-
betinde bu cemiyete yaptığı katkı ölçüsünde 
bir nimete kavuşması şeklinde kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — 30' dakikalık vaktiniz bitmek 
üzeredir. Lütfen tamamlayınız. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Bitiriyo
rum. 

Aynı mevzuda, yani sosyal güvenliğin tek 
noktada birleşememesi fikrini ortaya koyar
ken, buna paralel olarak sağlık hizmetleri
nin de tek noktada birleştirilmesi veya sos
yalleştirilmesi fikrinde ihtiyatlı bir harekete 

j ; girmek zamanının geldiğine kaaniim. Sos-
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yalleştimenin aleyhinde bulunmuyoruz. Par
timizin tüzüğünde vardır. Sosyalleştimeyi, 
Devletin sağlık hizmetlerini halkın ayağına 
götürmek şeklinde telâkki ediyoruz. Ama bu
nu, tatbikatta eğer tahakkuk etmiyecek neti
celer veriyorsa, yeni bir bünye değişikliğine 
mâruz bırakmamız da gerekmektedir. Nitekim 
bugün birçok masraflarla yapılan sağlık ocak
ları ve yapılacak olan sağlık ocakları, ki mil
yarlara mal olacaktır, bütün enıvestismanlar, 
sağlık tesisleri, bunların sadece Devlet tarafın
dan bütün Türk (halkının sağlık hizmetlerinin 
yürütüleceği ve sağlık hizmeti erinin taahhüde-
dildiği mânasına alınmaması gerekir ve yeni 
bir kalıba konulması icabeder. Bu konuda tec
rübe ve bilhassa pilot bölgelerden alman ne
ticelerin Plânlamada değerlendirilerek önümüz
deki uygulama yıllarında sağlık politikamıza 
yeni formüllerle gelmesini ve plânda da sağ
lık hizmetlerinin tek elden idare edileceği lâfzı 
yerine, tek sistemden idare edileceği lâfzının 
ikame edilmesinin, esasen değiştirge önergesi 
de takdim edeceğim, dajha demokratik olduğu 
kanısındayım. 

Beş Yıllık Plânımızın memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını ve hepinizin, hepi
mizin bu plânın gerçekleşmesi için vazife şuu
ru içerisinde üzerimize düşenleri yapabilmemi
zi Cenabı Hakkın nasibetmesini diler; saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı, bu
yurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri. 

İkinci Beş Yıllık Plânın müzakeresini ya
parken Türkiye'nin geri kalmış bölgelerinin 
sosyal adalet yönünden kalkındırılması konu
sunda kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

iSaym Başbakanı komisyon ve Senatoda 
dikkatle dinledim, plânın bu konu ile ilgili ta
raflarını da kısmen dinledim. 

Türkiye'nin bugün en başta gelen sorunu 
gelir dağılımında sosyal adalet konusudur. 
Onun için 1961 Anayasasında sosyal adalet bi
rinci yeri almıştır. 

iSosyal Adaletin tarihinde, Sayın Başbakan, 
birtakım yeni yeni tariflere girmiş, fakat ne 
olursa 'Olsun sosyal adaleti eskiden çok az kul
landığı halde, son zamanlarda çok kullanma

ya başlamıştır. Bu bizim için şayanı memnuni
yettir. Halk arasında bir söz vardır : «Bir iş 
ne kadar çok konuşulursa o iş yerine gelir.» 
Sayın Başbakanın sosyal adaleti konuşmaya 
başlamış olması ve tariflere girişmiş olması, 
bizim anlayışımız içinde veya onun dışında 
bizim memnuniyetimizi mucibolmuştur ve bu ha
yırlı bir yanaşmadır. 

