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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerin
deki görüşmelere devam edildi. 

20 Haziran 1967 Salı günü saat 10. da top
lanılmak üzere Birleşime 18.50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Sırrı At alay Nalıit Altan 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

KAĞITLAR 2. — GELEN 

Rapor 
1. — 27 . 5 . 1963 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 

Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli-

3. — GöRÜŞt 

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) 

BAŞKxVN — 74 ncü Birleşimi açıyorum. 
İkinci Beş Yıllık Plânın görüşmesine de
vam edeceğiz. Sayın Genel Kurula; 77 sayılı Ka-

(1) 949 S. Sayılı oasmayazı 16 . 6 . 1967 
tarihli 70 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (S. 
Sayısı : 953) 

nun gereğince İkinci Beş Yıllık Plânı yarın bi
tirmek mecburij^etinde bulunduğumuzu ve bu 
arada da halen 20 sayın üyenin görüşmek üzere 
söz aldıklarını beyan ediyorum ve söz alan sayın 
üyeleri de şimdi okuyacağım. 

Kontenjan Grupu adına Sayın Âmil Artus, 
şahısları adına Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Cemal 
Yıldırım, Sayın Cemal Tarlan, Sayın Rıza Isı
tan, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Feh
mi Alpaslan, Sayın Nalıit Altan, Sayın Nusret 
Tuna, Sayın Hasan Âli Türker, Sayın Hay
dar Tunçkanat, Sayın Ziya Ayrım, Sayın Ha
zım Dağlı, Sayın Yılmaz Mete, Sayın Hüsnü 

»•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat, (Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

LEN İŞLER 
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Dikeçligil, Sayın Halûk Berkol, Sayın Sarlı-
calı, Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı, Sayın Sa
mi Turan, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata söz almış 
bulunmaktadırlar. 

Genel Kurulumuzun ittihaz etmiş olduğu ka
rara göre kişisel görüşlerin beyanı 30 dakika ile 
takyidedilmiştir. 

Üyelerden dört kişi konuşmuş olması hasebiy
le, kişisel görüşlerini ifade etmek üzere iki arka
daşa söz verdikten sonra grup a yöneleceğiz. 

İlk söz Sayın Ucuzal'da. Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Asırların ihmallerine mâruz kalan, bundan 

dolayı sayısız dertlerle malûl hale gelen, ama as
lında tanrının her türlü lûtfuyla mücehhez aziz 
ve mukaddes vatanımızın ihmaller yönünden 
bahtını değiştirmeye kararlı ve azimli 2 nci Beş 
Yıllık Plân üzerinde ve lehinde söz almış bu
lunmaktayım. 

Mevzuun ehemmiyetini müdrik olarak bu plâ
nın mânevi mesuliyeti yanında semerelerini mey
dana getimekte hizmetleri geçen insanların da 
şereflerinin o nisbette büyük olacağından şüphe
miz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, günlerden beri üzerine 
eğilip, Büyük Türk Milletinin 5 yıllık istikbâ
line, iktisadi, sosyal ve kültürel sahalarda lâyık 
olduğu refahı temin ve Türk yurdunun imarını 
sağlıyacak bu güzel eseri cüzi bir ayrılığın dışın
da hep beraber fikir birliği içinde değerlendir
mekle Yüce Snatonun her zamanki güzel havası 
bir defa daha dile getirilmiştir. 

Yüce Milletimiz; demokratik nizam içinde, 
Anayasanın kendisine lâyik gördüğü hürriyetler 
manzumesinden hareketle, hizmetinde olanlarla 
beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da beraber çalşmanın bahtiyarlığı içinde ola
caktır. Plân, yarının büyük Türkiye'sinin 5 yıl
lık devre içinde ki kalkınmasının temel ilkeleri
ni, onun politika ve tedbirlerini, içtimai saha
ların ilke ve polotikasmı, sektörleri ve uygulama 
sistemleri içinde mevcut kaynak ve imkânları ga
yet net ve açık olarak ihtiyaçlara göre ayarlamış
tır. Ancak 1 nci Beş Yıllık Plânın tatbikatını 
temine matuf uygulama kanununun kendi devre
sinde çıkarılamamış olmasının sıkıntısı da hepi
mizce malûmdur. Bu kanun tasarısının alâkalı 
komisyona Hükümetçe sevk edilip müzakeresine 

başlanmış olmasından dolayı memnuniyetimi bu
rada ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Plânın temel ilkesinin başında temeli Büyük 

Atatürk tarafından atılan ve Türk Milleti tara
fından benimsenmiş olan karma ekonomi sistemi
dir. Edindiğimiz tecrübe şunu ispat etmiştir ki, 
karma ekonomi sisteminin gayesi, kaynakların 
ekonomik ve sosyal faaliyet dalları arasında te
sirli dağılımı sağlıyacak bir vasat yaratmasiyle 
iktisadi gelişmeyi hızlandırmak ve Türk mille
tinin refaha erişmesinde âdil bir gelişme sağla
maktır. 

Burada kamu sektörü ve özel bir fırsat eşitliği 
içinde birbirine yardımcı olmaktadır. 

Plân tasarruf politikasına ve sermaye piyasa
sına geniş ve gereken ehemmiyeti vermiş, o nis
bette de tedbirlerini açıklamıştır. Vergi politikası 
geçmiş tatbikatlardan elde edilen tecrübe ve Plâ
nın ihtiyaçları karsısında gereken ehemmiyetle 
üzerinde durulmuş, tedbirleri vaz'edilmiştir. 

Fiyat politikası bütün ilke ve tedbirleri has
sasiyetle tesbit etmiş, para politikasının plân dö
nemindeki gereken iktisadi gelişme nisbeti hesap
lanarak meydana gelebilecek enflâsyonist ve def-
lâsyonist yöndeki baskılara karşı alınması icabe-
don tedbirleri açıkça tesbit etmiştir. 

Kredi politikasında da ekonomide gereken hızlı 
kalkınmayı sağlama yolunda ilke ve tedbirleri 
etraflıca inceleyip tesbit etmiştir. Ancak burada 
şunu arz etmeyi millî menfaat ve bankacılık tari
himiz için çok zaruri bulmaktayım. 

Emsalleri mevcut bâzı bankaların güç du
rumlara düşürülme ve neticede milletin tasar
ruf azmini kıran ve böylece bankalara katrşı iti
matsızlığı yaratan çok yönlü sarsıntılara neti
ce itibariyle Hazineye ve dolayısiyle millete yük 
olan banka tasfiyelerine sebebiyet veren şahıs
ları bankacılık meslekinden uzaklaştırma ve 
ağır müeyyideler koyma yolunda mevcut ka
nunlarda ve mevzuatta bir değişiklik yapmak 
zaruret haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin bildiği giibi 
Raybank tasfiye halindedir. Çok güzel bir ku
ruluştu, bilhassa '60 bin Demiryolu mensubu 
aylık tasarruflarım bu bankada değerlendir
mek aızmi içinde idi. Maalesef tasfiyeye girmiş 
ve bu azim kırılmıştır. Eskişehir şubesinde bir 
muamele yapılıyor; Eskişehir'in Şimalinde bu-



O. Senatosu B : 74 20 . 6 . 1967 O : 1 

liman dağların üzerinde bin küsur dönümlük 
bir arazi 888 parsel haline getirilip, bu 888 par
selin tapusu bu banka müdürü tarafından 1,5 
milyon para karşılığında ipotek edilmiştir. As
lında 888 parseli havi olan bin küsur dönüm
lük araziyi bugün beşıbin liraya rahatlıkla sa-
tmalabilirsiniz. Maruzatım;, bu şahıslaır hak
kında hâlâ kanuni takibat yapılıp milletin he
der oları paralarının hesabı sorulmamıştır. Dev
let bünyesinde vazife alan küçük bir memur 
veya tahsildar bilmiyerek dahi olsa zimmetine 
beş kuruş geçirse, Ceza Kanunundaki hüküm 
gayet ağırdır, ama böyle özel sektörde, bilhas
sa millî menfaati alâkadar eden teşebbüslerde 
suiistimal halinde suçlulara gereken cezanın 
verilmemesi büyük bir üzüntü yaratmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, özel sektörün iktisa
di kalkınmaya iştirakini sağlamak için teşvik 
ve geliştirme yolunda kredi, sanayi senedi, 
menkul rehin, kredi sigortası, fon tesis, reka
bet sahasında korunması, ihracat sahasında 
himaye sistemi, gibi tedbirler yepyeni imkân
lar olarak plânda düşünülmüştür. 

Ödemeler dengesi yönünden girişilecek çalış
malar ihracat imkânları için alınacak tedbir
lerle plânın gayesine ulaşacak maliyettedir, 
ihracatımızın alman bu tedbirlerle nefes alma
sı sağlanmakta, ödeme dengemizi biraz daha 
müspet istikamete sevk etmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân sosyal konuları da 
temel ilkelerde gösterdiği hassasiyet ve ehem
miyet içerisinde tesbit edip gereken tedbirleri
ni açıkça ifade etmiştir. 

Nüfusu ele almış, toplum yapımını akılcı 
ve bilgiye dayan bir sahada görerek bunun 
ehemmiyetine işaretle tedbirlerini tesbit edip 
bu gelişen durumlarla millî gelirdeki artışın 
fertlere sosyal adalet ilkeleri ışığında akset
mesini mevcut düzen içinde tesbit etmiştir. 

Tarım sahasının ve sanayiinin her türlü ge
lişme imkânlarını araştırıp tedbirlerim almış 
ve ekonomi ile sosyal adalet arasındaki denge
yi beraber yürütmenin imkânlarını sağlama yo
lunda gereken tedbirleri vaz'etmiştir. 

İstihdam ve çalışma meselelerini, gelişen, 
iktisadi ve sosyal meselelerle muvazeneli yü
rütmenin yollarını ve tedbirlerini almıştır. 

İnsan gücünün kalkınmadaki yerini bütün 
ehemmiyeti ile görüp plânın gaye ve hedefleri
ne .göre ayarlamaya ve yetiştirmeye matuf he

defleri çizmiştir. Türk Milletinin yeryüzünde 
gereken mertebesine erişmek için, eğitim sa
hasındaki haslet ve arzularını da hesaba katan 
ve muvaffakiyetimizin sırrını sinesinde toplıyan 
bütün incelikleriyle gözden geçirip iktisadi ge
lişmenin istediği insan ^gücünün olgunluğunu 
temin ve bütün vatandaşları eğitme imkânına 
kavuşturup, plân sonunda okumamış tek va
tandaş çocuğu bırakmamayı hedef ittihaz etmek 
suretiyle, eğitim sahasında da sosyal adaleti 
sağlama yoluna gidilmiştir. Bu devrede varıl
ması gereken hedefe giderken gerekli imkân 
ve yardımlarla eğitim sistemlerini ihtiyaca gö
re geliştirme yolları ve tedbirleri alınmıştır. 

Bunun dışında hizmet içi eğitime yer verile
rek, çalışanlara çalıştıkları işlerinde gereken 
bilgi ve icabeden iş kabiliyetini öğretip verme
nin sektörlerde esas görev olarak kabulü ka-
rarl aşmıştır. 

Kültür sahasında ıgerekli tedbirler hazırlan
mış, radyo yayınlarımın kültür seviyesinin yük
seltilmesi, televizyonun ise kültür vasıtası 
olarak değerlendirilmesi eğitim ve kültür saha
sında alman büyük tedbirlerdir. 

Sporumuzun gelişmesi ve milletimizin fiilen 
spora iştirakinin sağlanması yolunda ve bil
hassa geleneksel spor dallarına öncelik veril
mesinin tedbirleri alınmıştır. 

Memleketimizin her yönden şiddetle muhta-
coldıığu bilim ve araştırma ihtiyacı İkinci Beş 
Yıllık Plân devresinde kendisini fazlasiyle his
settirecek bir mesele olarak kabul ile ele almmış-
+ır. Yeni bir sisteme götürme yolunda Türkiye 
İktisadi ve Sosyal Araştırma Kurumu gibi bir 
kuruluşa -gitmeyi kabul etmiştir. Bu kuruluşun 
e1 bette büyük faydalar sağlıyacağına inanmakta
yım. 

Bu kuruluşun vazifesi icabı, milletlerarası ça-
bsma sahalariyle 'işbirliği yapacağı mühaıkaktır. 
Bu sahalarda görevlendirilen ve yetiştirilen kim
selerin memlekette geçmişte olduğu gibi heder 
edilmemesi, veya muayyen bir tazminatla mille
tin, üzerinde hakları bulunan bu şahıslardan ge
reken istifadeyi sağlaması içim daha ciddî tedbir 
almak icaibeder? 

Yurt dışına gönderilen her türlü uzman ve ta
lebelerle gerek yurtdışında gerekse yurda dönüş
lerinden sonra yakinen alâkadar olup, kendilerin
den bekleneni temin yolunda tedbirler alınmalı-
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dır. Geçmişteki keşmekeş duruma son verilmeli
dir. 

Sosyal güvenlik sahasında gereken tedbirlerin 
alınarak yeniden bir teşkilâtlanmaya gidilmiştir. 
Ve tarım sahasında büyük bir boşluk olan Tarım 
İş Kamunu ve buna ıgöre bu saikada çalışacak in
sanların sosyal güvenliği aileleri ile birlikte dü
şünülmüştür. 

Devlet Memurları Kanununda lüzumlu olan, 
sigorta hizmeti erinin gerçekleştirilmesi yanında 
diğer teşekküllerde çalışan memurların da, aynı 
hakka kavuşturulması ve bilhassa büyük bir boş
luğu dolduracak esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve ser
best çalışanlar için yardımlaşma kuruluşlarından 
yararlanmak suretiyle sosyal sigorta içine alın
masının hedef ittihazı şayanı memnuniyettir. 
Halkın sağlık seviyesinin yükseltilmesi gayesine 
ulaşan yolunda, yurt sathında eşit koruma ve te
davi edici sağlık hizmetlerinin 'bütün yönleriyle 
ele >alımıp, ilâç kontrolü sahasında da kontrol ens
titüsü kurulması, personel yetiştirilmesi gibi hu
susların tedbirleri tesbit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Plân
da köy ve köylü meselelerine geniş yer verilme
si kalkınmamızın en büyük âmili olan büyük küt
leyi harekete geçirmekle mühim mesafe katledile
cektir. 

Tarımda meydana gelecek istihsal metotları
nın modernleştirilmesi, suni gübre, iyi tohumluk 
kullanılması, sulama imkânlarının artırılması, zi
rai mücadelenin genişletilmesi, pazarlama düzeni
nin sağlanması, tarım kredilerimin miktarı ve da
ğıtma şartları, kooperatifleşme gibi tedbirlerle 
istihsalin artırılma hedefleri ve tedbirleri yanın
da köy çocuklarının tamamının okutulması, köye 
sağlık hizmetlerinin .götürülmesi, köyün, yol, iç
me suyu ve elektrik meselelerinin halledilmesi, 
köye haşka yakacak imkânı sağlanarak tezek ya
pılan gübrelerin tarlaya naklinin sağlanması, 
köydeki gizli işsizliği iönleme yolundaki çeşitli 
mahsul yetiştirme imkânı, köylüye yeni gelir kay
nağı sağlıyacak 'küçük el sanatlarının geliştiril
mesi orman köylerine ^gereken imkânların sağ
lanması gibi 'tedbirler elbette ki, memleketin ve 
milletin çehresini değiştirecektir. 

Plânın gençlik meselelerine de diğer millî me
seleler kadar 'geniş yer vermesini ve bu yolda alı
nacak tedbirlerle gençliği daha faydalı, daha ya
pıcı ve daha yaratıcı halde yüceltici kılma çaba
sını şükranla kaydetmek gerekir. 

Plânın bölgesel gelişme, şehirleşme ve yerleş
me meselelerinin, kalkınmanın icabı olarak ve o 
çapta ele alındığı bir hakikattir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunları arz ettikten sonra demokratik düzen 

içinde iktidarların geldiği yer vatansathıdır. 
Oradan elbette seçimle gelinir. O halde seçimin 
başında millete arz edilen beyannameye seçimin 
neticesinde iktidara gelen partinin sadakat gös
termesi siyasi ahlâkın tâ kendisidir. Evet bu sis
tem içinde elbette huzurunuza getirilecek seçim 
beyannamesinin esası Hükümet programımda, 'büt
çelerde ve Plânda yerini bulacaktır. Bundan do
layı, fikriyatı bize uymıyanların elbette, ortanın 
solundan ortaya gelmiyeceğine göre bu plânda 
fikriyatını bulamıyacaktır. Bu sebeple tenkidle-
riın hududunun aşılması faydalı olmayacaktır. 

Plân Türk Milletinin sahibolduğu bütün kay
nakları aklın bilginin ve tecrübenin ışığı altın
da harekete geçirmenin ve bunun neticesinde de 
ihmallerin açtığı yaralara mümkün devayı sağla
mayı hedef ittihaz etmiştir. O halde çul devri, 
çaput devri ve kefensiz devrini bırakalım gelin 
hep beraber istikbale bakalım. 

İkinci Beş Yıllık Plân her yönü ile samimi
dir. Mevcut kaynakların imkânları misbetinde 
tam ve kâmil olup arzu edilen şekilde ve ideal 
olamamışsa da kalkınmayı, sosyal adaleti gerek
tiren sistem ve çalışma içindedir. 

Değerli arkadaşlarım, çok özür dilerim, de
vam eden arkadaşlarınızdan biriyim, zaman za
man parti görüşleri ayrı olan arkadaşlarım bir 
noktada birleşmesi halini teslbit eder ve konuş
malarımız sırasında bunları Yüksek Heyetinize 
arz ederim, bir arkadaşım için, bir kanun tasarısı 
üzerinde görüşürken fikriyatımızın yan yana 
geldiğinden bahisle aynı paraleldeyiz dedim, her 
nedense arkadaşım buna gücenmiş. Mesele gücen
mesinde değil, memleket hizmetinde fikir birliği
ne gelmekte büyük faydamın oluşudur. Biz bura
da İkinci Beş Yıllık Plânın tetkikatı sırasında 
geçmiş Birinci Beş Yıllık Plân üzerinde durmayı 
zait bulduk. Çünkü o, fonksiyonunu icra etmiş 
geçmiş gitmiştir. Şimdi İkinci Beş Yıllık Plân
la, Birinci Beş Yıllık Plânı mukayese etmenin il
mî yönden faydası olmakla beraber eksiklikleri 
üzerinde mukayese yapmanın faydası olacağı gi
bi birtakım yermelere girmekte fayda yoktur. 
Dün değerli bir arkadaşım İkinci Beş Yıllık Plân
da, orman köylerine tahsis edilen nishetin 22 sa-
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tırdan ibaret olduğunu ısöylediler. Birinci Beş 
Yıllık Plân devresinde burada bulunmadığım 
için Birinci Beş Yıllık Plânı tetkik ettim, ora
da giördüm ki, orman köyleri Birinci Beş Yıllık 
Plânda üç satırla tesbit edilmiş. Şimdi 22 satır
la üç satırın mukayesesine girersek elimizdeki 
İkinci Beş Yıllık Plân Birinci Beş Yıllık Plân
dan yedi defa daha ileri bir tutumun içindedir. 
Şimdi sormak istemiyoruz; köyün, köylünün or
man içinde yaşıyan vatandaşın dertlerini ne za
man öğrendiniz, bu kürsüye getiriyorsunuz demi-
yeeeğim, ama Birinci Beş Yıllık Plânda köy me
selesine bir satır dahi olsun yer verilmiyen plân 
karsısında elimizdeki müzakeresi yapılan İkinci 
Beş Yıllık Plânda 12 sayfa Türk köylüsünün me
selelerine hasredilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdiden 1972 Türkiye'sini görüyor, bu iyi 

günlerin ümidi içinde başta Hükümetimi ve Plâ
nın "hazır!anmasında emek ve gayreti geçen şa
hıslarını tanımadığım bütün mütehassıslara şük
ran duvsrularrmı ifade eder, bu plânın tahakku
kunda Ulu Tanrıdan yardım diler Yüce Senato
yu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Her nekadar Genel Kurulda din
leyicilerin yüzde 90 ı görüşme arzu eden arka
daşlardır. Müddeti kısıtlıyan bir takrir vardır, 
bu sakıncayı bilmekle beraber takriri oylarınıza 
arz edeceğim. Çünkü ya.rm geri verme önerge
leri, oylama, Hükümet adına tenkidlere vâki ce
vap gibi birçok hususlar yarınki görüşmelerimiz-
dedir. Bugünden alacağımız tedbir yarınki çalış
mayı rahat bir hale getirecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Yarın Plânın karara bağlanması lâzımdır. Oy

lamalar yarın yapılacaktır. Komisyon, Hükümet 
ve üyelerin konuşmalarının bugün bitmesi için 
konuşma süresinin üyeler için 20 dakika ile tah-
didolunmasmı arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

(BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Tunç-
kanat. Yalnız riyazi bir hesapla 20 arkadaş yarım 
saat konuşursa 10 saat eder. Arkadaşlardan grup 
adına görüşmek istiyen vardır, serbesttir; Hükü
met serbesttir. Bu hususları da arz etmekte fay
da mülâhaza ederim. 
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HAYDAE TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, zaten plân görüşmeleri geç başla
mıştır. Daha doğrusu yarım gün geç başlamıştır. 
Şu halde altı güne tamamlanması için yarım 
gün uzatılması icabeder. Bu bakımdan devam 
eden arkadaşlar da zaten muayyen kişilerdir. 
Meselâ ben galiba 27 nci sırada idim. Söz sırası 
gelen bâzı arkadaşlarımın burada mevcudolma-
ması yüzünden tahmin ederim ki, bugün konuş
mak imkânı hâsıl olacaktır. Yarım saat uygun
dur bugün. Eğer bugün - mevcudolmıyan arka
daşlar var - bu iş daha ileri bir safhaya getirile
mezse hiç olmazsa bu takririn yarın oya arz ©dil
mesini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir okundu, aleyhinde Sa
vın Tunçkanat görüştüler. Evvelce ittihaz etti
ğimiz 30 dakikalık görüşme süresinin 20 dakika-
va indirilmesi öngörülmektedir. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiy enler... 
kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Yıldırım?.. Yoklar. Sayın Cemal Tar
lan, buyurun. 

Sayın senatör arkadaşlarımızdan Divanın 
bir ricası olacaktır. Arkadaşlarımız hazırlıkları
nı yarım saate göre yaptılar. Şimdi alman karar 
da 20 dakikadır. Başkanlığın ikaz etmesine ma
hal vermeden görüşmelerin bu saate 'göre ayar
lanmasını rica edeceğim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; memleke
tin kaderiyle ilgili İkinci Beş Yıllık Plânın gö
rüşülmesine devam edilmektedir. Gerek İkinci 
Beş Yıllık Plânın ve gerekse yapılmakta olan mü
zakerelerin çeşitli yönlerden hususiyetlerini ka
bul etmek lâzımdır. Plânın önemi ve yarın için 
neler getireceği hususunda, gerek değerli grup
lara mensup sözcü arkadaşlarımız ve gerekse şa
hısları adına konuşan muhterem arkadaşlarımız 
tarafından çok değerli fikir ve tenıkidler ileri sü
rülmüş ve bunlar açıkça münakaşa olunmuştur. 
Bendeniz müsaade ederseniz İkinci Beş Yıllık 
Plânın şahsan önemli gördüğüm birkaç hususiye
tine ve müzakereler sırasında yapılmış konuşma
lardan bir tanesine temas etmek suretiyle maru
zatımı tamamlamaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plânın hususiyetlerini şu mânada değerlendir
mek lâzımdır: Birinci Beş Yıllık Plânla muka
yesesi neticesinde acaba neler meydana çıkar? 
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Bunları şöyle özetlemek mümkün muhterem ar
kadaşlarım : 

1. Birinci Beş Yıllık Plân, zamanın koalis
yon Hükümetleri tarafımdan ele alınmış, Meclis
lere sevk edilmiş ve tatbik mevkiine konulmuş 
olmasına mukabil, İkinci Beş Yıllık Plân koa
lisyonsun bir Hükümet tarafından hazırlanmış 
ve yüce huzurlarınıza igetirilmiş bulunmakta
dır. 

2. Bu Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlanma
sında, Meclislere sevk edilmesinde, tatbik mevkii
ne konulmasında hissesi bulunan, gayreti bulu
nan muhterem bir parti bugün murakabe vazife
sini deruhte etmiştir. 

3. Yine bu Birinci Beş Yıllık Plânın tatbi
katında önemli vazifeler deruhte etmiş bulunan 
bâzı muhterem arkadaşlarımız o siyasi partiden 
ayrılıp başka bir siyasi parti içerisinde vazife al
mış bulunmaktadırlar. 

Yine Birinci Beş Yıllık Plânın gerek komis
yonlarda ve .gerekse Yüce Senatomuzda müzake
resi sırasında bu partiden ıgayri birtakım grup 
sözcüleri plânın üzerinde fikir ve mütalâada bu
lunmuşlar ve olumlu olmasına çalışmışlar ve 
emek sarf etmişlerdir. O gruplar da bugün vazi
fe başındadır ve İkinci Beş Yıllık Plânın daha 
iyi olması hususunda heyecanla ve hassasiyetle 
bu plânın üzerine eğilmiş durumdadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, manzara bu olunca, 
bu değişiklik karşısında grupların bu İkinci Plâ
nı nasıl karşılıyacakları meselesi önem kazanmak
tadır. Bu sebepledir ki, iSenatomuz da gereken 
alâkayı göstermiş bulunmaktadır. Bendeniz de 
şahsan ilk .gününden itibaren dikkatle bu müza
kereleri takibettim. Hemen ifade etmek isterim 
ki, muhterem arkadaşlarım, bu muhalefet mev
kiinde bulunan grup sözcülerimizden ve şahısla
rı adına konuşan arkadaşlarımızdan, bu İkinci 
Beş Yıllık Plân için methiyeler beklemek hatalı 
olur ve bu maslahata da uygun değildir. Zira 
mulhalefetin vazifesi; teshit ettiği noksanların it
mamına ve hataların tashihine çalışmaktan iba
rettir. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plânım ismen plân olduğunu ileri süren bir ar
kadaşımız müstesna, diğerlerinin bu anlayış ve 
vazife şuuru içerisinde İkinci Beş Yıllık Plânı 
yapıcı, uyarıcı ve yol gösterici konuşmalar yap
mak suretiyle hakikaten örnek denecek şekildeki 
korauşmaları ile [bendenizi şahsan çok memnun et

miş olmalarından ötürü kendilerine yüksek hu
zurunuzda teşekkürle mukabele etmek isterken, 
bir muhterem üyenin neden tefrik edilmiş oldu
ğunun medenini de, hiç şahsiyata kaçmadan ve 
müdahaleye lüzum göstermeden arzı izaha çalışa
cağım : 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plânı burada gruplara mensup, şahısları adına 
konuşan arkadaşlarımız acı acı tenkid ettiler, 
çok acı tenkidlerde bulundular, noksanlar var, 
dediler. Ama hiçbir zaman plândan ümit kesmiş 
bir konuşma yapmadılar. Tesedüf etmedim. Fa

kat 3 saati mütecaviz bir zaman içerisinde bir 
muhterem partiye mensup grup sözcüsü bir ar
kadaşımız bu İkinci Plân hakkında söylemedik 
lâkırdı bırakmadığı gibi, tamamen kabul etmez 
bir intiba ile huzurunuzdan ayrılmıştır. 

Bu muhterem sözcünün mensubolduğu parti
nin görüşü de kendisine uygun bir şekilde ertesi 
^ünkü bir gazetede manşet halinde efkârı umu-
miyeye intikâl ettirilmiştir. Aynen okuyorum: 

«Bu plânın sadece adı kalkınma plânıdır.» 
(Hangi gazete, sesleri) 18 Haziran 1967 Pazar 
tarihli Ulus gazetesi. 

Muhterem arkadaşlar, bunun mânası şudur, 
anladığıma ıgöre, tabiî şahsan söylüyorum, İkin
ci Beş Yıllık Plân ne maksada, ne mevzuata ve 
ne de memleket şartlarına uygun bir şekilde ha
zırlanmadığı içim kalkınmanın sağlanması müm
kün olamıyacaktır. Mânası budur. Bendeniz ev
velâ bu pek haklı olmıyan iddianın insan üzerin
de pek iyi bir tesir yapmadığı kanısındayım. 
Kaldı ki, bu muhterem sözcü arkadaşımız bir ha
taya da düşmüştür. Çünkü plânı yalnız Plânla
ma Teşkilâtı ve Hükümet hazırlamamıştır. Plâ
nın ne suretle hazırlandığı hakkında Başbakan 
Sayın Demirel tarafımdan burada açıklama ya
nılırken, zannediyorum, kendileri salonda değil
diler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanlbul) — Bura
da idim. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Olabilir. 
Benim dikkatimden kaçmış olabilir. Bakınız ha
tırlatmak için söylüyorum. Sayın Başbakan bu 
mevzu üzerinde çok İsrarla durmuş ve şöyle iza
hat vermişlerdir: 

Aynen zabıttan okuyorum : «Bir kere İkinci 
Beş Yıllık Plân 25 aylık bir zaman zarfında ha
zırlanmıştır. 22 Mart 1965 tarihinde özel ihtisas 
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komisyonları çalışmaya başlamıştır. Bundan ev
vel de ikinci Beş Yıllık Plânla ilgili ola
rak birçok hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 
«20 - 21 . 11 . 1965 tarihinde Türk bilim adam
ları bir millî kollokyoma davet edilmiş ve plâ
nın modeli üzerinde fikir ve mütalâaları alın
mıştır. 27 - 28 . 1 . 1966 da Türk bilim adam
ları ikinci bir millî kollokyoma davet edilmiş
tir.» v. s. vaktinizi almak istemiyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, burada Sa
yın Başbakanımız vermiş olduğu bu izahatla şu
nu demek istemiştir : Bu İkinci Beş Yıllık Plân 
yalnız Plânlama Teşkilâtı ve Hükümet tarafın
dan vücuda getirilmemiştir. Bu çalışmalara bi
lim adamları, Üniversite mensupları, işçi sendi
kaları mütehassısları, çeşitli meslek teşekkülleri 
mensupları emek vermişlerdir. 'Bunların fikir ve 
mütalâalarından faydalanılmıştır. Ve netice iti
bariyle millî kaynaklarımız ve sosyal şartları
mız göz önünde tutularak en kabili tatbik ola
nın vücuda getirilmesine çalışılmıştır. Bununla 
da kalmadı muhterem arkadaşlarım, hepiniz ha-
tırlıyac aksınız; Sayın Başbakanımız buna rağ
men yine birtakım noksanlarının olacağını da 
burada rahatlıkla ifade etmişlerdir. Elbetteki 
birtakım noksanları olacaktır. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, bu sözümü ilerde konuşmamın 
sonunda bağlamak üzere, buraya bir balmumu 
koyuyorum. Geliyorum bu muhterem sözcüsü
nün birçok yapmış olduğu iddialardan bir tane
sine. Hepsine cevap vermeye esasen vaktimiz 
müsait değildir. Bu muhterem sözcü arkadaşı
mız ; tarım sektörü üzerinde çok ısrarla dur
muştur. Ve bugünkü topraksız vatandaş mikta
rı ve bölgelere dağılım şekli üzerinde rakamlar 
vermek suretiyle geniş izahat vermişlerdir. Şim
di bu izahatiyle sanki topraksız vatandaşla top
rağı olanları karşı karşıya getiriliyormuş gibi 
ve bu topraksız vatandaş daha ziyade benimse-
niyormuş gibi de konuşmasına bir hava vermek
ten de geri kalmadılar. Eh, ortanın solu sloga
nının icabı bunu haklı görüyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neden 
acaba? 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, siz konuşur
ken bâzı şeylerden şikâyet etmiştiniz. Tesadüfen 
de ben kürsüde idim. Sizden rica ediyorum mü
dahale etmeyiniz. 

GEMAL TABLAN (Devamla) — Ama muh
terem arkadaşlar, kendileri bu mevzu üzerinde 

dururken bâzı hususları nedense açıklamaktan 
veyahut bunlara değinmekten 'özel bir itina 'gös
termişlerdir. Biraz sonra Söyliyeceğim; bu hu
susların Yüce Senatonun defaatle ve ittifakla 
üzerinde durduğu hususlar olduğunu da göre
ceksiniz, muhterem arkadaşlar. Bu muhterem ar
kadaşımız, dedi ki, Türkiye'de 300 binden fazla 
topraksız vaitaındaş vardır, doğru. Yalnız ken
dilerine bir sual sokuyorum : Bu bahsettikleri 
topraksız vatandaşlara toprak tevzi etmek için, 
elbette ki, yine kendilerinin işaret ettikleri gibi, 
toprak sahibi olup da kullanmıyanların elinden 
alınacak veyahut büyük toprak sahibi olanların 
ellerinden, toprakları istimlâk suretiyle, alına
cak ve bunlara dağıtılacaktır. Acaba bu toprak
lar böylesine toparlanıp topraksız vatandaşa 
dağıtıldığı takdirde Türkiye'deki topraksız va
tandaşların hepsi toprak sahibi olacaklar mıdır? 
Bu sual var. Bu suale kendisini dokunmadığı 
için ben söylüyorum, şimdi kendisine. 

Muhterem arkadaşlar, - buraya geleceklerini 
ve Hükümetin de söyliyeceklerini tahmin edi
yorum - karşılaşacağımız manzara kendilerinin 
ümit bağladığı şekilde değildir. Yanlış anlaşıl
masın, bunlara toprak verilmesin, toprak dağı
tılmasın demiyorum. Ancak hani kendilerinin 
burada açıkladıkları şekilde sanki bu iş yapılır
sa Türkiye'de bütün topraksız vatandaşlar top
rak sahibi olacaktır. Buna imkân yok muhte
rem arkadaşlarım. Halbuki böyle olmuş olsaydı 
ve bu sualin cevabını da kendisi vermiş olsaydı 
o zaman çok ıstıraplı bir şekilde dile getirdiği 
mevzularla kendilerinin samimî alâkalarının 
mevcudiyetini ben de kabul ederdim. 

Muhterem arkadaşlar, bu toprak mevzuunda 
bir noktaya temas etmekten (geçemiyeceğim. Bu 
mevzua kendisi çok az değindi. O da; Türkiye'
de toprak tahlili mevzuudur. Bugün toprak tah
lili mevzuu, maalesef, arzulanır bir şekilde yü-
rütülmemektedir. Tatbikat şudur : Muhtelif top
rak tahlil müesseseleri var. Vatandaş toprağını 
torbalıyacak buraya götürecek ve bu müessese
lerde topraklar tahlil edilecek, iade edilecek ve 
ona göre de vatandaşlar toprağını işliyecek. Va
tandaş bunu yapmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım ve bugünkü tatbikat 
yani 'gübre tatbikatı hemen hemen çok azı tah
lil edilmiş topraklarda ve diğerleri tahlil edil
memiş topraklarda tatbik edilmektedir. Bunun 
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için de yer yer birtakım hasarlar olmaktadır. 
Çünkü,'•gübrenin miktarı fazla gelmekte, bu se
beple vatandaş lâyikiyle istifade edememekte
dir. Eğer, muhterem sözcü arkadaşımın kendisi 
bunun üzerinde, niçin bunu Devlet yapmıyor, 
deseydi ben de şimdi kendileriyle beraber olur
dum. Şimdi söylüyorum, hakikaten bu vazifeyi 
vatandaşa değil, vatandaşa bırakmamak gere
kir. Devlete bunu bir vazife olarak verip bütün 
Türkiye'deki toprakların tahlillerini çok acele 
bir şekilde yaptırmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada gübre 
mevzuuna da değinmek istiyorum. Gübre, top
rağı randımanlı hale getiren artık kabul edil
miş bir vasıtadır ve köylü buna inanmıştır. Ama 
yine bunu buradan ifadeedeyinı ki, gübre fiyat
ları köylü için fazla gelmektedir. Ve bu sebep
ten dolayıdır ki, gübreyi alan ancak vaziyeti 
müsaidolan vatandaşlardır. Tüketimdeki süratli 
artış ihtiyacı karşılıyamamaktadır. Bu da bir 
vakıadır. Ama Sayın Başkanvekili bu hususta 
gayet geniş izahat verdiler. 1970 - 1972 senele
rinde aşağı - yukarı bu tüketimin karşılanaca
ğını ve bu husustaki hazırlıkların tamamlana
cağını ifade buyurdular. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan ^görüşlerinizi so
nuçlandırın. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Biraz da
ha devanı etme isteğim vardı. Hep böyle oluyor 
muhterem arkadaşlarım. Eğer muhteerm arka
daşlarım bendenize bir 10 dakika müsaade eder
lerse toparlıyacağım. Ama takdir Yüksek Heye
tinizindir. Olmazsa zamanım içinde devam edip 
bitireyim, pekâlâ. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda 
sayın sözcüye daha birkaç hususta cevap vermek 
istiyordum. Fakat, zaman imkân vermediği için 
bundan mahrumum. Yalnız sözümü şimdi şu 
noktaya getireceğim; bidayette söyledim. Ken
disi bu kadar değerli ihtisas sahiplerinin de 
emeği sebk edilmiş bulunan bir plân için, yalnız 
adı plândır, değil. Burada metin dışına çıkarak 
«komiktir», hattâ Sayın Orhan arkadaşınım iti
razı üzerine, tavzihen «güldürücüdür» demek su
retiyle çok bel bağladığımız ve hakikaten mu
vaffak olmasını hepimizin çok arzu ettiği plânı 
bu şekilde vasıflandırmak suretiyle bir neticeye 
gitmek bir netice elde etmek istemişlerdir. O 
malûm. Ama, kayıpları?.. Şimdi demiyecek mi 

muhterem arkadaşlarım, bu ihtisas heyetlerinin 
içerisinde kendi partilerine mensup değerli mü
tehassıs arkadaşlarımız da vardır. Onlar demi-
yecekler mi ki, yahu bu kadar emek sarf ettik, 
bir plân vücuda getirdik, buna benim bağlı bu
lunduğum partinin sözcüsü «adı plândır, komik
tir» diyor. Muhterem arkadaşlarım, ben plâna 
düşürülmek istenen bu gölgenin yersiz olduğu 
kanaatindeyim ve şaihsan kabul etmiyorum. Ve 
bu plânda büyük emeği dokunan, bu hazırlık 
safhasında çalışmalara iştirak eden bütün de
ğerli ve mütehassıs ilgili arkadaşlara, Plânlama 
Teşkilâtına en samimî teşekkürlerimi sunarken, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının memleket 
ve millete hayırlı olmasını diler, hepinizi hür
metle selâmlarım, muhterem arkadaşlarım. (Al
kışlar)' 

BAŞKAN — Kontenjan grupu adına söz 
sırası geldi fakat yoklar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gru-
pum ve partim adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, partiniz adına gnı-
punuz adına her zaman söz verme imkânına 
sahibolmadığımızı biliyorsunuz. Rotasyon 
usulü tatbik ediyoruz. Bütün tatbikatımız bu
dur. Eğer hep gruplara rüçhan hakkı tanır
sak sayın üyelerin konuşma imkânları kalmı-
yacaktır. 

Sizin grupunuz ikinci defa konuşma hakkı
nı kullanmış, üçüncü talebiniz vâki oluyor. Mü
saade ederseniz altı sayın üyeye söz verdikten 
sonra size söz vereceğim. Sayın Fehmi Alpaslan 
da söz istemişlerdir, kendileri de aynı durum
dadır. Çünkü üçüncü defa görüşecekler. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım.. 

BAŞKAN — Karşılıklı tahakkuk etmiş, 
oturmuş bir sistemin münakaşasını yapmıya-
lım, Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (stanbul) — Yalnız, 
biraz evvel burada konuşan arkadaşım bana 
söylemediğim sözleri izafe ettiler... 

BAŞKAN — Tabiî, söz vereceğiz, o zaman 
cevap verirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hiçol-
mazsa bu yüzden söz alayım. 

BAŞKAN — Yani hemen, dakikasında ce
vap vermek mi gerekiyor, reddedebilmek için. 
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Yoksa, zabıtlara geçirmek mi şarttır. Zamanı 
gelince vereceğiz, usulüne uygun olarak. 

Sayın Rıza Isıtan? Yok. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu? Buyurun. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun pek 
muhterem üyeleri, 

Yüce Senatoya arz edilen İkinci Beş Yıllık 
Plânın müzakereleri sebebiyle lehte ve aleyhte 
benden evvel söz alan muhterem senatör arka
daşlarım tarafından bir hayli konuşmalar ce
reyan etmiştir. 

Tarih boyunca tekâmül safhaları geçiren in
sanoğlu bugün tekâmülün son safhasında fikir 
hürriyetine kavuşmuş bulunmaktadır. Bu fik
rin ışığı altında benden evvel konuşmuş olan 
arkadaşlarımın kastı mahsus taşımı yan fikir
lerine hürmet etmeyi bir vazife telâkki ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım. Bugün plân Anaya
samızın vazgeçilmez unsuru olduğu kadar kalkın
mamızın temelini teşkil eden kaynakların en
vanterini yapmak, kalkınmamızın hedefini tâ
yin etmek ve bu hedefe ulaşabilmek için tedbir
ler vaz'etmek bakımından çok kıymetli bir kal
kınma vasıtasıdır. Büyük Türk Milleti kalkın
ma dâvasında kendine yol gösterici bir mahi
yet taşıyan plân fikrini bu sebeple benimsemiş 
bulunmaktadır. 

Şüphesiz plânlı ekonominin gayesi; tarihî 
ve sosyal sebeplerle iktisaden 'geri kalmış Tür
kiye'de fertler arasındaki gelir dağılımında
ki farklılığı ve bölgeler arasında gelişme ahenk
sizliğini telâfi etmek ve Büyük Türk Milletini 
lâyık olduğu medeni yaşama seviyesine ulaş
tırmaktır. Bu plân hürriyetçi bir rejimin âşığı 
olan Türk Milletini hürriyet nizamı içinde sü
ratle kalkındırmayı hedef tuttuğundan ve ger
çekçi tedbirleri vaz'ettiğinden milletimiz tara
fından benimsenmiye de hak kazanmıştır. 

Biz inanıyoruz ki bu plân muvaffakiyetle 
tatbik edildiği takdirde Türkiye'yi en kısa za
manda az gelişmişlikten kurtaracak nitelikte
dir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, Hükümet yet
kililerinin de geniş yardımlariyle meydana ge
tirmiş oldukları uzun emek ve gayretlerin mah
sulü olan, ilmî ve objektif kıstaslar içerisinde 
hazırlanan İkinci Beş Yıllık Plân dokumam 
tetkik edildiği zaman görülürki, 

a) Siyasi istikrara tercih hakkı tanınmak, 
b) Köy ve köylü meselelerimizin derinlikle

rine inmek ve köylü dâvasının halline matuf 
tedbirler, getirmek, 

c) Özel sektörle kamu sektörü arasındaki 
faaliyet hudutlarını tesbit etmek, 

d) Sanayi kalkınmamızın şartlarından olan 
hammadde ve yatırım malları ithalâtında ge
cikmeleri önlemek kasdiyle ithalâtımız için 
döviz rezervini ayırmak gibi hususiyetler ta
nımakta bu yolla birinci dönem plândaki nok
sanları gidermiş bulunmaktadır. 

Bundan başka Birinci Plânın rijit görünü-
<ü yanında İkinci Plânda muayyen bir esnekli
ğin getirilmiş olması bu plânın yeniliklerinden 
dir. 

İkinci dönem plâna bu istikameti vermek
te Hükümetin müessir olduğunda şüphe yok
tur. 

Bu sebepten başta Hükümet olduğu hal
de İkinci dönem plânında hizmeti geçen bilcüm
le ilgiye teşekkürlerimi sunmayı vazife saya
rım. 

Mahaza şunu da ifade etmek isterim ki, hu
zurunuza getirilen bu plân 100 yıllar boyu Türk 
Milletinin yığınlarla ifade edilebilen sosyal ve 
kültürel sorunlarından tutun da temeli iktisa
di olan ekmek mücadelesine kadar ne varsa 
hepsini bir lâhzada halledecek sihirli bir kud
rete sahip değildir. Bu sebepledir ki, bu plân
dan Hazreti Musa'nın asasının kerametini bek
lemek elbette mümkün değildir. Ama Türk Mil
letinin başladığı azim kalkınma dâvasının bir 
safhasını teşkil etmesi bakımından büyük bir 
mâna taşır. 

Biz plânın getireceği % 7 kalkınma hızına 
göre Türkiye'nin mevcut insan ve servet kay
naklarının ilmin tarifleri içerisinde harekete ge
tirecek olan bu plânı, memleketin mevcut sos
yal ve siyasi ortamının normal gelişmesi, Ana
yasanın tarif ettiği hudutlar içerisinde kalma
sı şartiyle icracı hükümetler tarafından mu
vaffakiyete ulaştırılacağı kanaatindeyim. Esa
sen bütün Türkiye'de vatandaş başına millî 
gelirin kalkınmış ülkeler seviyesine ulaşması 
ve bütün memlekette asgari geçim şatlarınm 
tahakkukr İkinci Beş Yıllık Plân tatbikatının 
halledeceğini iddia etmek mümkün değildir. 
Muhterem Hükümet Başkanının da ifade ettik-
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leri veçhile Türkiye'nin bütün meseleleri, İkin
ci Beş Yıllık Plân dönemi olan 5 yıl içinde hal
ledilemez. 

İkinci Beş Yıllık Plânın hususiyetlerinden 
biri de kalkınma dâvamızda özel sektöre ge
niş bir yer vermiş olması özel sektörü speküla
tif yatırım sahalarından üretici sanayi saha
larına çekmek için teşvik edici politika ve ted
birler almış olmasıdır. 

Bunun ötesinde kamu sektörünün sosyal ve 
ekonomik gelişmemizi sağlıyan altyapı yatı
rımlarını deruhde etmesi bu yolla Türkiye'nin 
kalkınması bilcümle yatırıcı kuvvetleri sefer
ber etmesindedir. 

Plânın genel görünüşü itibariyle hizmetler 
manzumesini kapsıyan her yöniyle Türk top
lumunun gerçeklerine hitabeden plân strate
jisi plânın muvaffakiyete erişmesi için hedef
lerini gayet güzel tesbit etmiş ve memleketin 
kül halinde ekonomik ve sosyal kültürel kal
kınmasını sağlıyacak anaprensiplerini elde 
mevcut imkânlarla gayet realist bir 'görüşle de
ğerlendirmiştir. 

Muhterem senetörler, bu konuşmamdaki ga
ye şüphesiz müktesep bilgilerimiz ve tecrübe
lerimizi dile getirerek Büyük Türk Milletine 
mal edeceğimiz plânın noksan gördüğümüz kı
sımlarını tamamlamaktan ibarettir. Bu parag
rafta mezkûr fikrin ışığı altında uhdeme dü
şen vazifeyi ifa etmek azminde bulunduğumu 
belirtmek isterim 

Muhterem senatörler, grupumuz adına ya
pılan konuşmada belirtildiği veçhile millet
çe kalkınma yalnızca millî gelir artışı değil, 
bunun yanında hattâ ötesinde ilim, fikir, his, 
duygu ahlâkın ve topyekûn mânevi değerlerin 
müştereken kalkınmasıdır. Bu bakımdan ikinci 
dönem plâna nazar, atfettiğimiz zaman İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında Türk Milletinin 
duygu ve ahlâkına tesiri inkâr edilemiyen örf 
ve âdetlerimize ve dinî inançlara gereği kadar 
önem verilmediğini müşahede etmekteyiz. 

Plânlamanın teknik, ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönleriyle ilmî tarifler içerisine gi
ren hizmetler muhtevası arasında insan en
vanterinin de geniş mânada dikkate alınma
dığı gözden kaçmamaktadır. En güzel projele
rin ve plânların tatbikatı bilhassa hedeflere 
ulaşmada muvaffakiyetin amili, hizmeti yayan-

Tarla hizmete muhatabolanlann düzenli ve ahenkli 
^alışmalarıdır. Bu bakımdan insan envanteri ile 
birlikte plânın tatbikçisi olan Devlet müessese
lerinin reformcu bir görüşle plânın muhtacol-
duğu hizmet gücüyle teçhiz edilerek yetişmiş 
bir memur kadrosuna sahibolması bunu temin 
edecek anatedbirlerin plân dokümanında açık 
şekilde ifade edilmiş olmaması plânın haya
tiyeti bakımından kanaatimizce en büyük 
noksanlığı teşkil etmektedir. 

Keza yıllardan beri sürüp gelen İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu mevzuu 
da sözü edilen plânda kanaatime göre yeteri 
kadar kesin ifadesini ve açık tedbirlerini bul
mamıştır. 

Plânda öngörülen yatırımların plân muh
tevasına göre gerek özel sektör, gerekse kamu 
sektörü bakımından hacmen büyük olması bu 
hizmetlerin tecrübeli bilgili teknik kadrolara 
şiddetle ihtiyaç göstermesi hususu plânda her 
nedense lâyikı veçhile değerlendirilememiş, bu 
sebepledir ki, teknik personelin özel sektör, ka
mu sektörleri arasında husule gelen ve ileride 
gelecek olan teknik barem farklarını tanzim 
edecek malî hükümleri vazeden bir hususa ras-
lanmamıştır. Ellibeş milyar civarındaki ka
mu yatırımlarının realize edilebilmesi için 
Devlet sektöründe tecrübeli, bilgili teknik bir 
kadroya şiddetle ihtiyaç vardır. Hiç şüphe yok
tur ki, asrımızın ekonomik meseleleri ne olur
sa olsun sadece hizmetlerin yapılmasını değil, 
aynı zamanda bu hizmetlerin gerçek ekonomik 
ölçüler içerisinde zamanında ve ucuza maliye
tini temin edecek istikamette olmaktadır. Bi
rinci Beş Yıllık Plândan İkinci Beş Yıllık Plâ
na intikal eden birtakım yapılamıyan hizmet
lerin gecikmesine ait çok sebepler ileri sürül
düğünde bunlardan biri de kalkınmanın sıklet 
merkezini teşkil eden güçlü bir teknik kadro 
ve ekipmanın mevcudolmayışıdır. Bugün yatı
rımcı dairelerin büyük bir kısmında mühen
dis kadroları tamamiyle boşalmış vaziyette
dir. Plânlamanın buna türlü yönleriyle çare 
getirmesi gerekmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda iskân mevzuunda 
iç ve dış iskân problemlerine ait geniş ve şü
mullü fikir ve tedbirlerin derpiş edilmemiş ol
duğunu büyük bir üzüntü ile müşahade ettim. 
Hızla kalkınmakta olan memleketimizin yatı-
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rım proje tatbikatları sebebiyle ve erozyon yö
nünden büyük bir problem haline 'gelen iç is
kân mevzularma elde mevcut köhne mevzuat
la radikal tedbirlerin ve çarelerin getirilmesi 
mümkün olmıyacağı, bu itibarla plânlamanın 
bu mevzua eğilmesi gerekirken meseleye yeteri 
kadar ilgi göstermediğini üzüntü ile belirtmek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel ko
nuşan sayın arkadaşlarımın huzurunuzda ifa
de etmiş oldukları nüfus plânlaması ile ilgili 
konuşmalarının büyük bir kısmına iştirak et
memek mümkün değildir, kanaatime göre plân
lamanın derpiş ettiği nüfus uygulaması poli
tikası tavzihe muhtaç bir mahiyet arz etmek
tedir. Ben plânlamanın nüfus uygulaması mev
zuunu doğum hıfzıssıhhası, ana ve doğan çocu
ğun sıhhatinin korunması Türkiye'de meyda
na gelen gayri tıbbî çocuk düşürmelerinin or
tadan kaldırılmasını hedef tutan sıhhi tedbir
ler cümlesinden mütalâa etmekteyim. Aksi hal
de çocuk doğumuna mâni olucu nüfus artımı
nı dondurucu ve geriletici bir nüfus plânla
ması olarak telâkki etmemekteyim. Bu hâdise her 
şeyden evvel Türkiye'nin gerçeklerine uyma
dığı gibi, sıkı sıkıya dinî inançlarına bağlı müs-
lüman ülkemizin temayüllerine de şiddetle kar
şıdır. Bugün nüfus plânlamasını doğumu kont
rol mahiyetinde telâkki ederek bu yönden ted
bir almış ülkelerin çok büyük bir kısmı uzun 
süreli bir tatbikattan sonra acı neticelerinin 
ıstırabını çekmek suretiyle bu tatbikattan bü
yük bir zararla vazgeçmişlerdir. İngiltere, Fran-
ransa ve Macaristan bu tip tatbikata örnek 
olabilecek memleketlerdir. Bilhassa Macaris
tan nüfus plânlaması sebebiyle artımı nakıs de
ğerlere düşen bir ülkedir. Bu bakımdan nü
fus plânlamasını doğumu azaltıcı yönde kabul 
etmede doğuran ve doğanın sıhhatini koruma 
şeklinde alınacak tedbirler olarak mütalâa 
etmek gerekir. Zira Türkiye'nin yeraltı ve yer
üstü servetleri ve toprak zenginlikleri bu ül
kede seksen milyonluk insanı rahat bir şekil
de barındıracak potansiyele sahiptir. Bu itibar
la bugünün ekonomisinin uzun vadeli perspek
tifleri içerisinde tekniğin bütün imkânlariyle 
zirai, sanayi ve madencilikte modern işletme ve 
teknolojinin millî prodüktiviteyi artırıcı tüke
tim taleplerini karşılayıcı büyük istihsal imkân
larının sağlanmasına fırsat verecek uzun va

deli radikal tedbirlerin getirilmesi Türk Mil
letinin gerçekleri bakımından daha büyük bir 

nem taşımaktadır. 
Muhterem arkadaşlarım, plânlamanın mem

nuniyetle müşahade ettiğimiz Türk toplumunun 
mânevi büyüklüğü içerisinde sosyal hizmetleri
ne cevap verecek televizyon ve İstanbul köprü
sü gibi projelerin plânlamada derpiş edilmiş ol
ması yanında Türkiye'nin sosyal dengesi içeri
sinde tabiat şartlarına bağlı olmıyan tarımsal 
projelerle endüstrinin muhtacolduğu ve malî 
portleri milyarların üzerinde olan enerji ve su
lama projelerinin plânlamanın muhtevası içeri
sinde televizyon ve İstanbul köprüsü misali ay
rı bir ünite olarak yer almış olmamasına üzül
mekteyim. Bu cümleden olarak Türkiye'nin mil
lî ekonomisine direk ve endirek tesirleriyle bü
yük katkıda bulunacağına kaani olduğum orta 
ve aşağı Fırat havzası çalışmalarının fizibilite 
raporlarının huzurunuza getirilen plândan ev
vel yapılarak katî şekilleriyle birlikte bu plân
da yer almış olmasını çok arzu ederdim. Zira 
Keban'ın aşağı kademelerinde istikşafi yönde 
yapılan çalışmalarda tesbit edilmiş olan Taşüstü 
barajı ve bunun alternatifleri üzerinde tesbit 
edilen sulama ve enerji barajları bu mmtakada-
ki Mardin, Haran, Ceylanpınar, Urfa ovaları 
gibi geniş düzlüklerde on milyon dönüme yakın 
arazinin sulanmasını sağlıyacağı gibi takriben 
yılda dörtbuçuk milyar kilovat saatin üzerinde 
bir enerji üreterek Türkiye'nin hidrolik enerji 
potansiyelini de değerlendirebilecek vüsattedir. 
Yatırımları beş - altı milyarı tutan sosyal ve 
ekonomik yönlü büyük hizmetler olarak görü
len bu mevzuların memleketimizin sulama ve 
hidrolik enerji yönünden buna benzer bir hayli 
projelerinin plânda derpiş edilmesi keyfiyeti, ya
tırımların istikametini tâyin bakımından İstan
bul köprüsü kadar ehemmiyet kesbettiği kanaa
tindeyim. 

İkinci Beş Yıllık plân Türkiye'de ağır sana
yi ile orta ve hafif sanayii birbirinden ayıran 
hudutları kesin olarak tesbit etmemiştir. Bugün 
çok dağınık şekilde çalışan türlü sebep ve bas
kılarla gelişemiyen montaj sanayii, Türk Eko
nomisinde imalât sanayiinin kalkınmasına bir 
vasıta olabileceği halde büyük bir yük olmaya 
başlamıştır. Zira montaj yoluyla imal edilen va
sıtalar emsali ithal vasıtalarından yüzde üçyüz 
civarında pahalı olmakta ve dolayısiyle Türk 
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iktisadiyatının hayatı ağırlatıcı şekilde dalgalan
malarına direk veya endirek yollardan müessir 
olmaktadır. Bu yüzdendir ki, Türk ekonomisin
de gayrisâfi millî hâsılanın takriben yüzde otuz-
yedisini temin eden tarım sektörünün muhtacol-
duğu traktör, döverbiçer gibi ziraat makinaları 
müstahsıla çok pahalıya mal olmakta, bu suret
le suni olarak hayat pahalılığı yaratabilecek un
surlar meydana gelmektedir. Plânımızın bunlara 
kesin ekonomik, teknik ve hukukî tedbirler ge
tirmesini çok arzu ederdik. Zira bu inikaslar or
ta sınıf halk kütlelerini hayat pahalılığının art
ması sebebiyle yıpratmakta ve onun sosyal bün
yesini gün geçtikçe tahribetmektodir. Maalesef 
bu husustaki plânlamanın görüşleri palyatif ted
birlerden öteye geçememiştir. 

Memleketin sosyal bünyesi itibariyle fakir 
olan bu bölgelere yatırımların tatbikatını sürat
le götürecek yeniliklerin plânda mevcudoluşu 
bizlere yeknazarda büyük bir ümit veriyor. An
cak çok mühim olan plân bünyesindeki bu yeni
liğin daha kesin ve daha net olarak şümullü bir 
şekilde ele alınmasının tesbit edilmesi keyfiyeti
dir. Plânın bu hususta büyük bir hassasiyet gös
termesi mevzua geniş açıdan bakması gerekirdi. 

İkinci Beş Yıllık plân sosyal kalkınmamızı 
sırasiyle köylünün, kasabalının ve şehirlinin kal
kınması prensibi içerisinde hizmetlerin ve bil
hassa alt yapı tesislerinin büyük bir kısmını 
köye intikal ettirmek suretiyle kalkınmaya köy
den başlatmak, asgari geçim seviyesinden mah
rum köylü vatandaşların refah seviyelerinin 
artırılmasını esas tutan görüşüne iktidar esprisi
nin içerisinde memnuniyetle katılmaktayım. Plâ
nın en iyi hususiyetlerinden birisi de, sözleri
min başında bir nebze arza çalıştığım Birinci 
Beş Yıllık Plân döneminde uygulanamıyan bir
takım hizmetlerin ehemmiyetlerine ve lüzumuna 
göre ikinci Beş Yıllık Plân devresinde gerçek
leştirilmesine imkân sağlanmış olmasıdır. Bun
dan başka süratle gelişen memleketlerde kalkın
manın anaunsuru olan işgücünün millî prodük
tiviteyi artırıcı mahiyette kalkınmaya tesirini 
temin bakımından işçi sorunları üzerinde ekono
mik ve sosyal yönlerden durulmasının ve mem
leketimizde yeni tatbikata başlıyan 274 ve 275 
sayılı Grev Lokavt ve Toplu Sözleşme kanunla-
riyle, 3008 sayılı İş Kanunu Türkiye'nin hızlı 
kalkınmasına yardımcı olacak bir anlayış içeri
sinde yenibaştan memleket gerçeklerine uygun 

olarak tatbik ve tedviriyle bu mevzuda asgari 
geçim şartlarını bağlıyacak tavan ve taban işçi 
ücretlerinin Türkiye'nin piyasa ekonomisine uy
gun bir şekilde tesbiti hususlarının kanuni bir 
mevzuata bağlanması gerekmektedir. İşçi ücret
lerinin her toplu sözleşme anlaşmasiyle artırıl
ması piyasa fiyatlarının artışına vesile olmakta
dır. Bu yüzdendir ki, özel sektörde ve gerekse 
kamu sektöründe istihsal edilen hizmet ve mal
ların yukarıda arz ettiğim veçhile toplu sözleş
melerin bir veya iki yılda yenilenmesi suretiyle 
her tatbikatta yeni bir ücret artımını ve dola-
yısı ile istihsal fiyatlarının yükselişini ve dola-
yısıiyle hayat pahalılığını tevlideden bu mev
zuun yeteri kadar ehemmiyetle ele alınmadığı
nı görmekten üzüntü duymaktayız. Zira bu hu
suslarda alınacak tedbirlerle orta sınıf tabaka
ya hitabeden istihsal mallarının pahalılığına 
mani olunacak, dolayısiyle hayatın her gün ar
tışına karşı geniş tedbirler alınmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, görüşle
rinizi bağlamanızı rica ediyorum. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Bundan başka İkinci Beş Yıllık Plânın ic
raatında raslanacak olan en büyük güçlüklerden 
birisi, plânda da derpiş edildiği gibi 2490 sayı
lı Artırma, Eksiltme, İhale Kanununun bugü
nün gerçekleri istikametinde yeni baştan tedvin 
edilmek suretiyle icracı makamlara daha geniş 
bir elastikiyet getirecek ve günün modern espri
si içerisinde tatbikata geniş çapta teşvik edici 
rol oynıyaoak nitelikte bugünün ilmî ve iktisa
di, hukukî görüşleriyle bağdaşacak şekilde ted
vir ve tedvini suretiyle en kısa zamanda, plân 
döneminin tatbikatından evvel meclislere getiril
mek suretiyle çıkartılmasının şart olduğunu ve 
plânlamanın da bu yönde bir temayül içerisin
de bulunduğunu, bu itibarla plânlamaya takad
düm edecek şekilde bu kanunun çıkartılmasının 
zaruri bulunduğu kanaatindeyim. 

Sözlerimi burada bitirirken genel olarak hu
zurunuza getirilen büyük emeklerin mahsulü 
olan sadece fizikî birtakım değerlerin nazarı 
dikkate alınarak kıymetlendirilmesi suretiyle 
değil, buna karşı bir memleketin topyekûn kal
kınmasının da inancının ifadesi olan bu plâna 
Türk Milletinin huzur içerisinde refaha götü
rülmesine bir vasıta olduğunu ve günün şartla
rı içerisinde refaha götürmek için bir vasıta ol-
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duğunu ve mevcut şartlar içerisinde ilmin tarif 
ettiği hudutlar dâhilinde yapılabilecek ve müm
kün olan her şeyin yapılmış olduğunu görmek
ten memnunluk duymaktayım. Çok cepheleri 
olan hizmetler ve tedbirler manzumesi olan plân 
dokümanlarının elbette ki, birtakım noksan ve 
hataları buulnacak bunları mükemmele doğru 
yol alan her hizmette ve her cemiyette müsama
ha hudutları içerisinde kalan hâdiseler olarak 
kabul etmek lâzımdır. Bu hususu böylece arz 
ettikten sonra İkinci Beş Yıllık Plânın Türk 
Milletine ve Türk Hükümetine hayırlı,, uğurlu 
olmasını Cenabı Haktan temenni eder, hepinizi 
beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için hür
metle selâmlar teşekkürlerimi arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Fehmi Alpas
lan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh
terem arkadaşlarım, plân üzerinde birkaç gün
den beri hakikaten istifadeli ve bazan da ibretle 
takibedilmesi lâzımgelen görüşmeler cereyan et
ti. Bütün mesele eksiklikleri üzerinde tenkidler 
yaptığımız ve aynı tenkidlerin iktidar kanadın
dan da gelmekte olduğunu görerek, sevincimizi 
bu plânın Türk Milletinin hizmetine millî muta
bakat halinde götürülmesi teşkil etmektedir. 
Plân fikrinde, plânın demokratik vasfında eğer 
Cumhuriyet Senatosu birleşir ve uygulamaya ta
allûk eden noksanları da dikkatle izliyeceğimizi 
ortaya koymak suretiyle plânı tatbikatçıların 
eline vermek imkânını bulursak zannediyorum 
ki, Büyük Türk Milletine karşı vazifelerimizi 
görmüş ve bu görüşmelerin sonunda buradan 
huzurla ayrılmış oluruz. 

Plânla ilgili olarak cereyan eden görüşme
lerde bazan sistemlere varacak şekilde biraz da 
akademik olan konuşmaların cereyan ettiğini he
pimiz gördük. Hususiyle Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun sayın sözcüsü ve Millî Birlik 
Grupu Sayın Sözcüsü Yıldız'm konuşmaların
dan mülhem olarak 1 - 2 noktayı açıklamakta 
fayda bulmaktayım. 

C. H. P. Grupu sözcüsünün burada ortaya 
koyduğu ve derleyip toparlandığı zaman varıla
cak netice ile bu grup a mensup değerli arkadaş
larımın ve hattâ grupu temsilen burada konuş
ma yapan diğer sayın sözcünün ifadeleri arasın
daki çelişkenlikleri dikkate aldığımız zaman, bu 
konuşmanın daha çok grupun tetkikinden geçip 

geçmediğini bilmiyorum ama grupun tümünü 
bağlayıcı mahiyette olmamasından şahsan mem
nuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Me
sele sistemlere götürülmekte ve çeşidi, şekli üze
rindeki görüş elde tutulmak suretiyle, âdeta 
plânın sosyalist bir açıdan ele alındığı hissini 
veren ifadeler, davranışlarda bulunulduğunu 
müşahede ettik. - başına tabiî bir demokratik lâ-
fmı da koymak suretiyle - Şimdi bizim de bir iç 
çekişmeler sonunda yeniden vücut bulmamıza 
sebebolan bu çekişmeleri teferruatiyle yüksek 
huzurunuzda dile getirmek istemem ve kendim
de bu hakkı bulmam, ama sözcünün ve sözcüle
rin ağzından çıkan bu mevzua şöylece temas et
meden de şahsan geçemiyeceğim. Sosyalizm de
mokratiği olsun veya olmasın, - tabiatiyle bura
da ancak demokratik sosyalizm münakaşa edile
bilir, ötekini kimse ağzına alamaz, kafasında ve 
kalbinde yaşatabilir de diline getiremez - esasın
da bâzı vasıfsızlıklar vardır. Bir kere sosyalizm 
millî değildir. Eğer sayın C. H. P. Grupunun 
sözcüsü, «bu nasıl lâf» diye söylerse uzun konuş
malarımızın sonunda zannederim, konuşmaları
mızdan istifade etmek suretiyle Sayın Genelbaş-
karılarımn son kurultaylarında söylediği söz de 
bundan başka birşey değildir. O da aynı şeyi 
söylemişti. Benim aziz milletim, millî olmıyan 
şeyleri kabul etmez. Enternasyoneldir, binaena
leyh, kabul etmez. 

İkincisi, sosyalizmde sırf hâkimiyeti esası 
vardır, eğer sosyalizm bir ilimse. Sosyalizm ilim
de yeri olmıyan ortanın solu lâfı değilse, o za
man bu ilimde muhakkak ki, bir sınıf hâkimi
yeti esası vardır. Benim memleketim sınıflar 
arası dengeyi Anayasasına da hüküm olarak 
koymuş ve buna muhtaçtır. Hele içinde bulun
duğu jeopolitik durumu itibariyle mutlaka muh-
tacolan bir memlekettir. O itibarla sosyalizmin 
bu tarafına da iltifat etmeye lüzum yoktur. 

Üçüncü tarafı; sosyalizmlerde, umumiyetle 
istihsal vasıtalarının tümünün devletleştirilmesi 
meselesi vardır. Biraz sonra asıl konuşmamın 
ağırlığını teşkil edecek idari reform konusunda 
da temas edeceğim gibi Türkiye'de bizim aradı
ğımız gibi Devlet ne dün kurulmuş, ne bugün 
var, ne de bu kafalarla yarın olabilir, ki, tüm 
imkânları o devletin eline vereceksiniz ve o dev
let memleketin bütün işlerini görecek, istihsal 
vasıtalarını devletleştirecek - İşin gerçek tarafı 
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bu. O halde sosyalizmin demokratik de olsa Tür
kiye'nin bünyesine uymadığını ve Türk Anaya
sasının da onu kendinden uzak tuttuğunu bura
da ifade etmek isterim. Ortanın solu, ortaya 
atılmış bir söz olduğu için üzerinde daiha hare
ketli, daha canlı, daha çok halkçı olmayı icabet-
tiren bir söz gibi 18 nci Kurultayın bağladığı 
anlamda ele almıyor ise, o zaman onun, bâzıla
rının evirip çevirip, götürmek istediği gibi sos
yalizme yakın bir tarafının olmaması lâzımge-
lir. C. H. P. nin programının da bununla alâ
kası olmadığına inanıyoruz. Çünkü bir kere mis
tik itibariyle de birbirinden farklıdır. Binaena
leyh, plânı bu görüş içerisinde tetkik etmek isa
betten mutlak surette mahrumdur. Sonra arka
daşlarım, bir meseleyi rahatlıkla şurada görüşe
lim; sosyalizm, demokratik sosyalizm, sosyal de
mokrasi filân... Türkiye'de demokratik sosya
lizm olur mu? Eğer sosyalizme gideceksek, millî
likten çıkacak beynelmilelciliği geçeceksek, sı
nıf hâkimiyeti esasını âdeta teşvik eder, tahrik 
eder şekildeki davranışları hiç olmassa destek-
liyeceksek benim Türkiyemde sosyalizmin de
mokratik şeklini bulmanın imkânı varmı? Şöyle 
etrafımıza bir bakalım, ne şimalinde ne Batısın
da, ne de İslâm âleminin kendisine göre olan 
sosyalizminde bir tane demokratik sosyalizm 
mevcut mu? Yani bütün bu çemberleri yırtarak, 
Türkiye onun dışında bir demokratik sosyalizm 
mi yapacak? Demokratik sosyalizm yapabilmek 
için milletin iradesine başvurmak suretiyle onun 
itimadını almak lâzımgelecek. Benim milletim 

tarihten gelme, kendisine has, bizim kolay kolay 
keşfedemiyeceğimiz aklı selimi içerisinde solun 
her mânasiyle teşkil ettiği tehlikeleri bilen bir 
millet olduğuna göre o kısma rey vermedikçe 
iktidara gelmek mümkün olmıyacağma göre o 
halde sosyalizm hevesi peşinde koşan insanların 
bu memlekette karıştırıcılık yapmak suretiyle 
bir darbeler âleminde, hayal âleminde kendile
rini yüzdürdüklerini düşünmemek için sebep 
var mı? Onun için bu plân evvelâ sosyalist gö
rüşü reddeden bir plân olduğu için, bu plân 
demokratik görüşü benimsiyen bir plân olduğu 
için bunun hayırlı ve uğurlu olması lâzımgel-
diğmi grupum adına yaptığım sözcülükte de arz 
T e ifadeye çalıştım. Bunu burada yeniden dile 
getirmeyi de kendime vazife sayıyorum. Nok
sanları elbette vardır, bunları dile getirdik uzun 
uzun. Bendenizin grup adına konuşurken söyle

dim, benden sonra konuşan Ferid Melen arka
daşım daha teknik bilgileriyle bunları dile ge
tirdi. Ama evvelemirde esas vasfı üzerinde bir
leşmemiz iâzımgelir ve bu vasfı teşekkürle, şük
ranla, takdirle karşıladığımı tekrar etmek iste
rim. 

Aziz arkadaşlarım, plân iyi. Türkiye'de el
bette ki, vatandaşın sıkıntısı vardır, Türkiye'de 
elbette ki, sosyal hukuk devletini kökleştirmek 
;çm bizim hepimizin çaba sarf etmemiz icabeder. 
Elbette ki, sosyal adalet ilkelerini tam takibe-
debilmek için daha çok büyük fedakârlığa ihti
yaç mevcuttur. Sosyal güvenlik tedbirlerinin 
a'mm ası lâzımdır. Ama bu ilkelerle, bu isimler
le baştaki kelimeleri birbirine benziyor diye sos
yalizmi birleştirdiğimiz takdirde işte asıl bizim 
için ilke ve ülkü olan bu kısımları ta-
mamiylö ortadan atmış oluruz. Çünkü sa
ğımıza, solumuza, yukarımıza, aşağımıza bak
tığımız zaman sosyalizmlerde bunlardan bir 
tanesinin mevcudolnıadığmı görmiyen ak
lı başında insan tasavvur edemiyorum. 
Türkiye'de her sıkıntıyı bertaraf edecek bir şeye 
ıtıurlaka ihtiyaç vardır ve vatandaş bunu bek
liyor. Plânı bekliyor, plândan memnun oluyor. 
Ama plândan evvel benim vatandaşım birşey 
bekliyor. Senelerce halkın arasında yoğrulmuş 
celmiş bir arkadaşınız olarak rahatlıkla ifade 
ediyorum, benim Türkiyem, itimat buyurun hep
sinin üstünde muktedir, âdil ve dürüst bir ida
re bekliyor. Bunun dışında?.. Bunun dışında 
elbette açlıktan kurtulmanın, daha iyi hayat 

şartlarına erişmenin, hem çabasını yapıyor hem 
de fikrini taşıyor. Ama her şeyden evvel bunları 
bekliyor. O itibarla Sayın Başbakan da konuş
malarında idari reform ihtiyacını belirttiler, bu
nun çok zor olduğunu söylediler. Ne kadar zor 
olursa olsun, Türkiye'yi huzur içinde ve sükûn 
içinde yaşatmak istiyorsak, evvelâ idari refor
mu tahakkuk ettirmek mecburiyetindeyiz. Dev
let daireleri başından itibaren, - bir kere Os
manlı İmparatorluğunda zaten son zamanların-
ia perişan olmuş, ondan sonraki şartlar da dört-
başı mamur bir devlet idaresi kurmaya elverişli 
bulunmamış ve o günden bugüne de hepimiz 
her gelen iktidarlar maalesef iyiye doğru yö
neltiri tedbirler yerine, onu biraz daha sağın
dan, solundan zedeler şekilde hareketlerde bu
lunduğu için bugün Türkiye'de vatandaş idare
den ziyadesiyle şikâyetçidir. Şimdi muhterem 
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arkadaşlarım ve bilhassa çok saygı değer Halk ı 
Partili arkadaşlar; «bunlar yeni çıktılar, fındık I 
kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmiyor, tar- I 
zmda, onun için mi söylüyor,» diyebilirler. Şim- I 
di söylemiyorum, başından beri C. H. P. bün- I 
yesinde bulunduğum zaman da hangi parti mec
lisi toplantısı zabıtlarını açarlarsa açsınlar, gö- I 
leeeklerdir ki, bar bar Türkiye'de bir namuslu I 
idare, o zaman öyle söylüyordum, şimdi huzu- I 
runuzda teeddülbederiim, atfedersiniz, yani iyi I 
bir idare kurulmasını müdafaa etmişimdir ve I 
bu mutlaka lâzımdır. Onun için plân her şey- I 
den evvel bu ciheti gerçekleştirmeyi hedef edin- I 
melidir, bundan başka çaresi yoktur. Siz iste- I 
diğiniz kadar mükemmel plân getirin, hattâ I 
C. H. P. li arkadaşlarımın değil, ama, Sayın I 
sözcüleri Gündoğan'm ortaya koyduğu fikirleri I 
plân haline getirin ama uygulamada muvaffak I 
olamadıktan sonra, onun icracılarını bulamadık
tan sonra hiçbir netice almak mümkün değildir. I 
Kaldı ki, Sayın Gündoğan'm ortaya koyduğu I 
plânı, kendi fikrine ve kendi yapısına uygun 
bularak tatbik edecek adamı Türkiye'de kolay 
kolay bulmak da zordur. Mümkün değildir de
miyorum ama zordur. Çünkü sayısı çok az ka
lır. Çok az sayı ile de bu memleketin çok işle
rini yapmak her halde mümkün olmaz. Şimdi 
saatle bağlı halde olduğumuz için idari reform
da neler düşündüğümüzü uzun uzun anlatmak I 
imkânını bulamıyacağım. Bunlar üzerinde bir 
hazırlığım vardı. Onu gerekirse bir başka zaman 
arz etmek suretiyle hizmet etmek imkânlarını I 
bulurum. 

Diğer kısımlara da şöyle bir temas etmek 
isterim. Bu solcu basın, bizim özel sektöre per
mi verdiğimiz yolunda bir havaya girmek sure
tiyle tenkidlerde bulundu. Arkadaşlar Sayın 
Başbakanın söylediği gibi, Türkiye'de 26 mil
yon özel sektör vardır, özel müteşebbis vardır 
sözünü benimsemiyoruz, benimsemiyorum şah
san, ama Türkiye'de özel teşebbüsü sevdiğimizi, 
sevmemiz lâzımgeldiğini rahatlıkla ifade ediyo- •I 
rum. Evvelâ özel teşebbüse bizzat bu tenkidi ya
pan gazetelerin sahipleri, patronları da dâhil. 
Özel teşebbüsler de bu milletten birer parçadır. 
Milletini seven elbette ondan bir parça olan özel 
teşebbüsü de sever. Ve yine düşünüyorum, ben 
Devlet olarak her şeyi yapmak kudretinde de
ğilim, mümkün değildir, dünyanın hiçbir yerin
de Devletin yapması mümkün değildir. O halde 

i bir özel teşebbüs gidecek bir fabrika kuracak, 
bin işçi çalıştıracak, beş bin kişilik bir nüfusu 

I geçindirecek. Adama ayrıca müteşekkir olacağım-
I tabiatiyle. Çünkü benim yapamadığım şeyi o 
I yapmak suretiyle benim hizmet sahamı hiç ol-
I mazsa daralttığı için bundan dolayı da kendisi-
I ne müteşekkir olacağım. O halde özel teşebbüsü, 
I sanki bu memleketin bütün imkânlarını mutla-
I ka sömüren ve milletin menfaatini bir tarafa 

atmak suretiyle her türlü melaneti işliyen bir 
I vasıfta tutmak caiz değildir, doğru değildir. 
I Özel sektör eğer bâzı noktalarda kamu menfaa-
I ti ne aykırı hareketlerde bulunuyorsa bunun dü-
I zenlenmesi için plânda da söz vardır, kanunlar-
I da da yeri vardır, tedbirlerini almak da her 
I akıllı idarenin elindedir. O halde bunu yaparız 
I ama mücerret özel sektör düşmanlığı havasını 
I \ aratmanın milleti sevmekle bağdaşamıyacağmı 
I rahatlıkla huzurunuzda ifade ediyorum. Şimdi 
I sözüm çok az kaldığı için, plânda eğitim mesele-
I sine iyi temas edilmiştir. Fırsat eşitliğine bil-
I bassa söz olarak olsun yer verilmiştir. Tatbikat

ta da yerini bulmasını temenni ediyorum. Yal-
I M7 bu yatılı okullar meselesi kâfi derecede plân

da dile getirilmemiştir. O itibarla yalnız küçük 
I köylerdeki okuma - yazma ihtiyacında bulunan

ları bir araya getirmek suretiyle yatılı okul de-
I ğil, Türkiye'nin imkânsızlıklar içinde kıvranan 
I çocuklarına da yatılı okul açmak suretiyle bu 

işin üzerinde durmanın lüzumunu plânın da tak
rir edeceğini umuyorum. 

Tarım Konusu : Kıymetli arkadaşlarım, bir 
I şey bilelim; plân filvaki tarım sahasından sa-

rayi sahasına geçmeyi teşvik edici mahiyette. 
I Şüphesiz ki, bu Türkiye'nin kalkınması için lâ

zım ve zaruri, Türkiye'nin ilerisi için mutlaka 
I lâzım ve zaruri. Çünkü, toprakların bu milletin 

bütün fertlerini bünyesinde toplaması mümkün 
oimıyacak. Ama, halen içinde bulunduğumuz 
sıkıntılı durumdan kurtulmamız tarıma verile
cek önemle ancak bertaraf edilir. Eefah, istik-

•I bale muzaf ihtiyaçların karşılanması sanayi sa
hasına, ama, bugünün içinde bulunduğumuz sı
kıntısından kurtulmamız tarım sahasına yapa
cağımız hizmetlerle mümkün olacaktır ve Tanrı 

I bize bu mevzuda hakikaten lûtufta bulunmuş. 
Hayvancılık Türkiye'de daima gerikalmakta; 
hazineler yatıyor Doğu'da, ben şahsan gördüm 
gözlerim ile. Yani başka gözler bizim elviyei se-
lâse bölgesine dikilmiş ise bunun sebebi yal-
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ııız toprak almak meselesi değil, o hazineleri 
kafalarında tasarladıkları için oradan istifade 
etmek istiyeceklerdir. Yani Devlet bir tedbir 
olsa; Şark vilâyetlerine mücerret hayvancılığın 
yapılmasını, ekiciliği tamamiyle bir tarafa ata
cak şekilde. Çünkü 10 çift, 12 çift öküzle çil gar 
denilen çift sürüp, bir ektiği zaman ancak dört 
alan bir memlekettir orası. E, bunu yapıp da 
binbir eziyetle vatandaşı karşıkarşıya bırak-
maktansa, hayvancılığa hasretsok, onu değerlen
dirme imkânını bulsak, hakikaten millî hâsılayı 
artırma mevzuunda, hem de o bölgenin insanla
rını kalkındırma mevzuunda büyük hizmet et
miş olacağız. Plânda bu hususu kâfi derecede 
aydınlık görmediğini arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan müddetiniz 
bitmiştir, toparlayınız lütfen. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — kıymetli 
•arkadaşlarım; plâna karşı güvenim, plâna 
karşı sempatim, plânın derpiş ettiği demokra
tik ıgörüşe karşı olan görüşlere karşı da husu
metim var. Gönlüm isterdi ki, saatle mukay-
yedolmıyayım, (biraz daha derinlere girmek su
retiyle hu meselelere temas edeyim ve bu me
selelere Güven Partisinin sözcüsü olarak de
ğil Fehmi Alpaslan olarak temas edeyim. Rus
ya'nın burnunun dibindeki vilâyetin çocuğu 
Fehmi Alpaslan olarak temas edeyim. Oranın 
bütün ıstıraplarını çekmiş, yıllar yılı işgalin 
bütün ağırlıklarını görmüş bir ailenin çocuğu 
Fehmi Alpaslan olarak dokunayım ve Cumhu-
Tİyet Halk Partisinden yalnız birkaç kişiye in
hisar eden bir görüşü de silmek suretiyle plân 
fikrinde müşterek ve mutabık bir hale gelme
nin gayretinde bulunayım. Ama zaman buna 
imkân vermiyor. Sözlerimin kâfi derecede an
layışla karşılanacağını ümide diyorum. Hepini
zi saygıyla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Nahit Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler, uzun vadeli plâ
nın 'müzakeresi sebebiyle söz almak niyetinde 
değildim. Ama bâzı arkadaşların burada bil
hassa şahsan tetkik ettiğim birkaç mevzua do
kunması dolayısiyle iben de söz almak mecbu
riyetini hisseittim. 

Esas mevzulara girmeden evvel bir Divan 
üyesi olarak da bir ciheti belirtmekte fayda gö
rüyorum. Ahmet Yıldız arkadaşımız ve diğer 
ıbâzı arkadaşlarımız uzun vadeli plânın, Kar

ma Komisyondan bizlere dağıtıl'masmdan iki 
gün sonra müzakeresini tenkid ettiler. Ben 
isterdim ki, o arkadaşlar tüzüğü tetkik etsin
ler, ondan sonra 'burada 'konuşsunlar. Çünkü, 
77 sayılı Kanun bunun prosedürünü tâyin et
miştir. 90 ncı madde de, dağıtımından iki tam 
gün geçtikten sonra müzakere edilecek emredi
ci hükmünü vaz'etmiştir. Divanın tenkid edil
memesi bahis mevzuu ise, öyleyse bunda Hü
kümetin veya bu plânı getirenlerin de hiçbir 
kabahati yoktur. Bunu mücenret tenkid etmiş 
olmak için hurada konuşmak senatörlükle ka
bili telif değildir. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Daha evvel 
dağıtılsın, basılsın dağıtılsın, dedik. 

NAHİT ALTAN (Devaımla) — Beyler, dağı
tıldıktan sonra iki gün, diyor. Daha evveli fa
lan yoktur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Bunları en 
az sizin kadar biliyoruz. .Sizden daha iyi bili
rim onları. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdahale 
etmeyiniz efendim. Sayın Kılıç, siz, ben veya 
bilgi meselesi bahis konusu değil. Oturduğu
nuz yerden müdahale etmeyiniz. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Vazifenizi 
iyi yapın. Senatörlükle kaibili telif değildir, de
dirtemezsiniz burada. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale 
etmeyiniz, ben vazifemi iyi yapıyorum. Sayın 
Kılıç, 'müsaade ediniz, müdahale etmeyin. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Bilhassa, bu
rada Başkanvekilliği yapmış olan bir arkada* 
şm oturduğu yerden bu şekilde hitabetmesini 
de hiç doğru görmüyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Oku 
tüzüğü de öğrensin kardeşim. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi esas 
îT'evzua gireceğim. Plân, bizim Anayasanın da 
tarifi gereğince memleketin iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmasını demokratik nizam içinde ger
çekleştirmek için bir gayedir. Bu gayeye vâsıl ol
mak için hangi usulü tatbik etmemiz, hangi yol
lardan gitmemizi bize tâyin ve tesbit eder. Ana
yasamız demokratik nizam bakımından partilerin 
vazgeçilmez unsur olduğunu da kabul ettiğine gö
re elbette iktidardaki parti Anayasanın bu hü
kümleri muvacehesinde kendi programının tahak
kuku için plâna gereken istikameti verecektir. 
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Adalet Partisi de Anayasanın bu esprisi içinde 
kendi programını tahakkuk ettirmeyi önpiâna 
almış bulunmaktadır. Plân evvelâ Anayasa mu
vacehesinde ve bilâhara demokratik nizam içinde 
Adalet Partisinin Tüzük ve programının icabını 
yerine getirmiştir. Adalet Partisi karma ekono
miye taraftar bir parti olarak meseleyi bu istika
mette görmüş ve plâna bunları yaz'etmiştir. Esa
sen Adalet Partisinin karma ekonomi politikası 
Anayasada yerini bulduğu gibi Atatürk'ün koy
muş olduğu Devletçilik umdesinin de sarili ifade
sidir. Ama bundan inhiraf eden arkadaşlar, kendi 
fikirlerini, Atatürkçülükten ayrılıyorsunuz dedi
ğimiz zaman izah etmekte zorluk çekmektedirler. 
Atatürk'ün büyüklüğü buradadır. İktisadi bir sis
temi vaz'ederken geniş almış, devletçiliği karma 
ekonomi olarak kabul etmiş ve bunun hudutlarını 
tesbit etmemiştir. Esasen hiç kimse karma eko
nominin hudutlarını tâyin ve tesbit edemez. Zira 
bu ekonomi, memleketlerin iktisadi, içtimai, kül
türel durumlarına göre hattâ örf ve âdetlerine, 
cemiyetin durumuna göre değişebilir. Zaman ge
lir, iktidar büyük meselelere el atar, yatırımlar 
3'apar. Zaman gelir, vaziyet icabeder özel sektör 
daha büyük işlere el atar. Bunun burada % 50 si, 
% 60 ımn şu sektör tarafından şu kadar nisbeti 
de şu sektör tarafından yapılacağına dair kati 
ve sarih hüküm yoktur ve bunun hiç kimse de 
prensibini vaz'edemez. Ancak, Adalet Partisine 
liberal görüş atfeden, kasten liberal bir iktisadi 
sistemin, görüşün sahibi olduğunu izafe eden zih
niyetin mensupları bunu burada sarahaten bil
sinler ki, kendilerine buradan sarahaten izah ede
lim ki, Adalet Partisi liberalizmin dünyada hiç. 
bir zaman tatbik ediiemiyeceğini, yalnız libera
lizmin değil bütün aşırı iktisadi sistemlerin tat
bik yeri bulamıyaeağmı sarahaten kabul etnrş 
bir partidir. Bugün dünyanın hiçbir tarafında, 
geçmişte de olduğu gibi liberalizm tatbik edile 
memiştir. Bir defa İngilterede tam liberalizm 
tatbiki yoluna gidilmişse de muvaffak olamamış 
tır. Yine aynı şekilde bugün tam mâııasiyle kira 
bî, nazari bir komünizm dünyanın hiçbir tarafın
da tatbik edilemez. Çünkü komünizm mülkiyeti 
reddeden bir rejimdir. Mülkiyeti reddetmek; 
tabiat kanunlarını inkâr etmek insan psikoloji
sinde değil, hattâ, hattâ hayvan pisikoiojisir.de 
bile reddetmek demektir. Çünkü bir hayvan bile 
kendi bakımından benimseme hassasına sahip ve 
mülkiyet hassasına sahip bir mahlûktur. İnsanı 

mülkiyet hakkından mahrum etmek demek hay
van mertebesinden daha aşağıya indirmek de
mektir ki, bu insanlıkla kabili telif değildir. Onun 
için bu tip bir rejim tam mânasiyie kitapta kalır 
ve tatbik yeri bulamaz. Ve onun için hiçbir ik
tisadi rejim kitabî olarak tatbik sahası bulamadı
ğından her memleket kendi bünyesine göre bir 
iktisadi rejim kabul etmiştir. Türkiye'de de bu 
böyle olacaktır. Bunun dışına kimse çıkamaz, 
kimsenin de kudreti yetemez. Anayasamız esasen 
özel mülkiyeti kabul etmiştir, prensibolarak. Bun
ları maddelerinde sarahaten zikretmiştir. 36 neı 
maddesi: «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 
sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciy-
le kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kul
lanılması toplum yararına aykırı olamaz.» Dedik
ten sonra çalışma ve sözleşme hürriyetinde 
40 ncı maddesiyle şunu zikretmiştir: «Herkes di
lediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine 
sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbest ir. Dev
let özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine 
ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik 
ve kararlılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbir
leri alır.» Demek suretiyle öncelikle özel teşebbü
sün mutlaka 'korunması ve onun gelişmesi için 
lâzım gelen tedbirlerin Devlet tarafından alınma
sı âmir hükmünü vaz'etmiştir. 