Kurucu Mecliste bir gün sosyal adalet ko
nuşulurken yine kıyametler kopmuş, tarifin-
de, anlayışında ihtiljflar çıkmış idi. O zaman 
sosyal adalet kelimesi yerine içtimai adalet ke
limesini söylersek ne olur, dediğimiz zaman 
herkes susmuştu. O (halde sosyel adalet kelime
si o ıgünden bugüne kadar tarifinde, anlayı
şında ne kadar ihtilâflar çıkarsa çıksın, bugün 
memleketin birinci sorunu, meselesi haline gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlama bir ni
zamlama işidir, tanzim etme işidir. Dünyada 
nizam üzerinde bir güç yoktur. Onun için ta
rihimizde bir devrin adına Tanzimat Devri 
demişler; yenileşme, .asrileşme, .garplılaşma de
memişler, adına Tanzimat demişlerdir. Ne ka
dar güçlü olursak olalım, ne kadar kuvvetli 
olursak olalım plânsız, nizamsız olduğumuz 
müddetçe kâfi randıman alamıyacağımız mu
hakkaktır. Bugün Orta - Doğu'da bir kısım 
milletler, bir kısım milletleri yeniyorsa bunun 
tek kelime ile ifadesi lâzımgelirse, bu, nizam
sızlık olarak ifade edilebilir, nizam gücünün 
eksikliği olarak ifade edilebilir. Eğer yenilen 
milletler, yenen milletler kadar nizamlı olsa
lardı yenilmezlerdi. 

Sayın Başbakan, plânı rüçhaniyet getiren 
bir müessese olarak nitelendirmektedir. Bu
nun diğer bir ifade tarzı; öncelik arz eden 
ihtiyaçları sıraya koyma, hangi ihtiyaç hangi 
ihtiyaca tercih edilmelidir, öncelik tanınmalı
dır, plân budur. İşi bu noktadan ele alırsak 
İkinci Beş Yıllık Plân birçok problemleri ele 
almış ve sıralamış hesapları yapmış ve ilmî 
açıdan düzenlemiş olan bu plân memleketimi
zin birçok meselelerine cevap veremiyecek şe
kildedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla geri kal
mış bölgelerdeki sosyal adalet dengesinin bo
zukluğuna temas etmek istiyorum. Zaman za
man T. C. hükümetlerinin ağızlarından Doğu 
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"kalkınması sözü edilmiş, o hükümetler gitmiş, 
yerine gelen hükümetler, memleketin Doğu
su - Batısı yoktur, yurt, bütünlüğü yönünden 
ele alınmak lâzımdır, denilmiştir. Fakat mü
him olan Doğu, Güney - Doğu sözü değil, asıl 
.mühim olan bir realite vardır; bu yurdun Do-
ğu'sunda, Güney - Doğu'sunda yaşıyan insan
ların diğer bölgelere nazaran çok geri kalmış 
olmasıdır. Bunun adına Doğu kalkınması da 
denebilir, az gelişmiş bölgeler de denebilir. Fa
kat muhakkak olan; çok geri kalmış olduğu 
hakkında rakamlar verilerek izah edilen ve 
sayın partili arkadaşım Sırrı Atalay tarafın
dan bütün dokümanları verilmiş olduğundan, 
ben tafsilâtına girmiyeceğim, bu geri kalmış 
bölgelerin problemleri bu plânda istenildiği 
kadar ele alınmamıştır. Ben bu rakamları, bu 
geri kalmış bölgelerdeki sosyal adalet denge
sinin bozukluğunu, bu plânın yerine getiremiye-
ceğ'İEİ rakamlar vererek değil de, tabiat tablo
sunu çizmek suretiyle izah etmek istiyeceğim. 

Bugün Doğu'da mağara hayatı yaşanıyor, 
bunu hepimiz biliyoruz. Bugün Muş ovasında, 
ki tabiatın az - çok nimet verdiği bir ovadır, 
kır - bayır değildir, susuz bir ova değildir, 
Muş Senatörü arkadaşım burada olsaydı ken
disi şahadet ederdi, 15 - 20 km. mesafedeki 
köylerin köy olduğu ancak üzerindeki ot yı-
ğınlariyle belli olur, yahut gübre yağmlariyle 
belli olur. Ovanın köyleri toprağın altında, kö
ye gittiğiniz zaman ancak yere bakacaksınız, 
«köpek» tâbir edilen pencereleri ancak yere 
baktığınız zaman göreceksiniz. Bu bir vakıa, 
hepiniz biliyorsunuz, Muş'a giden herkes bu
nu görmüştür. Bu hal Elâzığ'ın Karakocan 
köylerinde, Palu köylerinde, Tunceli'de, Bin
göl'de ekseriya böyledir. Ekserisi hayvancılık
la geçinir, hele hayvancılıkla geçinen, kışın ta
haffuz imkânı bulamıyan insanlar yer altında 
yaşamak mecburiyetindedirler. Yakacağı yok
tur. Hayvanını sokacak yeri ancak bulur, ken
disi de hayvanı ile beraber yaşar, işte otunu 
da dışarıya koyar; aşağıda çürür diye oraya 
Troyar tabiî. 