Bilâhara 53 neü maddesinde «Devlet bu 
bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçla
ra ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi geliş
me ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde 
yerine getirir.» demek suretiyle Devletin hangi 
hallerde ne zaman ve hangi işlere ne şekil
de imkân bulursa el atması lâzımgeldiği hu
susunda prensipler vâz'etmiştir. Esasen Ana
yasalar prensip vâz'eder, diğer hususları ka
nunlarla tatbikatçılar bu prensiplerin ışığı al
tında yürütürler. İşte Adalet Partisi uzun 
vadeli plânda 'bu görüşleri, prensibi vaz'et-
miştlr, teferruata girmemiştir. Teferruat 
bu plânın tatbikatı sırasında eibete ele alı
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususları arz 
ettikten sonra burada konuşan bâzı arka
daşların ele aldıkları, bihassa üzerinde ıs
rarla yalnız bu vesile ile değil, daha evvel 
birçok vesilelerle durdukları sosyal adalet 
ve toprak reformu mevzuuna da temas etme
den geeeıniyeceğim. Cumhuriyet Halk Par» 
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tisi Grup sözcüleri ve Millî Birlik Grup söz
cüsü konuşmalarında !bıı plânda sosyal adalete 
ve toprak reformu mevzuuna ver verilmediği
ni iddia etmişlerdir. Bu iki mevzuda görüş
lerimi şöyle arz edeceğim. Evvelâ sosyal 
adalet nedir? Sosyal adaletten bahsedebil
mek için evvelâ hukuk yönünden adaleti 
iki kısma ayırmak lâzımdır. Birisi talisini 
ve tevzi edici adalet, diğeri ıslah edici, ya
hut telâfi ve tanzim edici adalettir. Bun
lardan birincisi servetin şan ve şöhretini, 
malların taksim ve tevzii hususunda bahis mev
zuu olmaktadır. Adaletin bu nevi, cemiyete 
dâhil her ortağın meziyet ve beğenme, eşit 
bir hisse elde etmesine matuf bulunmaktadır. 
Bu hususta liyakat, ehliyet, değer, fazilet, 
emek gibi diğer unsurların ela nazarı dikkate 
alınması ve bunların da mukayesesi tevazün 
keyfiyetinde göz önünde tutulmak lâzımdır. 
Burada adalet yalnız lalettayin bir eşitlik 
şeklinden çıkmaktadır. Taksim ve tevzi olunan 
hususlar hakkında tam bir eşitlik değil, bir 
müsavat esası hâkim bulunmakta ve bu 
nispî eşitlik adaletin bu nevinin mürrryy'z 
vasfını teşkil etmektedir. Anayasamızın .'] ncü 
bölümünün sosyal ve iktisadi haklar ve ödev
ler başlığı altında vaz'ettiği hükümleri de bu 
anlayışın eseridir. Meseleyi bu şekilde kı
saca arz 'ettikten sonra, burada mühim olan 
mesele sosyal adaletin gerek umumi tarif 
ve şümulü ve gerekse Anayasamızın hüküm
leri muvacehesinde tahakkuk ettirilmesinde 
tatbik edilecek usul ve metod ve şekiller
dedir. C. H. P. Sözcüsü Sayın Fikret Glin-
doğan sosyal adaletten bahsederken, bunun 
plânda yer almadığını ve sosyal adaleti te
min edici hükümlerin vâz'cdilnıedlğinden bah
setmiş ve buna dair rakamlar ve misaller 
vernı iştir. Bunlardan bir tanesi de; kredi 
meselesinde sosyal adaletin bulunmadığıdır. 
Kendisine soruyorum; kredi kelimesi bizatihi 
lügati mânada her şeyi ifade etmektedir, 
hattâ halk dilinde bir insanın iktisadi du
rumdan bahsederken; kredisi var mı, diye 
sorulur. Binaenaleyh, kendileri borcunu ver
mekten imtina etmiş, itiyat haline getirmiş, 
malı mülkü olmıyan bir insana kredi açıl-
masma taraftar mıdır? Bu bir sosyal adalet 
midir. ? 

Benim biraz evvel yukarıda bahsettiğim 
sosyal adalet tarifine göre bu sosyal adaletin 
şümulüne girmez. Burada sosyal adalet, 
herkesin malına mülküne, çalışma kabiliye
tine ve borç ödeme kabiliyetine göre kredi ve
rilmesi esasıdır. îşte bu sosyal adalettir. An
cak burada mühim olan aynı durumda Gİan 
şahıslara aynı imkânları sağlamaktır, sosyal 
adalet. Bizim görüşümüz bu mahiyettedir. 

Diğer misallerine de ayrıca dokunmak is
terdim, fakat zaman müsaade etmediği için o 
cihetlere temas etmiyeceğlın. 

Sosyal adaleten bahsederken bilhassa top
rak reformu üzerinde durulmakta, plânda 
bu hususlara yer verilmediği ileri sürülmek
tedir. Arkadaşlarımızın toprak reformu an
layışı büyük toprakların dağıtımı şeklinde 
ifade edilmektedir. Bizim ise, Anayasanın ru
huna uygun olarak verimi, yani istihsali ar
tırmak şeklinde toprak reformunu tahakkuk 
etimi ek gayemizdir. Birinci yol çok kolaydır. 
Fakat Netice almaya ve gayeye götürmez. 
'bizi. Bunun misalleri tarih boyunca da vardır. 
Toprak dağıtımı suretiyle bir reform mevzzuu Mi
lâttan evvel Konfiçyüs zamanında Çin'de fikir ola
rak ortaya atılmış, fakat tatbikatına girildiği za
man kıtlık başgest ermiştir. Bilâhara. iran'da Nu-
şirevan zamanında Mazdek denilen bir adam ay
nı tezi ortaya atmış, fakir halk tabakaları tara
fından bu benimsenmişse de tatbikatında yine 
Konfiçyüs zamanında olduğu gibi aynı şekilde 
netice alınmış, istihsalde tamamen bir gerileme 
ve kıtlık gözükmüştür. Bilâhara son zamanlar
da bu husus (birçok memleketlerde tatbik edil
meye basbtnmıştır. 

Şimdi Tümün tatbik edildiği memleketlerin 
en başında Rusya hakkında elimde birçok dokü
manlar mevcuttur; bunlardan bir kısmını oku
makla sizlere bilgi vermiş olacağım kanaatinde
yim. 195S senesinde Kruşçef, Rusya'da tarım 
ürünleri hakkında yaptığı bir konuşmada şöyle 
dcımiştir . « . . . Görüldüğü gibi ülkemiz, ekil
miş arazi, rekolte bakımından ihtilâlden evvelki 
seviyede kalmıştır. Oysa ki, nüfus bilhassa sanayi 
merkezlerinde ve şehirlerde hayli artmıştır. Ve 
Devletin ihtiyaçları Çarlık Rusya'nın ihtiyacın
dan son derece büyüktür. Tarımla vazifeliler ül
kenin ekmeğinin yetersiz olduğunu fark et
mişler midir? Ekmek yapacak ekin eksikliğin-
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den, ekmek yapmak için patatesi samanla karış
tırmak mecburiyeti di e âdi kalitede ekmek ya
pıldığını herkes bilir.» Hayvancılık durumu 
daha kötüdür. 3917 İhtilâlinden evvelki devir
le mukayese edilirse sığır miktarının % 38, kü
mes hayvanlarının % 40 a düştüğü görülür. 1917 
den 1953 e ikadar nüfus artınını sayarsak sığır 
miktarında hakiki düşüş % 43 tür. Yine aynı 
şekilde Carîn askeri günde bir kilo ekmek alır
dı, halbuki Sovyet askeri günde 800 gram almak
tadır. Askerin et istihlâki, 1 noi harbde 300 gram
dı, son harpte 150 grama inmiştir.» 

îşte muhterem arkadaşlar; bu ve buna benzer 
birçok tatbikatlarda mücerret toprağın taksimi 
suretiyle yapılan toprak reformu hiçbir zaman 
istihsali tam mânasiyle yükseltmiş ve memleke
ti refaha kavuşturmuş bir sistem değildir. Esa
sen toprağı taksim etmek uzun vâde1! bir ikti
sadi çare de değildir. Bunu, bizim arkadaşları
mızın görüşüne uyarak bugün ^ ı 1 ı n 4 " i "^ 
etmeye kalksak yine C. H. P " n r r Î Î 'i 1 > ^ ~ 
lanmış ve bir türlü sumen altındın cı\ ' m" 
Toprak Reformu Kanunim d Ta J J^ ' ' 1 

dayanarak, toprağı clmıyan o >fr m 
topraklar dağıtıldığı takdirde " 7 1 t "> 
ği sarahaten belirtilmiştir. Bı'on " " i ^ <. > 
yani her aileye 77 dönüm araz1 'uıı1 1 ' n1 

edersek, memlekette topraksız c f t f ı U (' 1 
topak kalmadığını düşünelim, V r r -> T 
nin nüfusu 700 bin arttığına' güre \c k,tn,<u 
% 70 ~ 80 i çiftçi bulunduğundan asgari 100 -
150 'bin çiftçi ailesi artıyor demektir. Bu şekilde 
memlekette hiç. ekilmemiş toprak ve toprakız 
çiftçi de 'kalmadığına göre 5 sene sonra meydana 
gelecek 750 bin çiftçi ailesine toprağı nereden 
bulabiliriz! Demek oluyor ki, mücerret top
rak dağıtımı uzun vadeli memleketi kalkındıra
cak bir sistem değildir. Onun için mücerret top
rak dağıtımı politika yönünden belki çok zarif 
ve çok kolay bir yol olarak görülür vo politik 
yönden de oy almakta tesiri olabilir. Ama 
memlekete hayırlı bir yol değildir. Bunun için 
biz toprak reformundan, istihsali artıracak zirai 
reformu anlamaktayız. Ama bu usul e ek zor bir 
usuldür, memleketi ileriye götürecek yol da 
budur. Bunun için mutlaka baraj yapmamız, 
sulama tesislerini çoğaltmanız, gübre istihsa
lini artırmanız, çiftçiye damızlık hayvan ver
memiz, teknik bilgiye sahip ziraat elemanları ye
tiştirmeniz ve ayrıca traktör ve saire gibi maki-

na.Ii ziraate dönmeniz iktiza eder. Bunlar ela 
kâfi_ gelmez... 

BAŞKAN — Sayın Altan, görüşlerinizi (bağ
layınız, müddetiniz doldu. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Bunlar da 
(kâfi gelmez. Bunun yanında istihsal edilen mal
ların pazarlanması, bunları eğer sanayi sektörü
ne aktaraeaksanız fabrikalar kurmanız iktiza eder 
ki, bunların hepsini yapabilmek, C. H. P. gibi 
uzun zamandan beri kolay siyasetle memleket 
idare etmeye alışmış bir partinin yapacağı iş 
olmadığından elbette böyle işlere Demokrat Par
ti gibi, bizim Adalet Partisi gibi partiler el at
mış ve bunu da Plânlı yolda memleketi kalkın
dırmak yoluna gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; mühim oları bir 
husus, yalnız Türkiye'de kalkınmayı ziraatle 
teinin edemiyeceğimizdir. Çiftçiyi aded bakı-

ııl11"1 'v ı.ltmak zaruridir, sanayie yöneltmek 
I*T p-, ] ı r v[rj_G bir misal vereceğim; Türkiye'de bıı-
0 'i {" -nu sektörü 11 deki nüfus % 70 olmasına 
1 "ıw-ı -'sya'da °/c 40 a. inmiştir, Amerika'da 
r ^ 10 dur. Amerika'nın yüzde 8 ve yüzde 10 
f J r î Amerika'yı her sahada (beslediği gibi 
^ \"' ı "• ile hububat vermektedir. Rusya'nın 

Tu I" '0 r iftçisi Rusya'yı bile geçindirmekten 
/ 1 k kr. îşte burada yine bizim iddiamızı 

^ c iı rakamlar mevcuttur. Rakamları da 
k;jiiitsL.LLiiJiik icabederse, esasen biz bu hususta 
eskiden beri tecrübeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Altan, rakamların ko
nuşmasın:» vaktiniz müsait değildir. Zamanınız 
bitmiştir, lütfen bağlamanızı rica ederim. 

NAITiT ALTAN (Devamla.) — Rakamları ko
nuşturma 1950 den beri başlamıştır ve simdi 
devam etmektedir. Fakat sonradan öğrenenler 
nedense tam mânasiyle değerlendirememektedir
ler. Nereden alıp nereye gideceklerini bilme
diklerinden rakamları yanlış konuşturmaktadır
lar. Kendilerine tavsiyem; rakamları konuştur
ma hususundaki metotlarımızı iyi öğrenmeleridir. 

Biz bu bakımdan arz ettiğim hususlardan Plâ-
mn gerek Anayasaya, gerek bizim Parti olarak 
programımıza ve millete vadettiğimiz her şeye uy
gun olduğu kanaatindeyiz. Bu bakımdan Plân m 
memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni. 
etmekteyiz. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Söz sırası Sayın Nusret Tuna'da. 
•A. NÜSEET TUNA (Kastaıuonu) — Muh

terem arkadaşlar; 2 nei Beş Yıllık Plân üze
rinde 5 günden Iberi gruplar, arkadaşiarımız 
fikirlerini denmeyan ettiler. (Bu 'kadar {konuşma
dan sonra, plânın tümıünün tahliline gedmenin 
faytdalı iOİaeağı kanaatinde değilim. Bendeniz 
lüzumlu gördüğüm bâzı noktalara temas etmek 
surcthiyle hu gürüşlerinıi ifadeye çalışacağını. 

Bu zamana kadar devam eden münakaşalar 
benim 'görüşüme -fföre. iki essalı noktada toplan
maktadır. Birincisi; (siyasi görüş farkları, ikin
cisi; az gelişmiş bölgeleri 'temsil eden arkadaş
larımızın kendi bölgelerine hizmetin ıbiran evvel 
gitmesini temin için yaptıkları beyanlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, !bu plân siya
si iktidarın tercihine göre mütehassıs eleman
lar tarafından (hazırlanmış bir plândır. Bu
nun böyle olması kanunumuzun icabı ve içinde 
bulunduğumuz demokratik nizamın icabıdır. 
(Kayıtsız, şartsız kâkiıniye ti temsil eden millet 
secime kendi idaresini bir ekibe devretmiştir. 
iBu grup elbotte icraatında kendi görüşlerini 
takibedecektir. Çünkü secimin talim neticesi bu
ldur. Bu tetkik ettiğimiz plânda, iktidarın ter
cihine göre hazırlanmıştır, elbette A. P, nin 
ana felsefesi !bu plânın her yerine serpiştirilmiş 
bulunmaktadır. Bu, işin 'bünyesinden neşet 
eden tahiî bir hal. Bu, plânın zabfı değil, bilâkis 
'kuvvetli .olduğu kanaatindeyiz. Bir gün iktidar 
değişmez mi?. Değişir. Vaktiyle plânlama uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konması hakkındaki 
kanunu ıdcrp,:ş edenken, Yüksek Heyetiniz Plâ
nın değiştirilmesini de 'kabul etmiş ve ona göre 
hükümlerini va.z'etmiştir. Netice itibariyle siya
si görüşleri {bakımından plânı 'kendilerine ya
kın görcuriyen arkadaşlarımıza şunu demek is
tiyorum 'ki, .plân Adalet Partisinin ana felsefesi
ni taşıyan kir plândır. Bu, seçimin tabiî ne
ticesidir, idare etmenin, {hizmet etmenin ıtabiî 
neticesidir. 

Diğer grup arkadaşlarımız, hakikaten asır
ların ihmaline uğramış bölgelerine hizmetin bi
ran evvel gelmesini temin için talepte bulun
maktadırlar. Bunlar yerden göğe kadar haklı
dırlar. Bir plân yapılırken Hükümetin plâna 
karşı aldığı cephe başkadır, Parlömanterlerin 
cephesi yine başkadır. Hükümet elbette esnek, 
daha hareket kabiliyetti olan bir plânın Meclis

lerden geçmesini isterler. Parlamenterler ise, ö 
plânda Hükümeti biraz idaha takyideder ve (ken
di görüşleri istikametinde, (kendi arzulan isti
kâmetinde plân tatbikatını, tahakkukunu tale-
bederler. Bu tabiî ibir icattır. Elimizdeki plân
da hakikaten akla gele/bilen en iyi tedbirler, 
en iyi şekilde hazırlanmıştır. Benim şaihsan mü-
şahade ettiğim hal !bu güzel sözlerin naisıl tahak
kuk edeceğidir. Bundan evvelki, iBirinci Beş 
Yıllık Plânda da ibu tedbirler yine bu şekilde 
sıralanmıştı. Maalesef bâzı geri kalmış bölgeler 
o plânda gösterilen tedbirlere ulaşamamıştır. 
Şimdi, ibu açıdan hareketle aksak »olduğunu. 
gördüğümüz ibâzı hususlarda gerek plânlamanın 
gerekse arkadaşlarımın alâka göstermelerini ve 
plâna bunun riayeti mecburi 'kaideler haline so
kulmasını istirham edeceğim. 

Bunlardan bir tanesi maarif mesele'si: Muh
terem arkadaşlarım, Anayasamızın ;50 nei mad
desi şöyle diyor: .«Hesvlot maddî imkânlarından 
yoksun, ıbaşarılı öğrencilerin en yüksek öğre
nim 'derecelerine kadar ıcıkmalarmı isağlarnak 
•a m a e iyi e gerekli yardımları yapar.» 

Demek •okuyor ki, 'Devlet; imkânı olmııyan 
fakat zekâ.siyle basarısiyle kabiliyetini conta
ya koymuş kimseleri, alıp yetiştirmek istemek
tedir. Anayasanın emri (budur. 

Büyük Atatürk •zamanında, Hükümet tara
lından -okutulan gocuklar vardı. Bugünkü du
nunla ıO günü mukayese ettiğimiz zaman, bütçe 
durumunu da nazarı itibara aldığımız aanıan, 
nüfusu nazarı itibara aldığımız ızaman hakika
ten e azdır Bizim heıibiriıniz o devirde De< 
letin elimizden tutması şefkatini göstermesi, 
yardımını yapması sayesinde okuyabildik. Bu
gün köylerimizde hakikaten başarı gösteren, 
yüksek zekâ ve kabiliyetini her ısurette ispat 
eden yavrularımızın elinden 'biz (bugün tutamı
yoruz. Bu (bir vakıa. Plânda güzel şeyler var, 
imtihanlar açılıyor, kazananlar (okuyor. Fakat 
oraya yeterli öğretmen göndennemişiz, yeterli 
imkânı köyde sağlıyamanıışız. [Köyden kalkıp 
arkadaşlar, tür vilâyet merkezine, bir şehire ge
lip imtihana girebilmek .bile ibir imkândır. Bir 
imkân vereceğiz, (olmuyor. Şimdi ben İbu ikinci 
plân devresinde ihkç almazsa köy loikullarmdaıı 
birincilikle çıkmış :olan taklbelere Devletin 'eli
ni uzatmasını rica ediyorum. İmkânı yok, fakat 
sınıfının {birincisi -olarak mektepten mezun ol-
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muş. Artık fou devrede, fon (bütçede (bunlara im
kân sağlayıp, bn yoksul, kimsesiz, hamisiz fa
kat aklı idraki, zekâsı 'her bakımdan yerinde 
yavrularımıza şefkat (göstermemiz lâzımdır. 

Köy >o.kulların!dan mezun olan, orta mektebi 
bulunmıyan yerlerde, kendi imkânı olmıyan, 
fakrü hali tasfoit edilen ve ara ettiğim veçhile 
okullarından foirincil-kle çıkmış iolan yavrula
rımızı Devlet tekeffül etmeli, taunları kendi 
istikaıncitinde kendi kafoiliyetleri istikametinde 
yetiştirmeyi kati olarak kafoul eylemelidir. 'Bu
nun için ileride Ibir geri çevirme önergesi vere
ceğim. İltifatınızı ayrıca rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; ikinci temas etmek 
istediğim ınevzu, lorman Iköiyleri mevzuudur, 
aktüel foir mevzudur, yollarda yürüyüşler ya
pılıyor. Şuna itimat (buyurun, memleketin mü
nevverleri, memleketi iyi tanıyamryoruz. Eğer 
şu arkadaşlarım Ibunun aleyhinde, /görüşümü
zün aleyhinde Ibulunan arkadaşlarım (orman, 
köylerine gidip 'başından ıgeçen hal nedir, bu
nu yakinen (görseler, Ibakaca'klar (bamfoıaşka bir 
istikamette ıbambaşka Ibir fikre safoifoolaeağız. 
Onun için foen müsaade ederseniz kısaca tarih
çesine 'dokunacağım. Arkadaşlar, 1937 den evvel 
ormanlar arızı mubahtan sayılırdı. Vatandaş 
ormandan kendi ihtiyacını karşılayacak şekil
de kayıtsız, şartsız istifa edebilirdi. Şu .geçin
me imkânından dolayı 10 milyona yakın vatan
daş bugün orman köyleri içindedir. Ormanın 
lüzumu hissedilmiştir. Ormanın yaprağına 
halel gelmemelidir. Orman korunmalıdır. Or
man lekinede ne kadar söz /söyleniyorsa 'bunlar
la foera/berim. Şu ta/hrilbat karaı/smda 1C45 te 
bir kanun -çıkıyor 4S'5 Sayılı Kanun. Bu ikamın 
diyor ki; «orman olan yerler, orman olınıya 
elverişli olan yerler hiçbir işleme tabi olma
dan Devletin eline geçmelidir.» Devletin olma
lıdır. Orada yaşıyan, o zamana göre G - 7 mil
yon nüfus var. Ormandan geçiniyor. Nasibini 
oradan temin ediyor. Bir kanun çıkıyor. Sabah
leyin kakıyoruz, /onman olan ve orman olmaya 
elverişli olan yerler Devletindir. Hiçbir kayda 
tabi değil, ancak foir yıl içerisinde eğer müra
caat ederse, 1938 dalki vergi matrahının 10 mis
lini ibedel olarak vermek suretiyle parası öde
nir ve hu taksitle de ödenebilir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir kanun 
çıktığını tasavvur (buyurun, sabahleyin kalkı
yorsunuz îhüıbün imkânlarınız elinizden alınmış, 
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yok. Bu söylerimiz kaçakçılığı teşvik, kaçak
çılığa mektup şeklinde telâkki fonyurulmasın. 
1945 ten ıfougüne kadar her türlü imkânı elin
den alman köylü ormanın içindedir. Bizim 
iddiamız şu: arkadaşlar, evet doğru orman lâ
zım. Onmana .halel gelmesin. Fakat şu içinde 
yaşıyan insanlara ne cins ibir hayat şartı te
inin çittiniz? Aç kal ormana dokunma, îboı geçer 
foir söz müdür? Oeçerse ne kadar geçer foir söz? 
Bizim derdimiz fon, arkadaşlar. Orman lâızım 
fakat içindeki vatandaş da açlıkla karşı karşı
ya gelip, açlıktan ülemez. Onun için ormanı 
tahribediyor. Orman köylüsü ile alâkadar (olun. 
Ona .ekmek ive nafaka/sini temin eden imkân 
bulun. Ondan sonra ormanın yaprağına doku
nan varsa, çok daha ağır .cezalarla cezalandırıl
sın. 

Şimdi, fougün taunun çift taraflı (bir edebi
yatı vardır. Bir kısım ormanlarda kaçakçılık 
imkânı veriliyor, siyasi iktidarlar tarafından 
kaçakçılık teşvik .ediliyor. Hayır arkadaşlarım. 
Bugün itimat /buyurun orman köylüsü açlıkla 
.karşı karşıyadır. Ya aç kalacak, yahut ormanı 
ta.hriibecleeek. ilki yoldan 'birisi. Ya aç kalacak
tır, tabiat kanunlarının 'fevkindedir, Beşerî ka
nunlar tabiat kanunlarının üstüne çıkamaz. Ya 
aç kalacaktır, ya .ormana gidecektir. Bunu rica 
ediyorum, yani ne yaptı hükümetler söylesin. Or
man] korumaya matuf olan kararın leh/indeyim. 
Fakat şu haricin elinden 'tutulmamağının aley-
hindeyim. Hangi Hükümet ne yaptı söylesin, 
1945 te bir sabah kalktığımız zaman her im
kânı elinden alınan onman köylüsüne (bugüne 
kadar hangi HükümeJt ne yaptı söyletsin. Tek 
şov yok arkadaşlar. Orman mıntakalarında aç 
kalan, evlâdım ayalini alır ıb'üyük şehirlere hic
ret eder. 'Gocuğunu satar aıkadaşlar, dört ya
şındaki yavrusunu satar, foir yerde hizmetçi ola
caktır. Dolaşır iş bulamaz, tekrar aç ve sefil kö
yüne 'döner. Dayanamaz ağacı keser hapishane
ye girer. Hapidhane hakikaten foazeıı fonlar için 
gayet r ak ait ibir yerdir. Beş Yıllık ÖPlânda sıra
lanmış şekiller var, .bundan evvelki Beş Yıllık 
Plânda da vardı. Bu hizmet gelmiyor arkadaş
la:'. Binaenaleyh foir orman dâvası dediğimiz 
izam.au, kaçakçılığı teşvik eden foir kanun değil, 
hapishane ile ölmeyi, ikisinden /birini tercilh eden 
binlerce milyonlarca .vatandaşımızın ıstırabını 
aklımıza getirmemiz lâzım. 

http://izam.au
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Şimdi, plânda (bâzı kayıitlar var. Çdk güzel 
teclibirler var. Fakat (ben .plânın ve kamınım 
tatbik edilip, elimden tutulduğunu (görmüyo
rum. Halihazırda nıer'i ibir kanun yaridir, 6833 
sayılı Kanun. Çok güzel hazırlanmış. Ben or
man köylüsüne ormana .zarar vermiyecek şekil
de bakılmasını tekeffül ediyorum. Nasıl baka
cak:? Bir 13 ncü madde yapmış, demiş ki, ılı er yıl 
bütçemden en as 50 000 000 lira ayıracağım. 
Orman köylüsünü ormana zarar vermiyecek bir 
şekilde (geçindireceğim. Arkadaşlar 'kanunun ta
rihi 1956 'dır. 11 yıl olmuştur, 11 milyon lira ya
tırılmıştır. Her yıl 50 milyondan aşağı olma-
ıinalk rüzere Ziraat (Bankasına ibir para yatırı
lacak, torada loraıan feöylüsü Ormana ızarar ver
miyecek şekilde geçindirilecek. 11 yılda 11 mil
yon lira yatırılmıştır, 11 milyon insana yatırıl
mıştır, artık tasavvur (buyurun tatbikatını. Bu 
madde işletilmelidir ive Hükümet ıbuna imkân 
verecek tedbirleri plânında katiyetle gösterme
lidir. 

Muhterem arkadaşlar, ecnebi devletler or
man dâvasını ıhaletnıiştir. Biz de geldiğimiz 
'günden iberi çırpmıyoruz, şu (bölgeye iş sahası 
açın, ıbirşey yapın. Yapılmaz arikadaşlar, yok.. 
Bunlar hesabı nasıl yapıyorlar 1? Diyorlar 'ki, fa
lan .bölge ormana en az öO'O milyon lira zarar 
vermeıktedir. Orman köylüsü işsizidir, iş olmıyan 
sahadır. Devletin adalet ölçüsü ne ise, asgari üc
retle çalışmaya amadedirler. Bugün büyük şe
hirlerde 20 liraya ıbulunmıyan işçi, orman saha
sında o liraya, 10 liraya* bulunabilir. 5 liralık; 
gelir arkadaşlarım 'muazzam ibir gelirdir. Ye
te r'ki (bir iş salhası olsun. Bugün yollar inkişaf 
etmiştir. Eski iktisat nazariyeleri artık hüküm
süz durumdadır. Ve ıgelin fabrikayı hammad
denin yanma yapalım yahut istihlâk merkezi
ne yapalım. Bu büyük mâna ifade etmemekte
dir. Bugün meselâ, .Kastamonu ibir hammaddeyi 
üç kuruşa Ankara'ya, 5 'kuruşa da İstanbul'a 
götüreibilmclktedir. .Şıu işçi ücretindeki ucuzluk 
ve ;bu vatandaş kütlesinin 'zaruretle açlik kar
şısında 'ormana verdiği zararı nazarı itibara al
dığımız takdirde her müessese, faibrika, işletme 
kârlı olabilir verimli iolaıbilir. Zaten 440 sayılı 
Kanun münakaşa edilirken illâ kârlılık üze
rinde itirazlarının sebebi de (bu idi. Yerinde 
yapılsın, şu aç insanlara »bir imkân bulunsun 
için. Bunu kanun olarak da, kabul ettik. 

I Binaenaleyh, mulhterem arkadaşlarım, Plân* 
lama mensubu arkadaşlarımdan hesaplarını bu 

I açıdan yapmalarını rica ediyorum. Aç insan ya aç 
ölecek, ya hapisaneye igidecekitir. Şu kadar za
rar veriyor diyoruz, bu -zarar memleikete P^ala-
eak, zir -zarar haline ifrağ edilmiyecek. İşçi 
ucuz, arkadaşlar artık ıbunlarm elinden tuta
lım. Bunun edebiyatı yeter artık. 

Bir hususa daha temas edeceğim. Fakir böl
geler plândan nasibini alamıyor arkadaşlar. 

J Daha ;zengin bir bölgeye, para parayı mı çe-
I kiyor ne oluyor, mütemadiyen oraya kayıyor, 
I fakir ıbölgelere bir türlü 'gelmiyor. Size ufak bir 

misal arz edeyim. İşte (Birinci Beş Yıllık Plân-
i da bu çimento fabrikalarına şeker falbrikalarma 

pek lüzum olmadığı v.s. belirtiliyor. Şimdi bu 
gün görülüyor ki, hakikaten çimentoda bü-

] yük bir ihtiyaç ıvar ve çimento falbrilkalarmm 
j yapılması da tekerrür etti, salahiyetlilerin ağı

lından duyuyoruz. ıBizim !bir İnelbolu kasabamız 
var, İnebolu kazamın var. Buranın etütleri yapıl
mış, her bakımdan çimento fabrikası yapımına 

j ırıüsaidolduğu raporla tevsik edilmiş. Bu işte 
memleketin her tarafına «kapıcı ive böyle yav
rularını hizmetçi olarak (gönderen îbölıgelerden 

! birisidir. Her bakımdan faydalıdır, deniz kena
rında bütün imkânlara müsaittir. Hükümetten 

| 'biz sorduk, efendim çimento fabrikasına ihti
yaç vardır. Bir de bakıyoruz Bursa 30 milyon, 
Konya 15 milyon, falan yer 20 milyon yatırmış, 

j biz diyorlar bunları yapmaya amadeyiz. Arka-
I daşlar evet benim .Hükümetimin programı ser

best teşebbüseü, özel teşebbüseü.. Ama §u ser
best teşebbüs içerisinde 5 milyonu bir milyo
nu 'değil, 100 bin lirayı yan yana getirmeye im
kân yok Kastamonu'nun. İnebolu töan efendim, 
bir öncelik alayım, yapayım. İmkânı yok, ar
kadaşlar. imkânı olmadığı için bu artık asırlarca 
beki iye e ek mi arkadaşlar? 

Plânda özel teşebbüse lâzmıgelen imkânlar 
verilsin, fakat Devletin de bir ikinci plânla, 
yardımcı plânla mutlaka muavenete muhta-
colan, mutlaka maddi imkânı olmıyan yerlere, 
ben şu, şu, şu, yatırımları yapacağım diye ken-

I dişini kayıtlaması ive <o kayıtla Parlâmentonun 
önüne gelmesi lâzım aılkadaşlar. 

FİKRET GÜNDO&AN (İstanbul) — Aman 
I böyle yapma, bu sosyalizmdir. 
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A, NUSÎtET TUNA (Devamla) — Hayır ar
kadaşlar; Allahaşkma böyle doktrinle Devlet 
idare edilmez.(Gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Öyle 
diyorlar da... 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Hayır 
hiçbir zaman böyle 'demediler. Karma ekonomi 
bunun içinde var. Karına -ekonominin <:.b:ür Ga
fında görülür, iki tarafta görür. Bu imkânı sağ
lamalıyız. Tutuyor Bütçede herşey hazır, pro
jesi hazır, herşey hazır, efendim diğer vilâyet
lere, sizde yapın. İnebolu'yu (bilen bilir. Nerdc 
yatıracak onu. Bunu rica ediyoruz. Bu kabil 
şeylere imkân verilmelidir. 

İki sene evvel bize İmar ve İskân Bakanlığın
da dediler ki, kızdırma etütleri yaptık kızdırma 
projeleri .memleketlere ıço'k büyük imkânlar sağ
ladı; bir konferans yapacağız, (siz de gelin, 
biz ile -gittik. Efendim Allah razı olsun, orada 
bir mühendis aıikadaş o kadar .güzel .şeyler an
lattı ki 'artık /o kadar (güzel imkânlar var ki, 
efendim Gökırmak havalisine raslıyor Kasta
monu, 13 'baraj yeri var. Tabiî barajdan kas
tım, öyle büyük barajlar değil, gölekten biraz 
.büyük 6 - 5 - 10 milyon, (bu kabil -paralarla 
yapılması mümkün. Efendim Kızılırmak'ın -di
ğer kollarını gördük. Hakikaten güzel. O gün 
öğleye kadar 'bir de güzel ümit ziyafeti verildi 
okuduk, dinledik hoşumuza gitti. Elbet biz de 
bunları gittiğimiz bölgelerde vatandaşlarımıza 
aktardık. Plânda -bu yok arkadaşlar. 

Ben bu dört mevzuda sözlerimi kısaca hü
lâsa etmek istiyorum. Vaktim de doluyor. Köy
lerde, köy okullarından «birincilikle mezun olan, 
imkânı lolmıyan yoksul yavruları bu Devlet 
bağrına ıbassın 'okutsun arkadaşlar. Buna im
kânımız müsait. Biz okutamıyoruz, neler çek
tiğimizi 'biliyorsunuz. Köyün şu berrak zekâsı, 
bunları okutalım, Devlet bunları bağrına bas
sın bunu istiyoruz. Orman .'köylüsü -ölümle ha
pishane yolunu tercih etmektedir. Yıllarca ıs
tırap içindedir. Onun halkına, -ormana zarar 
verecek -değil, içinde yaşıyan halkın elinden 
tutmak için getirelim 'onları. Fakir bölgele
rin asgari yatırımım plânlarda, programlarda 
itesbit edelim, hükümetler 'buna riayete mezkur 
olsun. Ve son arzum; ibu kadar, memlekete ha
yırlı -neticeler doğuracak olan Kızılırmak ve 
Gökırmak projesini plâna dâhil edelim. Mâru

zâtım -bu kadar. Plânımız Türk Milletine hayır
lı -okum Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar). 

•BAŞKAN — (Şahısları adına sayın altı üye 
konuşmuştur. Grupları adına, 'Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu 'adına .Sayın Fikret Gündoğan, 
Güven Partisi Grupu aidma Sayın Fehmi Al
paslan, Kontenjan Grupu adına Sayın Âmil Ar-
tüs süz istemişlerdir. Buyurun Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Pek muhterem arkadaş
larım, çok Sayın Başkanım; İkinci Beş Yıl
lık Plân müzakerelerimin bugününde 'beni pek 
bahtiyar eden bir hâdise cereyan etti. Evvelâ 
onu dile gelinmekte partim adına fayda umuyo
rum. O da şu: C. H. P. olarak 'maalesef ve maa
lesef 1963 - 1967 devresinde Senatoda sesimi
zi duyuranımmış olacağız iki, bugüne kadar C. 
H. P. nin aleyhinde söz söyliyen her hangi bir 
senatör arkadaşıma veya parti sözcüsünle tesa
düf etmedim. Ama bugün -bakıyorum bütün 
Cumhuriyet Senatosundaki C. H. P. ıdeki par
tili arkadaşlarım gerek kendi adlarına, gerek 
partileri adlarına C. H. P. plân üzerinde bu 
-kürsüden yaptığı beyanları içle alarak -genişle
mesine ve clerini'omesine eleştirilerde -bulunu
yorlar. Bu, sözlerime başlarken ifade ettiğim 
partim adına beni ımemiiıuniyete sevk eden bir 
hâdisedir. Demek ki, Cumhuriyet Halk Parti
si aslında sessiz, aslında fikri olmıyaıı aslında 
görüşü .Gİmıyan bir parti değilmiş. Ya, deımelk 
ki ; bir müddet maalesef Cumhuriyet Halk Par
tisi kendisine yâr -olmıyaıı insanların elinde bil
hassa Cumhuriyet -Senatosunda şerefle v<e hay
siyetle, lâyık -olduğu haysiyetle... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, bu parti içi 
hizmetleridir. Plân üzerinde gö.rüşımenizi istir
ham etsem acaba beni affeder misiniz? Yani 
Cumhuriyet Halk Partisinin evvelce .kimin elin
de bugün İçimin elinde olduğu mevzuu plânı
mızla ilgili değildir, özür dilerim. 

FİKBET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bendeniz kaidelere riayet letımeık yolun
da bulunan bir insanım. Çünkü hukukla alâ
kam var, kaidelerin ne olduğunu bilirim. Fakat 
kaidelerin herkese müsavat an uygulanmasını 
•da bilirim. Eğer bundan evvel bendenizin şah
sına veya partimin plân üzerindelki görüşleri
ne -değinen arikadaşlarıım C. H. P. nin fiıkiri-eri 

— 232 — 



ö Senatosu B : 74 20 . 6 . 1967 O : 1 

şöyledir, böyledir gibi lâflar etmemiş .olsalar
dı, elbette ben de plân üzerinde kalırdıan. Yine 
de plân üzerinde kakacağım, ama müsaade edin 
de plân üzerinde kalmak, affedersiniz plânın 
kapladığı saha üzerinde öyle her tarafının elini 
ayağını bağlayıp oturmak değildir tabiî. Denir, 
fakat biraz 'dolambaçlı yollarla, müsaade buyu
rursanız Sayın Balkanım arz -edeyim. Kimseyi 
rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi hu itibarla 
C. H. P. nin görüşlerinin birtakım senatörleri 
veya birtakım partileri tedirgin etmiş olmasını 
C. H. P. 'adına bir fâli hayır, 'bir iyi gelişme, 
bir şeref telâkki ediyorum ve bu şerefi yarat
mak için uğraşan bütün grup arkadaşlarımla 
beraber o arkadaşlarıma teşekkür -ediyorum. 
Damak ki, C. H. P. vardır, plân hakkında, eko
nomi politik (üzerinde, sosyal politika üzerinde 
veya şu üzerinde, bu üzerinde fikir sahibidir. 
Yalnız tenkidi er, Cumhuriyet Halk Partisine 
yönelen tenkidier, bilhassa benim adımı da 
içine karıştırarak yöneltilen tenkidier dikkatle 
dinlenmiştir, inşallah, tabiî dinlenmiştir, göz
den geçirilirse, -görülüyor iki, her birisi biner 
hususi psikolojik 'dürtünün tesiriyle söylenmiş 
sözler, çok hususi psikolojik dürtü. Meselâ 
muhterem Güven Partisi... 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Bu ke
lime güzel olmadı. 

BAŞKAN — Yani tahrik mânasına kulla-
-nıyorlar efendim. Artık herkes bir şey söylü
yor, kabul edilirse olur. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bil
hassa Güven Partisi Sayın Grup Başkanvekili 
Fehmi Alpaslan, hakikaten biraz evvel de arz 
ettiğim hususi bir psikolojinin daha doğrusu 
çok zor bir mevkide (kalmış insanların psikolo
jisinin, insanı .nerelere kadar götürebileceğinin 
£n güzel -misalini, on güzel örneğini verdi. Öyle 
anlaşılıyor ki, .kendinde büyük kudrdtler veh
meden birtakım insanların şövalye kâri patır-
dıtar kopararak politika denizinde, politika 
uni'mamm -ela kendi başlarına -bayrak açmak iste 
meleri, ama bindikleri ufacık, fındık kabuğu 
kadar teknenin, o ummanın büyük dalgaları 
arasında batmak, yok olmak tehlikesiyle karşı 
(karşıya kalınca beraber götürdükleri iyi niyet 
sahibi insanların kendilerine; acaba batıyor 
muyuz gibi çok manalı baikış ve serzenişlerini, 
yok etmek ve onlara yek batmıyoruz, gibi bir
takım yine Donkişot kâr i cesaretlendirmelerle 

bir arada tutmak kastına mazhar olarak bura
da... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, tekrar hatır-
latacağıım; plânı 'görüşüyoruz, Beş Yıllık Plâ
nı. Siz -diyorsunuz ki Başkanlığa; daha evvel 
Başkanlık görüşenlerin beyanlarına mâni ol
mamıştır veya ortaya girmemiştir. Ama siz on
lar sizin serd ettiğiniz fikirleri ortaya korken 
isminizden bah&öttiler. Siz bir 'nevi bir parti 
meselesini görüşür hale, .girmektesiniz. Ben öy
le anlıyorum, burada kulağıma öyle -geliyor. 
Lütfen -siz plâna girin. Güven Partisi sözcüsü 
plân üzerinde sizi tenkid ederken neler söyle-
ımişse o plân içinde siz de ıona cevap verin, ben 
de müdahale etmiyeyim. Yok fındık kabuğu, 
yok kendisine 'güvenen insanların topluluğu, 
yok donkişot, bunların plânımızla ilgisi olmasa 
gerek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
psikoloji altında bizim plân üzerindeki görüş
lerimizi 'eleştirmeye ıgayret sarf eden -Sayın 
Fehmi Alpaslan'ım bu, mikrofandan adını du
yurmak ve bu süratle Cumhuriyet Halk Partisine, 
özellikle onun Başkanına çatmak suretiyle bi
raz evvel -de arz ettiğim tehlikeyi savuştura
cağını zannetmesi boş bir hayale kapıl maşı
dır. Kendilerine bu uğurda, bu yolda Allah se
lâmet versin 'derim. Bizim plân üzerindeki fi
kirlerimizin mahiyeti o kadar açık ve seçik ola
rak taraflımdan burada dile "getirilmiştir ki ; 
bunu sosyalizm ve saire gibi birtakımı doktriner 
ekonomik 'görüşlere bağlı beyaıılarmış gibi ite
lemek nevama bu me-mlcikette çok defa baş
vurulan ve büyük ve iyi niyet sahibi halk küt
lelerinin ^geleneksel değer yangılanndan istifa
de 'ederek, mesnetsiz suçlamalar yolunda başka 
hiçbir, mâna ifade etmez. Bizde daha rahmetli 
Atatürk'ün sağlığından beri bunları izafe et
mek istiyenler çıkmıştır. Bugün plân fikri üze
rinde konuşan ben, Atatürk'ün bu memleketi 
kurtardığı zaman -doğan bir çocuk, bir insan 
•olarak bana da bunu, veya bize de bunu yakış
tırmak istetmek, bu C. H. P. nin talihsizliğidir. 
Mc. Carthy'cilik maalesef sâri bir hastalıktır 
şimdi Türkiye'de, birkaç seneden beri derin tah
ribat yapıyor. Bizim C. H. P. olarak plân hakkın
daki görüşümüzü şu veya bu doktrine bağlı 
bir görüş olarak, hele bilhassa sosyalizm ve ko
münizm görüşüne bağlı olarak nitelemek dü

pedüz Mc. 'Carthy'ciliktir. V-e bunun en güzel 

— 233 — 



O. Senatosu B : 74 20 . 6 . 1967 O : 1 

'Örneğini bugün kürsüden gördük biz. Cumhu
riyet Halk Partisi olarak ımütaaddit defalar ya-
ziyle ve sözle 'beyan etmişizdir iki, bugün onla
rın anladığı veya öyle »anlıyorum iki, 'biç anla
madıkları şu sosyalizmle lıer hangi ;bir şekilde 
ilgisi ve ilişkisi olan bir parti olmadığımız gü
neş kadar ortadadır. Biz Türkiye'nin :gerçefcle-
rine, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, Türk halkının 
asırlar boyunca haksız olarak mâruz -bırakıl
dığı ağır yaşama santiarına çözüm yolu .getiri
ci, en gerçekçi, en bilimsel, en deneysel metot
larla ve önerilerle Türk halkının huzurunda bu
lunan alnı açık fikirleri belli, kristalize olmuş, 
billur gibi fikirli .bir partiyiz. Bizi bir doktrin
le sununla bununla halkın gözünden düşürmek 
tecrübeleri çoktan, ama çoktan iflâs etmiş. Bir
çok .kimselere yaramamış, birçok kimseleri pe
rişan etmiştir. Korkuyorum eskiden arkadaştık. 
Güven Partisine de bu.tehlike, maalesef çünkü 
bize böyle şeyleri izafe edenlerin sonu bu ol
muştur, arız olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz C. H. P. si ola
rak ekonomik ve sosyal görüşlerimizi hazırlar
ken bütün grup mensupları ile fikir münasebe
tine girişmiş fikir alışverişi içinde bulunmuş 
ve onların ortalama arzularına uygun, C. H. 
P. programına, seçim bildirilerine uygun konuş
un al ar yapmaya son derece dikkat etmişizdir. 
Çünkü biz, hakikaten programımız ve tüzüğü
müz gereğince bilimsel çalışmaya ve maaşeri 
vicdanı aksettirmeye mecbur bir partiyiz. Biz 
hiçbir zaman sanıklığı gibi kişilere tapmayız. 
Biç bir zaman sanıldığı gibi kişiler bize, ken
disine taptırmak için telkinde de bulunmaz. 

Bizim başımızda bulunan kişiler aksine gel
miş, gelecek bütün liderlerin en halkçısı, en 
demokratik, en az kişisel gurur duyan insan
lardır. Bu itibarla bizi konuşurken kişisel ha
reket ediyor şeklinde nitelemek bühtanların en 
büyüdüğüdür. Bu sözlerin kanıtı ise Türkiye 
tarihinde demokrasi tarihinde hemen her gün, 
görülen ve görülmüş bir hakikattir. Bir şey de 
garibime gitmektedir. Biz C. H. P. si olarak «or
tanın solunda» olduğumuzu söylemekteyiz, söy-
liyeeeğiz, söyliyeeeğiz ve söyliyeeeğiz. Neden 
ini: Çünkü bu memleketi hakikaten, cidden sa
mimî olarak kurtarmak istiyoruz. Halkı kader 
sanılan ama yüzlerce senenin biriktirmesi bir
takım olumsuz çemberlerden, olumsuz hayat 
darlıklarından, yolsuzluklardan kurtarmak is

tediğimiz için ortanın sorandayız, ortanın solun
da olmak C. H. P. ne mahsus, C. H. P. sine has 
bir dünya görüşüdür. C. H. P. nin tarihten ge
len, halden kuvvet alan ama memleket gerçek
lerine bağlı fevkalâde bilimsel, pragmatik doğ
ru bir dünya görüşüdür, bir ekonomi politik 
görüşüdür, bunun doktrinle alâkası varsa bunu 
öyle zannedenler ya doktrinleri bilmiyorlar ya 
ortanın solunu bilmiyorlar. Binaenaleyh, C. H. 
P. olarak ortanın solunda olan bir parti olarak 
plânı eleştirdiğimiz zaman eleştirimizin doktrin
lere değil, C. H. P. nin bağlı olduğu ortanın 
solu politikasına uyularak eleştirdiğimizi bil
melerini, .böyle kabul etmelerini isterim. Ya 
ortanın solunu öğrensinler ya doktrinleri öğ
rensinler. İkisini birbirine karıştırmasınlar. (C. 
H. P. 'Kurultayındamıyız 'sesleri) Radyodan 
isim duyurmak için Halk Partisine çatmak çok 
eski bir ıgelenek haline 'gelmiş bir kötü silâhtır 
daima. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, çok rica ede
ceğim yine C.H.P. meselesini lütfen bırakın ve 
plân meselesine gelin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben de 
her cümlenin sonuna bir plân cümlesi koyarım. 

BAŞKAN — Ben de rica edeceğim, C.H.P. or
tanın solundadır falan filân lütfen bırakalım 
bunları. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — C.H.P. 
nin plân görüşü ortanın solunda bir parti olması 
hasebiyle bundan evvelki görüşlerimizde de arz 
ettiğim gibi bu toplumun yapısını köklü reform
larla değiştirme esasına bağlıdır. C.H.P orta
nın solunda bir parti olarak bu toplumda vapıyı 
değiştirici reformları, yapıyı değiştirici tedbir
leri getirmiycn politikayı öngörmiyen plânla 
beraber değildir. C.H.P. si yapısal değişikliği 
ihtiva etmiyen bir plâna ortanın solunda bir 
parti olduğu için plân demez. C.H.P. ortanın 
solunda bir parti olarak bu memleketi endüstri
yel topluma dönüştürücü politikalara getir-
miyen plâna sadece yığma bir plân der. 
Çünkü bilir ki, yapısal değişiklikleri öngör
miyen, bu memleketin toprağında yaşıyanlarııı 
hayatlarını, şehirlerde yaşıyanlarm hayatla
rını, endüstrisinde yaşıyanlarm hayatlarını, 
hizmetlerinde yaşıyanlarm hayatlarını eski ge
leneksel toplum 3Tapısı içinde tutmak isti-
yenlere karşı bir partidir. C.H.P. bunu demokra-
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tik düzen içinde, kendisinin yarattığı demokra
tik düzen içinde sağlıyacağma inanan bir 
partidir. C.H.P. eğer bu görüşlere iltifat etmi-
yen bu görüşleri kapsamıyan bir plânla karşı 
karşıya iso, ona plân demez. Birtakım fiziksel 
yatırım harcamaları, toplamı der. Böylesine fi
ziksel yatırım harcamaları toplamı anlamındaki 
eserlere ise, ya Hükümet programı denir veya
hut da her hangi bir bütçe tasarı taslağı de
nir. Bütçe tasarı taslağı ile plân arasında 
dehşetli fark vardır. Binaenaleyh, C.H.P. gö
rüşlerine aykırı, dünya, görüşlerine aykırı, eko
nomik, politik görüşe aykırı plâna plân demez. 
Niçin C.H.P. si bu görüştedir de, A.P. si o gö
rüştedir münakaşasını yapmıyorum ,ama A.P. 
nin veya bir başka partinin bu plânı biraz evvel 
nitelediğim, biraz evvel içinde bulunmasını is-
etdiğim unsurlardan mahrum bir halde bulun
durmaya da hakkı olmadığı kanısındayım. Bunu 
da ispat edeceğim. Çünkü plân madem ki bir 
bütçe taslağı değildir, madem ki yatırım harca
maları listesi değildir, madem ki plân bir mem
leketin toplumsal yapısını değiştirmek için 
kullanılan bir araçtır, o takdirde bu toplumsal 
yapıyı değiştirici bir araç olma niteliğini ka
zanabilmesi için plânın ister istemez bu mem
leketin dört büyük gerçeğine eğilmiş olması, ona 
cevap aramış olması ve o sorunları kabul etmiş 
olması ve o sorunlara çözüm yolu getirmiş ol
ması lâzımdır. 

Bu m emi çektin tlört büyük gerçeği vardır. 
Birisi az gelişmiş olmak her sahada, bu mem
lekette yasamayı insanlara aşağı - yukarı bü
yük bir kütleye çok ağır bir yük olarak tahmil 
etmektedir. 

İkincisi; bu memlekette çabuk, hızlı bir kal
kınma yapılmazsa bu memleketin insanlarımı" 
yaşantısındaki bu ağırlık, bu insan haysiyetine 
yakışmaz!ık çok uzun sürelere sirayet edecek 
demektir. Yöneticilerin insanları uzun seneler 
insan haysiyetine yakışır bir hayata ulaşmadan 
menetmeye hakları yoktur, iki. 

Üçüncüsü, İm memlekette kalkınma yöntem
leri malik olduğu güçlerin en iyi, en etken, en 
bilimsel olarak kullanılması, ve deneysel veri
lere mutlaka riayet ederek kullanması zorun
luluğunu bir kanun maddesi gibi ortaya koyar. 

Ve nihayet dördüncüsü, bu memlekette bu 
plânın muvaffakiyeti için, zorla bir siyasi 
partiyi âdeta kendi tercihlerini mutlaka bu 

plânı yansıtayım gibi bir durum içine girerse 
o takdirde plânın tatbikatından umulan netice
nin elde edilmemesi gibi bir tehlike ile karşı 
karşıya kalırız. Bu sözümle şunu ifade etmek 
isterim : Şayet bir parti kendi siyasi mücerret 
tercihlerini plâna koyacağı yerde memleket ger
çeklerinin memleket ihtiyaçlarının bilimsel ve 
deneysel olarak zorunlu kıldığı yöntemlere il
tifat ederse; zorunlu kıldığı unsurları ihtiva 
ederse, o plânı yalnız yapan parti değil, muha
lif partiler de benimserler ve plândan umulan 
neticeyi elde etmek böylece kolay olur. Bizim 
A.P. ni plân yüzünden iktidardan düşürmek 
gibi veyahut da A.P. nin plânını alıp bilmem 
elimizde yırtıp, kâğıtlarını ortadan kaldırıp, 
bu kötü yöntemi ortadan kaldıracağımıza dair 
bir inancımız yoktur. Bizim çabamız, tenkidi
miz, bizim önerilerimiz, arzumuz A.P. nin yan
lış olduğunu sandığımız ekonomik tercihleri
nin, sosyal tercihlerinin plânda çok fazla yer 
almış olması, buna mukabil memleket gerçek
lerinin bu Türkiye'de yaşıyan insanların her 
birisinin başında bir hakikat gibi billurlaşmış, 
maddeleşmiş bütün olgunluğu ile ortaya çıkmış 
memleket gerçeklerinin, bu plânda yer alması
nı istemekten ibarettir. İşte bizim görüşümüz, 
bütün çırpınmamız bundan ibarettir. 

Diyoruz ki, muhterem A. P. si ve onun ik
tidarına, siz bu plâna, bu memleketin hızlı, den
geli ve sürekli ıbiır kalkınma sürecine girme
sini, otomatikman girmesini sağlıyacak unsur
ları koymadınız, bu memleketin gerçeklerine 
uygun yönetmeleri tercih etmediniz, bu yüzden 
bu plânla umulan neticeye varamıyacaksmız, 
ve böylece Türkiye'nin kalkınmasını geciktire
ceksiniz ve böylece Türkiye'de yaşıyan halkın 
yaşantısını bir müddet daha bugün az gelişmiş, 
bugün yetersiz, çaresiz ve insan haysiyetine 
yaraşmaz halde bırakmaya hakkınız yoktur, 
demek istiyoruz. Bizim bütün çırpınmalarımız 
bundan ibarettir. Yoksa bizim, plân üzerinde 
şu veya bu şekilde soyut politik bir münakaşa 
açmak ve ondan partimize bir avantaj sağla
mak gibi kaygımız yok. Biz bu memleketin 
tarihi içinde çok işler başarmış bir partiye men-
subolmanm gururunu taşıyan insanlarız, parti
yiz. Biz soyut politika ile uğraşan insanlar de
ğiliz. Hep bu memleket için en doğruyu, en 
güzeli, en iyiyi tavsiye etmeye muvaffak ol
muş bir partiyiz. Programımız, beyannameleri-
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miz ve bugün ortanııı solu politikamız işte 
yine bu memleketin en iyi tercihini, ,en mükem
mel öncülerini, en mükemmel yöntemlerini ih
tiva eden bir politikadır. Biz ,bu itibarla çaba 
sarf ediyoruz. Toprak reformundan bahsettiği
miz zaman bir muhterem arkadaşımın, plân üze
rinde konuşurken toprakların hepsinin dağıtıl-
ınasını istiyor sunuz, ne kadar toprak var, ne 
kadar nüfus var, bu itibarla acaba bu toprak
lar bu nüfusa yeter mi, gibi çok affedersiniz, 
'beni mazur görsünler, bilimsel olmıyan bir öner
gesini cevaplandırmak isterdim, burada uzun 
-uzun ama çok başınızı ağrıtacağım, bu mev
zuda konuşulmamış söz kalmamıştır. Yalnız 
iki şey söyliyeeeğinı. Bizim plân üzerinde gö
rüşümüz de budur. Plânda 'böylesine bir top
rak reformunun bulunmayışını bu yüzden kı
nıyoruz, tenkid ediyoruz. Bir defa bir mem
lekette lıerkez toprakla uğraşmaz. Onun için 
bir memleketin topraklarını herkese bayram 
baklavası dağıtır gibi dağıtmaz ve dağıtma 
diye bir teklif de yoktur. Saniyen şu kadarını 
söyliyeyim, eğer A. P. si özel sektöre önem ve
rerek sanayileşmeyi ve sanayi devrimini özel 
sektör aracılığı ile yapmak inancında samimî 
ise, (A. P. sıralarından, «samimî, samimî» ses
leri) eğer samimî ise - teşekkür ederim - o tak
dirde evvelâ öncelikle ve mutlaka toprak re
formunu Adalet Partisinin yapması gerekir. 
Çünkü bilimsel bir gerçek şudur ki; kalkınma
yı ve sanayi devrimini özel girişimciler aracı
lığı ile yapmak istiyen partiler toprak refor
mu yapmazlarsa sanayi için .gerekli kaynakla
rı elde edemezler. Çünkü toprak reformu 1966 
ve 1967 bütçelerinde, şu kâğıtlarda yazdığım 
gibi partim adına, aslında toprak reformu to
taliter ülkelerin, - öyle diyelim tanımlamak 
için, fikrimi iyi ifade etmek için söylüyorum -
müracaat ettikleri bir yöntem değildir. Top
rak reformu bilâkis demokratik idarelerle ida
re edilen ve daha ziyade özel teşebbüsçülüğü 
öngören, özel t eş ebb usçuluğun hâkim olduğu 
ekonomilerde ihtiyar edilen bir yoldur. Çün
kü özel teşebbüsçülüğün ayakta durabilmesi, 
kalkınabilmesi özel teşebbüsün özel teşebbüs 
haline gelmesi için yine dün de söylediğim şu, 
Peter dedikleri pek meşhur bir kapitalist eko
nomistin tarifi ile ayakta durabilmesi için bu 
sektörün kaynak bulması gerekir. Özel teşeb

büs kaynağı aslında ticaretten bulur. Nasıl 
bulur? İşte mal satar, dışardan... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, görüşlerini
zi bağdamanızı rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Davamla) —Neden? 
(«Saat bire geldi» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu da arz 
edeceğim, grup sözcüleri anafikirlerini ilk ön
ce uzun bir müddet konuşma ile ifade etmiş
lerdir. İkinci ve üçüncü defa söz verilmesi hu
susu diğer grupların veya şahısların görüşleri 
sırasında gruplarına veya şahıslarına vâki olan 
bir hususu cevaplandırmak yönüne münhasır
dır. Yeniden meselelere girmek için eğer grup 
başkanvekirleri ve başkanlarının söz istemiye-
ceklerini tahmin ediyorum. Yani, bizini söz ve
rişimizin maksadı da kendilerine, şahıslarına 
veya gruplarına teveccüh etmiş hususları ce
vaplandırmalarıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 
ama Başkanım.. Öyle arzu ediyorsanız, şahsı
nıza büyük saygım var. 

BAŞKAN — Bunları da kısa kısa yapma
ları gerekmektedir. 18 arkadaşımız daha var. 
Siz bir imkân düşünün de onları da görüştür
me imkânına sabibolalım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 20 da-
ikika müsaade edin, grup adına vadederinı baş
ka söz a.lmıyacağız. 

BAŞKAN — Nasıl vadedersink bakarsı
nız ki 18 nci üye veya 11 nci üye size fena 
halde haksız bir ıgörüşmede bulundu, bu va'-
dolmaz, o zaman ne olacak? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Benim 
konuşma hakkım nereden doğuyorsa ona isti-
nad ederim. 

BAŞKAN — Efendim, ben grup reislerinin 
görüşmede İçtüzük muvacehesinde hudutsuz 
konuşma hakkına sahibolduğuna inanıyorum. 
Yalnız siz ki, savunduğunuz fikirler itib arıvıe 
diğer arkadaşlarımızın haklarının yenmemesi
ni esas bir prensip kabul edersiniz, sırada 18 
arkadaşımız daha vardır ve bugün biz bunları 
görüştürmek mecburiyetindeyiz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bun
ların sosyal adaletle ilgisi var mı Sayın Başka
nım? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ya'de-
diyorum, 15 - 20 dakika içinde bitireceğim. 
Çok rica ediyorum. 
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BAŞKAN —- Efendim, bu va'dinize rağmen ! adına» sesleri) 
ben prensibi bozamayacağım. Bu oturumdan Saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşime ara 
sonra 15 dakika daha görüşmenizi va'dolarak veriyorum. 
kabul ediyorum. (C. H. P. sıralarından «şahsı ] Ka,panma saati : 13,05 

tKîllöİ CTUBUIsl 

çılına saati : 15,00 

BAŞKAN — Fikret Turhangil 

KÂTİPLSE : Sadık Artıta&ç (Yozgat) - Asini Erdoğan (Diyarbakır) 

3 . — GORUŞULEITIŞLEE (Devsin) 

1. — îlcinci Bcs Y'iJhJi (1.968 - 1972) Kal- 'teşebbüsün dahi bu pmıı üzerindeki görüs-
i:nır:ı.a Plânının İÜ . 10 . 1962 iarilüi ve, 77 sayılı \ i erini iyice benimseyip, kavramadan ve oıı-
KCAIHVA'M 1 nci nicel'leşine göre sunulduğuna lan bu pbâııa aksettirmeden bir plân yapmış 
dair lîsybeAembb tezkeresi ve Plân Karma Ko- •olmasından debiyi da. tenkide tâbi tutuydum. 
rky,mm- rc;:orn (İPİ'el M celin 3/658; Cumlv- ' Tanı, geıok toplumum tabiî oı r'mi dolay vivlo b;.ı-
rı-ırf Sr-iifjîosv, 3/590) (S. Sanısı : 919) \ gihı Tüıklyekkshı oıuhmvskbağu kalkınma 

r ı . c . ,T ,.,. , . .,. { ve gelişme ihtivaemm bu plânda -mbk bvk 
[klSo.mY — ıkrıesame devam eniyoruz. ka- > ,. ., • , . . , ,.,,/ . . ., w ' _( . : . . . , _ , - • muş poaLiieaıeıea ta.m::mux ek.m--T o o; km. m-mn ;- umet kıuıaormn, Oeııcl Kurul üiımıuc k> : . . , , . . , , . . " . ' . ,. d , .„ , . „ P" . . . . . . , , . . ._, , • raria sovhe.voruz. ..km::. auvun üzmene 1. P. •rnnna daha fazla gorıısuceklerım. vaıt buyur- : " ' , . . . „ . 1 , k - , , - , - , ~ '• nm davaııma':-. isteme.; ve ara o rb ;a ! ; .rın-rıne:ai'dır. ib r evvelki oturumaa Kaldırımız : , ". .,.„. . . , ' . . . . "", , . , . . . . , ., ,. r> '" > lanmak ısıcamı ozeı scktor;.".'r nah; on p.an-verken gorasmcıere devam edıvoruz. ivnyuru- , _, ' " , - , . .. . , . , . ' , . . '" .. P w ' ; aan memnım olmadvvuıı .cosıorn' ev mkı'.vı nuz kavın Ormdegan. . , , , . " ' " . . . - , ^ " " 

\ size rem. kısa bir zaman ıcorısuıoo enuya-
O. bî. P. GBUPÜ ADİNA FİKRET G-ÜX- İ rak iddiamı ispata çalışacağım. 

DOOAK (İstanbul) — Muhterem arkadaşla- j Bakınız, İkinci Kadimim a Tmisb ııamn al
nın. yemekten evvel bu kürsüden Yüksek hu- ; t m c [ . İstanbul Ticaret vo Sanayi Odaları ta-
zurunuzda yaptığım beyanlara muvazi be- \ r r ıfm c iR 1 1 kunılmuş bir tesis vaıdm. Bu te-
yanbırda bulunmaktan elden geldiğince sakı- ; ^ Ticaret Borsasını, Ege. Adana Sanayi Oda-
ımeağım. Çünkü bu kürsüyü, mensuboldu- \ k ; n m > v e sairoyi bu ikinci Beş Yıkık Kah 
ğıımuz partilerin hakikaten kendisine has ağır- \ kmma Plânı sebebiyle eab^nıaya sevk etmek 
İkdarına uygun bir şekilde kullanmaya çok I istemiş ve hakikat on simdi elimde tuttuğum 
c.eıyeot etmek lâzımgeldiğine kaani -olan ar- ; böylesine bir eseri bazvdatmış. Bakınız ))iı 
badaslarınızdan birisiyim. Ama, 'elde olmuyor, eserin takdim sayfasında bu plân hakkında ne 
lüzumsuz bâzı taarruzları önlemek için zara- deniyor : 
mri olarak İmzrkere insan şahsi oluyor. «İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız henüz 

Muhterem arkadaşlarım, bir plânın aslın- Parlâmentonun tenkid ve tasvibinden 'geçmemiş 
da Adalet partisinin ekonomi politiğine çok ve nihai şeklini almamıştır. Bin sayfadan daha 
fazba yer verdiğinden ötürü tenkid etmiş ol- \ fazla bir genişlikte olan İkinci Beş Yıllık Plân 
düğümüzün, ötesinde, bir de, Adalet Parti- • tasarısının 20 gün içinde Bütçe ve Plân Karma 
sinin dayarmab İstediği veya dayandığı özel \ Komisyonunda ciddî esaslara dayanılarak tenkid 
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ve müzakeresinin yapılacağı bdklenemez. Hele plân 
tasarısının Bakanlar Kurulundan geçinceye ka
dar büyük bir gizlilik içinde gömülmüş olduğu da 
dikkate alınırsa, Birinci Beş Yıllık Plân 'gibi, 
İkinci Beş Yıllık Plân da halk efkârını hazırlık
sız yakalaması ve bir olup bitti içinde konuşul
ması kaçınılmaz bir netice olacaktır.» diyor. 
Böylece başlayıp, bu plânın hazırlanması safha
sından itibaren, muhtevasına değin yanlışlıkla
rını hatalarım, iyi olmıyan tercihlerini, yararsız 
politikalarını gösteriyor. 

Binaenaleyh, tenkidlerimizi sadece, bir başka 
partiye mensubolduğumuz için veya bir partizan 
görüşün tesiriyle, yani bir partizanlık ıgörüşüyle 
yapmadığımızı ispatlıyan kanıtlıyan bu vesikayı 
gözlerinizin önüne sermiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim plân tenki
dinde yine. objektif olduğumuz ve doğru şeyleri 
dile getirmek istediğimiz ve plânın bu unsurları 
ihtiva etmesi lâzmıgeidiği yolundaki iddiamız, 
hususa, özellikle bu plânın dış borç, dış yardım, 
dış harcamalar bölümünde, evet, Türkiye'nin 
dış ekonomilerine bağımlılığını devam ettirici 
bir plân olduğunu fakat bu bağımlılığın devam 
etmesinin Türk ekonomisne ve Türk halkına bü
yük yükler tahmil edeceğini söylemiştik ve bu 
arada bir tablo vererek dıştan aldığımız borç
ların büyük bir kısmının tekrar, eski borçları 
ödemeye döndüğünü, bir fasit daire içine düş
tüğümüzü ifade etmiştim. Bunu bu kürsüden 
pek çok sözcüler yanlış bir düşünce diye nite
lediler ve böyle olmadığını iddia ettiler. Halbuki 
bendeniz bu Plânlama. Dairesi tarafından bastı
rılmış hepimizin elinde bulunan bu pembe renkli 
Kalkınma Plânı tasarısı namlı kitabın 18 ve 19 
ncu sayfalarından aldığım birtakım rakamlarla 
iddiamın ne kadar doğru ve haklı olduğunu is
pata çalışacağım. Ve dış kaynaklara bağlı bir 
ekonominin o ekonomiyi nasıl başka ekonomile
re bağımlı hale getirdiği gibi kalkınmayı kös
tekleyici bir rol oynadığını da bu vereceğim ra
kamlarla, yine plân dokümanından vereceğim 
rakamlarla ispata çalışacağım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sayfa 18, 
tablo 11 de İkinci Beş yıllık Plânda gösterilen 
rakamları milyon dolar olarak okuyacağımı. 

1962, 1963, 1964, 1965, 1966 senelerinde faiz 
rakamlarını okuyorum: 33, 35, 30, 38 milyon 
dolar. Anapara 'borç ödeme teksitleri 97, 114, 
110, 161, 149.... 

| Şimdi anapara ile, faizlerin senelerle baliğ 
I olduğu miktarı gösterdim. Bir ele o seneler içe-
I risinde aldığımız kredilere bir göz atarsak, bu 
I kredilerin ne kadarının nereye gittiğini ve bi-
I zim iddiamızın doğruluğunu anlarız. 

Balkınız 1962 senesinde 204 COO 000 lira kre-
I di almışız, aynı senede bunun İSO 000 000 nunu 
I borcumuzun, yani eskiden beri birike gelmiş 
I borcumuzun faiz ve anataksitine döndürmüşüz. 
I 1963 senesinde 281 000 000 dış yardım almışız, 
I bunun 144 000 000 unu geriye çevinmişlz, barç-
I larımızın faizlerini ve taksitlerini ödemek üzere. 

1964 senesinde 198 000 000 dış yardim almışız, 
I bunun 141 000 000 unu çevirmişiz. 1965 sene

sinde 232 000 000 dış yardım almışız, bunun 
195 000 000 unu geri çevirmişiz. 1966 da 
266 000 000 dış yardım almışız, bunun 182 000 00O 

I unu çevirmişiz. Bunlar aııilyon dolar. 
I Şiımdi sevgili arkadaşlarım, bundan başka, 
I acaba bu aldığımız yardımların ne kadarı bize 
I kalmış? Borç, kredi nisbeti; % 60, 54, 71, 83 
I ve 70. Bunlar, aleyhimize olan oranlardır. Bir 
I de, geri kalan % 30, 40 iaria ne yapmışız? Bu 
I dıştan aldığımız paralarla, yaptığımız ithalâtın 
I tam % 50 si tüketim malları ithaline gitmiş. 
I imalât sanayiine değil, tüketim malları ithali-
I ne gitmiş. Tüketim malları nedir, diye merak 
I ediyorsanız ben Gümrük ve tekel Bakanlığının 
I neşrettiği bültenlerde gördüm, bakınız ne ithal 
I etmişiz biz. 0,5 -12,00 bir kod numarası bu; 
I Kabuk nıereıı. 130221 le sakız ithal etmişiz. 
I 140300 le kadın şapkalarına ponpon ithal et-
I misiz. Yer fıstığı istihsal eden memleketlerden 

olmamıza rağmen, aysı sene içinde yer fıstığı 
I ithal etmişiz. Eldiven ve mendil ithal etmişiz, 
I bu paralarla, dış memleket1-erden aklığımız fa-
I izleri, şunları bunları şöyle böyle olan ımallar 
I ithal - vakit yok da ondan şöyle böyle diyo-
j rum, daha bir kaç dakika var - etmişiz. 
I İşte muhterem arkadaşlarım, bu dış !borç-
I lanmanm bir fasit daireye, bir kısıt dengeye 
J düşmek neticesinde dönüştüğü iddiamız bu ra-
| kamlara dayanıyor. Arkadaşlar, borç ödemek 

için borçlanma, fasit dairenin içine düşmek 
demektir, verdiğim rakamlar bunu gösteriyor. 

i Muhterem arkadaşlarım, mütehassıs bir ar
kadaşım derler ki, şayet dış 'borçlanmalar uzun 

I vadeli ve küçük faizli olursa, o takdirde ımem-
I leket ekonomisine zarar değil, fayda iras eder-
| 1er. Ama, 'bendeniz yine oturmadan bu plân 
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bakımından gittim çalıştım, buldum büyük bir 
kitap Türkiye'de araştırma veya başka bir yer
de; a'nıa ilmî kitap, istiyen arkadaşımla verebi
lirim. Burada uzu vadeli değil, kısa vadeli kre
dilerin .'memleket ekonomisine daha yararlı ol
duğu, çünkü uzun vadeli kredilerin üst üst e bi
nip, mürekkep faizle, birtakımı usûllerle, sene 
sonunda nasıl büyük para taksitlerine dönüştüğü 
ve ihracattan elde ettiğimiz gelirlerin nasıl bü
yük bir 'kısmını emdiği, yuttuğu, bel'ettiği de 
sabit bir fikirdir. Şüphesiz, uzun vadeli kre
dilerin ımemkket ekonomisine daha yararlı ol
duğu gibi el yordamıyla bir düşünce arız ol
muştu arma, ilmî tetkikten sonra bu da gözükü
yor. 

I;lülıterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken, 
beni dinlediğinizden dolayı teşekkür etmeden ev
vel, demek isterim ki, biz bu plâna karşı olmak 
için değil, mücerret muhalefet için değil, memle
ket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına, az gelişmişliği
mize, süratli ve dengeli bir kalkınma sürecine 
bizi götürmek kabiliyetinde bulunmayışı yüzün
den, yine bu plânı birtakım hedeflerden yoksun 
olduğu için, yine bu plâna koyduğu hedefleri ta
hakkuk ettirecek politikaları önermediği için, be
lirtmediği için ve yine bu plânda; eğer hususi bir 
kanun Ivıeclislerden çıkmazsa, yürümez gibi bir, 
âdeta tclid.it ile o kanunu çıkarmadığımız takdir
di demeli ki ovıe vürütülemivccc TC İ l i , fav-
da sağhya kıyacağı için, memleket ekonomisinde 
beklediğimiz ekspansiyonu ve ilerlemeyi, bilhas
sa hızlı ve dengeli sürekli kalkınmayı temin ede-
mlyeceği için karşıyız. Eğer şayet bu plân bu va-
sıi'lariylc değil, ama biraz evvel önerdiğimiz va
sıfları ile, dolu olmuş olsaydı biz ki, plâna yürek
ten bağlı bir parti olarak, bunu tebcil ederdik, 
bunu teşekkürle karşılardık. Hele bu plânın bir 
tarafı var ki, ona yüzde yüz karşı olduğumuzu 
arz etmek isterim. Bu plân bir gazetede gördüğü
me göre süslü bir plânmış. Süsü de büyük köp
rü ile, televizyonlar bilmem otobanlar temin edi
liyormuş. Bu süsler belki 'de bu plânın, hakikaten 
ilk bakışta iyi bir plân manzarası arz etmesi için 
akrosişe edilmiş süsler okluğu kanısını uyandırı
yor. Ama süsleri kaldırdığımız zaman - ki kaldır
maya mecbursunuz bu memlekette - bu plânın ha
kiki çehresi ortaya çıkıyor, hakiki çehresi de ma
alesef bu memleketin gelişmesine ve kalkınmasına 
yararlı olmamak gibi bir çehredir. Bu itibarla 

karşısındayız, aieyhindeyiz, ama hazırlayanlara, 
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için teşekkür ederiz. Sağ olun, var 
lar) 

BAŞKAN — Grupları adına ha 
istiyen? Yok. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) 
yin ismim okundu, grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN —• Söz sırası, Güven Partisi Grııpu 
adına Sayın relimi Alpaslan'da. Yalnız İstirha
mımız; konulara cevap vermek suretiyle, diğer 
sayın üyelere de konuşmak imkânının sağlanma
sını grup başkanlarından istirham ediyoruz. 

GÜYEN PARTİSİ GEÜPF ADINA FEHII İ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, sabahleyin 
şahsım adına söz almıştım. Elbette ki, grupla
rın fikirleri de şahısların kafasında olanlaun der
lenip toparlanması suretiyle ve şahısların dili 
ile ortaya konur. Ama, bir vakıa da şudur : 
Bir grup içerisinde bulunan bir insan bâzı konu
larda başka türlü de düşünebilir. Fa' 
na sözcülük yaparken, o başka tü; 
]erini kendi görüşü çerçevesinde iJ 

kendini alıkoymak mecburiyaaindedu*. 

Ben sabahleyin, şahsan süz aldığım 
zaman olsa idi, rahat rahat, doya daya ; 
rindeki meselelerin izahını salanın adına 
düşünürdüm. Şimdi Yüksek Baka: 
lan ile Güven Partisi Grupu adına 
Ilımıyorum. Binaenaleyh, onun ağır! 
seleleri yüksek huzurunuza getir: 
Sayın Başkan, bir noktada ikazda 
Tabiîdir, bir plan görüşmesi yapıyoruz, burada 
siyasi teşekküllerin siyasi görüşlerinin münakaşa
sını yapmamak iâzımgekr. Ama, uzak ve yakm 
mesafede plânın esas ilkeleri ile alâkalı olan gö
rüşler ifade edilirse, elbette kk bu görüşlerin ten
kidi aynı zamanda plânın varlığına kuvvet ver
mek veya plânın noksanlarını ikmal ve itmam 
eylemek bakımından karşılıklı çatışıra konusu gi
bi ortaya konulmak mevkiinde kalıyor. Şalisan, 
takibede'bilmek zevkinden mahrum kaldığım C. 
H. P. Grup unun Sayın Sözcüsü, burada ana fikir
leri bir tarafa bırakmak suretiyle, benim naçiz 
şahsımdan da bahsetmiş. «Radyoda sesini duyur
mak için konuşmak» falan filân gibi. Fikirlere 

n es 

k ığ ık 1'kut
suz almış bu-
ğı içinde me
ne k isterim. 

bulundular. 

elan tecavüzlerini ve taarruzlarını, lanııuerinı 
,';!ıİ!'1'"11 cevabını veririm. j saygı ııe karşılarım, 

khlilk 
Ama Dır 
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şeyin bilinmesinde hepimiz için fayda vardır. 
Türk Milleti yalnız radyodaki sözlerle insanları, 
•tevekkülleri değerlendirmez. Bir yandan demok
ratik rejim üzerinde duracağız, Türk Milletinin 
aklı selimine inanıyoruz, diyeceğiz, öte taraftan 
•da radyoda iki lâf edecek diye bir insanın değer 
bulacağı sözünü ortaya koyacak kadar basiretten 
uzaklaşacağız. İşte bu büyük bir çelişikliktir ve 
zaten bu çelişikliklerin mahsulüdür ki, bâzı neti
celer kendiliğinden doğmakta ve biribirini taki-
betmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, plânda millî bir mu
tabakat hâsıl olması yolunda, gerek geçen sefer
ki konuşmamda, gerek sabahki konuşmamda 
mâruzâtta bulunmuştum. Buna da Sayın C. H. 
P. nin sözcüsü şu şekilde cevap veriyor : «C. 
H. P. nin görüşlerinin birtakım başka partileri 
tedirgin etmiş olmasını şeref telâkki ediyorum. 
Demek ki; C. H. P. vardır ve bir fikir sahibidir.» 

Çok garibime gitti. C. H. P. elbette vardır 
Elbette vardır, var olması da şayanı temennidir. 
Hele aslî vasıfları ile var olmaktan daha öteye 
yükselmesi de memleket* için arzu edilen netice 
olabilir. Ama, C. II. P. ni başka siyasi teşekkül
leri tedirgin eden fikirler dolayısiyle mevcut 
farz etmek ve bundan da şeref duymak zannedi
yorum ki. C. II. P. nin tarihinde görülmüş bir 
zihniyet, bir görüş değildir ve bugün de sözcü
nün kendisine has olan bu görüşüne C. H.P. nin 
bünyesinde, yıllar yılı o parti bünyesinde 'çalış
mış olan arkadaşlarımızın iltifat edeceğini şüp
he ile karşılamak lâzımdır. Başka siyasi teşek
külleri tedirgin ettikçe bir siyasi teşekkül, ken
disine bir kuvvet izafe zihniyetinden uzaklaş
mışla, bu memlekette rahat, huzur ve ahenk ol
maz. Bir memlekette plân da, günlük yaşayış da,. 
rejini de, her türlü faaliyet de siyasi ve iktisadi 
faaliyetler, evvel emirde huzurun mevcudiyetine 
bağlıdır. O itibarla arkadaşımın kendisine mah
sus olduğunu tahmin ettiğim bu fikrini derhal 
tashih etmesi suretiyle, bir siyasi teşekkülü bü
tün diğer teşekküllerin karşısında olmak ve bir 
tedirginlik âmili olarak göstermek za'fmdan kur
tarmasını hususiyle temenni etmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Başkanınım lütuf-
kâr afiflerine iltica ederek bir noktada daha 
mâruzâtta bulunmak suretiyle esas konuma 
dönmüş olacağım. 

Bir siyasi teşekkülün kuruluşunda ve yıllar 
yılı devamında, milletin de kendisine verdiği adı 

bir nevi kenara itmek suretiyle, yeni bir ati al
tında yürümek istemesi kendisinin bileceği bir 
iştir. Bir siyasi teşekkülün adını ve o adının al
tında bir başka yöne yönelmesi keyfiyeti, yine 
kendisinin bileceği bir mevzudur. O siyasi parti 
bünyesinde o ada ve o ad altında, o paravana 
altında yürütülmek istenen siyasete kendisini 
kaptıranlar kalır, kaptırnııyanlar da geçer mü
cadelesini yapar. Zannediyorum ki, Güven Par
tisi ne iktidarın mücerret tatbikat hatalarının, 
ne de yıllarca içinde mücadele ettikleri C. II. P. 
nin, şu veya bu şalısın eline geçmiş olmasının 
eseri olarak ortaya çıkmamıştır. C. Tl. P. nin 
bünyesinden eğer kopma vâki olmuşsa, bu, Türk 
milletinden alman ilham çerçevesinde, esasen dış 
tesirlerle memleketin sola kaydırılmak istenmesi 
ve bunun Türkiye'nin kaderine müessir bir vazi
yet arz etmesi üzerine, dâhilde yapılan mücade
lenin sonuç, vermemesi ile meydana gelmiş bir 
harekettir. C. H. P. nin kadrosunda elbette ki, 
yıllar yılı gönül gönüle, omuz omuza mücadele 
ettiğimiz kıymetli arkadaşlarımızla, hâlâ hemfi
kir beraberliğinde, hem kalb beraberliğinde ol
duğumuza inanıyoruz. Ama, bir ^ej vardır; Gü
ven Partisi Türk Milletiııin gerçek ihtiyaçlarını, 
Türk Milletinin bizzat kendi bünyesinden mey
dana getirdiği hasletine, hususiyetine, inanışına, 
iman kudretine dayanmanın kudreti ile milletin 
sinesine .açılmıştır. Onu muayyen hevesler peşin
de, zaman içerisinde eriyeeekmiş gibi mütalâa 
etme yerine, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesin
de kalan arkadaşların meselenin derinlerine gir
mek suretiyle tehlikeyi izale edecek tedbirlere 
tevessül etmeleri lüzumu aşikârdır. Hele hele, 
kendi adlarına konuşma imkânını vermiş olduk
ları kim olursa, olsun, milletin hissiyatına ve 
milletin yüksek menfaatlerine taallûk eden me
selelerde hassasiyet, göstermelerini temin etmek
te bizden çok, onlara, vazife olarak düşmektedir. 

Saym sözcü çok ağır bir lâf etmişler... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul^ — Saym 

Başkan, bendenize mâni oldunuz; plân hakkın
da konuşmam lâzım diye. Hâlâ plân hakkında 
konuşmuyor kendisi. 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, tahmin ediyo
rum, siz bu şekilde konuşmaya sebebiyet verdi
niz, cevap veriyorlar. Tahmin ediyorum, cevap 
veriyorlar. Demin, Saym Başkanım müsamaha
nıza sığınarak bir noktaya değindikten sonra, 
plânın üzerine döneceğim buyurdular. Kendile-
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rini dikkatle dinliyorum. Birinci konuşmada 
sizin bir C. H. P. si, G. P. sini ortaya koyusu
nuz sayın G. P. sözcüsünü de bu şekilde konuş
maya ve Heyeti Umumiyenin de plân dışı bun
ları dinlemesi zarureti hâsıl olmuştur. Yalnız ben 
yine Sayın Fehmi Alpaslan'dan istirham ediyo
rum. Bunlara ne kadar az değinirse, esas görevi
mize o kadar yakınlaşmış olurlar. Çünkü görüş
tüğümüz plândır. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
B ıskanı m, hemen tasrih ediyorum ki, ben şahsım 
adına yaptığım konuşmada Cumhuriyet Halr 
Partisini topyekûn muayyen görüşler ist ikame 
t'nde töhmet e.Hmda bırakmak istiyen bir sö: 
söylemedim. (C. H. P. sıralarından bırakamaz 
dm, sesleri) , 

Sözlerimi trmamiyle başkanlarının nefsin 
de topladım. Yapamazsın, diyen aıikadaşlarımır 
eğer sözlerinden ziyadesiyle müteessir olsar 
daha ne kadar eok söz söylemenin mümkün ol
duğunu burada dile getirmeye çalışırım. 

SAFFET U R \ L (B-ırsa) — DDk içini dök 
FEHMİ ALPASLAN fDevamla) Âmme b"-

teşckkülden yeni avrılrrrş b'r insan olarak bcv 

yine senelerce içinde ça.^ştığım bir partiye ka^ 
şı âzami derecede saygılı olmayı vazife telûkk' 
o l ' v^nm. Günioğan böyle konuşmuşa be-"1" 
Gündo~-ar.'ı zaten, daha cok zamandan bev" 
C. H. P. li olarak görmed:m ki, onun şahsına ya-
r^ca^mı her hangi bir tariz C. II. P. yi bağlasın 
işin gerçek tarafı bu. 

B \SKAN — Sayın Alpakan, Başkanlık ola 
rak çok rica ediyoruz, görüşmekte olduğumu: 
konuva gedmenizi hassaten rica ediyorum. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Geçiyo 
ram efendim. 

Savın sözcü Halk Partisinin nöktai nazarımı 
flo-rvr.V'stlV^e bağdaştırmak M--1. Carthv'c ilikti^ 
diye bir lâf etmişler. Bana not bu şekilde geldi 
Sayın Başkan, vallahi, ben araştırıyorum kafam 
da, eğer C. H. P. Grupunun sayın sözcüsü, br 
sözünde isabetle durduğu kanaatinde ve ısrarın 
d'', m*, bir parti meclisi sıracında Cumhuriyet 
Ha:lk Partisinin sosyalist olduğunu rahat rahat 
ifade eden parti meclisinin savın birkaç üyesini ?~ 
sözlerine g'tsin, eğilsin ve Mc. Carthy'i kend" 
bünveshıde bulmak suretiyle ya tasfiye etsin, y 
da başlarına taç yapmak suretiyle istikametin' 
bulsun. Şimdi sözüm bitti burada, 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de Plânın gün
lük hayatın muvaffak olması için, idari refor
ma mutlaka ihtiyaç bulunduğu kanısında bu
lunmaktadır, Güven Partisi. Muktedir, dirayet
li, adaletli bir idare cihazına memleketimizin 
ihtiyacı bulunduğunu arz etmek istiyoruz. Progra
mımıza da aldık, bütün siyahi faaliyetlerimizde de 
sığımız, rehberimiz o olacaktır. Güven Parti
li milletin Devlet için değil, Devletin millet için 
"»lduğu inancında, kanaatinde samimî olarak 
luracrik ve işte, Devletin millet içinde olduğu 
görüşünden mülhem olmak suretiyle de idari 
•eformun libıımunu, zaruretini, şimdi dolayısi 

-1e, bundan sonra da, kanun teklifleriyle Yüksek 
"T'rımınnza getirecektir. Tabiî, evvelâ demok
ratik idarenin mevcudiyetine gönül verm's in«an-
Hr olarak, demokratik idare görüşünde birleşti
ğiniz insanların aklı selimine ve sağ duyusuna 
-i seleyi götürmek suret i vl e kanun teklifi ha-
'"na. getireceğiz. Bunun Cumhuriyet Halk Par-
Msi saflarında da ziyadesiyle iltifat göreceğine 
'nanıyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Bizim ihtiyacı
mız vok. 

BAŞKAN — Sayın Ural, müdahale etmeyin, 
•'ca e'Vr'm. 

FEHMİ ATiPASLAN ( D e v - m ^ — S ^ ı -
-nda dedim, hepinizi kasdotmedim tabiî müs
tesnaları nız vardır. 

A^iz arkadaşlarım, id^re r>'h^"i, vrt?n sat^n-
1pı ihtiyaca uygun şrldlde dağılmamıştır. Ras
yonel bir tc^Tİlâtlanma plânına göre yarulma-
n-'s olduğu g'bi, genel idarenin prensip1 erine de 
-idik 'kalınmadan kurulu lar yoluna gidilm'stir. 
imparatorluktan beri böyledir ve ?on d e ^ l e r -
\~?û kuruluşlarda da halkın müracaat kolaylıık-
'arı nazarı itibara alınmamıştır. 

Taşra idares;n?a bütünlüğünden ayrılmalar 
Vmu^tu:-, zavıf1 amalar olmuştur. Meselâ, bir 
"ilâvette muhtelif kuruluşlar gömülmektedir. Dev-
ıet Su İş1 eri bölge kuruluşu, YSE bölge kurulu
mu, Bayındırlık bölge kuruluşu, Karayolları böl-
?-> ku-ulusu, Toprak - Su, Orman idaresi, Top
rak Mahsulleri Ofisi v. s. giıbi, bunlar iller idare
cinin temel ilkeleri ve prensipleri nazara alınma
dan yapıldığı kin, gereekVn bir dağınık1 ık mey
dana. getirmekte ve idari bütünlüğün sağlanması
na aykırı düşmektedir. O itibarla, devamlı suret
te teşkilâtlanma, teşkilâta gitmek, teşkilâtı yay-
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mak hem bir taraftan masraflı olmakta, hem de 
işleri derleyip toparlamak bakımından müşkülât 
arz etmektedir. Umarım ki, bu plânlı denemde, 
tatbikattan da edineceğimiz bilgilerle bu husasa 
kâfi derecede eğiliriz. 

Gönlümü"; merkezî hükümet teşkilâtının ince
lenmesi ile elde edilen Mehtap Eaporu gibi, taş
ra, kuruluş"'arını da yetkili bir kurula incelettir
mek suretiyle gerçeğe ait teşkilât kanunlarına 
müessir o'acak ilmî müşahedeleri biran evvel el
de etmek yoluna, gidilmesini samimiyetle iste
mekte ve bunu hükümetlere bir temenni mahiye
tinde de .olsa arz etmek isteriz. 