Sayın Başbakan muhakkak bütün bunları 
bildiği halde, İstanbul Boğaz köprüsünü ko
nuşurken, daha ne zaman İstanbul Boğaz köp
rüsüne sıra gelecek, diye bir tahlile girişmeden, 
bu mağara hayatı yaşıyan insanların kaderini 

hesaba kitaba almadan, daha ne zaman bu İs
tanbul Boğaz köprüsü yapılacaktır diye bir sö
ze geçmiştir. Şimdi muhterem arkadaşlar, biz 
de Sayın Başbakana diyoruz ki, bu mağara 
hayatı yaşıyan insanlara ne zaman sıra gele
cektir, ne zaman mağara hayatından kurtula
caklardır? İşte biraz evvel de bahsettiğim gibi 
plân, bir tanzim işidir, bir plânlama işidir, 
Şimdi bu mağara hayatı yaşıyanlarm durumu 
İstanbur köprüsünden sonra belki sıraya gire
bilir. Mühim olan, Başbakanın bu tahlili yap-
ımış olması iktiza ederdi. Harfiyen kendileri
ni dinledim. «İstanbul Boğaz köprüsünün ya
pımına daha ne zaman sıra gelecektir?» demiş 
olması meselesidir. Sayın Başbakanın bir he
sap meydana getirip; «İstanbul köprüsü şu
dur, şu kadar zamanda yapılır, ecnebi serma
ye ile yapılacaktır, şu kadar kâr getirecektir 
ve mağara hayatı yaşıyan insanlara da bura
dan alman para ile yardım edilecektir ve bun
lar da çabucak kalkmdırılacaktır.» diye bir 
ifadede bulunmamış.. (A. P. sıralarından, iyi 
dinlememişsin sesleri) Ben iyi dinledim, ba
şından sonuna kadar dinledim. (Köy kalkın
ması var, sesleri) Köy kalkınması umumi söz
lerdir, köy kalkınması çoktan beri söylenen söz
lerdir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Devam edin lütfen efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben 
Sayın Başbakanı komisyonda yedi saat dinle
dim, Senatoda da yedi saat dinledim. Fakat İs
tanbul Boğaz Köprüsünün hesabını kitabını ver
memiş. Dinledim, burada dinledik, buradaydım, 
beraber dinledik. İstanbul Boğaz Köprüsünün 
ne zaman, ne şekilde yapılacağını ifade etme
miş. Bu mağara hayatı yaşıyan insanlarla mu
kayesesini yapmamış. Biz bunun üzerinde du
ruyoruz, diyoruz k i ; plân, ihtiyaçlar sıraya koy
ma, rüçhaniyet tanıma işidir. İstanbul Boğaz 
Köprüsünün insanlar otomobilleriyle vızır vızır 
geçerlerken, bu mağara hayatı yaşıyan insan
lar çocuklarını okula göndermek için, çocuk
larını okula götürmek için yol bulamıyorlar. Bu 
'tanzim işinde, sıralama işinde, ihtiyaçları sıra
ya koymak işinde bu rüçhaniyetin izahını iste
dik, başka bir şey istemiyoruz ve Senatoda bu
na cevap vermesini istirham ediyorum, 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1959 - 1960 
arası geçti. Birinci Beş Yıllık Plân dönemi geç
ti, İkinci Beş Yıllık Plânlamada önümüzde. Bu, 
Türk Milletinin bugünkü meselesi değil, önü
müzdeki beş yılın meselesidir. Şimdi bu İkinci 
Beş Yıllık Plân dönemine rağmen vatandaşları
mıza bu işleri yine mi beş yıl sonraya koyduk 
diyeceğiz. Şimdi bu vatandaşlarımız bu memle
kete faydalı insanlar. Çok büyük meşakkatler 
içerisinde hayvancılık yapmak suretiyle, ye
meden içmeden hayvanlarına yedirmek suretiy
le ve bu hayvanları da getirip hudut kapısın
dan ihraçetmek suretiyle memlekete döviz ge
tiren insanlardır, bunlar. Bu insanların yaşa
yış tarzını görenler, bu adamlara ne kadar çok 
yardım edelim de bu adamlar bu meşakkatli 
mesleki terk etmesinler de, memlekete döviz ge
tiren bu hayvancılığı devam ettirsinler, derler. 
Türkiye'de, hayvancılığın ikinci bir petrolü oldu
ğunu söyliyenler vardır ve doğrudur; döviz kay
naklarımız tetkik edilirse, Türkiye'den bütün 
Arap Yarım Adasının hayvanlarını veren işte 
Doğu bölgelerinin bu mağara hayatı yaşıyaın in
sanları olduğu meydana çıkar. 