Plâmn tatbikatı ile alâkalı görülmiyoibı'li™, 
yalnız idare va*r'xlasa ;itim°t telkin edemediği 
müddat"e akıntılar o^ıakta. bizzat plânın kendi
si vürürrrk imkânından mahrum kalmaktadır. O 
haMa Demetin vatandaşa yaptığı müracaatlardan 
dol avı mâkûl h:v zamanda inandırıcı ciddî ce-
vapV* vermesi lüzumunu burada dile getirmek 
vazifemi oluvo:\ Böyle o1mazsa, yani vatandaş 
yaptığı bir miirn.ca.rAa mâkûl bir zamanda inan
dırıcı, b'r cevap alamazsa, bu yüzden sade vatan
da.", Tnültemlf. aramakta daha fenası, hususi gay
retle-* veve. vaatler ya da menfaatler temini dü
şüncesi oltaya çıkmaktadır. Zamanında cevap ve
rilmemesinden üst mercilere müracaat artmakta, 
zamanında verilnryen gerekeen'z veya inandırıcı 
gerekenden mahrum cevap1 ar sivasi teşekküllerin 
ve V v a ^ t adamlarının müdahalesine yol açmak
ta. Parlâmento üyelerinden bakanlara kadar me
şe1 e götürülmektedir. Bakanlar da bu yüzden 
salim çalışma yapamamaktadırlar. 

A^kada-V\ hakikaten enerjik, d'namik çoğu 
ahvaMr b'dgili. birçok bak°n arkadaşlarımızın 
'kendilerine mevdu vazifeyi yapamaz hahle bu
lundukları b :r yakındır. Sabahtan akşama, kadar 
miraca a Vı knbul edecek, senatörü, milletvekili 
geVcek, heyetler pelecek, ne zaman bu bakan 
•kendi umum müdürü i1 e, kendi yetkili elemanı 
•ile sürüşecek do memleketin meselelerini, mem
leketin n\n*vn-n uygu1 amasını yapabilecek? Bu
nu düşündüğümüz zaman uvgulama yolunda 
gerçekten endişeve düşlemekte ve buna bir ted-
b ' - otnrk üz^re ı:da-î reforma gitmek lüzumu da 
daha co,k belirmektedir. 

Amme ners^nelinm seçilmesindeki usulle"in 
kifa.ve+<yz1,;ği ve Personel Kanununum temel il
kelerinin tatbikine gidilmemesi bünyede güven

sizlik doğurmaktadır. Türkiye'de elbette ki, si
yasi adamlar bazen partizanca görüşlere kendi
lerini kaptırahllirler. Ama Devlet bünyesine par
tizanlık girmiştir, denirse, inanıyorum ki, bu 

partizanlık hareketi daha ziyade memuriyete gi
rerken, b:n şunun adamıyım oraya girdim, şu
nun kartı ile, şunun tavsiyesi ile girdim, filânlar 
geline beni şu mevkiye alır düşüncen'nde o1 an 
inanların, bizzat Devlet dairelerinin bünyesin
deki insan1 arın kendilerini muayyen inanışlar 
içinde görmeler"ndm dolayı daha nlyade parti
zan idare doğmakta ve şikâvotler bu yolda gel
mektedir. O halde bunu da bir esasa bağlamak 
lüzumu, hele her gün biraz daha hızlı adamlarla 
demokratik düzen içinde yürüdüğümüz bir za
manda, gerekmektedir. Memurla;' için ehliyet ve 
seviyenin esaa tutulmadı, çalışkanlığın birinci de
recede ele alınması, trbirtiyle üzerinde münaka
şa. edilemlyecek bir konudur. 

Vatandaşın şikâyetlerine eğer dikkat edersek, 
u-hım hem zaman unsurundan faydalanmak, hem 
d? israf-», kaem-ksızuı tatbik etmek imkânını bu
luruz. Oürkü, herkea vazifesini yaparsa o zaman 
işler daha iyi virdr-. O itibarla, meseleleri yal
nız, \ atandasın siyasi kanaatlerinde veya hayat
larım kazanma yolundaki çabalarında arama ye
rine, bizzat devlette vazife gören memurların, 
daha çok fedakârlıkla, devam konusunda olsun, 
iş/eri bir anlayışla çıkarma konuşurda olsun, 
vot'şme umurunda okun, daha çok anlayana tat-
bi.k etmeleri lüzumunu burada dile getirmeyi va
zife .sayarım. 

Şimdi, finansman meselesi üzerinde burada 
yetkiyle konuşan arkadaşlarımız oldu. Plânın 
finansmanı mevzuunda... Filvaki ekonomik fa
lı vef ler bakımından.. dola;Tb yrrrr'Vr yer'ne, 
dolavsız vergilerin tercih edilmesi lüzumu aşi-
kâı\br. Bu, üzerinde fazla durulmaya değer 
bir cihet değildir. Yalnız. Türkiye'nin husıı-
r:'yİ3 içinde bulunduğu malî ve ekonomik şart
lar-, cihette ki, bâ~ı c'd°yh verglle-i de tah
rik etme yoluna hükümetleri sevk "edecek
ti.". Burada dikkat edilecek husus şu : Do
laylı vergi vardır, malî durumu. ikt"sadi du
rumu iyi olmıyan insankara doğrudan doğ
ruya müessir olur. Pokere zam yapa^nnız, 
'-eker yemek ihtiyacında olan sade vatandaş 
bundan mustaribohır. Ama, fabrika kurulu
şunda ithalât Vergisine, yapacağınız bir doV 
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layb zam sade vatandaşa o kadar çok yük
lenmez. Çünkü o sade vatandaşın, o fabrika
dan aldığı mal senede ya bir defa vardır, ya 
yoktur. O halde eğer dolaylı vergilere gitme
ye devam edecek isek, burada da bu yoldan 
bir tercih yapılması lüzumunu arz etmek iste
rim. Bugünkü modern vergi sisteminde artık 
vergiler dolaylıdır, dolaysızdır, d :ye o kadar 
çok kesin tefrike gitmenin de imkânı olmadı
ğını vergiciler, ver<n ilmi üzerinde çalışanlar 
gayet iyi bilmektedir. 

Eğitim sahasında, arkadaşlarımız muhtelif 
vesilerle çok dile getirdiler. Hakikaten ilke
lere, gazel sözlerle temas edilm'ştir. Yalnız 
bizim üzerinde duracağımız iki konu vardır. 
Birisi, tarım memleketi olan Tlirk :""'do ta 
rım okulları yok. Veya cok az. Arkadaş
lar, 1963 s^n^slnde S^na'-odan bir h°yn-t ha
linde biz israil'e gltm'ştik. 2 - 2 500 İlik îs 
rail'de lise muadili 30 tane ziraat clr.ılu var. 

Döndüğümüz zaman o zamanki Tarım Ba 
kanma, bu işi teşvik et, hiç olmazsa üretme 
çift'iklerin n bulunduğu yerlerde, birer tarım 
okulu açmak suretiyle oranın imkânlarındrn 
istifade ettir.. (A. P. sıralarından «hangi Ba
kan» sesleri.) Sizin iç'nizde olrrryan bir arka
daşımız. Allah selâmet versin, Y. T. P. don 
Mehmet î-mon idi. Kenlis ne r'ca oit'k, bunu 
bu yo1 da bir programa bağla ve her s-?ne bi
raz daha ilerlet, dod'k. Ama, maaVsef o gün
den bugüne kadar bu iş ilerlemedi. Kimseyi 
itham etmek için söylemiyoruz, ama hakikat 
bu. 

Bir de, bu teknik okulların durumu cid
den üzerinde durulmaya değer bir mahiyet 
arz etmektedir. B'r zamanlar teknik okul 
lanndan çok talebe çıksın, , menuck^t'n tek
nik adama :h+;yaeı vardır. d°dik. Arkarlan
lar herbîrinizin basma gelmektedir, tekniker 
okulunun bilhassa makina bölümünden mezür 
olan bir tek kiş'ye bir yerde vazife bulmak 
mümkün olmuyor. S^nel^rce harcıyoruz, ro 
cılkları, okuyorlar, a;1 elerine yük oluyorlar 
kendi istikbâllerini bağlıyorlar ve ortada du-
ruvi'flav. Binaenaleyh, ya memkk-tte geçerli 
o7an issahalarma intikal edecek seki1 de yeni 
bir eğit/me tâbi tutmak suretiyle bunlardan 
faydalanalım, veyahut da bunlar için hio ol
mazsa bundan ronra okullarını kapatmak su
retiyle, bu sahada iş yoktur, demenin mede

ni cesaretini gösterelim. Bu bir ıstırap mev
zuudur, ko'ay kolay halledilecek bir mevzu 
halinde de görünmemektedir. O itibarla plân
da da kâfi derecede y^v alrryan bu hususa 
bundan sonraki uygulamalarda ziyadesiyle önem 
verilmesini temenni etmekteyiz 

Tarımla alâkalı konularda sabahleyin şahsım 
adına mâruzâtta bulundum Tekrar etmiş olmı-
yavım. Yalnız orman konusu, her arkadaşın 
dile getirdiği bir konudur. Dün burada Sayın 
Mumcuoğlu arkadaşımızın çök veciz, çdk beliğ 
sözlerini hislenerek hepimiz dinledik. Haki
katen orman mevzuu Türkiye'de büyük bir 
problemdir. 

Evvelâ, ormansız vatan olmıyacağı için, bizzat 
orman bakımından büvük bir problem, ama 
bunun hemen yanıbaşmda, orman civarındaki 
kövler pek perişan halde oldukları iç"n, va
tandaşlar bakımından bir problem. Eğer gö
rüşümüzü iki kelime içerisinde ö-?etlemek lâzım-
gelirse, rahatlıkla ifade edebiliriz ki, ormanları 
vatandaşlardan değil, vatandaşları ormanlardan 
kurtaracak bir politika izlemenin lüzumuna 
inanmaktayız. 

Sağlık konuları ele alınmış, bu sosyalizasyo
nun memlekete büvük faydalar sağlıyacağı 
inancımızı muhafaza ed'voruz. Yalnız tatbika-
fı maalesef arzu ed'ldlği nlsbette islemiyor. 
Bu ves'lev7e nrrek mevcudolan yürürlükteki 
M'llî Birlik İdaresi zamanında çıkmış Kanun, 
^rekse bu ulâuın önfröT,dü'ni esaslara göre, sağ
lık hizmetlerinin tek elde toplanması konusu, 
avan beyan ortada dururken, bugün bir geniş 
münakaşanın memleket sathında yavıldığını 
gömmekteyiz. îsçi S:gortaları, Sosval Sigortalar 
Hastanesi, SaTrluk Bakanlığına bağlanmak sure
tiyle mi işetilsin, yoksa müstakil oba^ak ça
lışmalarına devam mı etsin şeklinde. Sağlık Ba-
Vn^ı cıV^-o". bunları tek elde tonlıyacağız, 
divor. İler halde bir esasa dayanmak sure
tiyle d v or . Ama bir Çalışma Bakanı çıkıvor sağ-
da~ı foldan aldığı testlerle oVcak; havır bu iş 
bö'-to olmıyaçaktır d,ivo"f*. Bunu ıVân f'k^ivle 
ve blra-^ da icraatın âhengiyle bığdaştıramadığı-
mızı ifade etmek isreriz. 

Plânda fivat politikasına ziyadesiyle yer ve-
""Im'ş ve f'vatla^ın istikrarlı olarak tutulması 
lihumn^a işaret ed;lm"stir. HüMimet bunları be
nimsediğine göre bundan ziyadesiyle memnun, 
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olmamak için hiçbir sebep yok. Çünkü, bir za
manlar seçim mücadelesinde Sayın Başbakan 
fiyatların yüksekliği memleketin refahına, saa
detine delâlet eder, diyecek kadar ileri gitmiş
tir. Demek ki, Devlet tecrübesi, siyasi sorum
luluk bazan söylenilen sözlerin doğru olma
dığı kanaatini veriyor ve (kendilerini tebrik ede
rim, marifet odur ki, söylenmiş oları bir söz 
üzerinde ısrar edilmeden, ondan dönülüp, ilmin, 
aklın icapları ne ise onu yapması yoluna gidi
liyor. 

Bu, tarımla ilgili konularda gübrelemeye zi
yadesiyle yer verilir gibi görünmekte. Ama 
aziz arkadaşlarım, elimde bir liste var, burada 
Türkiye'nin gübreye olan ihtiyacı belirtilmekte 
ve bunun ne kadarının dâhilde yapılacağı, is
tihsal edileceği, imal edileceği, ne kadarının da 
dışardan getirilmesine devam olunacağına 
baktığımız zaman, daha seneler senesi Türki
ye'nin gübre ihtiyacını daima dışardan temin 
etmek gibi bir vaziyetle karşı karşıya bulun
duğu gösterilmektedir. Şimdi, bir gübre ihti
yacını karşılamak için Gübre Fabrikaları TirJk 
Anonim Şirketi var, bir de, Azot Sanavii ken
disi gübre imal etmektedir. Son günlerde aldı
ğımız bir malûmata göre, yine sermayesi Kamu 
İkt'sadi Devlet Teşekküllerinden temin edilen 
Gübre Fabrikaları Türk Anonim Ortaklığı bu 
gübrevi dâhilde yapmak için, hem de pek cüzi 
'bir miktarda döviz talobeder Plânlamadan, 
Plânlama bıruı nvgıın görmez; fivat farkları o 
kadar çok değildir, diye. Azot Sanayiine yap-
tırmrr: suretivle bu ihtiyacı karş-lıvalım aed'ği-
niz zaman, plânda bu yer almaz. O halde da:ma 
dışanva muhtacolacak durumdaki teşebbüsler 
yer'no, dâhilde meselelerimizi halledecek te
şebbüslere değer verilmesi lüzumunu da burada 
dile getirmiş olacağız. 

Sözl'er'mi lı\ konuya dokunmak surotrvle bitire
c e ğ e . Türk Milletinin bir ş!kâveti, bizim plânı
mızda umumi ifadelerivle yerini bulmuş, ama uy
gulamada buna çok d:kkat ed'lmesi lâzımgelecek. 
Tir'k M'lleti elbette k\ daha ivi vaziyetlere maz-
<har olmanın permdedir ve buna hak sahibi ol
duğu iddiasındadır; hep;m'z bu inanıştanız. 
ama birçok yerlerde kendisini gösteren lüks 
Kavata !k<"Ni en'klik dıunnaiktad^r. Bu lüks 
üıavatı Türkive'de evvelâ Devlet'n bünvps^den 
çıkarmamız lâzımdır. Hakikaten bizim Devleti
miz ziyadesiyle masrafçî ve lükse kaçan bir hal 

içindedir. Başka şeylere gitmeye lüzum yok, şu 
Devlet dairelerinin kuruluşuna bir bakalım : Bir 
odaya giriyorsunuz, bir umum müdür, bir 
muavin, bir şube müdürü, dört tane beş tane 
odayı rahatlıkla içine alacak şekilde bir odanın 
içinde oturuyor. Kimse esirgemiyor? Ama öte 
yandan milyonlarca lirayı kira bedeli olarak 
ödüyoruz. Yani, bazan düşünüyorum, şu Dev
let bir insafa gelse, şu yerleştirme ameliyesini 
düzeltmek suretiyle bir bakanlığın bir senede 
yaptığı kira masrafını bana verse ve ben bunu 
memleketim olan Artvin'e göndersem, huduttaki 
Artvin'e, o bir senelik masrafla benim Artvin'
imin kalkınacağına yüzde yüz inanıyorum. O hal
de bu masraflardan kaçınmak için Hükümetin, 
hem de milletten ilham alan bir Hükümet vasfın
da olduğunu göstermesi bakımından, derhal 
bir yerleştirme ameliyesine geçmesi - ki, bu 
kanunla da zaten Hükümete verilmiş bir hak
tır ve bu şekilde memlekete örnek olması, bun
dan sonralki israfların da önlenmesinde gerçek
ten bir teminat teşkil etmesi lüzumunu belir
tiyor. 

Bu arada son sözlerimi bölgeler arasındaki 
dengesizliğe bağlamak suretiyle bitireceğim 

Aziz arkadaş1 arım, daha Anayasa yapılır
ken, ilik birinci dönem plânı hazırlanırken ve 
bu seferki plânda, bölge!erarası denge, sözü ra
hat rahat edilmekte ama tatbikatına baktığımız 
zaman, bunun plânda ve tatbikatta yerinin 
olmadığı da görülmektedir. Yatırım politikası
nın büyük kısmı özel sektörden gelecek Özel 
sektör Türkiye'de muayyen sahalara ve muay
yen noktalara kümelenmiş haldedir. BVnci 
derecede Marmara havzasını tercih etmekte, 
ondan sonra da, gayet tabiî ekonominin şart
ları içeris'nde Ege böl^es^de yuvalanmakta
dır. Benim O "ta - Anadolu'ma Cenubi - Ana
dolu'ma, Şarki - Anadolu'ma kolay kolay gitme
mektedir. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Karadeniz'e de 
gitmiyor. 

FEHMt ALPASLAN (Devamla^ — K*~ade-
niz'e de tab'atiyle gitmiyor. Teşekkür ederim. 

STTPHÎ BATTIR (S'ron) — Övleyse atlama. 
FEHMt ALPASLAN (Devamla) —Atlamam, 

atlamam imkânı yoik, lk;miz de Karadenizli ol
duğumun icîn atlamama imkân.yok. 

S:mdi, Devletin de yatırım politikasını izle
diğimiz zaman. Devlet de iki türlü yatırım 
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yapıyor. Bir tanesi fabrikasyon yatırımı. Dev
let de fabrikalarını kurarken elbette ki, kâr
lılık ve verimlilik esaslarını dikkate almak su
retiyle, o da özel sektörün bulunduğu şartlara 
göre, ekonomik faaliyetlerin en elveriş.i oldu
ğu yerlerde fabrikalarını kurmakta, bina
enaleyh, Devlet de yine fabrika1-arını çoğun
lukla aynı bölgelere veya onun civarlarına yer-
leştiımckte. Yine geri kaimi!] bölgelere, Ana-
dolunun ücra köşelerine Devlet eliyle bu yatı
rımlar da gitımcaıekte. O halde dengeyi muha
faza etmek için yapılacak iş şu; madem ki özel 
sektörün tümünü Kalkınma Plânı içinde mü
talâa ediyoruz, özel sektör yatıranımın 'büyük 
bir kıanını muayyen1 sahalara yapıyor, hemen 
hemen tamamını 'muayyen sahalara yapıyor, 
Devlet aynı görüş içerisinde fabrikasyon yatı
rımlarını o sahalara teksif etmek (mecburiyetin
de kalıyor, o halde alt yapı yatırımlarını, yolu, 
sulama suyu, içime suyu, sair resmî inşaatlar 
gibi yatırımları, Devletin daha ziyade özel sek
törden ve fabrikasyon faaliyetlerinden el git
memiş olan bölgelere aktaımuk suretiyle, böl-
gelerarasmda kalkınmada bir dengeyi sağlama
yı 'birinci derecede amaç edinmesi lâzım ve za
ruridir. 

Bu temennilerimizi arz ettikten sonra söz
lerimi şöylece toparlıyorum: Bu plânın tenkide 
değer olan tarafları vardır ve tcnk'dler dile ge
tirilmiştir. Bu plânın uygulatmasını dikkatle iz-
liyeceğiz. Ama bu plân, plân fikrine, bu plân-
demokratik plân fikrine yer verdiği için, plâ
nın mil î mutabakat içinde yerini alması baş
lıca tcaıennimiz ve gayemizdir. Bu plânın tat
bikatı dolayısiyle, memleketin huzur içinde, 
saadet içinde daha nice plânlı yılları idrak (et
mesini temenni ederek hepinize saygılarımı su
narım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Kontenjan Grupu 
adına Sayın Âmil Artus'te. Buyurun. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş-
'kan, sayın arkadaşlarım, bizim Pazar günü bu
rada grup adına yaptığımız konulmanın tam 
metni ele alınmadan yalnız bâzı kısa pasajlar 
üzerinde durularak yanlış yorumlara gidildiğini 
gördük. Bu sebeple tekrar söz .alıp kısaca du
rumu açıklamak zorunluğunu duyduk. Biz plâ
nın amaç ve hedeflerinden Anayasaya uygun 

olanlarını kabul ettiğimizi ifade ettik. Fakat 
bu amaç ve hedeflere ulaşmak için öngörülen 
vâsıtaların yeterli olmadığını açıkça belirttik. 
Özellikle plândaki tedbirlerle fiyat artışlarının 
önlenomiyeceğini, dış ödeme açıklarının kapa-
tılamıyacağmı ve sermaye piyasasının teşkil 
edilemiyeceğiııi anlattık. Ayrıca (memleketin 
temel, sosyal ve ekonomik düzeninin değinme
sini sağlıyaoak olan toprak reformu ve vergi 
reformu üzerinde evvelce, 1967 bütçesi vesile
siyle grupumuz adına yapılan konuşma!ardaki 
fikirlerimizi muhafaza ettiğiniz için bunların 
tekrarına lüzum olmadığını söylüyoruz. Mem
leketimizin sosyal reformlara olan ihtiyacını ve 
bunun plânda eksik olduğunu söylemiş olduk. 
Bundan başka sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
tedbirlerinin ciddiyetle tatbiki gerektiğini de 
ifa de ettik. Fikirlerimizin tüm olarak ele alın
ması ve buna göre yormılaııması gerekirdi. 
Böyle yapılmadığı için hatalı yorumlara gidil
miştir. Türkiye'de plân fikrinin yerleşmiş ol
masından ve ikinci Beş Yıllık Plânın Meclislere 
gelmesinden ötürü sevincimizi ifade e dişlimiz 
yanlış bir yorumlamaya gidilmesine sebebolmuş 
gibi görünmektedir. Plânda beğenmediğimiz ve 
beğendiğimiz hususları açıkladığımız halde, yal
nız beğendiğimiz noktalar üzerinde durularak, 
ten'kidlerimizden hiç bahsedilmomesini üzüntü 
ile karşıladık. Grupumuzun ımemlcket işlerin
de yapıcı tenkitten başka hiçbir hedefi yoktur. 
Ve bunu yaparken hiçbir siyasi partiye de hoş 
görünmek ihtiyacını hissetmemektedir. 

Durumu açıklamak maksadiyle bir kaç da
kikanızı 'almak zorunda kaldım. 

Hepinize saygılarımı arz ederim, efendim, 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına konulmalar bit
miştir. Söz sırası Sayın Hasan Âli Türker'indir, 
buyurun efendim. 

HASAN ÂLİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, İkinci Beş Yrıllı,k 
Plân üzerinde kısa görüşümü arz etmelem •ev
vel İkinci Beş Yrıllık Plânı hazırlıyanlara ve 
birkaç günden beri de plân üzerinde konuşarak 
benim değinmek ietediğim konuya temas eden 
sayın senatörlere teşekkürle sözüme başlamak 
isterim. 

Birinci Beş Yıllık Plânda geniş geniş gö-
rüşüLmüş idi. Ve o zaman da ifade etmiştim ki, 
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•bugün dünya milletleri ne kadar nüfus tahdid :. 
aile p. anlaması üzerinde dururlarsa dursunlar 
mutlak olan bir gerçekten kendim koruy&mıya-
caklardır. O da şudur: 

Dünyayı -bugün en fazla tehdideden konu 
açlık ve .tokluk meselesidir. Petrolden protein 
maddesi yani insan gıdası yapmak çabasının 
sarf edildiği bir devirde Türkiye'nin böyle bir 
petrolden 'gıda yapma çalışmasına ihtiyacı yok
tur. Ama, Türkiye'nin gıda konusunda şiddetle 
üzerinde durması icabeden bir 'konu vardır. O 
da; bendeniz tabiî zaman tahdidi olduğu için 
plânın diğer bâzı ilgili yahut .ilgilenebileeeğim 
konularına da temas etmek isterdlım. Ama, ko
numu mahdut bir çevreye inhisar 'ettirmek zo
runda kalarak yalnız Türkiye hayvancılığı 
üzerinde biraz Yüce Senato üyelerine hitabet-
mek istiyorum. O da şu: 1 nel plân görüşülür
ken ifade 'etmiştim, Türkiye'nin •ekonamik du
rumuna büyük etkisi olan konulardan başlıcası 
'hayvancılıktır. Bu, yalnız ekonomik değeri de 
ölçülüre e belki ikinci bir dereceye inebilir. 
Fakat etrafımızdaki milletlerin gerek dünya 
milletlerinin ve hattâ Türkiye'nin protein dâ
vası üzerinde durmasının gerçeklerini zaruret
lerini gaz önüne alırsak Birinci Beş Yıllık 
Plânda da öngörülen hayvancılık çalışmalarının 
ç.ak geride bırakılmış olduğunu ele alırsak, 
İkinci Beş Yıllık Plânda da bu noktanın nok
sanlıklarını gayet bariz görebiliriz. Şöyle ki; 
Birinci Beş Yıllık Plânda güya hayvancılığı 
kalkındırmak için 500 000 000 d önüm yani 
500 000 hektar meranın ıslahına zaruret his
sedilmiş ve plâna alınmış. Ama, bugün İkinci 
Beş Yıllık Plânın ifadelerinden anlıyoruz k i ; 
ancak 50 000 hektar yani 1/10 mera ıslâhı ya
pılmış. Bu durum karşısında ikinci bir rakamla 
daha maksadımı ifade edeyim; hayvan ürün
lerinin artırılması Birinci Beş Yıllık Plânda 
% 31 olarak hesabedilmiş. Ama, yine İkinci Beş 
Yıllık Plândaki ifadeden anlıyoruz ki, bu ra
kam % 13 e çıkmış. Birinci Beş Yılhlk Plânda 
kesif hayvan yemi istihsalinin artırılması 2,6 
milyon ton hesabedilmiş, hedef tutulmuş ama bu
gün 1,4 milyon ton gerçekleştiği ifade edilmiş. O 
halde Birine': Beş Yıllık Plânda şu dünyanın ehem
miyetle üzerinde durduğu, petrolden protein is 
tihsaline çalıştığı bir devirde büyük nimetlere 
mazhar olan bu konunun üzerinde Türkiye'de 
durulmamasmı yahut az durulmasını hoş kar

şılamak memleketimizin geleceği için tehlikeli 
görmekteyim. Çünkü, gizli işsizlik diyoruz. 
Ama, nasıl önlenecek; sonyi ile. Sanayii ne ile 
takviye edeceğiz? Evellâ ziraatle, ziraat sana
yi ile, gıda istihsalinin fazlalığı ile nüfusu bes-
liyemedikten sonra birden bire sanayie geçiver
mek mümkün değil. Büyük yatırımlardan evvel 
ziraat sanatları ele alınırsa hem bugün gizli iş
sizlik diye ifade edilen bana sorulursa gayet 
açık işsizlik denilen Türk köylüsünün bir par
ça kısa vadeli çalışma imkânını sağlamayı ben
deniz bu yolda görmekteyim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 'bir - iki misal 
verirsem baıka milletlerden yahut tek bir mi
sal vereyim; belki -maksadımı daha iyi ifade et
miş olacağ:ım. Danimarkalıların Suriye'de te
sis ettikleri bir çiftliği gezdim ve ondan sonra 
da Danimarka'nın hayvancılığını ve ziraatini 
bir hafta gördüm, yani birbuçuk ay kadar ev
vel. Oradan edindiğim rakamları gayet kısa 
arz edeceğim. Danimarka'nın nüfusu 4,5 milyon
dur. Ziraatle iştigal eden halkı mevcut nüfu
sun yüzde onbeşidir. Danimarka nm ihracatı 
981 milyon Dolardır. Danimarka'nın yalnız hay
van ve mahsûllerinden ihracatı 534 milyon do
lardır. Danimarka'nın arazisi 43 bin kilomet
rekaredir. Bu duruma göre Danimarka'nın ik
limini, toprağını ve bütün hususiyetlerini tetkik 
eder Tüıkiye ile kıyas edersek Türkiye'nin mil
lî gelir için ne kadar potansiyele dclu olduğu
nu plâncılarımızın değil bütün aklı selim sahip
lerinin anlamamasına imkân yok. Ama, yine 
bundan beş sene evvel arz ettiğim gibi çok muh
terem senatörler, bu plân hazırlanırken çeşitli 
uzmanlara lâylkıyle yer verilir, değer verilir, 
fikirleri alınır; ama, Türkiye hayvancılığının 
plândaki yerini tâyin ederken muvakkaten bir
kaç uzman arkadaştan yalnız görüş so-rulur, fi
kir alınır bu fikirler de elbotteki noksan kalır. 
Onun için plânlama hazırlığını sağdan soldan 
aldığı raporlarla değil bizzat plânlamacıların 
kendileri gibi, içinde geceli gündüzlü çalışan 
3 - 5 uzmana yer verirse bu memleket çak şey 
kazanır, kanaatindeyim. Şöyle ki, Birinci Beş 
Yıllık Plânda hayvan hastalıkları ile savaş aşı
lama bakımından yapılmıştır, hayvan ıslahı 
için suni tohumlama gereği kadar yapılmıştır, 
ama neticeye ulaşılamamıştır. Biraz evvel ra
kamları arz ettim. Bütün bunlarla beraber çok 
kereler tekrarladığım gibi bir kere daha ifade 

— 246 — 



O. Senatosu B : 74 20 . 6 . 1967 O : 2 

edeyim ki, bugün Türkiye'de hayvan hastalık
larından yıllık zararımız 2 5O0 000 000 liranın 
üzerindedir. Tu Tarım Bakanlığı Teşkilâtının 
tesbit edebildiği rakamlardır. Aynı şekilde yal
nız bu, Tarım Bakanlığının hayvancılık kısmın
daki savaşı değil zirai sektörde de öyle. Zirai 
sektörde mücadele noksanlığından 'mütevellit 
ızararı daha aşağı mı tahmin ediyorsunuz? Ha
yır. O halde biz millî gelirimizi natamam karar
larla, eksik çalışmalarla; tabiî dotayları uzun 
ama, 20 dakikaya sığdırdığım için daha fazla 
'konuşamıyorum, detayları uzun; böyle yıllık 
(milyarlarca liralık zarar içindeyiz. Bu zarar. 

.kime? Evvelâ c/c 70 - 75 arasında köyde oturan 
ziraatle, hayvancılıkla uğşaran Türk köylüsü
ne. Evet, plânda Türk köylüsünün kalkınma
sına kâfi miktarda yer verildiği için müteşek
kiriz. Tatbikatı inşallah gayet iyi şekilde tat
bik edeceğiz. 

İkincisi millî gelir; çcik millî gelir lâfları 
ediliyor. Ama, 2 500 0O0 000 lira gidiyor. Ni-
için gidiyor? öok -az ihtimamlarla, yani fazla bir 
külfet değil, 2,5 milyar liralık zarar için 2,5 
milyar liralık bir fabrika istenmiyor. Ne iste
niyor, 2,5 milyar liralık zararı önlemek için? 
Bu işi organize etmek isteniyor. Organize öt
mek için de büyük paralara ihtiyaç yok. 

İkincisi, bugün Türkiye'nin 70 küsur mil
yon evcil hayvanı var. Bunların verim noksan
lığını hesabedersek biraz evvel arz ettiğim 2,5 
milyar lirayla beraber bunları bir rapor ha
linde daha evvel bütün saym senatörlere arz 
ettim yıllık zarar 10,5 milyar lira. Buniarı ber
taraf edici tedbirler, ve yatırımlar kâfi değil
dir. Çünkü 16,9 milyarlık zirai yatırımın içinde 
575 milyon zirai tesisler diye hayvancılığı içine 
alan bir yatırım; bunun ne kadarının hayvancı
lığa verileceğine dair kesin bir hüküm yok. 
Yarın nereye gidecek, kime gidecek ve şu 10,5 
milyar lira zararı önleyici hangi tedbirleri beş 
sonede 575 000 000 lira ile alabileceksiniz? Bu 
mümkün değil. 

Damızlık ithaline ihtiyaç var. Güzel ama, 
-beş senede 42 000 000 lira ile bu mümkün de
ğil. 

Et kombinaları yani hemen hemen pasaj 
yapıyorum müsaade buyurursanız, bugün Tür
kiye'de et dâvası elbette ki, çak mühim. Ama 
4 tane kombina üe bu memlekette 15 seneden 

beri et dâvasını halledamomiştir. Bu tempo 
ile halledemez de. 

Aynı şekilde süt konusu: Birkaç sene evvel 
Süt Enotitüsü Kanunu çıktı, ama henüz bir 
fabrika işler hale geçemedi. Benim köylüm da
mızlık inek temin ediyor, iyi bakıyor, süt is
tihsali yapıyor, sütünü satacak... Nereye sata
cak? Mandıracılara. Ne şartla? Kışın sıkıntı çeke-
rok aldığı avansın karşılığı. Ne fiyatla? Bugün pi
yasada, Ege bölgesinde süt iki liradır, koyun 
sütü. Daha avans aldığı adamada 125 kuruşa 
sütünü vermelk zorunda kalıyor. O halde köy
lü bundan faydalanamıyor. 

Yem kenusu : Hayvancılığın esas unsurla
rını, «et endüstrisi, süt endüstrisi ve yem endüst
risi» üzerinde toplamak zaruridir. Yem fabrika
ları kuruldu, sekizdir, dokuza çıkamadı. Ve bu 
yemin vasfı hakkında bir kanun getiremedi Hü
kümet yıllardan beri. Fabrika yem çıkarır, va
tandaş gider alır. Ama o yemin vasfı nedir, 
nasıldır, rapora uyar mı uymaz mı, kcntrol edi
lir mi edilmez mi. Bu büyük bir boşluktur sayın 
plânlamacı, Saym Hükümet. 

Bir noktaya daha kısaca burada temas etmek 
isterim; dünyanın biraz medeniyim diyen memle
ketinde şeker fabrikaları çamur gibi küspeyi va
tandaşın önüne yığmaz. Vatandaşa o kadar ezi
yet ediliyor ki, vatandaş bugün her iyi şeye ko
şan bir kütledir. Vaktiyle Samsun'un Havza ka
zanma kadar fabrikadan küspe getirtiyordum, va
tandaş alıyordu. Ama bugün şeker fabrikalarının 
önünde yüzlerce kamyon sıra bekliyor. Niye? 
O çamur gibi, medeni görüşten çok uzak, küspeyi 
hayvanına yedirip üç, beş kuruş kazansın diye. 
Ama medeni memleketlerde bu böyle olmuyor. 
Vatandaşa kıymet veren yerlerde bu böyle olmu
yor. Nasıl oluyor? Fabrika kurarak bu küspeyi 
kr-ru yem haline getiriyor, daha ileri gidiyor. 
Arkadaşlarım çok bahsettiler, bilhassa Doğuda 
hayvancılığın hakikaten dünyanın çok az mille
tine nasip olan bir bölgesinde biz vatandaşa 
hâlâ ot biçmesini ve onu kurutarak, yani 4 - 5 
ton otu bir ton halinde kurak bir yerde muhafaza 
cd'p 4 ton istifade edecek yerde, 4 tondan 1 ten 
istifade edemez halde bırakıyoruz ve bunlara bir 
örnek götürmüyoruz. O halde Plândaki yatırım 
miktarı ile bunların hiçbir ilişkisi görülemez, Sa
yın Bakan. 
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Ne deniyor, yatırımlar mera ıslâhına hasredil
di. Eğer önümüzdeki beş yılda da onda bir 
ıslah yapılacaksa fayda beklenmez. 

Yine bir ıstırabıma temas edeceğim. Benim 
değil, milletin ıstırabı, kanaatimce. Berlin'de 
her sene bir yeşil hafta tertibediyorlar. Ve orda 
açılan büyük bir sergide her millet kendi zirai 
mahsulünü teşhir ediyor. Bu sone beni de davet 
ettiler. Gittim. Gittiğime çok üzüldüm. Çünkü 
Avrupa'nın Müşterek Pazarı, Müşterek Pazara 
dâhil olmıyan memleketleri gıda sıkıtı sı çekiyor. 
Avrupa ve Orta - Doğu'mm birçok memleket
leri oraya mallarını götürmüş, sebzesini, meyva-
sını ve hayvan mahsullerini götürmüş, teşhir 
edici reklamlar yapmış, teşhir ediyor ve satıyor. 
Biz hiç iştirak etmedik, etmiyoruz. Eğer birçok 
pazarlara da böyle lakayt kalırsak, istihsal edi
len metaımızı, bira.z evvel iki liralık sütün 
120 kuruşa satılması faciası yanında dışarıda da 
böyle pazar bulamaz halde devam edersek yine 
müstahsilin mahsûlünün değeri artırılamıy a çak
tır. 

Gizli işsizliği önleyici tedbirler arasında, zi-
raate dayanan, tabiî ziraat deyince hayvancılığı, 
ormancılığı hepsini kasdediyorum, bunlara da
yanan sanayileşmeye geçerken bugün dışarıya çok 
az bilgi ile giden ve orada çok sıkıntı çeken vatan
daşlarımızı da işsizlikten kurtarmak yoluna gide
ceğiz. Bunun için plânda çok güzel hükümler 
var. Umarım ki, bu tatbikat ile hakikaten gizli 
denilen bu işsizlikler bir miktar daha önlenir. 

Sayın senatörler; bu arz ettiğim konuları derli 
toplu şu memleketin ihtiyacına cevap verecek şe
kilde halledebilmek mümkündür, kolaydır. An
cak bir koordine çalışma imkânı sağlanırsa, et 
sanayii, et istihsali, salgın hayvan hastalıkları 
ile savaş, bütün çeşit hayvanların ıslahı, malla
rın pazarlanması, süt sanayii, yem sanayii ve 
meraların ıslahı gibi anakonular bir elde topla
nırsa çok ileri adımları, çok kısa zamanda atmak 
mümkündür. Kanaatim budur. Nasıl olur? Bu
günkü Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çeşitli umum 
müdürlükler içinde bir tek Veteriner İşleri 
Umum Müdürlüğü vardır ki şu saydığım konula
nın politikasını yürütecek, fakat icrasını çeşitli 
umum müdürlükler yapacak. Koordinasyon ol
muyor. Bugün süt istihsal bölgelerini tesbit 
ederken Veteriner Umum Müdürlüğünün, yani bu 
işle ilgili olan şubenin haberi dahi olmadan Süt 

Sanayi Umum Müdürlüğü kendisine göre plân, 
proje yapıyor. 

Et ve Balık derseniz Ticaret Bakanlığına bağ
lıdır, kimseyi kötülemek âdetim değildir, fakat 
esan et sanayiinden, biraz bu işletmecilikten anlı-
yan kimselerin dışında herkes oraya umum müdür 
olmuştur, fakat 15 sene içinde 4 tane kombina 
memlekette inkişaf edeceği yerde, istenilen va
zifeyi yapamamış durumdadır. O halde koordi
nasyon olmadığı için bunları ıslah etmek da ko
lay ve mümkün değil. Keza, yem sanayii, yem 
fabrikasyonu bunların hepsi bir elde toplanır, 
bana sorarsanız, bir bakanlık halinde bu konu
lar bir elde toplanırsa bu memleketin gerçek
lerine daha çok cevap vereceği kanaatindeyim. 
Ama şimdiye kadar kimse iltifat etmedi bu gö
rüşlere. Fakat benim vezifemdir. Çünkü ev
velâ köylünün, kalkındırma edebiyatını yaptığı
mız köylünün kalkınmasını ben bu hizmetlerin 
yerine getirilmesinde görmekteyim. 

Saniyen memleketin ekonomisi burada kolay
ca finanse edilir, batta biz 3 - 5 sene, 10 sene 
bu yolda yürüdüğümüz takdirde dış finansmanın 
önünü, kolayca kesebiliriz. Çünkü istihsal ede
ceğimiz metaın dışarıda fevkalâde müşterisi var
dır, ama usüllüne göre, nizamına göre standart 
olarak, dışarının istediği şekilde istihsal edebi
lirsek... 

Fakat biz bugün vatandaşlarımıza henüz pro
teini kâfi miktarda aldıramıyoruz. Nişastalı gı
dalarla doyurmasak istihsal ettiğimiz protein 
sadece Türkiye'nin nüfusuna yetmez. Plânlama 
yeni anlayışı ile vatandaşa % 2,9 protein fazla
lığı temin edeceğini ifade ediyor, bu dahi azdır. 
Fakat bu da temin edilse büyük bir kazançtır. 
Memleket için. 

BAŞKAN — Sayın Türker; müddetiniz dol
muştur, bağlamanızı rica edeceğim. 

HASAN ÂLİ TÜRKER (Devamla) — Biti
riyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli senatör arkadaşla
rım, kısa bir müddet içinde görüşlerimin ana-
hatlarmı huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Bil
hassa Hükümetten istirhamım şudur: Bu plân
lama bu şekilde yürüdüğü takdirde, icra plânla
rında Türkiye hayvancılığına ne vereceksiniz, 
şunu ifade edin de, Türk köylüsü, Türk halkı, 
Türk Mlileti size müteşekkir olsun. 
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İkinci konu üzerinde görülerinizi ifade bu
yurun lütfen. Yani şu esaslı ana dâvaların bir 
elde toplanması ve memleket gerçeklerine daha 
uygun işletilebilmesi hususundaki görüşlerinizi 
de öğdenirsem çok memnun olacağım efendim. 

Bütün Senato üyelerini ve Hükümeti,değerli 
plânlamacıları Sayın Başkanı başta olmak üzere 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Haydar Tunçkanat'm. 
Buyurun efendim. 

HAYDAP, TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler; sözlerime başlamadan evvel 
bundan evvel bir konuşmacının yapmış olduğu 
konuşmada, bizi de hedef tutan bir paragrafı 
vardı, ona temas etmeden geçemiyeceğim. 
Şahsı adına 'konuşan Sayın Senatör Fehmi Alp
aslan başlangıçta, Millî Birlik Grupu Sözcüsü 
Ahmet Yıldız'm sözlerine değinmek isterim, 
dediler fakat hiç temas etmediler. Yalnız bu
rada genel olarak, bâzı konuşmacıların plân 
üzerinde doktriner bir konuşma yaptıklarını 
bolirbt'ler. Eğer doktr'uer konuşmadan kardı 
düşüncelerin bir doktrin içinde derli - toplu 
ifadesini kastediyorlarsa, kendisiyle mutabı
kım. Yok, eğer bundan bir aşırı sol, komüniz
mi kastediyorsa aynı fikirde değiliz. B!zim bu 
kürsüden savunduklarımız sadece yurt gerçek
leridir, millî menfaaatlerdir, milliyetçiliğin ta 
kendisidir. 

kadarlar, 1950 den beri D. P., ondan sonra da 
A. P. bu işi çok iyi kullandı, bunu çok iyi bi
liriz. dedi. Doğrudur arkadaşlar, rakam tah
rifleri 1950 - 19G0 arasında çoktur. Yanlış gös
termek için çok rakamlar tahrif edilmiştir ve 
kendi, maksat ve gayelerine, yani halkı aldat
mak için yanlış rakamlar bilhassa yüksek ka
demeden emirler vermek suretiyle yapılmıştır. 
Bunlar hüner değildir, maharet de değildir. 
Onun için burada onlarla övünmek boştur. Ay
nı zamanda bir hususu daha belirttiler: «E"en
dim. halk abasında kredi tâbiri zengin adamdır, 
malı mülkü olan, zencin adamın kredisi var
dır, fakir halkın kredisi olur mu?» elediler. 
İşte arkadaşlar, bizim de mücadelemiz bu değil 
mi? Biz fakir halkm kredisi olması için çırpı
nıyoruz, bu kürsüden bunları diıle getiriyoruz. 

Bir de, demokratik plân diye bâzı arkadaş
la" burada bâzı savunmalar yaptılar. Arka
daşlar, plânı n demokratik olanı varsa, bir de 
antidemokratik olanı, ynni demokratik olmıya-
nmm olması lâzımdır. Eğer bu sözlerimle ko
münist, yani Demirperde gerisindeki bâ.zı mem
leketlerde uygulanan plânı kastediyorlarsa on
lar da za'rn ör.el sektör yoktur, özel sektör ol
madığı irin yalnız Devlet sektörü ile o n ^ ı n 
•plânlan ilgilidir. Plân, plânlama, modern ik
tisat ilrrrnin kalkınma için oktava kovduğu 
bir metot, bir araç ve bir tekniktir. Bugün 
iktisat ilmi Sovyet Pusva'da başka. .Amerika'
da başka, Yugoslavya'da başka uygulanmıyor, 
arkadaşlar. İlim her yerde aynıdır. Bir doktor 
Sovyet Rusya'da ne yapıyorsa Amerika'da da 
avnı şeyi uyguluvor, tekniği kim'n ileri ise o 
daha. i lciye gld;yor. Bu bakımdan eğer de
mokratik bir plân, yok efendim komün :st bir 
nlân, dive böyle bir çelişmeye burada düşmiye-
lim. Plân her yerde plândır. Ama demokratik 
memleketlerde de plân vardır, demokratik ol-
mıyan memleketlerde de plân vardır. Bu hu
susu iyice belirtelim. Bizim plânımız demokra
tik bir memlekette hizrn memleket gerçekle
rine gör-e yine iktisat ilmin'n. ortaya kovduğu 
en veni teknik ve metotlarla uygulanan bir plân 
olduğu içindir ki, bu plânı benimsiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı uygulamasiyle sözlerime 
başlamak istiyorum. 21 Kasım 1962 de T. B. 
M. Meclisince kabul edilen Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı koyduğu hedeflere varmak 

Muhterem arkadaşlarım, bir arkadaşımız da 
burada; Adalet Partili bir arkadaşımız, Nahit 
Altan dediler ki; yine bizim sözcüyü kastede
rek, hattâ isim de zikrederek, efendim, plân 
zamanında dağıtılmamıştır, 77 sayılı Kanunu 
okusunlar... Biz 77 sayılı Kanunun diğer mad
delerini de okuduk, bunları biraz sonra izah 
edeceğim, yalnız plânın dağıtılmasmdaki kas
tımız plân; Plân ve Bütçe Karma Komisyonu
na gönderilirken üç aded gönderilmiştir bize. 
Tetkik edecek arkadaşların adedine göre dağı
tılmamıştır, tenkidimiz buradadır. Bundan ev
vel Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında böyle 
yapılmamıştı, hattâ Bütçe ve Plân Karma Ko
misyonuna gönderilmeden çok evvel bizlere da
ğıtılmıştı. Kastımız bu idi, bunu düzeltirim. 

Bir de bu arkadaşımızın söylediği sözlerde 
bir hususu daha aydınlatmak isterim. O arka
daşımız dediler ki, biz rakamları çok iyi bili
riz, bunları çok iyi kullanırız. Evet, doğru ar-
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için birçok tedbirler ve temel yapıda değişik
likleri öngörmekte idi. Yüksek Plânlama Ku
rulu ve Hükümet tarafından kabul edilen bu 
plân sonra Meclislere getirilmiş, uzun tartış
ma ve müzakerelerde bâzı değişikliklerle kabul 
edilerek hukukî bir vesika haline gelmiştir. 
Fakat, bu kararda öngörülen tedbirler uygu
lamamı] ve plânın temeii kıı. ulamaaığı içııı cie 
hedeflere 'varılamamıştır. Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde 'beş temel reform yapılması »ön
gör ülmüştü. Bun1 ar dan 'bir tanesi toprak refor-
•mu idi, ki 'bu plânda unutulmuş görülmekte, 
tarım reformu ile tebdil •edilmiş olmaktadır. 
Sonra sırasiyle vergi reformu idi, idari reform 
idi, kamu iktisadi »teşebbüslerinin reorganizas-
yonu reformu idi, personel reformu idi. Bunlar
dan .sadece iki tanesi kanunlaşmıştır. Personel 
Kanunu ile, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin rc-
organizasyonu Kanunu. FrJkat bunlar da maale
sef uygulanamamıştır. Personel Kanunu bura
da kanunlaştığı halde uygulanamamıştır, zırten 
ölü 'doğmuştur, Hükümet çünkü malî imkânla
rını 'Sağlamamıştır. İktisadi Devlet Teşebbüsle
rine gelince; ıbunlar da maalesef siyasi baskıırn 
tesirlerinden henüz kurtulamamıştır. Ve onla
rın idare meclisi üyelikleri eski Demokrat Par
tili ve Adalet Partili seçimi kazanamıyan mil
letvekili ve .senatörlerin arpıkğı haline getiril
miştir. Bu eskiden de böyle idi. Buna bir son 
verelim dedik. Ama ne yapalım ki, burada söy
lemek maalesef yetmiyor, uygulama bambaşka 
tecelli ediyor. Bunun sonucu ne olmuştur: Ka
mu gelirleri istenilen seviyeye ulaşamamıştır, 
kamu yatırımları istenilen seviyede yapılama
mıştır. Verimsiz alanlarda kamu harcamaları ön
görülen ısınırlar içerisinde trkulamamıştır. Özel 
sektör yatırımlarmnı lüks 'konut yapımından 
imâlat sanayiine kaydırılması da maalesef ba-
şarılanıamıstır. Özel sektör yatırırda; mim 
1933 te yüzde 43,2 si konuta yatırılırken bu 
mabet bugün yüzde 43 e yükselmiştir. Plân ya
pılıyor, kabul edilerek bir karar halinde yürü
tülmek üçere Hükümet ve idareye bırakılıyor. 
fakat uygulanamıyor. Eğer <bir değişiklik yapı
lacaksa, yine 77 saydı Kanunun, plânda ya
pılacak değişiklikler hakkındaki 4 neü madde
si ş/'yle diyor: 

«Uzun vadeli plânın kabulünden sonra bu 
plânda değişiklik yapılmasında 1 nci ve 2 nri 
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madde hükümleri uygulanır» Yani Yüksek 
Plânlama Kurulunda kaıbul edilecek o değişik
li!:, ondan sonra nereye gelecek? Bakanlar Ku
ruluna 'gelecek. Bakanlar Kurulundan Plân ve 
Bütçe Komisyonuna gelecek, loradan Senatoya 
geleeuk, Senatodan tekrar Komisyona .gidecek 
ve oradan Millet Meclisine gidecek ve o değişik
lik fiyle kabul edilecek. Hangisi yapılmıştır .ar
kadaşım bunların" Hani millî irade? Millî ira
de, diye nutuklar kürsülerden çekiliyor. İşte 
millî irade çiğneniyor arkadaşlar. Bu kabul 
edilmiş, bizim eserimiz, uygulansın diye Hükü
mete verilmiş millî irade 'bundan yapılacak her
hangi bir değişikliğin aynı kanalla .buraya 
getirilmesini öngörüyor. Bugüne kadar yapıl
mış birşey var mı? Ama uygulanmamış, bakınız 
arkadaşlar Birinci Beş, Yıllık Kalkınma Plânı
nın yalnız IC'33, 1934, 1963 yılında bu söyledi
ğim beş anareformdan başka yapılmıyan, uygu-
lanmıyaıılar kitap haline gelmiş. Şimdi bu ka
dar ,şcy uygulanmamış, ondan sonra da bu plân 
gene yünde 6,5 bir kalkınma hızı temin etmiş. 
Görülüyor ki, arkadaşlar, sadece kendiliğinden 
yapılacaksa o işler, kendiliğinden olacaksa pkln 
yapmaya ne lüzum var. Demek ki, bu, mille
tin potansiyelini gösteriyor arkadaşlar. Beş ta
ne temel reform yapılmamış, bir sürü tedbirler 
alınmamış. Plânın malî imkânları, kaynakları 
sağlanmamış, sonra buna karşılık yüzde '6,5 luk 
bir 'kalkınma hızı elde etmişiz. Nasıl, istediği
miz, plânın öngördüğü alanlarda değil, sektör
lerde değil, kendiliğinden olmuş bu. Şu halde 
elemek ki, ıbu millette bir potansiyel var. Türki
ye'nin potansiyeli var. Şu halde A. P. yüzde 7 
kalkınma hızını seçmiş olmakla kolay yolu seç
miştir, arkadaşlar. Ben isterdim ki, A. P. ikti
darı deseydi ki, kalkınma plânında, İkinci Beş 
Yıllık Plânda yüzde 7 nin üstünde, yüzde 8 kal
kınma hızını getirdim deseydi kendisini tebrik 
ederdim. Cürikü birtakım zorlayıcı, yalnız özen
diriri değil, aynı zamanda güeendiriei 'tedbir
leri alması gerekecekti o zaman. Bunlar ken
diliğinden, hiçbir tedbir almadan gerçekleşe
cektir. İki tane ihtilâl teşebbüsü .olmuştur, 22 
Şubat, 21 Mayıs.. O istikrarsızlıklar içerisinde 
ve plâna da yeni başlamıştık <o zaman ve 1958 
istikrar kararlarını:! uygulamasındaki durgun
luk henüz geçmemişti daha. Bütün bunlar aşi
kârken yüzde 6,5 luk bir kalkınma hızına eri
şiyoruz. Hattâ o zaman iddia bile ediliyordu, bu 
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yüksektir, diye. Evet arkadaşlar İsrail'in 1933 -
1964 yılında kalkınma .hızı yüzde 11 dir. İhra
catında senelik gelişme ibizim gibi y j de 7 kü
sur değildir, yüzde ,25 tir arkadaşlar, 1933 - 19C4 
seneleri arasında. Şu halde 6u memleketin bir 
potansiyeli vardır, bu potansiyel kullanılmamış
t a , kullanılmalıdır. Şu halde eğer i]ler kendili
ğinden olacak idiyse plân yapmaya hiç de lü
zum yj'k'iu. Birinci Beş Yıllık Plân göstermiş
tir ki, formül olarak alman Devlet scktöıüne 
emredici, ecel sektörü özendirici, yani yol göc-
terici olan bu formül maalesef işlememiştir, ar
kadaşlar. Özel teşûbbüse de çok sakala: da em
redici, gücendirici tedbirler getirmiş olması lâ
zımdır, bu plânın. Montaj sanayii kurulmuş, 
özel teşebbüsçe arkadaşlar. Eskiden ÖO bin lira
ya ithal ettiğimiz bir vasıta bugün l'.O bin li
raya. Şimdi bundan daha özel 'özendirici bir 
tedbir olur mu ezel teşcbblbün elinde? Nasıl 
bundan vazgeşireceksiniz? Eloctteki bunlara 
gücendirici .tedlbirler almak suretiyle bunların 
kârlarını, bu havadan kârlarım, dolaylı itha
lâtı ve dolaylı iş. gücünün .memlekete itihalâtını 
önliyeeeksiniz. Önlemedikçe bu plân, plân olur 
mu? Olmaz. 

Şimdi arkadaşlar, bir hususa .daha değin
mek istiyorum. Niçin plân yapıyoruz? Çok ile
ri ülkelerle aramızdaki farkın kaldırılması için 
plân yapıyoruz. İleri ülkeler istiyerek geri kal
mayacaklarına göre, bizim yetişmemiz için gay
ret sarf etmemiz lâzımdır. Şu halde bu gayreti 
nasıl yapacağıs? İşte .bunu plânlıyacağız. Kal
kınmış. ülkelerle .kalkınmamış ülkelerin şartla
rı arasında çok faik vardır ve aynı usul ve yol
larla kalkınmalarına imkân yoktur. Teşebbüs 
kabiliyeti noksandır, .sermaye piyasası mevcut 
değildir, fiy?jt mekanizmasının Batıdaki gibi 
işliycbilmcsi için gerekli şartlar yoktur. Sömür
gecilik imkânları eski anlamda, tarih, olmuştur. 
Nüfus süratle artmaktadır. Şu halde Batıya ye
tişmek için onlardan başka hir yol tutmamız. 
lâzımdır. 

Piyasa şartlarına örnek olması için şimdi 
basımdan geçen bir olayı nakletmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulus'tan dolmuşa 
bindim, dolmuşa bindiğim zaman şoför bana 
dedi ki, beyefendi 33 senedir şoförüm, bir vası
taya sahibolamadım, şu arkadaşı görüyor mu
sunuz - güzel bir Chevrolet ara/basını parlatı

yordu bir şoför de - iki sene Almanya'ya git
ti ve iki senede bir otomobil sahibi oldu geldi. 

İşte arkadaşlar, bizim mmeleketimizde çalı
şan insanın emeği gücü bu derece sömürül
mektedir. Almanya'ya gidiyor ıbir zat, iki sene
de oradan bir araba al:p ıgeliyor. İşte aramız
daki faJk budur. Biz bu farkı gidermek istiyo
ruz. O bakımdan kendi kendine gerçekleşecek 
işler için bir plân yapılmasına ihtiyaç yoktur, 
arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, biraz da ihracatın ge
liştirilmesine geçiyorum, ihracatın geliştirilmesi 
için plânda bir hayli tedbirler var. Fakat bun
lar sadece özendirici tedbirler. Bunlar gücen
dirici tedbirler olmadığı müddetçe ihracatta 
her hangi bir artışın olmas na imkân yoktur. 
Bunun anasehobi de şudur: Bugün ithalâtçıya 
verilen bir dolar Hükümete 13 Tl. sına mal ol
maktadır. İhracatçının bir dolarını ise Hükü
met 9 liraya almaktadır. Arkadaşlar bu denge
sizlik karşısında ihracatımızın bu derece ge
lişmesi dahi -büyük bir başarıdır. Denge kurul
madığı takdirde bu devam edecektir. Bu ger
çekleri bildiğimiz halde bunun gücendirici ted-
oirlerini almamak gerçeklere sırt 'çevirmek olur. 

Şimdi arkadaşlarım, 'biraz da eğitim konu
luna temas etmek istiyorum. 

Eğitim konusunda eleniyor ki, 1972 yılında 
Türkiye'de ilkokula git.miyen çocuk kalmıyacak-
tır. Nasıl arkadaşlar? Okul bulunan köylerde
ki öğretmenlere, muhtarlara gidip sorun baka
lım; okul çağma gelen •çocukların kaç tanesi 
okula gidiyor? Bir kısım kız çocukları zaten 
gönderilmiyor erkek çocuklar ise babalarına 
yardımcı olacaktır, tarlaya gidecektir, hayvan 
sürece'ktir... Sonra nisbet nedir arkadaşlar? 
Yüzde 33 tir. İlköğretim seferberliği Kanunu
nun maddeleri vardır. Hükümet bu maddeleri 
işletecek midir? 'Çocuğunu okula göndermiyen 
bahaya ceza verilecek midir? Zorla o çocuk 
okula götürülecek midir1? Yoksa okula gelmesi 
için Gorlıyan öğretmenler dövdürülecek midir? 
Bunlara göz yumulacak mrdır? Bunlar halledil
meden bizim okuma - yazma bilmiyen, yahut 
cekuma - yazma öğrenemez yüzde 49 m üzerine 
nasıl çıkarılabilir arkadaşlar? Plân ıbunları el-
betteki derpiş edemez. Ama mevcut kanunlar 
uygulanmadığı içimdir ki, maalesef bu seviye 

I aşılamamaktadır. 
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Sonra arkadaşlar plânın 141 nci sayfasında 
(bir pasaj dalıa var. Dıyjr KI: Lu^e SJ . jy-o-.ı^c^^ 
teknik ve meslek okullarından gelenlerin yük
sek «okullara, üniversitelere devam ettirilmesi 
(İmam Hatip okulları dâiMl.) 

Ama insan gücünün işte belirli konularda 
yetişmesi için sadece diğer konularda yani di
ğer teknik okullardan, meslek okullarından ge
lenler sadece kendi meslekleriyle ilgili üniver
sitenin fakültelerine devam edebilirler, İmam 
Hatip okulları açmış, onlar her fakülteye devam 
edebilirler. Sebep arkadaşlar? Bugün İmam 
Hr.tip okulları memlekette kültür deflerini di
ğer okullardan, sanat ve meslek okullarından 
daha frjzla mı vermekledir? Hayır askı. Ejjer 
Hükümet bu tcdbirlerarasında İmam Hatip 
okullarının mezunlarının memlekette iş bula
madığını, o tahsile gelen çocukların artık köy
lerde imamlık yapmadığını ve bu bakıcıdan bu 
'okulların mezunlarının ihtiyacın çok üstünde ol
duklarını biliyor ve -bu okulları öğretmen okul
ları gibi yahut tarım okulu gibi birrşeye çevir
mek istiyorsa hemfikirim. Yok hem böyle teok
ratik düzende yahut böyle bir temelle eğ.Vdm 
ıgören çocuklar aynı zamanda ne yapılacak? 
Üniversitenin diğer meslek ve teknik okulların
dan imtiyazlı olarak üniversitenin diğer fakül
telerine gitmesi sağlanmak isteniyorsa bunun al
tında düpedüz şu Türkiye lâik devlet ilkelerine 
ve Tevhidi Tedrisat Kanununa dr İpe d üz pr/kın-
lık yapmaktadır. Zaten bir önerge ile bunun 
değiştirilmesini istiyeeeğiz. Bugün teknikerler 
'sokaklara dökülmüş boykot halinde ve bun
ların dertlerine bir çare bulunmadığı halde 
İmam Hatip okulları önplâna alınmış. Nedir 
bu? Biz İmam Hatip okulları kapansın demi
yoruz. Ama memleketin ihtiyacı ne ise cnu ve
relim. 

Tarım: Muhterem arkadaşlarım, zamanım 
az olduğu için zaten atlıyarak geçiyorum. Şim
di tarım konusunda (çok önemli bir husus daha 
vardır; toıhum meselesi. Sonra 64 diye gazete
lerde büyük yankılar yapan, reklamlar yapan 
bir bokunduk buğday ithâl edilmiştir. Bu tblıum 
sadece sulanan arazilerde, Gün oy - Anadolu'da 
Ege ve Marmara kuşağına kadar bilhassa bu
gün çeşitli, değişik sanayi ürünleri yetiştiren 
bölgeleıde üretilebiliyor. Arkadaşlar pamuk ve 
diğer z'raate nazaran buğday ziraati kolay bir 
ziraattir. Eğer verim artırıldığı takdirde, bu

gün pamuğumuz altın değerindedir, istediğimi
ze satarız. Çünkü kumaştan baruta kadar her 
şey yapılır pamuktan. Ama bu tarım zordur . 
işçi gelmez, diye yerini fazla verimli olan bu 
buğday ziraati olacak olursa, o zaman tek bir 
ziraat e dönmüş olacağız. Ve bütün bu bölgeler
deki sanayi hammaddeleri yetiştiren ziraat 
artık sona ermiş olacaktır. Bir kere sona erdik
ten sonra da kalkındırmak çok zor olacaktır. 
Buğdayı kim yer arkadaşlar, 'Hindistan ve Pa
klatan. O kadar. Bunun dışındakiler zaten pi-
inç yer kime satacağız? Avrupalı yemez buğ
dayı. Şu halde bunda da Hükümetin çok ted-
)irli olmasını ve plânın bu hususta bâzı hazır
lıklar yapmış olmasını bilhaıssa temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, müddetiniz 
bitmiştir, lütfen ona 'güre konuşmamızı topar
layınız. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Bir 
de arkadaşlar ortak pazar konusuna değinmek 
istiyorum. Ortak Pazar biliyorsunuz, Başbaka
nın Brüksel'e yaptığı son ziyarette Ortak Paza
ra katılma işlerinin biraz daha hızlandırılması 
isteniyor. Dışarda bu faaliyetler çok iyi bir şe
kilde gelişmekte, fakat içerde Ortak Pazar şart
larına intibak etmemiz için hiçbir hazırlık ve 
tedbirin alındığını görmemekteyiz. Bundan 
üzüntümüz derindir. Bugün yerli sanayiimizi 
gümrük duvarlariyle, vergilerle, kotalarla hima
ye edİ3Toruz. Ama tam şartlarla Ortak Pazara 
girdiğimiz andan itibaren bu duvarlar indirile
cektir, mecburuz buna. Bu duvarları indirdiği
miz zaman da hangi sanayi yaşıyacaktır? Bugün 
milyarlarca liraya baliğ olmuş olan bizim İkti
sadi Devlet Teşekküllerimizin fabrikaları diğer 
özel teşebbüse ait fabrikaların hepsi ne olacak
tır? Bu Ortak Pazarın rekabeti karşısında da-
yanamıyacaktıı-, arkadaşlar. Hepsini yıkacak 
mıyız? Teslim olduk mu diyeceğiz, arkadaşlar? 
Yani onların çiftliği mi olacağız biz? Şu halde 
arkadaşlar bu konunun da süratle ele alınması 
lâzım. Eğer Ortak Pazara gireceksek hazırlık
larını yapalım, girmiyeceksek ki yapılan bir ça
lışmaya göre 10 - 20 milyon dolar civarındadır, 
Ortak Pazara girip, girmemekle kârımız, ziya
nımız. Şu haıde bunların iyice incelenip Hükü
metin ve plânın bilhassa bu hususta gerekli ted
birleri Hükümete tavsiye etmesini istirham «de
rim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Söz iSayın Ziya Ayrım'la Sayın 
Dikeçliğil'in yerlerini değiştirmiş bulunması 'ha
sebiyle Sayın Dikeçligil'dedir. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGtfL (Kayseri) — Muh
terem arkadaşlar, bütün arkadaşlarımızı dinle
dik, cidden faydalandığımız cihetler çok oldu. 
Esasen benim kanaatimce plân, bütün Devlet 
adamlarının, yani bütün memleketin malıdır ve 
nihayet bu Türkiye'de uygulanacaktır. O halde 
üzerinde ne kadar durulursa o kadar faydalı 
olacaktır. Bence burada doktrin münakaşaları
na .gitmekten ziyade plânın çok daha iyi uygu
lanması için fikirlerimizi ortaya koymak ve 
destekleyici olmak lâzım. Meselâ beş senelik bir 
plân, dört senede bir seçim oluyor. Bu Hükümet 
değişti, öbür Hükümet 'geldi. Demek ki. bunu 
bir dip-er parti de uygulıyacaktır. Bu bakımdan 
bendeniz buna şvr.un için temas ediyorum; Men-
des France'in, Çağımızın Cumhuriyeti diye bir 
kitabını Sıtkı Yırcalı tercüme etti. Bu tecrübeli 
Devlet adamının kitabından çok dersler alma
mız iktiza ediyor. Burada gayet kuvvetli plân 
m melesini de ele alıyor. Diyor ki, burada «kont
rolsuz bir iktidar delidir. Bir millet, egemenli
ğinin yürütülmesini tek bir parti, ya da tek bir 
şahsın eline vermediği ölçüde hürdür.» İşte bu
nun esası demokrasidir. O da demokratik plân
lamayı kabul ediyor. Merkeziyetçi bir plânla
mayı değil. Arkadaşlarım, bence kuru çekişme
lerin içine girmek de doğru değildir. Bu fikir 
adamı şöyle söylüyor; «Bir yandan böylece bes
lenen ingiliz'in bir yandan da memleketlinizin 
geleceklerinden ötürü biz 150 yıldır sadece poli
tik kavgalarla çatışırken İngiltere gibi di"er 
memleketlerin kamu oyunu heyecana getiren bü
yük olayların hemen çoğunluğu bir ekonomik 
ilgi taşıyordu. Fransızlar böyle konuların özel 
uzmanların işi olduğuna ve tanrının şu bar,"t ve 
fani vatandaş kulları için anlaşılması güç, bulun
duğuna âdeta kendi kendilerini inandırmışlar
dır.» Bunun üzerinde ciddiyetle durmamız lâzım. 
Ben bakıyorum ki, şimdi iki parti sistemini 
de kabul ediyor, bu zat. Şurada biz âdeta dokt
rin münakaşalarının içine girmişiz, tıpkı Fran
sa'da olduğu gibi. Bu doktrin 'münakaşalarının 
içinde hem kendimizi yoruyoruz, asaplarımızı 
bozuyoruz, kuru çekişmelerin içerisine giriyoruz. 
Türkiye'nin gerçekleri belli. Benim kanaatim, 
kuru doktrin münakaşalariyle memleket mesele
lerinin halledileceğine kaani değilim. Bilâkis 

parlâmento çok daha kamplara ayrılacaktır. Ye 
Türk efkârı umumiyesi de kamplara ayrılacak
tı:'. Bu kampı önlemek ve plânın tatbikatı için 
biz ömrümüzü kuru doktrin münakaşalariyle 
çürüteceğimize bunu memleket meselelerine has
retmek gayet iyi. Dün yolda yürürken ben bu 
fikrimi söyledim. Hıfzı Oğuz Bekata Bey ban 
ben de şunu düşünüyorum dedi, meselâ plânın 
yükselme İrzım yüzde yedi kabri ediyorsunuz, 
bir parti çıkacak ben yüzde on ikiye çıkaraca
ğım, bu kâfi cleğil diyecektir, öbürü daha fazla 
ya mkaracaktır. Bu düşünce cidden bana mâkûl 
geldi. Biz böyle bir münakaşanın, bövTe bir se-
v'veli tartışmanın içine srirsek elbette Türk Mil
letine ve vatanımıza çok daha fayda1! oluruz. 

Muhterem arkadaşlar cidden demokratik pkân-
lam^n^-p. hav-rııyım, b"n. Yo bund-n e-velki 
B-". Yıllık Pkın müzakerelerinde plânın halka 
m.R^dilm'e-'VPİ konuştum. Bu fikir ada.mm^n ki-
tnVm ok^duk'-an r.onra e ok haklı okluğuma ka-
an'i'm. Fikir adamı bütün müessese! er'a plânın 
hnV-,^ maledPm^T. i^n onka^m katıs-ma^m söv-
lüvo*. Savn Başvekilin izahatında, plânda gö-
riivo^"'" k \ bâzı müesseseler buna katışmış. Ama 
Ivn Hükümet in s^nu ^.V-K-MTI edivrr-n-m; - ka
noda <V,<-ı-rk - önümirdeki yı^a^a cok d^ıha erken-
/u--, be.-T*v~ma1ı ve Türk Milleti cklden pkânı 
'•r'r-' ^'nd'rmel'. Mo^ekâ. smd'Tncd'ni +nkdi>,do 
•n'ân'k^n ^o1- sey bek1 e-, .teıVkkuk e^medi^i vakit 
üm' t^Y^e 'dire-, ümit'Yzkk onu ve:se sevk eder, 
aman emim plânda neymiş, ne olacaktır, der. 

Nitekim bana h,:r arkadaşım, köylüler divor 
ki, Y" de VâT1. ?1",r,dık, ne a^cakm-'s acnba bu? 

Pirvli kövlü pkâna akndurm b'livor. Ama 
i1 erde köVü İn vat seviyesinde bir de^kvkYk o!-
n ı k ^ m hVvade^se, bunu b^nimse^.ivec^k ve ne 
,Vdu b-n'm. hr^atmrn değişiklimi diyecek. Zaten 
suvum ge1 iyondu, vohım vapılıvordu, okulum olu
yordu. '~mr. b^n bir de pkâna alındım, bunun be-
n'm .:k'i'~°d' haytam'0. dcVmai hayatıma rreti^ece-
?•• .rİA .̂r.-vı-v n^ .olacaktır? Siz b°s yıl içinde brrra 
n-e^i-rnodi^iniz takdirde ye ona büyük lâflar etti
rin ;" takdimde elbette bu kütleyi kendimizden ya-
vrr. vayar;. soğutacağız. 

Muk'te-em arkadaşlar, ben tartışmaların ga
ye1". taraflı sıvı m. 7aten burada kitap sahibi ya-
z°r cifte meclisi kabul ediyor demokratik plânda. 
B'~ cifte meclise hamdobun kavuştuk. Bence bi-
~"m Senatomuz hislerinin üzerimde, parti taamı-
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bunun üzerinde memleket mekanizmasının daha 
doğrusu Hüküm et'n, plânm çok daha iyi yürüye
bilme"-.'. iç in partizan hislerle değil de ona ışık-
tııtucu yollardra tenkidi yapmalıydı ve öyle ol
malıyız biz. Dolayısiyle bu, partimizin muvaffa
kiyetidir, zaten ona hizmettir, dediği gibi gayet 
güzel; kontrolden azade olan bir iktidar delidir. 
Ve nitekim diktatörler tek başlarına kaldığı ilcin, 
tenkid edilmediği için cidden memleketini felâ
kete sürüklüyo:*, kontrol edilmiyor. O halde bil
hassa yeni Anayasamız bize şöyle bir düzen ge-
tlrmı'ş, o d?, çift meclis sistemi. Bu çift meclis 
sistemi içinde mesel e1 erimizi rahatlıkla, gönül hoş
luğu ile konulmak bizim vazifemizdir. 

Ç-imdi arkadaşlar, benim kanaatim esas insan 
un Tim dur. Burada da öyle diyor. Bâzı arkadaş
larım tema- etti, bu plânı tatbik edecek kim? İn
san. O halde bu iasam moral bakımından, ideal 
bakımından, mefkure bakımından, teknik bakım
dan, her t İH il şeyle mücehhez olarak yetiştirme
min lâzım. Bunu yoYştirmezsek olmaz. Ne derler
se desinler arkadaşlarımız; buraya da koymuş1 ar-
dv, -maarif'n mekanizmasının işleyişi belli, plân
da gavot güzel sözler vardır. Bu sözler müfredat 
programlarnda, da vardır. Fakat bunun ameli sa
haya geçmesi iein ne düşünüyoruz? Fikir adamı 
gayet cız'p... Bir m/isal ini söyl iyeyim, ben önce 
bu maarif sahasında, şunun yer almasını isterdim; 
pkm ı devreye gird'k, çocuklarımıza ekonomik 
bilgi veriyor muyuz? Ekonomik devrede yaşıyo
ruz diyoruz. l\Iüfrcdatmda yoktur, genç nesli ile
riye hazırlamak n 'n ekonomik bilgiler verilir, di
ye bövle b'.r fıkra koysaydı ben de tümünü ele ala
bilirdim. Dokeyısivlo çocuklar şimdi çeşitli dokti-
rinVrln tesirinde kalıyor. Meselâ plân fikrini ver
mek iç'n, pkân ned'~"? Bövle. bir ün ;te kcnulab:lir, 
ders1 erin o yer'ıeştirllir. Plâırn ne demek olduğu
nu m emi rk-'t e ne fayda getireceğini, hangi phân 
tatb'k edildiği takdirde daha iyi olacağını genç 
çocuk d°.ha okul sırasından itiba"cn hazırlrnır 
ve yetiştiği vakit Türkiye'ye çok güzel bir plân 
veroh'kr ve dolayısiyle buna kendisini hasrede
bil r.\ Memleketimde vazife aldığım vakit, şu plâ
nı fikân yerde uygu1 aya cağım, şöyle memleketime 
yarardı okacn/nrı der. Merkeziyetçi plân hiçbir za
man ic'n değildir. Sorara arkadaşlarım, samimi
yetle söylüyorum, bu havanuı içerisinde çocukla
rımızı b'JI/reme lüzum yok. Bence bu kuru dok
trin münakaşa1 arını süratle bir tarafa atmamız 
lâzım, Türk bünyesini bilmemiz lâzım, Türk içti

mai hayatını bilmemiz lâzım. Bizim bünyemize 
cidden srnıf mücadelesi girmez. Hamdoîsun biz 
müsaimanız, Türküz. Bu, toplumun bu içtimai 
düzenin içerisinde sınıf mücadelesi diye birşeyi 
almaz. Partiler bu yarıştan vazgeçmeli ve uzak
laşmalı, dolayısiy'e normal yollardan Türk hal
kını tenvir etmeli. 

Arkadaşlar, içt'.ma,i adalet diyoruz İçtimai 
adalet Türk mili etinin kökünde vardır. Eğer bi
z/m bütün münevverlerimiz cidden Vakıflar mü
essesemizi tetkik etseydi dünyanın hiçbir mem
leketinde olmıyan içtimai adaletin Türk Mille
tinde olduğunu göreceklerdi. Nedir o vakıflar 
müessesesi? Kimsesiz kızların evlenmesi için 
^ akfiye, kimsesizlerin cenazelerinin kaldırılma-
F.I için vakfivc, bırakın bunu, yaşlı havvanlarm 
I-arınması için vakfiye. »Şu içtimai adalet düze
nine bakınız. Biz bunları yıkmışız, yerlerine 
dev müesseseleri kurmamışız. Ve içtimai adalet, 
sosyal adalet çığrısmda ömrümüzü tüketiyoruz; 
hiçbirimiz adaletçi değiliz, adalet mefhumun
dan ve vazifelerinden bile uzağız. Meselâ bunu 
söyliyen arkadaşlarımız, biz istiyoruz ki, Müslü
man Türk içtimai adaletinde Devlet dairesine 
bir köylü ile gravath bir efendi girdiği vakit 
veya ben girdiğim vakit hiçbirinin arasında 
fark olmasın. Bir Fatih, hâkimin karşısına çık
tığı vakit ram mimarının karşısında, kolunu 
kestiği insanın karşısında mahkûm olur, işte bu
dur adalet. 

Plânlama içerisinde ve Türk Milletinin özle
diği adalet kendine has olan adalettir. Biz bu
nu böyle biliyor muyuz, bunu vermek için azim 
sarf edebiliyor muyuz? Gayret sarf ediyor mu
yuz? Milletimizi buna doğru hazırlıyor muyuz? 
Genç çocuklarımızı birbirlerine yardımlaşma yo
luna doğru götürebiliyor muyuz? Bunların hiç
birisi yok, maalesef. Bunları koyduğumuz tak
dirde diyoruz ki, plânı genç elemanlar tatbik 
edecek.. Arkadaşlar küçük hâdiseler demeyiniz, 
vaktim kısa. Dün Akşam Gazetesinden kestim. 
Bakınız Hükümet ve Devlet erkânı bunun üze
rinde duracak. Diyor ki, burada «Haramiler 
konserinde genç sanatçılar «ye ye» de saçlarını 
yoldular, şu kadar da sandalye kırdılar» İşte 
gençliğimiz ve gençliğimizin nasıl bir buhranın 
içinde olduğunu görebiliyoruz, görüyoruz. 

Siz bunları fikir düzeni içerisinde, siz bun-
ları bir disiplin içerisinde, siz bunları yarının 
Türkiye'sini kurmak için bir mefkure içerisin-
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de yetiştirmezseniz, yetiştirmekte devam etmez
seniz, dışardan gelen tesirlerin derhal etkisinde 
kalacak insanlar olarak bırakırsanız, bir «ye ye» 
kötü müziğinde çılgınca saçlarını yoldurursanız 
ne bekllycljilirslniz bunlardan? Ne bekllye-
'bilirsiniz? Ne yapabilirsiniz bu insan un
suru ile yapacaksınız. Onun için memle
ketimizde olan hâdiselerin üzerine ciddi
yetle eğilmemiz lâzım Neleri yapabiliriz bu in
sanla. Biz bugünün insanını bence bugüne değil, 
yarma değil 100 sene ilerisine, yeni çağlara ha
zırlamakla mükellefiz. Esasen noksanımız da 
burada. Meselâ bakıyorum ben, beş sene sonra 
ne kadar yüksek mühendis lâzım, ne kadar je
olog, ne kadar ziraat mühendisi lâzım, ne ka
dar teknisyen lâzım, ne kadar şu bu lâzım bun
lar organize edilmemiş ve gençler buna göre bir 
istikamete sevk edilmemiş ve edilmiyor. Plâncı 
arkadaşlarımız elbette kıymetli arkadaşlarımız
dır. İyi bir çalışma yapmışlardır, bir azim, gay
ret sarf etmişlerdir. Ama önümüzdeki yıllarda, 
jlân devrelerinde Türkiye'nin hangi sahada genç 
elemanlara ihtiyacı varsa bunu ele almalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bakıyorsunuz yine, sü
ratle Türkiye ilim adamlarını çağırmak mecbu
riyetinde ve ihtisaslarına göre onlara da çalışma 
fınsatı vermek meoburlyetlnde. Dünkü Devlet 
çıkmış şunu kullanıyor. Bizim İsrail harbinden 
çok büyük bir ders almamız lâzım. Ne yapmış 
onlar; bütün ihtisas erbabını toplamıştır, bir 
araya girmiştir. Ve ilmi onların elinde hamur 
gibi yuğurtmuş, düşünür insanlar meydana ge
tirmiş. Her yükselen milletler de böyledir. Biz 
böyle bütün ilim adamlarımızı, iktisat adamla
rımızı buraya getirip çalışma fırsatını verip. 
yarının Türkiye'sini Türklerin kurabileceği bir 
ülke haline getirmeyi düşünüyor muyuz? Ben
ce yabancı uzmanlar bizi kalkmdırmaz. Bu ha 
yaldir, şimdiye kadar çok getirdik. Bu memleke
tin çocukları, bu memleketin dört köşesini bile
cek. Bu memleketin irfanı, vicdanı hür, herşe-
ye müsait evlâtları Türkiye'yi kalkındıracak. 

Şimdi arkadaşlar, bu böyle olduktan sonra 
bâzı meseleler üzerinde de durmamız lâzım. Bir 
defa israftan kaçınma keyfiyeti. Plâna finans
man lâzım, yani kaynak lâzım. Maalesef biz me
mur devletiyiz. Meselâ arkadaşlarım söylüyor, 
Batı Almanya'da gelirin yüzde 65 i yatırıma 
sarf ediliyor, yüzde 35 i cari harcamalar. Bizde 
İse bu yüzde 70, mütemadiyen bu süratle artı

yor. Bunun önüne nasıl geçeceğiz. Yani cari 
harcamaların fazlalığını nasıl öııliyeceğiz? Bir 
devlet dairesi kurulduğu vakit fazlalıkları ora
ya aktarmayı düşünebiliyor muyuz? Ve dolayı-
siyle Devlet dairelerine fazla memur almamayı 
derpiş edeölliyor muyuz? 

Yani almaya gayret sarf etmemiz lâzım. Di
ğer taraftan benim kanatimce yatırımlarda öy
le, çek golir sağlıyacak, istihsali artıracak şey
lere kıymet verilmeli idi ve ondan sonra lükse 
kaçmamalıydı. Plânda bunlar düşünülmeli, ya
tırımı süratle açacak tesislere yer vermek bizim 
vazifemizdir. Böyle bir havanın içine girmeliyiz. 
3 ncü ve 4 ncü plânda diğer lüks olan şeylere 
kar;mak lâzım. Belki ileride arkadaşlarımız bun
ları düşüneceklerdir. Arkadaşlar bâzı aksaklık
lar var, yok değil. Vatandaşlarımızdan dinliyo
ruz; burada plânı öyle yapmalı ki, biz müşterek 
pazardayız, müşterek pazarı hesaba katmalıyız. 
Biz bu plânı yaparken müşterek pazarı hesaba 
katıyor muyuz, katmıyor muyuz? Kattık mı, 
katmadık mı, bunun üzerinde durmalıyız. Çün
kü yarın Müşterek Pazara iyi hazırlandığımız 
TJ ji 'rde biz pazar oluruz çirarız, mevcut sa
nayiimiz de ortadan kalkar. Ve bunun için 
dertler var. Meselâ imalâta, sanayie kıymet ve
riyoruz, plânda, doğru sanayileşmemiz lâzım, 
ama imalât pahalı oluyor. Bu pahalılığı önle
mek için ne tedbirler alacağız? Müşterek Pa
zara giriyoruz. İşçimiz de ucuz. Ve buna mu
kabil sanayi gelişmemizi yıkan montaj sana
yiimiz üzerinde ben bütçede her sene duru
rum dört seneden beri. Ne tedbir alacağız? 
Montajcı olan arkadaşlardan birisi bana geldi, 
zaten altı fkma var, hatalıyız dedi. Biz yatı
rıma gitmeliyiz, plânlama bizi toplasın bu altı 
firmayı bu işi üzerine verelim, yoksa bunun 
sonu tehlikelidir, dedi. Bana ismini de verdi. 
Bu sen ski bizim kazancımız 50 milyon liradır, 
dedi. Hatayı anlıyor ve memleketine faydalı 
olmak istiyor. 

İlle a edeyim Hükümetten 6 tane montaj sa
nayii firması vardır ve bu arkadaşlarımızı ça
ğırsın memleket meselelerini izah etsin sürat
le yatırıma doğru bunları götürsün. Köylümü
ze traktörü ucuz vermemiz lâzım elbette, zirai 
kalkınmamızda bu şart. Ama muhterem arka
daşlarım, plânda sevindiğim mevzuu traktör 
fabrikası kuracağız. Peki sermaye piyasası da 
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yaratmak istiyoruz. Acaba plânlama düşünmez 
mi Türk köylüleri ona ortak olsun. Sermaye 
piyasası, böyle bir havanın içine girilmelidir ve 
millî gelirin dağılımını böyle temin etmenin 
yollarını aramalıyız. Yoksa montaj sanayiinin 
elinde kaldığı, kalındığı müddetçe 45 bin lira
ya traktör almıyor, parasını 10 ay önce yatı
rıyor ve taksldi geliyor, taksldini de alıyorlar. 
Bana bunları köylüm söylüyor. 

Diğer bir misal. Şu gördüğümüz Maglrus 
kamyonları, bütün arkadaşlarımız bundan dert
li. 120 bin liraya çıplak mal oluyor ve kasa 
takıldıktan sonra 330 bin liraya mal oluyor, 
yalnız bir insan katıyor bunu. Halbuki ithal 
etsek 180 bin liraya mal olacak. Şu halde 
böyle bir kazanç karşısında bu adam yatırıma 
gitmez. O halde plânlama bunları öne alırken, 
sanayiimizi geliştireceğim derken, diğer taraf
tan da bunu bir sıkı kontrola, daha doğrusu 
•kendi kendisini kontrola icabında gitmeli. Ve 
bunu önlemeyi düşünmeli. 

Arkadaşlarım, gelelim karşı kaynak olarak 
vergi zayiatı var. Vergi zayiatını cidden önle
meliyiz. Bana bizzat hemşehrilerim söylüyor; 
•diğerleri kaçırdığı için ben de kaçırıyorum, 
ama az, diyor. Yatırıma da ihtiyaç var, ahlâk
lı bir insan vergisini de kaçırmaz. Şu halde 
bunu millete malettiğlmiz zaman vergi kaçır
mamasını da tavsiye edeceğiz. Aynı zamanda 
Hükümetimiz bu plânın karşılığını bulmak için 
bunun için tedbir aramalı ve üzerinde durmalı. 
Bir arkadaşım temas etti. Mehmet Öce? İs
viçre'de iş adamı, kitabı var, okudum. Ben 
haklı görüyorum, belki maliyeci değilim ama 
arkadaşlarım düşünsün gelir bakımından. İt
halâtçıya doları 9 liradan veriyoruz, diğerleri
ne 12 liradan, arada 3 liralık bir fark var. İşte 
size gelir diyor, Personel Kanununa. Düşünme
li milyar lira tasarrufumuz olacak diyor. Hesa-
betsin plâncı arkadaşlarımız doğru mu değil 
mi? Benim nazarımca bu içtimai adalete uy
gun değil. Ben dışarıya giderken doları 12 li
raya alacağım, öbürü 9 liraya alacak, d bayi
siyle arasında suiistimale de yol açacak. Ben 
alırım oradan doları, diğer adama 12 liradan 
satabilirim. Hazırdan bana kazançtır. İsviçre'
de bu vatandaşımız muvaffak olmuş, kalbi 
Türklükle çarpan, iktisadi alanda bir kitapta 
yazan bu değerli Türk adamının fikirleri üze
rinde de durmak yerinde olur, 

VJ fendim, bu 20 dakikalık zamandan fazla 
zamanım alacak değilim, sıra arkadaşlara geli-
yor. Dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için çok 
teşekkürler ederim. Aynı zamanda plânımızın 
vatanımıza, milletimize faydalı olmasını Allah-
îan niyaz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hazım Dağlı buyurun. 
Yalnız bir hususu Genel Kurula arz edece

ğim : 77 sayılı Kanun gereğince geri çevirme 
önergelerinin müzakeresinde komisyon ve Hü
kümetin bu gerekçeli geri çevirme önergeleri 
hususunda mütalâa, beyanları var. Bu bakım
dan sayın üyelere yarın öğleye kadar bu geri 
çevirme önergelerini verirlerse, komisyon ve 
Hükümete bu önergeleri tetkik ettirilir ve tet
kik neticesi bir beyan alınabilir. Saat 12 den 
s:nra da bu önergelerin muameleye konulma
nı ası Başkanlıkça düşünülmektedir. Şimdiye 
kadar verilen önerge adedi 19 dur. 

Buyurun Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar; beş günden beri 
devam eden plânın konuşulması üzerinde bir
çok arkadaşlarım, birçok noktalara temas etti
ler. Bu temas edilen noktalarda benim de fi
kirlerim vardı. Fakat arkadaşlarım söyledik
leri için ben bunlara eğilmiycceğim. 

Yalnız çok önemli addettiğim bir husus 
söylenmiş clmakla beraber, bu hususta ben de 
durmak istiyorum. Geri kalmış bölgeler hak
kında, ilk Beş Yıllık Plân ve hedefler kısmın
da Geri kalmış bölgeler de memleketin nimet 
vo külfetlerden istifade edeceği öngörülmüş
tür. 

Geçen Beş Yıllık Plân buraya geldi, beş 
senelik plân icra programı ile beraber çıktı 
maalesef bu hedeflere gidiş, geri kalmış böl
geler için mümkün olmadı. Hükümet erkânı
na ve plâncılara zaman zaman geri kalmış böl
gelerin de şu taahhütlerinizde, şu söz vermele
rinize istinaden bir şeyler yapın dediğimiz va
ki:, bize dediler ki, beş senelik plân yapılmış
tır, icra programı da beş seneliktir. Şimdi 
yapılacak bir iş yoktur, inşallah gelecek beş 
senelik plânda, bu noktalar da nazarı itibara 
alınacak. Bu sene gelen beş senelik plânda 
hedefler kısmında ve plânda yine geri kalmış 
bölgeler için aynı taahhütler var. Fakat bu 
beş senelik plânda icra plânları beş senelik 
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değil. Bunu memnuniyetle karşıladım. Çünkü, 
icraya geniş salâhiyet veriliyor, meclislere 
itiraz etme hakkı veriliyor, bunun için her se
ne icra plânında belki bunlar nazarı itibara 
alınır. Fakat, şunu da arz edeyim ki, bu beş se
nelik plânda yine geri kalmış bölgeler için 
ümit verici tedbirler alınmış değildir. 