ıŞimdi arkadaşlar, Sayın Başbakan Komisyon
da konuşurken; siz niçin yapmadınız, şeklinde 
bâzı sözler söylediler. Muhterem arkadaşlar, her 
şeyin sırası geldiği zaman yapılacağı muhakkak. 
Belki mağara hayatı yaşıyan insanlara da bun
dan 1 0 - 1 5 yıl sonra sıra gelecek. Yalnız bunu 
burada konuşmak için arz ediyorum, 1950 ile 
1960 yılları arasında Doğu illerine sanayi serpiş
tirilmiş, yayılmıştır. Diyarbakır'da Şarap Fabri
kası, Ergani Bakır Fabrikası, Elâzığ'da fabrika, 
Malatya'da Mensucat Fabrikası, Sivas'ta Çimen
to Sanayii, Kayseri'de Mensucat Sanayii kurul
mak suretiyle sanayii doğudan Batıya doğru bir 
hat üzerinde yayılmış, her bölgenin kalkınması
na yardım, edilmiştir Şimdi bu şikâyet ettiğimiz, 
zarar öden müesseseler dediğimiz, şu dediğimiz 
bu dediğimiz müesseselerin hikâyesine geçmiye-
ceğim, bunlar bu bölgeleri kalkmdırmış, bugün 
Malatya bir şehir olmuş, bugün Elâzığ bir şehir 
olmuş, bugün Sivas bir şehir olmuş, ama bu mü
esseseler sayesinde olmuş. Şimdi Başbakanın ko
nuşmalarından anlıyoruz ki, sanayi kâr getiren 
yerde yapılacaktır. Evet zarar etmekten usandık 
artık, zarar etmek istemiyoruz. Şimdi plânda da 
Batıda ne kadar kamu veya özel teşebbüs kurula

caksa Doğuda da o nisbette kurulacak, ancak ik
tisadi olursa, diye bir yer vardır. Ancak, arz et
mek istediğimiz şey şudur; elimde, «Elâzığ Ke
ban Ekonomik Gelişme ve Bölgesel Sanayileşme 
Etüdü» diye bir kitap var. Bu kitabı inceden in
ceye tetkik ettim, okudum; maalesef Doğuda 
Keban Barajı gibi, ucuz enerji, Ergani bakır
ları gibi bakır kaynakları, Doğu kromları gibi 
kromları bulunduğu halde, Doğuda bir sanayi
leşmeye doğru bir etüt mevcut değEdir. Şim
di bizim telâşımız asıl bu değil, telâşımız; Elâ
zığ'da yapıdan Keban Barajı sebebiyle takbiren 
30 bin nüfusun arazisinin, evlerinin su altında 
•kalmış olması sebebiyle, bunların yerlerinden 
göç etmeleri halinde bu boşluğun nasıl dolacağı 
-meselesidir. Hattâ bu 30 bin, 50 bin nüfus ola
caktır. Çünkü Keban gölünün teşekkül 
etmesi sebebiyle Tunceli - Elâzığ arasında bü
yük bir göl teşekkül etmekte, bu illerin edva
rında bulunan Pertek, Çemişkezek, Ağın gibi 
kasabaların sakinleri gemilerle Elâzığ'a geç
mek mecburiyetindedirler. Zira kendi illeriyle 
iktisadi rabıtaları yoktur. Bugün Çemişkezek 
bir köprü ile, Pertek bir köprü ile, hattâ Tunc
eli bir köprü ile iktdsaden Elâzığ'a bağlı. Halk 
hayatlarını buradan kazanır. Bu halika köprü 
yapmak imkânı yok. Hattâ Ağın gibi bir kasa
baya dahi, ki, Elâzığ'a bağlıdır, bir köprü yap-
ımak, en kısa yerde 500 metredir ki, İstanbul'a 
bile köprü yapılması güç olan bir memlekette 
bu kasabalara köprü yapılmasına imkân yok
tur. O halde feribotlarla, deniz nakliyatı ile 
nakliyat yapacaklardır. 