Muhterem arkadaşlarını, plancılara sordu
ğumuz vakit derler ki, bizim plân yapışımız-
daki hedef şudur: Geri kalmış bölgeler arasın
da bulunan Türkiye'nin toptan kalkınması 
mühimdir. Binaenaleyh, biz yatırımlarımızı ve
rimli yerlere yatırdık dediler. Güzel, haddiza
tında bu güzel bir fikir. Ve yine dediler ki, 
«Türkiye'de verimli sahalara yatırılan meb
lâğlar verimli olduğu için, millî gelirde artış 
olacaktır, bu millî gelirdeki artış her ferde 
isabet edecektir». İste ben buna inanmıyorum 
arkadaşlar. Çünkü, tabiatın Akdeniz sahasına, 
Marmara sahasına ve Cenup sahasına verdi
ği bu zenginlikleri plânımız yine bunları zen
gin yapmak suretiyle, millî hasıla onların Ce-
cebme giriyor, fakat geri kalmış bölgelerde 
millî hâsıladan istifade eden hiç olmuyor ar
kadaşlar. Bugün, maalesef Orta Anadolu bu
nun acık bir misalidir. Bir misal vermek iste
rim. Bir tops fabrikası kurulması için geçen 
seneki icra plânında vardı, biz bundan istifa
de ettik, aman bir tops fabrikası kuralım diye 
uğraştık, Sümerbanka gittik, Sümerbank de
di ki, bunun % 40 mı biz vereceğiz, % 60 mı 
da hususi teşebbüs verecektir. Hususi teşeb-
büssüz bu iş olmaz. Burada biraz durmak iste
rim, arkadaşlarımın hususi teşebbüs hakkında
ki fikirlerine değinmek istiyorum, bu vesile ile 
misâl olarak. Sümerbank Umum Müdürü, se
nelerce Devlet teşebbüslerinde çalışmış, husu
si teşebbüste çalışmış muvaffak olmuş ve pro
fesörlük vapmış olan bu arkadaş, Sümerbankm 
Umum Müdürlüğüne getirilmiştir. Dedi ki, «Top" 
Fabrikası için hususi 'teşebbüs olmadığı takdir.-"1" 
muvaffak olunamaz. Çünkü, hususi teşebbüs bb' 
takım imkânlara sahiptir. Bizim yapacağımı-
fabrikadan elde edeceğimiz mahsul 5 000 toı_ 

raddesiridedir, bunun 1 500 tonu Türkiye'de 
sarf edilecektir, fakat, 3 500 tonu harice ihrace 
dilecektir. Bunu biz yapamayız.» dedi. Başka?.. 
Alırken de bunu becerenleyiz Alırken de biz bu
nu pahalıya alırız. Başka?... Pahalıya mal ederiz 
ve İngiltere'ye karşı rekabet edemeyiz. Onun için 

muhakkak hususi teşebbüsün hâkim olması lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, üç aydan beri uğraş
tığımız Çankırı'daki bütün köyler harekete geç
ti kendi memleketlerinde bir bacanın tütmesini 
arzu eden bu Çankırı halkı, bütün köyler ve ida
re heyetleri dahil olmak üzere 600 000 lira para 
toplıyabildik Binaenaleyh, geri kalmış bölge
lerin sanayi kurması çok zordur. Devlet elini 
uzatmadığı takdirde buraları nimetlerden isti
fade edemiyecektir. 

Filhakika plânlamada geri kalmış bölgelere 
müteşebbislerin aktarılması için bâzı tedbirler 
alınmış. Güya, vergiler biraz indirilccekmiş, ara
zi bilmem ne yapacakmış ama bu dediğim gibi 
çok uzun bir zamana mütevakkıftır. Bu kadar 
uzun zaman zarfında da geri kalmış bölgeler 
çok zarar eder. 

Sayın Başbakan, şehirciliğe doğru bir akın 
olduğunu ve bunun memleketin kalkınması hu
susunda bir hayra alâmet olduğunu iftiharla 
beyan ettiler, doğrudur. Şehirciliğe akış, şehir
leşme medenileşmektir. İhtiyaç medeniyetin 
menseldir. İhtiyaç olmadığı vakit meden'yet 
'lerliyemez. Fakat, Türkiye'deki şartlar bu de
lildir arkadaşlar. Türkiye'deki şartlar Sayın 
başbakanın dediği gibi medeniyetleşmek için 
ıkın olmakla beraber bu pek azdır, ancak ihti-
~aç'tan dolayı vatandaş arkasına yorganını alır, 

köy köy, kaza kaza dolaşır veyahut vilâyet ola-
'ak Ankara, İstanbul, İzmir'e koşar. Ve nihayet 
;oluk çocuğunu orada bırakır, kendisi perişan, 
:oluk çocuğu perişan oralarda kalır. Sanayileş
meyi temin edebilmek için plânlama bilhassa 
katı direktifleri verecektir. Plânlamada bunu 
rörmedim. Hangi sahalarda hangi yatırımlar 
olabilir. Hususi teşebbüsleri bu yönden sevk ede
bilecek şekilde müdahale tedbirler alması lâzım
dır. Maalesef bu yapılmamıştır, bu bir müdahale 
değildir, bir zaruretin icabıdır, bu yapılmamış
tır. 

Sonra, Plânlamadaki arkadaşlarım beni af 
buyursunlar, memleketin realitelerini kendileri 
pek bizim kadar bilmiyorlar. Onlar, masaların
da, nazari ilimlerinin içinde plânlamayı hükü
metlerden gelen birtakım insanların vermiş ol
dukları tavsiyelere göre hazırlamışlardır So
ruyorum kendilerine, beş senedir burada bütçe 
konuşmalarında birçok arkadaşlarımız, birçok 
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noktalara değindiler, birçok genel görüşmeler 
oldu. Plânlama 'bu zabıtları aldı okudu mu? 
Zannetmiyorum. Ve okumadığını sununla isbat 
ediyorum ki, biz burada dört sene evvel hay
vancılık hakkında genel görüşme açtık. Bir haf
ta devam etti. Ve burada gerek mütehassıs ar
kadaşlar ve gerekse diğer arkadaşlar büyük çalış
malar neticesinde hayvancılığımız hakkında kıy
metli fikirler ileri sürdüler. Plânlamada bunlar 
yok. Binaenaleyh, Plânlama tamamen nazari 
kalıyor. 450 tane mebus, 150 tane senatör Tür
kiye'nin dört bucağından gelmiş ve orada yetiş
miş, dertleri, ıstırapları bilen insanlardır. Bun
lar burada en iyi tedbirlerin nasıl alınacağını 
söylemişlerdir, fakat maalesef bunların hiçbiri 
plânlamaya girmemiştir. Hükümetlerimiz de 
böyle. Hangi hükümet gelirse gelsin, burada biz 
bütçe tenkitlerimizi yaparız, onlar kalkarlar ce
vap verirler, şunları şunları yapacağız derler, 
fakat gelecek sene tekrar gelirler bunlar yok... 
Halbuki hükümetler, bir dahaki seneye geldiğ. 
vakit ben filân filân arkadaşlar burada şu fikri 
ileri sürmüşlerdi, ben uzman, mütehassıs arka
daşlarımla oturdum, görüştüm, maalesef bun
lar yapılamıyormuş ama, şunlar şunlar da ya
pıldı diyeceklerdi. Bunu da demiyorlar. Yan", 
daha doğrusu arkadaşlarım bizim çalışma şekli
miz bir şarkvari. 

Plânlamanın nazari olarak kaldığını başka bir 
misal ile de ispat edebilirim. Bir Kızılırmak hav
zası vardır, bugün Orta - Anadolu'nun değil, Tür
kiye'nin membaı, ziraat membaı, sanayi membaı 
olacak bir yerdir. Ve bu herkes tarafından da 
söylenir. Fakat, maalesef etütler de yapıldığı 
halde burada ziraat istihsalinin çok yerinde ol
duğu, pamuk istihsalinin, pirinç istihsalinin, hay
vancılığın artacağı tesbit edilmiştir. Ve iki 
mahsul alınabileceği tesbit edilmiştir. Plânlama 
Kızdırmağı nazara almıyor. Binaenaleyh, realite
ye girmiyorlar. 

İkinci kısım, plânın muvaffak olabilmesi için 
muhakkak idarenin reforma ihtiyacı vardır. Maale
sef, plânda bu reform gösterilmiyor. İdari reform: 
Anayasada vardır. İdari teşkilât tanzim edilme
lidir. Maalesef, Hükümetlerimiz bu idari refor
mu getirmediği gibi Plânlama da bunu nazarı iti
bara almamıştır. Plânın tahakkuk edebilmesi için 
muhakkak elemana ihtiyaç vardır. Misal vereyim 
size; merkeziyetçi bir plân, buradan kalkar, şu şu 

bilmem şunlar yapılacak, yollar yapılacak. Bura
dan gider mühendis, gelir unutur, tekrar gider, 
tekrar gelir, mebus gider, mebus gelir. Ben bir 
su yolu yaptırmak için 50 defa gittiğimi bilirim. 
Merkeziyetçi plân, merkeziyetçi idare, pahalı, 
masraflı, israfil ve uzun süreli olur. 
v Bu da kalkınmamıza engel olur. Maalesef 

Plânlama idari reform, üzerinde durmamış
tır. Bugün idari reform yapılmadıkça, Hükü
met daireleri böyle başı baş kaldıkça plânlama
nın tahakkuk edeceğine kaani değilim arkadaş
lar. Bir misal vereyim, 150 senelik bir mazisi 
olan Ziraat Vekâleti ve yine yüz yirmi beş se
nelik bir ma'zisi olan vir Vete iner .kısmı var
dır; efendim, senelerdir Türkiye Ziraat memle
ketidir, ziraat memleketidir deriz, ama ne hay
vanlarımızda bir değişiklik, ne de ziraatiımizde 
istihsalinde bir değişi'kık vardır. Yağmur ya
ğarsa oluyor, yağmazsa olmuyor. Bnaenaleylı, 
Ziraat Vekâleti tam şekliyle İO'O seneden beri 
akün, 50 senedenberi olsun, 10 seneden beri ol
sun ziraatçilerimiz halka faydalı olamamışlar
dır. Mütehassıslar hep merkezde toplanır, ken
disi eğitim ve göstericilik yapmaz. Hayvancılı-
mız ila böyledir. Geçen gün kanunu kabul et
tik, hayvancılığımız da böyledir. Maalesef biz
de idare tam bir adalet ve tam bir keşmekeş 
içinde. 

Bir noktaya daha işaret edeceğim. Plâna alı
nan her hangi bir husus müddeti içinde yapıl
malıdır. Aksi takdirde halkın plâna inancı kal
maz. Gecen beş senelik plânda yapılması ve bit
mesi mukarrer olan Çankırı'nın elektriği be§ 
sene bittiği halde maalesef, daha ihaleye dahi 
verilmemiştir ve harekete dalhi geçilmemiştir. 
Halk, Hazım Bey diyorlar. « hani sen bize 
söz verdindi. Plân var, memleket katlanacak, 
elektriğimiz gelecek. Hâlâ birşey yok» Plâncı
lara söyledim. Benim halkımın plâna karşı sev
gisini, plâna karışı itimadını sarsmaya hakkımız 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, insan gücümün de 
ehemmiyeti büyüktür. Yine burada bir genel 
görüşme açılmıştı, insan gücünün bir memle
kete ne kadar faydalı olduğunu burada anlat
mıştık. İnsan gücünün tam değerini vermedik
çe, insana ruh vermedikçe, insanın idealini ver
medikçe bir memleketin kalkınanııyacağına 
inancı yoktur. Efendim, Maarif faaliyeti ola
rak 1972 de hiç okumıyan gocuk bırakmıya-
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çakmışız. Burada her vakit söyledim, ben bıı 
şekildeki Maarife inanmıyorum diye. 30 senede.. 
40 senede köyde mektep olur, ,köy değişmezse 
o köyde maarif yoktur. 30 - 40 sene geçiyor fa
kat, köy değişmiyor. Böyle Maarif olmaz. Bu 
hususu da plânlamak lâzımdır. 

Muhterem, arkadaşlarım, yine plânın hedef
lerine gidebilmesi için balıkçılığımız üzerin
de de durmak lâzımdır. Sanayiimizin, bilhas
sa Denizyolları Sanayii üzerinde, durulmuş, 
fakat bunlar üzerinde imkân hazırlanmamıştır. 
Bunlar üzerinde uzun uzun konuşmak lâzım, 
vaktinizi fazla almıyayım, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Sayın Yılmet Mete'de. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Muhterem Başkan, saygıdeğer arkadaşla
rım; İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânının bil
hassa köylü sorunları ile ilgili tarım konuları
na temas edeceğim. Plânı incelediğimiz zaman 
hepimizin hemen gözüne ilk çarpan şey, tarım
da kalkınmayı sağlayabilmek için gerekli olan 
paranın lüzumu kadar ayrılmadığını görmek
teyiz. Nüfusumuzun 20 milyonundan fazlası 
tarımla geçinmektedir. Tarım alanındaki çalış
malarla veya bizzat çiftçilik yaparak geçin
mektedir. 1966 yılı millî gelirimizin 
66 678 000 0O0 lira olduğunu ve bunun 
22 794ı 000 000 unun tarımdan sağlandığını 
yani, gayrisâfi millî gelirimizin % 34 nün ta
rım alanından sağlandığını görmekteyiz. Bir 
çok muhterem arkadaşlarım beyan ettiler; zi
raat memleketi, ziraat memleketiyiz ama beş 
yıllık plânda ziraat için ayrılan paranın yeter
siz olduğunu, bu gayenin için, kalkınma için 
konulan birtakım öngörülen hedeflerin yeter
siz olduğunu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Türkiye'deki 
tarım arazisinin İkinci Beş Yıllık Plâna göre 
235 000 000 dekar, 1953 senesinde yapılan is
tatistiklere göre 253 000 000 dekar olduğunu 
görürüz. Birleşmiş Milletler tarafından yaptırı
lan etüde göre ise, Türkiye'de tehlikeli bir 
erezyon olmadan ancak, 164 000 000 dekarın 
ekilebileceği beyan edilmektedir - gelip burada 
tetkik yapan mütehassısın raporuna göre - ya
ni, biz birçok sahayı ziraate açarken, erozyon 
tehlikesini nazarı dikkate almamışız bilhassa 
meyilli yerlerde ziraat yapmak suretiyle ara
zinin aynı zamanda verimsizliğinin ve bilhassa 

toprak kaymasını sağlayıcı hareketlerde bulun
muşuz. Plânda bunun önüne geçecek tedbirlere 
yer verilmediği kanısındayım. Vakıa, ormancı
lık bahsinde yeniden ağaçlandırılacak sahalar 
için bir miktar ödenek tasarlanmış ise de, bu
nun kâfi olmadığı kanısındayım. Birinci Beş 
Yıllık Plân döneminde % 17,7 oranında olan 
tarım için ayrılan yatırım nisbetinin; İkinci 
Beş Yıllık Plân döneminde % 15,2 ye indiril
mesi ziraat bakımından esef verici bir hâdise
dir. Yani, % 2,5 bir indirme vardır. Acaba, 
geçen Beş Yıllık Plân uygulamasında hedefle
re ulaşılmış, artık ziraat sahasına daha fazla 
yatırım yapılmasına lüzum görmez bir hale mi 
geldik ki, bu indirim yapılmıştır? Bu rakam
lar üzerinde bir çok arkadaşlarımızın beyan 
ettikleri gibi, bendeniz de kalkınma için ye
terli bulmamaktayım. Temennim, Senato'dan 
ve Millet Meclisinden bu rakamların değişti
rilerek çıkmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai kalkınma de
yince, Türkiye'de bir reform yapılması zaru
retine inanmayan hiç bir kimse yoktur. Biz 
toprak reformu diyoruz, bir kısım arkadaşı
mız da zirai reform diyor. Biz şuna kaniyiz ki, 
toprak reformu yapılmadan zirai reform yapı
lamaz. Bâzılarının anlayışına göre, hattâ bâzı 
şahısların para vererek düzenlettikleri rapor
lara göre, zirai reform Türkiye'nin kalkınma
sı için yeterlidir. Bu şahsî çıkarları böyle ica-
bettiren bâzı şahısların ileri sürdükleri iddia
dır, ilmî hiç bir dayanağı yoktur. Türkiye Zi
raat Mühendisleri Kongresindeki birtakım ra
porları ilgili şahısların okumalarını istirham 
edeceğim, çok faydalı olur. Yine, Türkiye Zi
raat Odaları Birliğinin zamanla görüşlerini 
değiştirmekle - kısmen öyle, kısmen böyle gö
rüşlerini değiştirmekle beraber - çok güzel 
etürler yapmış ve Hükümete sunmuştur.. Bun
ların incelenmesini, zirai reform memleketi 
kalkındırır, millî hasılayı artırır gibi yalnış 
kanılara varan, işi incelemeyen insanların, bu 
arz ettiğim raporları tetkik etmek suretiyle 
gerçeğe ulaşması, gerçeği görmeleri mümkün
dür. Bendeniz bir noktayı belirteyim; derler 
ki, büyük toprak parçaları küçük küçük bö
lünürse verim düşer. Neye istinaden söylerler 
bunu bilmiyorum. İlmî olarak bu konuda bir 
tek İtalya'da etüt yapılmıştır. Oradan aldığı
mız rakamlar şöyle söyler - bu şeyi de söyle-
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yeyim - Ziraat Odaları Birliğince tercüme et
tirilmiş bir kitap vardır. 14 Mayıs 1961 tarih
li, «Toprak reformunda gelişmeler» adlı bir 
rapor vardır. Bu raporda Güney İtalya'da re
formdan önce 20 hektarlık bir işletmede hek
tar başına gayrisâfi 62 000 liret değerinde 
ürün elde edildiği ve 12,5 hektara bir işçinin 
isabet ettiği, reformdan sonra ise 5 hektardan 
küçük işletmelerde verimin hektar başına 
62 000 den 140 000 lirete yükselerek, istihdam 
bakımından da 1,5 hektara bir kişinin isabet 
ettiği açıklanmaktadır. Arkadaşlar, toprak cü-
zülere bölündüğü takdirde verim düşer iddia
sını niye yaparlar, bilmiyorum. Ziraat Vekâle
tinde halen vazifeli bâzı şahısların da bu iddi
ayı ileri sürdüklerini işitmekteyiz. Ziraat Ve
kâletinde pekçıok kıymetli şahıslar mevcut ol
duğu halde belki de böyle beyanlar verecek, 
raporlar hazırlayacak yerlere herhalde politik 
tesirler altında karar veren kimseler getirili
yor ki, mühendis olmuş, ilim ışığı altında hâ
diseleri tetkik etmekle yükümlü şahıslar bu reali
teleri gizlemeye çalışıyorlar. Biz bâzı yerlerde 
elindeki toprağının alınmaması için hiçbir mu
kaddesatı tanımayan bâzı şahısların vekâlete 
tesir ettiğini hattâ, Türk çiftçisi adına yanlış 
fikirler verdiğini tesbit etmiş bulunmaktayız. 
Bunların beyanlarına göre, Tarım Bakanlığı
nın Anayasanın emrettiği Türkiye'deki toprak 
düzensizliğini düzenleme, bizim anladığımız 
mânada toprak reformu yazma görevinden 
kaçması, birtakım tesirler altında olmuştur. 
Yoksa herhalde bugünkü Hükümet te, dünkü 
Hükümetlerde olduğu gibi, memleketin kalkın
ması için muhakkak ki çaba sarfetmektedir-
ler. İlmin ışığı altında hâdiseleri incelesek ve 
kararlarımızı ona göre versek birçok hatâlar
dan uzaklaşmış oluruz. 

Şimdi plânın amaçlarından, bahsedilirken ya
ni 3 ncü sayfayı okumuşsunuzdur. Birinci parag
rafı o kadar güzel ki, buna iştirak etmemeye im
kân yok. Hakikaten Türk Milletini medenî mil
letler seviyesine ulaştırmak, demokratik düzen 
içerisinde yükseltmek vesaire... Bunların hep
si çok güzel ama, bunları ne ile yapacağız? Şu 
plândaki rakamlarla yapmaya imkân yok ve 
bugünkü Türk Milletinin ıstırabını da - biraz 
önce bir arkadaşımızın beyan ettiği ıgilbi - he
piniz bir bölgeden gelmiş insanlarsınız en az 
benim kadar bilen insanlarsınız. Ama ımuay-
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yen, kalıplaşmış düşünceler altında değil, hü
manist bir görüş altında tetkik edersek daha 
kolay bir neticeye varacağız ve bu dertleri da
ha kolay halletmeye çalışacağız ve hallede
bileceğiz. Ben sizlere birkaç rakam arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye^de tarım 
arazisinde ekmeğini kazanan fakat topraksız 
çitfçiler olduğunu biliyoruz. Bunların Mabet
leri bölgelere göre değişiktir. Ben Köy İşleri 
Bakanlığının bir araştırmasından arz ediyo
rum. «Köy envarter etütlerine göre Kars - Ağ
rı - Van - Bitlis - Diyarbakır ve Hatay» adlı 
yayınlarda şöyle der: Reyhanlı'da toprakla uğ
raşan şahısların, geçimini buradan sağlayan 
şahısların % 66,6 sı topraksızdır. Ziraat mean-
leketindeyiz, % 66,6 topraksız başkasının top
rağında çalışarak karnını doyuruyor. Fatsa'da 
% 44,5 i Silvan'da % 49,8 i, Diyarbakır mer
kez ilçesinde % 62,7 isi, Cizre'de % 66,1 i, De-
rik'de % 60,8 i, Silopi'de % 00,2 si, Aşkale'de 
% 47,3 ü... 

Muhterem arkadaşlarım, («Başka yerlerde 
yok mu?» sesleri) Diğer yerlerde de var fa
kat en yüksek rakamlar bunlar diye aldım. 
Hattâ daha fazla teferruata inmek imkânı 
yoktur, gayet tabiî huzurunuzda bu mümkün 
Değildir. Şu rakamları kıymetli arkadaşları
mızın birçoğu bilirler. Kendi arazisi olmayan 
yerde gelişi güzel bir düzen içinde bir sosyal 
sigortası yok, herhangi bir hakkı yoktur. Fa-b-
rikada çalışan işçiler, gibi grev hakkı da yok. 
Her haktan mahrumdurlar. Sağlık denen bir 
sigorta ile, doktorla da hiçbir ilişkisi olmayan 
bîr memlekette yüzbinlerce insan topraksız ola
rak yaşıyor, biz hâlâ Tarım Bakanlığındaki 
beyanları söylüyoruz. Zirai reform yapacağız, 
d.'yoruz. Ne yapacağız? Toprağın verimini ar
tıracağız. Nasıl yapacağız bunları? Halen Tür
kiye'deki çiftçilerin, toprak sahiplerinin 1/5 şi 
zıraate düşen millî geliri yani rakamını tam 
olarak ifâde edemiyeeeğim, huzurunuzu fazla 
işgal etmemek için almıyorum; beşte bir, yani 
% 46 veya % 49 unu alıyor. Dörtte beşi de 
geriye kalan % 50 küsuru paylaşıyor. Yine 
sizlere şu rakamları arz edeyim; Amerika'dan 
A 1 D nin getirdiği Profesör ENOSıS'un rapo
runa göre küçük çiftçilerin yılda aile başına 
düşen gelir 1 040 liradır. Orta çiftçiler 7 750 
lira büyük çiftçiler ise 41 340 lira kazanmak-
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tadırlar. Çiftçilerimizin durumu bu. Yalnız bu
nu diğer sektördekilerle mukayese edersek, 
söyle bir neticeye varıyoruz; halen geçim dar
lığı çeken ve Personel Kanununu getirmeye uğ
raştığımız ve bu suretle biraz dertlerini hafif
letmeye çalıştığımız memur ve hizmetlilerin 
yıllık 6 780 lira, küçük esnaf ve ücretlilerin 
3 990 lira, tüccar ve sanayiciler ise 94 600 li
ra olarak alıyorlar. Millî gelirden yıllık hisse
lerine düşen payın bu olduğunu göz önüne ge
tirirsek, çiftçilerimizin durumunu yine bildiği
niz gibi, sizlere bilmediğiniz bir şeyi söylemi
yorum ama, fikirlerimi kuvvetlendirebilmek 
için tekrar etmek zaruretini hissediyorum. 
Çiftçilerimizin durumunu çok daha iyi anlamış 
oluruz. Deminki arayıp bulamadığım rakamı-
da, çiftçilerimizin 1/5 tarım sahasındaki top
rağın % 61,5 ğunu işlemekte... 

BAŞKAN — Sayın Mete müddetiniz dol
mak üzeredir. Görüşlerinizi bağlayınız lütfen. 

MUSLİKİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarım, Beş Yıllık Plân
da zirai krediler konusunun iyi işlenmediğini 
bunun önümüzdeki yıl mutlaka ele alınması lâ
zım geldiğine işaret edip geçeceğim. 

Türkiye'deki zirai kredinin kısaca bir nok
tasına temas edeyim. Türkiye'de özel sektöre 
1964 yılı beşinci ayı sonu itibariyle, Türkiye'
de bankaların özel sektöre açtığı krediler top
lamı 10 122 000 O00 liradır. Zirai kredi, 
2 232 000 00O dır. Ticari krediler ise, 
5 927 000 000 u bulmakta diğer, 1 919 000 000 u 
ise, küçük esnaf vesair kredileri teşkil ediyor. 
Millî gelirin % 41 ini sağlıyan çiftçiye açılan 
kredi iki milyar, buna mukabil, sayı itibarıyla 
çok az olan tüccara açılan kredi altı milyar 
civarındadır. Bu kredi dengesizliğinin gideril
mesi hepimizin temennisi olsa gerek. Yalnız, 
Hükümetin bu konuya eğilmemesi tenkidi mu
cip bir hâl. Temennimiz bu hususta çalışmalara 
başlanmasıdır. Burada huzurunuzda arz etmeme 
imkân yok. Nasıl kredi sağlanabilir. Ziraat 
Bankasının Plasmanı nasıl artırılabilir bunla
rın iyi etüt edilmesi şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, çiftçi dertleri çok
tur, bunlardan birisine daha temas edeyiım. Zi
raat alet ve makinalarmm ucuz olarak Türki
ye'ye getirilmesinin zaruret olduğu bir gerçek
tir. Vakıa bâzı tüccarlar buna karşı bâzı şey
ler neşrettiler. Ama, biraz haksızlık yaparlar. 

Tüccarlar sermayesi olan işbilir insanlardır. 
Muhakkak ziraat alet ve makinalarmı getire
rek kendi geçimini sağlamak zorunluğunda de
ğil, iş bilen, parası olan insan başka sahalarda 
da kazanabilir. Yani siz tüccar sınıfını mah
vetmek mi istiyorsunuz, diyorlar. Yok eyle 
şey arkadaşlar. Zaten hepsini birden almaya 
imkân yoktur. Hiçolmazsa % 40 mm, 60 mm 
Zirai Donatım Kurumu marifetiyle getirilmesi 
lâzım. Teferruata gireceği için, rakam vermiye-
ceğim. % 35 istihsale tesir edecektir,. % 35 
ucuzlatacaktır. Türkiye'de tarım alanında elde 
ettiğimiz ürünlere % 35 tesir edecektir. Bu nok
taya temas edip, bir de orman konusunda 

BAŞKAN — Bu konuyu bir cümle ile ifade 
ediniz lütfen. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (.Devam
la) — Hemen hemen bir cümle olacaktır, biti
riyorum. 

BAŞKAN — Bir hayli verilen müddeti geç
tiniz. 

MÜSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Haklısınız efendim. 

Şimdi bugünkü, orman uygulamasında bâzı 
noktalarda ormanlık bölgede yaşıyan halk ya
rarına olmadığını işaret edeceğim. Hemen kısa 
olarak ifade edeyim ki, Kanundaki tarif dışına 
Anayasa'daki, hem de orman tarifinin dışına 
çıkılmamak şartı ile tahdit haritalarının yeni
den yapılması bir zaruret olduğu kanısında
yım. Yeniden tahdit haritaları yaparken ko
misyonlara ormancı, hukukçu, ziraatçı üyeden 
gayri, ziraat odası üyesi bir de ihtiyar heyeti 
üyelerinin katılması da gerçekleri daha iyi gös
terir. 

Şimdi mulhterem arkadaşlar, bir cümle ile 
orman mevzuunu bitirmek isterim. Mevcut ka
nun hükümlerine göre bir yerde orman olup 
olmadığını Tarım Bakanlığı tâyin eder. Bir şa
hıs mahkemeye gittiği takdinde mahkeme Ta
rım Bakanlığından sorar. 

Tarım Bakanlığı, Başmüdürü, İşletme Mü
dürlüğü, bölge şefliğinden sorar. Bazen bakım 
memuruna kadar ki, - hunu (birçok yerlerde tesıbit 
ettim. - buranın orman olup «olmadığı husu
sunu tesıbit ettirmeye çalışır. Bakım memuru 
rapor yapar, ormandır, orman haritası içinde
dir veya değildir diye ona göre karar verilir. 
Bütün bu hususların halkı ıstitraba sevk ettiğini 
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biliyorsunuz arkadaşlarım. Bu hususların da 
bu önümüzdeki beş yıl zarımda bunun düzel
tilmesi şarttır, kanaatindeyim. 

Sonra arkadaşlarım, bir yerin orman olup 
olmadığı hususunun yeniden tahdidi yapılırken, 
tarıma elverişli olan yerler hangileridir? Hattâ 
vaktiyle harita içersine lüzumsuz olarak alman 
ve 80 - 90 seneden beri sürülen araziler de harita 
içinde kalmıştır. Bunların da düzeltilmesi orman 
bölgesinde yaşıyan vatandaşlarımızın ıstırabını 
biraz hafifletecektir. 

Vaktinizi işgal ettim, özür diler hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Ziya Ayrım'da 
buyurun. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 
sayın senatörler; İkinci Beş Yıllık Plânın, Birinci 
Beş Yıllık Plâna nazaran daha mükemmel hazır
landığı hepimizce malûmdur. Bu plânın hazırlan
masında emeği geçen teknisiyen arkadaşlarıma 
huzurunuzda teşekkür ederek sözlerime başlıya-
cağım. 

İkinci Beş Yıllık Plânın, Birinci Beş Yıllık 
Plândaki aksaklıkları nazarı itibara alarak hazır
lanması gerekirken, bâzı hususlarda aynı para
lelde gidilmesi nazarı dikkati çekmektedir. Haddi
zatında kalkınma devamlı olacaktır. Aslında hız
lı ve dengeli oluşu en büyük amacımızdır. Plân 
kaynakların belli sektörlere teksifi yerine çeşitli 
alanlara dağtılması, yatırımların az gelişmiş böl
gelere yöneltilmesi, kamu hizmetlerindeki alt ya
pı yatırımları ile sosyal yatırımların gelişmemiş 
bölgelere öncelikle götürülmesini öngörmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda da aynı konular ele 
alınmıştı. Netice malûm, enfrakstrüktür ve sos
yal yatırımlar hariç sektörler arası mal akımı ve 
bölgelerarası ekonomik denge bakımından im
kânsızdır. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde de 
özel söktörün az gelişmiş bölgelere yatırım yap
maya yanaşmaması, kamu sektörü tarafmdan 
yapılan sosyal hizmetlere ait hastanelerimizde 
doktor noksanlığı hattâ üç dört yıldır sosyalizas
yon bölgesi olarak ilân edilen sağlık evlerinin 
doktor yüzü görmeyişi, Doğuda ziraat ve veteriner 
için yapılan büyük binaların, büyük ve ihtiyaçtan 
fazla oluşu, suni tohumlama için yapılan binala
rın birer lüks apartman durumunda bulunuşu 
nazarı dikkati çekmektedir. Diğer taraftan böl
gelerarası eşitlik, fert başına düşen millî gelir 
seviyesi ve yaşama standardı yönünden düşünüle

bilir. Yatırımların dengeli dağılışı için bâzı 
tedbirlere başvurmak lâzımdır, ^öyle ki, vergi
den muafiyet, kredi tevziinde öncelik, uzun va
deli, az faizli kredilerin az gelişmiş bölgelerdeki 
müteşebislere tanınması lüzumludur. «Yatırım
ların sektörlerarası dağılımı konusunda kaynak
ların belli sektörlere teksif edilmesi yerine, çeşitli 
alanlara dağıtılacaktır.» ifadesinin iktisat ve 
plâna uyınıyacağı kanaatindeyim. 

Bu konuyu böylece kaydettikten sonra nüfu
sumuzun ekseriyetinin iştigal ettiği tarım sektö
rünün plândaki yetersiz sorunlarına değineceğim. 
Nüfusumuzun % 70 ini teşkil eden köylünün millî 
gelirimizdeki payı % 30 nisbetinde, diğer taraf
tan geri kalan nüfusumuzun % 25 i millî geliri
mizin % 70 payını almaktadır. İşte en büyük 
dengesizlik burada kendisini göstermektedir. Bu
gün sanayi mamulleri ile uğraşan kişiler, işlet
meler, zirai işletmelerine nazaran 4 - 5 misli 
daha kârlı durumdadırlar. İkinci Beş Yıllık 
Plânda yatırımlarım sektörlerarası tevziinde 
plânlamanın iyi bir tercih yapmadığı kanısın
dayım. Şöyle ki, tarımsal ürünlerimizin artışı
nın istihsal artışını esas alarak hesaplanmatmta-
sı gerekir. Tarım ürünlerinin nüfus artışı, ge
lir elastikiyetine bağlı olarak hesaplanması, 
diğer 3 ncü bir faktör de imalât sanayiinin lüzum 
göstermiş olduğu meselâ içki sanayii, dokuma
cılık sanayii, dericilik sanayii için lüzumlu 
hammaddenin yetiştirilmesi esasına göre he
saplanması gerekirdi. İkinci Beş Yıllılk Plânda 
zirai ürünlerimizin artışında % 3 ile % 6 lık 
bir oranın demin bir arkadaşınım ifade ettiği 
şekilde, tarım saktörüne ayrılan yatırım payı
nın az olması sebebiyle takkuk edemiyeceği 
ve imalât sanayiinin lüzumlu hammaddesini 
yetiştiremiyeceği kanısındayım. Diğer bir mühim 
husus da İkinci Beş Yıllık Plânın hedef ve stra-
tejisinim tarım bölümünün ilkeler kısmının bi
rinci maddesine, «tarımsal gelişme programla
rı bu sektörün üretiminin hava şartlarına bağ
lılık derecesini ^azaltmak amacı ile yöneltile-
cöktir, denilmektedir; Aslında haklı gibi gö
rünen bu görüşün tarım dâvamızın hallinde bi
rinci husus olarak ele alınması asrımızın tek
nik ve bilim görüşü ile bağdaşamaz. Hele Tür
kiye ziraatının gelişmesini bir kalemde hava 
şartlarına bağlamak insafsızlık olur. Her şey
den evvel çiftçilerimizin amprik bilgilerle zi
raat yapması yerine bugümkü tekniğin icabet-
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tirdiği ölçüler ve bilinçlerle istihsalimizi bugün-
ıküniin birkaç misline .çıkarmak imkân dahilin
dedir. Meselâ, bugün Konya ovasında çiftçile
rin yeraltı sularından fazla faydalanması, Muş 
ovası çiftçilerinin ise hemen hemen hiç fayda
lanmaması, Konya ovası çiftçileriniu teknik bil
gi balkımından, Muş'a nazaran önde bir durum
da olduklarının bir misalidir. Diğer taraftan, 
Adana çiftçilerine sonara 64 (buğdayının geçen 
yıl 60 ton getirmek suretiyle deniyerek bun
dan iyi bir netice alınması ve bu yıl Hüküme
tin 20 000 ton buğday ithal etmesi de bunun 
'en iyi bir delilidir. O halde her şeyden evvel bu
lgun biz çiftçilerimizi bugünkü teknik bir bilgi 
lile mücehhez kılacak "şekilde onarmalıyız. Bil
hassa zirai eğitime çok önem vermeliyiz. Hat
tâ zirai eğitimde yalnız köylüyü değil, köylü 
dediğimiz bilhassa köylü kadınlarımızın eği
timine önem verirsek öyle zannediyorum .ki, 
istihsalimizde artış olacaktır. Evet bugün, plâ
nımızın rakamlarının baktığımız zaman meselâ 
Türkiye'deki yağmurlu senelerde gelişme hızı 
% 7 ve 6 olarak seyretmektedir. Bunu ilk gö
rüşte yağmura bağlıyoruz falkat, bugün bilgili 
bir ziraat yapmak suretiyle, Orta - Anadolu'da 
da normal randıman alındığı Devlet Üretme 
Çiftliklerinde yapılan hesaplarla gözükmekte
dir. Amasya 'daki Devlet Üretime Çiftliği buna 
misaldir. Bunun 10 - 15 senelik bilançolarının 
üzerinde durulduğu zaman, hakikat meydana 
çıkar. 

Diğer taraftan, ıgübre kullanmak da, bu
gün bâzı vilâyetlerimiz vardır ki, meselâ Kay
seri vilâyeti, Doğu vilâyetlerinin hepisine mu
adil suni gübre almaktadır. Bu hal Kayseri 
çiftçisinin teknik bilgi ile mücehhez olmasının 
bir delilidir. Biran için memleketimizn her ta
rafının barajlarla donatıldığını farz et
sek bile istediğimiz randımanı alamrya-
cağımız aşikârdır. Bundan yıllarca evvel 
Konya ovasında yapılan Çumra Barajının bil
gisizlik yüzünden, yapılan sulama neticesin
de arazilerin çoraklaştığı hepinizin malûmu
dur. O halde, suyun bir yere girmeden evvel 
muhakkak teknik bilginin o ımımtakaya girme
si şarttır. Bu bakımdan ilkelerin birinci mad
desindeki hava şartlarına bağlamak değil, ra
sat, teknik bilgiler hususuna önem vermemiz 
lâzımdır. Her ne kadar bu yıl ki zirai yayın 

kısımda % 15 bir artış varsa da bu kifayet
sizdir. Bunun daha fazla olması gerekir. 

Ziraatimizin bir kolu olan ve bilhassa geri 
kalmış bölgelerimizin başlıca -geçim kaynağını 
teşkil eden hayvancılığımızın lâyikı ile gelişe-
miyeceği plânın tatbikinden anlaşılmaktadır. 
Birinci Beş Yıllık Plânda, demin arkadaşlar 
ifade ettiler, hayvansal ürünlerin artışının 
% 31 olması iâzımgelirken, % 13 olması, ke
simin 2,6 milyoın ton olması İâzımgelirken % 40 
nisbetinde tahakkuk etmesi, mera ıslahında 
% 10 tahakkuk etmesi, hayvan ihracatında % 32 
noksan tahakkuk etmesi iyi hususlar değildir. 
Hele biz tahakkuk etmesini istediğimiz husus
larda bâzı durumlar vardır ki, bundan tatbikat
çılar belki haberdardırlar. Muhterem arkadaş
larım, bakıyorsunuz bir yerde bir mera ıslahı 
veya suni tohumlama şeyi vardır. Bu tahak
kuk etmiştir. Fakat, haddizatında meselâ bir 
teknik elemanın 30 000 liralık mefruşat aldığını 
söylersem hayret etmeyin. Bu da yatırımlar içi
ne giriyor. Acaba bunu plâncılar kontrol edi
yorlar mı? Bunların ölçüleri nedir? Bu tatbikat 
olarak böyledir. Bugün Devlet vasıtalarında, 
yani otomobillerde radyonun kullanılmaması 
söyleniyor. Bakın otomobillere, radyosu olmı-
yan otomobil yok. Ama, bunu nereden alıyor, 
bir taraftan bulup oraya uyduruyor. O halde 
bunları kontrol etmek lâzımdır. Benim istir
hamım şudur: Plâncıların bilhassa bölgelerde 
kontrollarını sıklaştırması ve hakikaten ıimemle-
ketin istihsaline faydalı olmıyan yatırımlardan 
kaçınması gerekmektedir. Yurdumuz tabiî şart
ları bakımından komşularımıza nazaran hay
vancılık mahsulü bakımından tekel bir bölge
dir. Yani, bütün komşularımız bizden hayvan 
mahsulü talebinde bulunmaktadırlar. O halde, 
biz hayvancılığa gereken önemi verirsek dövk 
tasarrufumuz artmış olacaktır. İkinci Beş Yıl
lık Plânda hayvan hastalıklarından mütevellit 
zararın % 1 nisbetinde azalacağı ifade edil
mektedir. Demin Sayın Türker arkadaşım 2,5 
milyar liralık bir hayvan telefatının olduğun
dan bahsettiler. Muhterem arkadaşlarım, biz 
bir hafta evvel buradan bir kanun geçirdik. 
Bu kanunla veteriner hekimlere 10 000 000 li
ralık bir tazminat veriyoruz. O halde % 1 hay
van telefatının önlenmesini az görüyoruz. Bu 
muhakkak % 3 veya % 5 e çıkarılmalıdır. Bu 
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suretle millî gelirin zayi olması önlenmelidir. 
Diğer bir husus da hayvan telefatının bir se
bebinin de salgın hastalıklarından olmasıdır. 
Muhterem senatörler, bizim köylerimizde haki
kat şudur ki, pek az bir kısmı hariç vatandaş
lar tam öleceği zaman doktora geliyor. Bizim 
köylümüz hayvan sağ iken nereden gelip aşı 
yaptıracak?., O halde her şeyden evvel bunun 
bir çıkar yolu vardır. Veteriner 'hekim arkadaş
lar bütün köyleri bir programa bağlıyarak mu
hakkak koruyucu aşıları zamanında yapsın
lar. Artık bunları gelip de ihbar edecek mi, et-
miyeeek mi bunun üzerinde durulmasın. Hayvan
cılığın gelişmesi için mera, kredi, fiyat politi
kasının düzenlenmesi, hayvan hastalıklarından 
korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için
dir. 

Muhterem senatörler, hakikaten bugün 
memleketimizde kaçakçılık olmaktadır. Bunu 
hepimiz kabul edelim. Yalnız (kaçakçılık iki 
surette oluyor. Birisi resmî kaçakçılık, diğeri 
gayriresmî kaçakçılıktır. Resmî kaçakçılık kur 
farkı dolayısiyle olan kaçakçılıktır. Bunun üze
rinde plânlamanın durması lâzım idi. Hattâ 
plânlama, Birinci Beş Yıllık Plândaki % 32,4 
nisbetinde bulunan hayvan ihrac-atının azalma
sını kaçakçılığa bağlıyor. Peki bunun tedbirle
ri ne olacaktır, İkinci Beş Yıllık Plânda? Bu
nun üzerinde durmak gerekir. 

Hayvan mahsûllerimiz istihsali zikzaklıdır. 
Fakat bu mahsûllere olan ihtiyaçlarımız düz 
bir doğru şeklindedir. Demin bir arkadaşımı
zın dediği gibi Trakya'da süt iki liradır. Fa
kat, Doğuda da süt 50 kuruşa. Yani, Ankara'-
daki su fiyatına. Fakat, bütün mesele oradaki 
sütün büyük merkezlere naklidir. Yalnız sütün 
bulunduğu mevsimleır de muayyendir. O halde 
bu hayvan mahsûllerini değerlendirmede lâyik 
olan önemin verilmesi lâzımdır. Piyasa hay
vancılığı fertler için yapılmaktadır. Bilhassa 
kredi tahsislerinde piyasa hayvancılığının baş
ka şekilde ferdî hayvancılığın başka şekilde des
teklemesi lâzımdır. 

Son olarak Beş Yıllık Plân her sene prog
ramlarla tahakkuk ettirilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi millî eğitim 
bakımından bir hususa değineceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, görüşlerinizi 
toplamanızı rica ederim. 

ZİYA AYRİM (Devamla) — Benim kendi 
kazamdan, nahiyemden misâl vereceğim. Muh
terem arkadaşlarım, 'benim bir nahiyem var, 33 
köyü vardır. Şimdi sizlere soruyorum bu 33 
köyde "kaç tane okul olsa beğenirsiniz... Muh
terem arkadaşlarım, iki tane okul var, 33 köy
de iki okul; Pernavut nahiyesinde. Ben de 3 se
neden beri senatörüm, 33 köyde 2 okul var, 
«vatandaş Türkçe öğren» deniyor. Bununla 
Türkçe öğrenilmez, bununla kalkmılmaz, poli
tik mülâhazalar uzun yıllar değil, bölgeler 
•arasında, vilâyetler içerisindeki okul dağılım
larını ve yatırımlarını bile muhtelif istikametle
re doğru yöneltmiştir. O halde programlar tes-
bit edilirken, bilhassa bu hususlara da riayet 
edilmelidir. Meselâ bir taraftan okul nisbetd 
% 90 iken bende % 15. O halde önce ben 
% 90 a geleyim, ondan sonra % 100 e doğru gi
delim. Yoksa bu haksızlık oluyor. Plânda bu 
hususlara riayet edilsin. Kime veriliyor bu yet
ki? Vilâyetlerdeki genel meclis üyelerine. Na
sıl ki burada ben gitmedim, bilmiyorum, Yük
sek Hâkimler Kuruluna tâyinler yapılırken cep
lerden - listeler çıfearılıyormuş, ben filânı 
tâyin ettireceğim, sen de şunu şunu... Haydi ya
palım. Tıpkı bu pazarlık gibi orada da sen be
nim kazaya bir okul ver, ben de seninikine ve
reyim. Olmaz beyefendiler böyle durum. Daha 
kaç sene böyle Türkçe bilmiyerek duracağız. 
Buna bir hal çaresi bulunmalı; bu plânda zik
redilmelidir. İşte ben plâncı arkadaşlarımın gez
melerini bu bakımdan arzu ediyorum. 