Şimdi mahzur kalmış bir bölgenin halkı, her 
zaman İstanbul boğazı gibi gemilerin işlemesi 
mümkün olmıyan bir yerde, artık mahzur kal
dıkları için bunlar da arazilerini satmak sure
tiyle, elden çıkarmak suretiyle gelip Elâzığ'da 
yerleşeceklerdir. Şimdi, yerleşecekler, elbette 
zaman geçecek, bir sanayileşme yahut şu, ola
cak, bu olacak, ama mühim olan; bu yapılış 
tamaımen İkinci Beş Yıllık Plân devresine te
sadüf etmektedir. Bu İkinci Beş - Yıllık Plân
lama devresinde Doğuda bu Keban Barajı se
bebiyle yerinden oynıyacak halkın iş bulması 
için bir proje, bir etüt yoktur. Bu etütlerde 
de deri - meri, hafif sanayi gibi hafif işler tav
siye edilmektedir. Başka şey yoktur. 

Şimdi muhterem arıkadaşiarım, bizim ferya
dımız bundan ileri geliyor. Doğu illerinin ve 
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bilhassa Kdban Barajı sebebiyle yerinden oynı-
yacıaik halkın bir santalileşmeye gitmesi zaruri
dir. Halkın eline 7 - 8 milyon lira gibi bir is
timlak bedeli geçecektir. Bunlar istimlâk bede
lini alacak, şurada burada müstehlik olarak, 
tüketici olarak yerleşecök ve bu suretle elin
deki parasını da yararlı olarak kuillanaımıyacak 
ve büyük mağduriyete duçar olacaklardır. Sa
yın Hükümetten bundan sonraki icra program
larına inşallah bu Keban projesi sebebiyle bu 
yapılan etüdün beğenıilmiyerıek daha yeni yeni 
«etütler yapmak suretiyle bu yerinden yurdun
dan oynıyacak halka bir geçim yolu bunlması 
için temeaıınıilerde bulunmaktayım. Bu İkinci 
Beş Yılllik Plânlamada Doğu illeriyle Batı il

leri arasındaki denge sağlanamamış ve sağla-
namıyacağı da yapılan şu etütlerden anlaşılmış 
olduğundan, bu plânlamanın memleketin sos
yal adaletsizliğini gidereceğine kaani değilim. 
Bu bakımdan ben de plânlamaya müsptet değil, 
menfi oy vereceğim. 

Hürmetlerimle. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Programımıza göre günlük ça
lışma müddetimiz dolmuştur. 

19 . 6 . 1967 Pazartesi günü saaıt 10,00 da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

basmayazıda aşağı-

(gösterilmiştir.) 

DÜZELTÎŞ 

16 . 6 . 1967 tarihli 70 noi Birleşim • Tutanağı sonuna ekli 949 S. Sayılı 
daki düzeltişler yapılacaktır : 

1. Metindeki tablo izahları yapılırken (verilmiştir) diye geçen kelimelerin 
şeklinde, 

2. Metinde geçen bâzı (kesim) kelimelerinin (Sektör) olarak, 
3. Sayfa 7, tablo 2, sütun 10, satır 12 de yer alan 132, 2 rakamı tashih cetvelinde yer alan^ 

132, 2 rakamı tashih cetvelinde de 132,7 şeklinde çıkmış olup bunun 132, 1 olarak, 
4. Sayfa 68, tablo 50, sütun 6, satır 11 deki 223,34 rakamı 223,3 olarak, 
»5. Sayfa 295, tablo, 198, sütun 3, satır 1 deki 33,3 rakamının 333, o olarak, 
6. (Sayfa 362 nin 1 nci satırındaki 250 rakamı 25,0 olarak, 
7. ıSayfa 424, taıblo 353, satır 3 teki (tekerci) kelimesinin (tenekeci) olarak, 
8. Sayfa 431, sütun 5, satır 1 deki 243,8 rakamının 36,0 olarak, 

« 1 * 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

72 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 6 . 1967 Pazar 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
X 1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972 Kal

kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunini 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 949) [Dağıtma tari
hi : 14 . 6 . 1967] 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACACK 
İŞLER 