Plânın memleketimiz için hayırlı olmasını 
temenni eder; hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak bir 
hususu G-enel Kurula arz etmeye mecburuz. Bir 
kifayet takriri geldi. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Bir dakika, oylamıyorum, oy-
lasanı tahmin ediyorum netice istihsal edilecek. 
Yalnız, Genel Kuruldan Başkanlık olarak müd
detin 10 dakikaya indirilmesini rica edeceğim. 
Çünkü, yarın Hükümet saat 10,00 da cevap ve
recek. Bugüne kadar elimize gelen 24 geriverme 
takriri vardır; bunlar üzerinde takrir sahibi, 
Hükümet ve komisyon adına görüşmeler yapı
lacak ve biz bunu yarın bitirmek mecburiyetin-
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deyiz. Bu 'zoranluk karşısında elimizde konuşa
cak olan arkadaşlara bir imkân sağlamak ba
kımından, konuşma müddetinin 10 dakikaya in
dirilmesini Yüksek Heyetiniz tensibederıse, bi
zim de mesaimizin bitmesine bir saat vardır ve 
bu müddet için bütün arkadaşlarımıza imkân 
veririz. («Kaç kişi var?» sesleri) Burada 8 
kişi var efendim. Kifayeti oyladığımız takdir
de mesaimizi bir saat kısmış olacağız, Başkan
lık olarak bu fikir içinde olduğum için önü
müzde bulunan 60 dakika içimde birçok arka
daşımıza görüşme imkânı veririz. Başkanlık 
Divanı olarak bir imkân sağlanması yönünden 
bendeniz konuşmaların 10 ar dakika ile kısıt
lanması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Berkol. 10 dakika olmasını istirham 
ederim. Bütün hassasiyetimle bunu takibede-
ceğim ve bu saat yediye kadar bütün arkadaş
ların konuşmalarını sağlamak gayesiyledir. 
Buyurun efendim. 

HALÛK BERKOL (İstanbul) — Muhte-

4. — DEMEÇLER 

4. Polonya Halk Cumhuriyeti Parlâmento 
Heyetinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunu ziyaretleri dolayısiyle Başkanın söylevi. 

BAŞKAN —• Sayın Berkol bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın Senato Başkanımızın davetlisi ola
rak, Türkiye'ye gelmiş bulunan Polonya Halk 
Cumhuriyeti Diyet Meclisi Başkanı Ekse-

3. — GÖRÜŞÜLEN İ! 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/658; Cum
huriyet Senatosu 3/590) (S. Sayısı : 949) 

HALÛK BERKOL (Devamla) — İkinci 
5 Yıllık Plânın 172 nci sayfasında «sağlık 
teşkilâtı» paragrafı altında ve son fıkrasın
da şöyle deniliyor; «1 nci 5 Yıllık Plânda ka
mu sektörüne ait sağlık hizmetlerinin tek 
elden yürütülmesi öngörülmüşse de bu husus 

rem Başkan, çok kıymetli senatörler; hepimiz 
biliyoruz bâzı prensipler konuyor, bâzı ka
rarlar almıyor, plân yapılıyor, kanunlar çı
karılıyor ve bu kanunlar bir sistemin ışığı 
altında da tatbike geçiliyor. Bu tatbikatta ya 
muvaffak olunuyor, , ya olunmuyor. Muvaf
fakiyet elde edilmediği takdirde elbetteki, 
bâzı yeni yeni usuller aramak, bâzı yeni pren
siplere göre icabederse kanunlarda, tadilât 
yapdması gerekir. Alıyoruz, ilk 5 Yıllık Plânı; 
lk 5 Yıllık Plânda sağlık konusunda sos
yalleştirme prensibi üzerinde durulmakta ve 
bu şekilde çıkarılmış olan Sosyalizasyon Ka
nununun ışığı altında tatbikata geçilmesi 
derpiş edilmektedir. Bu 5 yıl geçiyor, her 
sene yeni yıllık plânlar da bunun tatbikine 
gayret ediliyor ve neticede görülüyor ki, sos
yalleştirme muvaffak olmuyor. Bu kısa za
man içinde bunun nedenleri üzerinde durmama 
elbetteki, imkân yok. Ama Adalet Partisi 
Orupu adına bütçe görüşmelerinde yaptığı
mız konuşmada bu hususta enine boyuna za
ten izah etmiş bulunuyoruz. 

VE SÖYLEVLER 

lâns Czeslaw Wyceek Başkanlığındaki 15 par
lâmento üyesi Senatomuzun çalışmalarını izle
mek üzere Meclisimize gelmiş ve yerlerini 
almış bulunmaktadır. Takdim ederim. (Al
kışlar.) 

Senatomuz adına kendilerine ve heyet üye
lerine hoş geldiniz derim. (Alkışlar) Bu
yurun Sayın Berkol devam edin. 

•5LER (Devam) 

gerçekleşmemiştir.» Demek ki, yine 1 nci Beş 
Yılbk Plânda derpiş edilmiş olan bir ikinci 
husus da, yine tatbik edilememiştir, yine mu
vaffakiyete ulaşılmamıştır. Şimdi, alıyoruz bu 
defa 2 nci 5 Yıllık Plânın hedef ve stratejileri 
hususunda 25 inci maddesinde yine sosyalleş
tirme derpiş ediliyor. Alıyoruz 2 nci 5 
Yıllık Plânının sağlık bahsini yine orada ba
kıyoruz ; sosyalleştirme tatbikatı, hastanelerin 
tek elden yürütülmesi, yönetilmesi şimdi bu
nun yanında yine biliyoruz, bir döner ser
maye ile idare keyfiyeti vardır, Full - Time sis
temi vardır. Full - Time sistemi hastanenin ken-
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dişinin hekimlerine verdiği munzam ücreti ken
disinin temin edebilmesi gayesi ile kurulmuş bir 
sistemdir. Şimdi karışıklıklar var, muhtelif sis
temler var. Halbuki, gönül arzu ederdi ki, bu 
birinci beş yıllık tatbikattan sonra sağlık konu
sunda en başta şöyle denilsin; ilke olarak böyle 
denilsin, netice olarak böyle denilsin; sağlık sis
teminde idareci olan hangi kurum olursa olsun, 
isterse Sağlık Bakanlığı olsun, ister Sosyal Si
gortalar Kurumu olsun, ister başka her hangi 
bir kurum? ama tek sistem tatbik edilsin. Mu
hakkak, tek elden idare etmek değil, tek .sistem.. 
Bu tek sistem 'ne olabilir? Bu tek sistem de an
cak ve ancak genel sağlık sigortasına istinade-
debilir. Bu var. Finansman kısmında yani, sos
yalleştirme hususundaki finansmanın tatbiki 
kısmında küçücük bir bahis ayrılmış ve orada 
deniyor ki, «'Finansman ve bir sosyal güvenlik 
hizmeti, sağlık harcamalarının finansmanı için 
bir kaynak olarak genel bir sağlık sigortasının 
kurulmasına kademeli olarak başlanacaktır» 
Ama bu kadar karışık bir sağlık plânı mevcut 
oldukça, sistem teke irca edilmedikçe, - yönetim 
değil - hiçbir zaman şu finansman bahsinde kü
çücük iki satırı işgal eden kademeli olarak ku
rulan genel sağlık sigortası tatbik edilemiyecek-
tir, tahakkuk etmiyecektir. Şimdiden ademi mu
vaffakiyete mahkûmdur. 

Binaenaleyh, derhal bu bahsi kapatmak için 
şunu arz edeyim ki, bu söylediklerimizde, bu 
görüşlerimizde haklı olduğumuzun en bariz de
lili, daha günün konusu haline gelen daha dün 
gelen, evvelsi gün gelen aynı Hükümetin için
deki iki bakanın çelişmesi. Burada iki bakanın 
hiçbir suitaksiratı yok. Eğer kabahat sistemin 
konulmamış olmasında ve maalesef şu İkinci 
Beş Yıllık Plânda da bu sistemin tevarüs ettiril
memiş bulunmasmdadır. Bir taraftan Sağlık Ba
kanı diyor ki, ben bu işi alacağım, tek elden 
yürüteceğim, öbür taraftan Sayın Çalışma Ba
kanı da haklı bir endişe içinde nedir bu endişe? 
Çünkü böyle bir söz istismar ediliyor. Mevzu 
izah edilmiş değil. Çünkü, tek elden yürüteceğim 
dediği zaman Sağlık Bakanı, zannediyor ki, bi
zim işçi kardeşlerimiz, işçi teşekküllerimiz Sağ
lık Bakanlığına yani Devlet onların kurmuş ol
dukları bu Sosyal Sigortalar Kurumuna ait has
taneler derhal onların elinden alınacak, onların 
hizmetleri geri kalacak. Çok isterdim bu husus
ta bir parça daha etraflı konuşabilmek. Ama bu 

çelişmelere mâni olabilmek için tek sistemin kon
ması gerekirdi. Çok kısa olarak yine arz ediyo
rum, inşallah kısmet olursa bir değiştirge öner
gesi verip, yarın Heyeti Umumiyenizce tasvibe-
dilirse, bir de ilâç sanayii konusunda bekliyo
rum, konuşma imkânını bulacağım. Zira, ilâç sa
nayii konusunda da görüyoruz ki, çok sevdiğimiz 
ve yerinde lüzumuna yüzde yüz kaani bulundu
ğumuz yabancı sermaye ilâç konusunda yine Bi
rinci Beş Yıllık Plânda birçok hükümler olması
na rağmen, iptidai madde imalinden ziyade ne
reye gitmiştir, müstahzar imaline gitmiştir. Bu 
husus İkinci Beş Yıllık Plânın metninde mevcu-
dolmasma rağmen, tedbirler bahsinde daha ev
velki plân kitaplarında bariz olarak zikredilmiş 
ve fakat ta.tbik edilememiş olmasına rağmen, ted
birler bahsinde a'çık olarak konulmamış bulun
ması da bize ayrıca üzüntü vermektedir. Çünkü 
her şeye rağmen bizim için mühim olan memle
ketimizin menfaatleri olduğuna göre, elbetteki 
bu ilâç bahsinde de bize faydalı olacak yabancı 
sermaye, yine Yabancı Sermaye Kanununun bi
rinci maddesinde derpiş edilmiş bulunan şu kay
da göre yani, yatırım yapılacak teşebbüsün mem
leketin iktisadi inkişafına yararlı olması düşün
cesi ve fikri içerisinde iptidai madde imaline 
doğru yöneltilmesi şarttır. 

Zamanın kısalığı dolayısyle mâruzâtımı bu 
kadarla bu şekilde kesmek mecburiyetindeyim. 
Her şeye rağmen, her sene bütçelerde bu fikri
mizi, bu kanaatimizi ifade etmek suretiyle genel 
sağlık sigortasının kurulması hususunda, büyük 
gayretler sarf etmeyi, elbette ki kıymetli arka
daşlarımızla birlikte bu işi memlekete kazandır
mak vazifesini edinmemizin zaruri olduğu kana
atiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Plânın memleketimize hayırlı olmasını canı 
gönülden niyaz ederim, hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan?. Yok. 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata?... Yok. 
Sayın Ali Hocagil?... Yok. 
Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı?... Buyurun. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muh
terem Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; 
İkinci Beş Yıllık Plânın üzerinde kıymetli ar
kadaşlarım değerli fikirlerini beyan etmiş bu
lunuyorlar. Şu kısa zamanda benim maruzatım 
kıymetli arkadaşlarımın üzerinde durmadıkları 

— 266 — 



C. Senatosu B : 74 20 . 6 . 1967 O : 2 

ve plânın tatbikatında benim için, bence en lü
zumlu olarak gördüğüm ve plânda da mühimce 
yer işgal eden kalkınmada insan unsurunun 
üzerinde- kısa da olsa maruzatta bulunmak ve 
plân tatbikatının bihakikin icra ve ifası, insan kud
ret ve görüşü, onun fikri, onun fazileti, onun ah
lakıyla kabili telif olacağı ciheti nazara alınma
dan, bilhassa plânda tatbikatı yapacak olan 
insanları tam ve kâmil kabul ederek, işe yolun 
çıkmazından girmiş olması beni müteessir etmiş 
olduğu için ki, kısaca bu mevzu üzerinde du
racağım. 119 000 000 000 m üzerinde bulunan 
bir yatırımı ihtiva eden ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânımızda, tatbikata geçildiği zaman 
bu 119 milyarın % 50 nin üzerindeki yatırım 
sekreter ve memur maaşlarına ve buna taallûk 
eden fuzulî masraflar içerisinde kaybolup git
mektedir. Bunun için, Beş Yıllık İkinci Plânın 
ve bundan sonra gelecek üçüncü beş yıllık plân
ların tatbikatına esas ittihaz edilecek verimli 
bir çalışmayı temin edecek insanların yetiştiril
mesinde zaruret vardır. Bütün arkadaşlarımın 
her gün gördüğü ve bildiği gibi bu muazzam büt
çe ve yatırım için ayrılan bu paralar yerinde, 
mahallinde masruf olarak sarf edilmemektedir. 
119 milyara mal olacak olan İkinci Beş Yıllık 
Plânın hedef ve stratejisinde kalkınma döne
minde takibedilecek politikalar sayılırken aynen 
şöyle denilmektedir : «İktisadi gelişmeyi sağla
mak ve arzu edilen kalkınma hızına erişmek için 
imkânları ve kaynakları en iyi bir şekilde kul
lanmak esastır. Bu kaynakların başında gelen 
insan faktörünün geliştirilmesi eğitim yolu ile 

belirli bilgi ve kabiliyetlerle teçhiz edilmesi ge
rekmektedir.» Doğru. Fakat, beyin mesabesinde 
olan insan unsurunun ehemmiyeti burada bu ka
dar veciz şekilde kabul ediliyor. Bu, insanın 
maddi vücudundan ziyade, bizim fazilet ismi 
verdiğimiz mânevi teçhizat yönüne yönelmiş bir 
eğitimi göremiyoruz. Bir vücut ne kadar mü
kemmel ve kudretli olursa olsun, başında akıl 
yoksa bu kudret ve kuvvetinden bir fayda elde 
olunmaz, belki de zararlı olur. Plân tatbikatın
da vazife alacak kimselerin her şeyden evvel mü
kemmel, ahlâki faziletlerle mücehhez olan kim
seler olması iktiza etmektedir. Şu konuşmalarım
la her hangi bir kimseyi veya bir sınıfı istihdaf 
etmiş değilim. Kasdım, âtiye muzaf şu güzel va
tanımızda huzur ve saadetin temini ancak mü
cerret maddi insanların değil, bedenden ziyade 

ruhi faziletlerle teçhiz edilmiş insanlarla kabil 
olacağı hususunun hükümetlerce de kabul edile
rek bunların yetiştirilmeleri yoluna girmelerini 
temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı görüşlerinizi bağ
lamanızı rica ederim. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. Biz Türk evlâdını kederde, 
sevinçte milletçe birleşir, hizmetten şevk alır, 
çok çalışır, yorulmaz, vazife onun için bir aşk 
haline gelir, gece - gündüz çalışan kimseler ola
rak görmek isteriz ve ecdat böyle idi. Meşhur 
alîm Edison'a dostunun biri şöyle söyler; «Sizi 
çok çalışıyor ve yoruluyor görüyorum. Neden 
dinlenmek istemiyorsunuz?» diyor. Edison'un 
verdiği cevap aynen şöyledir; «Ben hayatta hiç 
yorulmadım, benim en zevkli hayatım beni ça
lışır gördüğünüz zamandır.» der. İşte istediği
miz, böyle çalışkan, faziletli insanlar hiçbir za
man fedakârlıktan çekinmiyecekleri için, bun
ları yetiştirecek eğitim çarelerinin bulunması ve 
bu mânevi müeyyideler altında yetiştirilecek 
okulların temini ve bilhassa hiç olmazsa mevcut 
olanların programlarımızda bilhassa işaret edil
mesi, ezcümle 222 sayılı İlk Tedrisat Kanunun
da sarahaten belirtildiği gibi bu vatanın evlâtla
rının ahlâklı ve milliyetçi olarak yetiştirilmesi 
üzerinde ehemmiyetle durulması ve plân hedef
lerinin eğitimde bu esasların nazarı itibara alı
narak tahakkuk ettirilmesini bilhassa istirham 
edeceğim. Ve bu hususta her ne kadar plân tasa
rısında kısa kelimelerle bâzı vaitlerde bulunul
muşsa da, bu arz ettiğim hususları da nazarı iti
bara alarak, Türk evlâdının faziletli olarak ye
tiştirilmesini temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bozcalı. 
Efendim Polonya Heyeti Senatomuzu terk 

etmektedir. (Alkışlar) 
Sayın Bozcalı, lütfen bağlayın. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (Devamla) — Plâ

nın memleketimiz ve aziz milletimiz için hayırlı 
olmasını temenni eder, Yüce Senatoyu hürmet
lerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mukadder Öz-
tekin'de. Buyurun, efendim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz bu 
plân görüşmelerinden şahsan fazlası ile fay
dalanmış olmanın şükranını Senatoda az da ol-
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sa bir konuşma imkânı sağlandığı için arzı 
faydalı buluyorum. Bu fırsattan istifade ede
rek bir temennide bulunacağım. En mühim me
seleler bidayette grup başkanvekilleri tarafın
dan geniş zaman israfı suretiyle kullanılıyor 
ve biz üyelere vakit geldiğinde zaman tahdi
de geçiliyor. Zaruri olarak biz de fikirlerimizi 
arz etmekte güçlük çekiyoruz. Badema bu kabîl 
mühim müzakerelerin sayın grup başkanvekil-
lerimizin, hangi partiden olursa olsun temen
nim hepsi içindir, üyelerine de konuşma fırsat 
ve imkânı da verirlerse faydalı olur kanaatin
deyim. Bendeniz temas edeceğim konuların hiç 
birine temas edemiyorum, Sadece bir tanesine 
edeceğim, on dakikayı kullanmak için. O da 
bu boğaz köprüsü mevzuu. 

Sayın arkadaşlarım; Amerika'ya bir seya
hatimde New Orleans'ta bir köprü gördüm, 
46 kilometre uzunluğunda. Bu köprü-46 kilo
metre, 27 mildir; oradaki vatandaşlar tara
fından yapılmış. Amerika'ya ayağı uğrıyan 
arkadaşlar temenni ederim bu eseri görsün
ler, espirisi güzel. New Orleans'm üzerinde bü
yük bir göl var. Bu gölün çevresini dolaşmak 
için 150 mil bir mesafe katetmek lâzım. Gölün 
öbür tarafında olan vatandaşlar düşünmüşler, 
biz demişler her gün bu 150 mili yapacağı
mıza aramızdan toplıyarak bir köprü yapa
lım. Bu köprüyü bir anonim şirket ile idare 
edelim ve hesaplarını, kitaplarını yaptıktan son
ra 46 kilometrelik bu köprüyü gölün bu ucun
dan öbür başına kadar yapmışlar ve bu köp
rüden geçtim. Yani, tevatür olarak arz etmi
yorum, 10 senelik bir amortisman ve itfa sü
resi tanıdıkları bu köprü sekiz senede kendi
ni itfa etmiş, hattâ bu arada kendi fotoğrafla
rına bir de üniversite yapmışlar ve oradaki va
tandaşlar üniversiteden ücretsiz faydalanıyor, 
diğerlerinde ücret ödüyorlar. Şunu söylediler; 
«Bu köprü öyle bir ihtiyaca cevap verdi ki, biz 
ikinci bir köprüyü de yanma yapmak istiyoruz, 
özel sektör olarak.» 

İstanbul gibi her Türkün ikinci vatanı sa
yılan sevdiği bir bölgeye bir köprüyü çok gö
recek kadar kıskanç, bir duygu ile konuşmu
yorum. Fakat bu memleketin dar ve mahdut 
imkânlarını üretgen alanlara sevk etmeden 
önce, İstanbul gibi bir şehre 1 000 000 000 lira 
ki bu rakamın da sıhhatine şahsan kaani de-
ğıHm; çünkü, umumiyetle bizde proje ve keşif 

bedelleri iş başladıktan sonra mühim miktar
da artar. Buradaki idareci arkadaşlarımızın 
çoğu da bunu bilirler. Ben 23 senelik idare 
hayatımda hiçbir projenin gösterilen keşif be
deli ile bittiğini görmedim. Daima % 20 
ilâve keşifler ve bu artar gider arkadaşlar ve 
bu köprünün de kaça malolacağı belli değil. 
Onun için, eğer İstanbul'a hakikaten hepimi
zin arzu ve temennisi veçhile bir köprü lâzım 
ise, geçit hatlarını ücretle tarifelendirmek 
suretiyle böyle bir teşebbüse ilk evvelâ İs-
tanbuHu vatandaşlarımız iştirak etsin. Bu
nun kârlı ve verimli olduğuna kaani olan di
ğer vatandaşlar da pekâlâ yatırımlarda bulu
nabilirler. Üretken olmıyan alanlara yapılan 
yatırımlar memleketin diğer yerlerinden bek
lediğimiz faydalarıda küçültüyor. Bir misâl 
olarak arz etmek isterim. Çukurova bölge plân
lama projesinin eğer bu dokuz büyük proje içe
risine ithali kabil olsaydı memleket ekonomi
sine sağlıyacağı faydalar yine Plânlama Teş
kilâtı ile AID nin üç sene süre ile Adana'da yap
tığı bir rapora müsteniden arz ediyorum: Çu
kurova da ekili arazinin ortalama brüt üreti
mi değeri sulanan ve sulanmıyan beraber 1962 
yılında hektar başına 1900 Türk Lirası civa
rındadır. Mâkûl bir derecede düzelmiş res
mî hizmetler ve gerekliliği doğrulanmış bir 
yatırım programının uygulanması var sayılırsa, 
bu ortalama 1967 yılında yaklaşık olarak 2 500 
Tl. hektar başına; 1972 de 3 500 Tl. sı ve 
1977 yılında 4 600 Tl. sına çıkması gerektir. 
Çukurova'nın ekili arazisinin toplam üretim de
ğerinin 1967 de 2 700 000 000 Tl.; 1972 de 
3 900 000 000 Tl. sı ve 1977 de yaklaşık olarak 
5 300 000 000 Tl. sim bulması gerektir. Türki
ye'nin toplam üretimi içinde Çukurova'nın payı 
1962 de % 9 dur. Bu pay 1967 yılında % 10, 
1972 de % 12 ve 1977 de % 14'e yaklaşacak
tır. Bu bölge plânlaması rakamları, hattâ bi
raz Önce bir arkadaşı da burada gördüm Plân
lamadan, üç sene süre ile hazırlanarak yapılan 
ciddî etüdün bir mahsûlüdür, ben zamanın dar
lığı sebebi ile detayına girmiyeceğim, İstanbul 
a 2,5 milyar liralık bir köprü yatırımı yeri
ne Çukurova'daki yatırımları tahakkuk etti
rilirse artan üretim ile her sene bir köprü ya
pılabilir arkadaşlar. Üretken yatırımlara 
önem verilmesi noktasında sözümü bağlıyo
rum, hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın İsmail Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — S a y ı n 

Başkan, sevgili arkadaşlarım; ben şu anda bir 
üzüntümü tesfoit etmek istiyorum. Beş Yıllık 
Plânda bu milletin beş yıllık kaderi yatar, ha
zırlanmış bulunan 77 sayılı Kanuna göre bu, şu 
Senatoda altı günde görüşülür. Kaldı ki, bizden 
evvel konuşmuş bulunan grup sözcüleri arka
daşlarımız da bizim gibi konuşacak ve etüt yap
mış arkadaşlara fırsat vermezler. Birbirine ce
vap beyan ederler. Günlerdir hazırlanırsın, şu
raya gelir Beş Yıllık Plân üzerindeki konuşma
ları on dakikaya sığdırırsınız. İnsafınıza sığı
nıyorum. Bu beş yıllık milletin kaderi on daki
kada görüşülemez. 

Bunu tesbit ettikten sonra benim konuşa
cağım mevzular kendime göre çoktur. Derinliği
ne 'bir tetkikat yapmıştım fakat, nasibolmadı. 
Yalnız köy ve köylü meseleleri üzerinde görüş
meyi zaruri hissederek görüşlerimizi on dakika
ya sığdıracağım. 

Sevgili arkadaşlarım; bugün 'hepiniz biliyor
sunuz ki, kalkman memleketlerde uyanan arzu
lar vardır. İşte bugün Türkiye'de ıı vanan ar
zuları İkinci Beş Yıllık Plânın üçüncü cildinin 
52 nci sayfasında görmekle kendimi bahtiyar ad
dediyorum . 

Köv ve köylü meseleleri; bundan önceki B^s 
Yıllık Plânda, da köy ve köylü meseleleri varsa 
da yalnızca bir parantez ioine alınmış ve böy
lece kalmıştı. Busrünkü Plân, bu 52 nci sayfa
sından 83 ncü sayfasına kadar köylünün değir
menine kadar düşünmüş, bunları tahakkuk etti
rirse kendimi bahtiyar addedecepim. 

Sevsrili arkadaşlarım, dertli kövHürmn ıstı
raplarını dile getiren bu Plânda buna emek ve
ren arkadaşlara huzurunuzda teşekkür eder 
kendilerine saygılarımı sunarım. 

Sevgili arkadaşlarım, bugüne kadar bir erer-
çem ifade etmek istiyorum, Türkiye'nin c/o 75 
nüfno-nnu teşkil eden, d iwr 'bir devim1 P 
32 000 000 imandan 21 000 000 ilâ 24 000 000 
insanr temsilen bulunan kövlünıüzün ve bu
rada yasıyan insanların bir mümessili, onların 
bir temsilcili voktu, simdive kadar. Bundan 15 
gün evvel, İs Kanununu görüştük, sevgili arka
daşlarım; ben bu Karma Komisyonda bulunu
yordum. İşverenler sendikası, işçi sendikaları: 
işçilerin haklarını savunmak için Komisyonda 

yarışa giriyorlardı. İşte 21 000 000 insanı da 
temsil edecek bugünkü Beş Yıllık Plânda yer 
almış bulunması sebebiyle ben şahsan kıvançlı
yım, aziz arkadaşlarım. Onların derdini bilmiyen, 
onların derdini yaşamıyan , onların nasıl oldu
ğunu bilmiyen buna deva bulamaz, sevgili arka
daşlarım. Aynen Plânda şöyle deniyor : «Tür
kiye'nin artan gelir ve refahının bugüne kadar 
devam eden dengesizliklerini de giderici yönde 
ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak köy hal
kının paylarını almaları sağlanıyor,» Demek ki. 
İkinci Beş Yıllık Plân dahi bir dengesizliği tes
bit ediyor ve bu dengesizliği giderebilmek için ye
ni hükümler getiriyor. Sevgili arkadaşlarım, şu
rası bir vakıadır; ben yine bir gerçeği tesbit 
^tmek istiyorum, bunun başka şekilde anlaşılma
masını istirham edeceğim, İkinci Beş Yıllık Plân
da köy ve köylü mevzularına bu kadar yer veril
miş bulunmasının biraz da sefedbi, Cumhuriye
tin ilânından sonra, köyde doğmuş ve onun ıstı
rabını yaşamış ve halen de yasıyan bir insanın 
Başvekil olmasında buluyorum. Bu eok ehem
miyetlidir aziz arkadaşlarım. Bunu sövle ifa-
ode etmek isterim sevgili arkadaşlarım, 
h^men bir şey ifade etmek istiyorum. Bundan 
bir ay Önce diyebilirim ki, bir kövün yo
lunu açmak üzere vali, diğer partili arkadaşlarla 
birlikte grayder ve dozerle birlikte Ibir kö.ve 
vol açma merasimine gittik. O yer inanın sanki 
mahşeri bir kalabalıktı, sanki o yer bir düğün 
veri idi sanki o yer bir dergâh yeri idi. Gravdcr-
lor yolu açmaya başladığı andan itibaren 90 lık 
ihtiyarlar ağlıyorlardı. Kendilerine sordum; 
vetmiyor mu şimdiva kadar döktüğünüz bu göz 
yaşları, yeter dedim. İhtiyar bana aynen söyle ce
vap verdi: «Evlâdını» dedi, «benim dökülen bu 
göz yaşım acı göz yaşı değildir, acı göz yasları 
tarihte kaldı, mazide kaldı. Ben bu yolsuzlumun 
acısını çeken 90 yaşındaki ihtiyar, 17 yaşındaki 
vavrum kışın hastalanmıştı, doktora, götüreme-
dim, doktoru da oğluma getiremedim. Onun ve
fatı sebebiyle acılarım tarihte kaldı. Şimdiki 
göz yaşlarım ise sevinç göz yaşıdır. Günkü, ben 
ömrümün son baharına gelmiş bir ihtivanın. 
Bu yoldan ömrüm belki kifayet etmiyecek iki 
defa gidip gelmiveceğim. Fakat, ibenden sonra 
gelecek olan evlâtlarımın çocukları ölmiyecek ve 
onlar acı eekmiyecek. İşte bunun için sevinç 
göz yaşı döküyorum» dedi. O halde, muhterem 
arkadarım şunu ifade etmek isterim, 22 gün önce 
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Pazar günü, ömründe idare lâmbasından başka 
şey yakmıyan kazamıza ve köyümüze Enerji 
Bakanı ile birlikte gittik. Onlara enerjiyi getiren 
kurdelâyı kestik. îşte o zaman yine köylüler kar
şımda; bakıyordum bütün samimiyetimle söylü
yorum, inanın, hep ağlıyorlardı, bu sevinç göz 
yaşı idi. O halde sevgili arkadaşlarım, istirham 
ediyorum, bu memleketin bünyesinin esasını teş
kil edenlere başka bir şey getirmiyoruz, nihayet 
bir hizmet: götürüyoruz, yol götürüyoruz, su gö
türüyoruz; bundan dolayı da sevinç göz yaşlarını 
döken bu 20 ilâ 21 000 000 insanın birlikte se
vinç göz yaşlarını hep beraber iktidar ve muha
lefet olarak muhabbet haleleri içerisinde birlikte 
götürelim aziz arkadaşlarım. Bu hepimizin ar
zusudur, buna inanıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Plân bir dengesizliği 
tesfoit etmiştir. Milletin tek bir arzusu var, o da 
bugün tahakkuk etmiştir, elhamdülillah. Millî 
iradeyi, memleketin kaderine hâkim kılmaktır. 
Millî iradeyi bu memleketin kaderine hâkim kı
larken, sosyal adaleti de milletin kaderine hâ
kim kılmak şeklindedir. îşte bugün, şu bir va
kıadır ki - gönül isterdi ki, Tahsin hocam bura
da bulunsa idi - evvelki gün Bütçe Karma Ko
misyonunda konuşurken, çdk güzel bir mevzua 
temas etti ve 'benim gözlerimden yaş akmasına 
sebeboldu. Dedi" 'ki, arkadaşlar; «Biz şehirli ola
rak başkayız, bunu kabul edelim. Kanunları ya
pan biziz.» Ben şuna inanıyorum , arkadaşlarım. 
insanlar beşeri hislerle doludur fıtrmda, yara
dılışında vardır, ilk defa kendisini düşünür. Bn 
bir vakıadır. Fakat bu kendini düşünme bizde 
dozu az olsun da yavaş yavaş bu hizmetleri müş
terek olarak götürüp, aradaki dengesizlikleri gi
derelim. Bakın dengesizliklere; o kadar basit ve 
açıktır ki, şehirlerde milyonlar bulunur ve mil
yoner insanlar bulunur. Bir zengin bütün cami
lerin imam kadrosunu verecek kadar servete 
sahiptir. Ama senelerdir şehirlerde bulunan 
imam kadrolarının, müezzin kadrolarının para
sını Devlet öder, benim 4 hanelik, 30 hanelik 
köyümde imam kadrosunun parasını köylü öder. 
O da ancak senede bir defa hasat zamanı imam 
gelir, sırtında kendir heybe ile bunları toplar. 

BAŞKAN — Sayın ismail Yeşilyurt, görüş
lerinizi bağlamanızı rica edeceğim. 

ISMAÎL YEŞİLYURT (Devamla) — Efen
dim, 10 dakika içerisinde bu konuşmaların bitmi-
yeeeğine inanıyordum ben. 
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Şunu belirtmek isterim ki, bu dengesizliklerin 
giderilmesinde müşterek olalım, birlik olalım, be
raber olalım. Muhabbet haleleri içerisinde bunu 
birlikte yapalım aziz arkadaşlarım. Beş Yıllık 
Plânın mutlaka memlekete hayırlı olmasında 
ve şimdiye kadar konuşulan şuradaki sözlerde 
eskiden olduğu gibi bir tenkid bulunmaması ve 
bunların yapıcı ve onarıcı olması seböbijde de 
ayrıca kıvançlıyım. Ben şunu ifade etmek iste
rim ki, Türk Milleti hayatiyetle doludur. Onları 
temsil eden bizler de ve ibu Plânı hazırlıvan 
Plâncı arkadaşlar da hayatiyetle doludur. Bu ha
yatiyetle dolu olan insanlar normal ömür içeri
sinde, normal zamanda Türkiye'nin kalkınması 
için hep beraber... 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bağlamanızı ri
ca edeceğim. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Peki 
efendim, bitiriyorum. ... Hep 'beraber birlikte ça
lışarak istenilen hedeflere ulaşmasında gayret 
gösterilmesini rica eder, bu Plânın memlekete 
hayırlı olmasını gönülden diler, hepinizi saygıyle 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Savın Yeşilyurt'un beyanında 
yer alan ve Senatoda görüşme müddeti dol ayı-
siyle ifade ettiği bir hususu Başkanlık olarak ce
vap vermek mecburiyetindeyiz. 77 sayılı Kanun 
her iki Meclisin iradesi ile çıkmış ve bu irade 
neticesi 20 gün Plân Komisyonunda, 6 gün Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda, üc gün ge
nç; Plân Komisyonunda ve sekiz gün Mecliste ol
mak üzere Beş Yıllık Kalkınma Plânının üze
rinde parlâmentoların ve kendi bünyesi içeri
sinden çıkardığı Karma Komisyonun 37 gün gi
bi bir çalışması ve emeği bahis konusudur. 

Söz Sayın Azmi Erdoğan'da, Buyurunuz. 
AZMt ERDOĞAN (Diyarbakır) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, 10 dakika gibi kısa bir 
zaman içinde hangi bir mevzuu ele alırsanız alı
nız bunu ne isliyebilirsiniz, ne de derdinizi anla
tabilirsiniz. Bununla beraber daha evvel konu
şacağım için bir hazırlık içinde idim. Bu hazır
lığı varım saate göre avarlamıstTm. K ^ n ^ ı 90 
dakikaya göre tanzim ettim, şimdide 10 dakika-
va göre tanzim etmek fiyatını dnTvi T-vniamô -ı-n̂  

Şimdi, ikinci Beş Yıllık Plân hedefleri tet
kik edildiğinde, ki ancak nirengi noktalarına 
temas e'dip, satırbaşları kadarı ile anlatabil
mek imkânı hâsıl olacak. Ne diyor? «Hür bir 
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ortama, güvenliğe, sıfata erişmek için Türk 
Milleti demokrasi içinde yaşamayı, iktisâdi ve 
sosyal kalkınmayı demokratik yollardan ve 
karma ekonomi düzeni içinde gerçekleştireceği, 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesine ulaşmayı gaye edinmiştir.» 
Güzel. «Kalkınma milletin anatercihlerine ve 
arzularına uygun olarak hazırlanacaktır. Kar
ma ekonominin kuralları göz önünde bulundu
rularak kamu sektörüne emredici, özel sektö
re de yol gösterici şekilde fertlerin teşebbüs 
gücünü ortaya çıkarıcı ve geliştirici ölçüde ola
caktır.» Şimdi bunlar, üzerinde saatlerce ko
nuşulmayı icabettirecek mevzulardır. Elimiz
de bulunan İkinci Beş Yıllık Plân, bu strate
jide tesbit edilmiş olan hedeflere bizi götüre
cek nitelikte midir? Esas münakaşa mevzuu 
olacak nokta burasıdır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, her şeyden 
evvel şunu arz etmek isterim ki, az gelişmiş 
ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında farkın ne 
olduğunu, kısa bir ifadeyle diyelim ki, yani 
gelişmemiş, sanayii eşmemiş milletlerle, gelişmiş, 
sanayileşmiş milletler arasındaki olan meziyet
lerin bir ifadesidir, bu iktisadi kalkınma keyfi
yeti. İktisadi kalkınma gelişmemiş ve sanayi-
leşmemiş ülkelerde fertlere mesut bir imkân 
hazırlamak maksadına matuf olarak hazırlan
mış birtakım dokümanlardır. 

Şimdi, hal böyle olunca pek tabiî birtakım 
prensipler, birtakım ilkeler, birtakım görüş
ler ile bu plân hazırlanacaktır. Bugün iktidar 
partisi olan A. P. nin görüşlerini pekâlâ ifade 
edecektir, bu. Buna kimsenin bir diyeceği yok. 
Birtakım görüşler getirecektir, siyasi felsefe
sini ortaya koyacaktır. İşte bu siyasi felsefe
sini ortaya koyduğu vakit, özel sektörü mü 
olacaktır, karma ekonomi şeklinde mi hareket 
edecektir; bunların hepsini açık olarak belirt
mesi icabeder. Nitekim, bunlar gayet açık bir 
şekilde belirtiliyor. İşte bunun üzerinde fikir 
yürütmek lâzım. Bunun izahını yapmak lâzım, 
bunun münakaşasını yapmak lâzım. Yoksa 
efendim, şu tabloda böyle olmuş, şu tabloda 
böyle olmuş.. Bu plân hazırlanmıştır, bu plân 
tatbika girecektir. Tatıbika girdiği vakit acaba 
bu plân hedeflerine bizi ulaştıracak, plânda 
gösterilmiş olan tatbikat şekliyle biz bu hedef
lere varabilir miyiz, varamaz mıyız? Biz ke
sin olarak kanaatimizi ifade ettiğimiz vakit, 

bu plânın getirmiş olduğu prensipler içinde biz 
maalesef hedeflere ulaşamıyacağız. Sosyal ada
letten bahsedilmiştir. Sosyal adaletin aynı za
manda fırsat eşitliği ile beraber olması şarttır. 
Bu olmazsa olmaz. Sosyal adaleti hiçbir yerde 
tatbik edemezsiniz. Neden edemezsiniz? Çünkü 
sosyal adaletin tatbiki için, evvelâ bir ehliyet 
lâzım, evvelâ buna gönülden inanmak lâzım. 
Sosyal adaleti bu nitelikte olmıyan bir cemi
yette biz hâlâ bekleriz. Bir misalle arz ede
yim. Senatomuzda vâki oldu; dün Sırrı Be
yefendi 2 saat konuştu, bugün ben 10 dakika 
konuşuyorum. (Gülüşmeler) Bunu gayet güzel 
olarak plânın görüşülmesine başladığımız va
kit ayarlıyaıbilirdik. İşte onun için ehliyet lâ
zım, biz bunun ehli değiliz. Meselâ burada. 
Binaenaleyh, ehliyet şarttır evvelâ. Bu ehliyet 
nasıl temin edilir? Bu ehliyet idari reformla 
temin edilir. İdari reform şarttır. İdari reform 
olmayınca, hiçbir vakit hiçbir reformdan hayır 
bekliyemezsiniz. Bunun için de misaller arz 
edebilirim ve nitekim pek çok misaller hazırla
mıştım. Fakat maalesef zaman yok. 

Şimdi, ikinci bir noktaya geçmeme müsaa
denizi rica edeceğim. Bu plân bize ne getiri
yor? Bu plân hakikaten 5 yıl içerisinde mem
leketimizin iktisadi kalkınma safhasına mu
ayyen bir noktaya kadar götürecek. Ama dert
ler bu mudur, ihtiyaçlar bu mudur ? Hayır ih
tiyaçlar çok daha mütenevvidir ve bugünkü mo
dern asrımız birçok ihtiyaçları meydana geti
rir, fertleri birçok ihtiyaçlar karşı karşıya bı
rakır. Şimdi, Beş Yıllık Plânın bir hususiyeti 
de beş yıl içinde bir çerçeveyi ortaya koymak
tadır. Beş yılın ötesini maalesef engellemiştir. 
Bu gayet tabiî böyle olacak. Yani Türkiye de 
bugün biz mecburuz muayyen sahalarda, mu
ayyen hususlara öncelik vermeye. Bu önceliği 
vermediğimiz takdirde, hem televizyon yapar
sınız, hem köprü yaparsınız, hem sulama te
sisatı yaparsınız. Şimdi, sulama tesisatiyle, 
köprü ile, televizyonla; hangisine öncelik ve
receksiniz. Bunun ötesinde az gelişmiş bölge
lerdeki durumun ıslahı ne gibi tedbirler ala
caksınız ? 

Şimdi, bu takdim, takaddüm keyfiyetini na
sıl yapacaksınız? Bunu yaptığınız zaman eğer 
bölgeler arasında bir müsavatı temin etmezse
niz bu tam mânasiyle plânlı bir kalkınmayı, 
yurdun bütün bölgelerine şâmil bir iktisadi kal-
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t ınmayı temin etmiş kimseler olarak kendinizi 
addedebilir misiniz? Şimdi bir tek şey söyli-
yeceğim; bölgeler arasındaki iktisadi kalkın
ma dengesini temin etmek için neler yapmak 
lâzımdır, plân bize bunu gösteriyor mu? Hayır. 
Yani, onun tahakkuku için hangi safhalardan 
geçeceğiz, hangi tatbikatı getirmişiz? Yok 
öyle bir şey. Bir verimlilik esası mevzuubahsol-
duğu takdirde, hiçbir vakit aız gelişmiş ülke
lerin durumunu kurtaramazsınız. Verim orada 
yoktur. Verim olmayınca bu esası kabul etti
ğimiz takdirde geri kalmış bölgelerle ileri git
miş bölgeler arasındaki fark Mâniıhaye devam 
eder. (A. P. sıralarından «devam etsin» sesi) 
Zatıâliniz «devam etsin» kabul ettiğiniz tak
dirde bendeniz kabul etmiyorum. Bunun âki-
beti de vebali de size aittir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir noktayı 
arz edeceğim. Muhterem arkadaşlar, muhte
rem Başbakan takdim konuşmasında; bir fik
rin fikir olarak vaz'edilişi başka, ondan son
ra tatbikata intikal ediş şekli başkadır. Eğer 
fikir olarak izaihıyla tatbikat .şekli de gösteril
mediği takdirde münakaşa hakikaten devam 
eder. Nitekim bugün de devam edecek. Şimdi 
az gelişmiş bölgelerle ona nazaran biraz daha 
geride olan bölgeler arasındaki dengeli kalkın
ma mevzuunda eğer gösterilen usuller bizi tam 
mânasiyle ikna ediyor ise, işte burada bizim de 
görüşlerimiz vardır. Meselâ, biz deriz ki, az ge
lişmiş bölgelerin durumu ile, gelişmiş olan böl
gelerin durumu arasında yüzde nisbeti nedir? 
Bu yüzde nisbetini tesbit ettikten sonra, buna 
göre muayyen plân hedefleri ve bölümleri içe
risinde öncelik verilmediği takdirde bu farkı 
siz ortadan kaldıramazsınız. Bu nisbetler tes
bit edilmeden bölgeler arasındaki bu düzensiz
liği kaldıramazsınız. Ve bölgeler arasındaki 
düzensizlik kalkmadıkça da Türkiye'de millî 
birlikten bahsedemezsiniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Millî birlik yok mu memlekette 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan, görüşlerinizi 
bağlamamızı rica edeceğim. 

AZMÎ ERDOĞAN (Devamla) — Zaten gö
rüşlerim de bitiyor Sayın Başkan. Yalnız, söz
lerimden yanlış mâna anlamayın rica ederim, 
Sayın Kalpaklıoğlu. Sen herkese karşı apart

manda yaşadığın müddetçe, benim sana karşı 
haset hislerim olur bir defa arkadaşım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ıSaym Öztürkçine. 
Sayın Öztürkçine görüştükten sonra bir kifa

yeti müzakere takriri var. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkanı, muhterem arkadaşlarım, plânın tatbika
tında plâna ait kanun teklifleri ve tasarılar gü
nü gününe çıkartılmadığı müddetçe bu plân ne 
şekilde tahakkuk edecektir? Zira, Birinci Beş Yıl
lık Plânda öngörülen su ürünlerine ait kamun 
teklif ve tasarısı birinci dönemde 2,5 seneden faz
la gündemde kalmıştır. E, balık nesli tükendik
ten sonra, tirol almış yürümüş, bittikten sonra 
balıklar bu kanunun çıkmasında ne gibi millî 
menfaatler hâsıl olacaktır? Bu itibarla plâna ait 
kanunların öncelikle, ivedilikle ve her şeye tak-
dimen önce çıkarılmalıdır. Konut Kanunu, Arsa 
Ofis kanunu da böyle idi, bunlar da geldi... (A. 
F. den, Gecekondular Kanunu, mühim,, sesleri) 

Evet, gecekondu deyip geçme; gecekondular 
yarın harekete geçtiği vakit aklınız başınıza ge
lir. (Gülüşmeler) 

Bu itibarla demek isterim ki, Hükümetle Mec
lisin bu plânlara ait kanunları bir arada çıkar
masının zaruri olduğu kanaatindeyim. Dünün 
mevzuu olan 224 sayılı Kanun, yani sosyalizas-
vona aidolan bu kanun yürürlüktedir. Ve en mü
himi 30 ncu maddedir ki, bu da yürürlükte oldu
ğuna göre, yürürlükte olan bir kanun hükümleri 
dışında nasıl oluyor da birbirine bağlı, aynı Hü
kümetin ayrı ayrı bakanları birbirine zıt fikir
ler beyan etmektedirler? Bu zıt fikirlerin bu 
plânla ilişiği iş gücümüzü azaltmaktadır. İşçile
rimiz, acaba bizim hastanelerimiz ne olacaktır de
mek suretiyle fabrikalarda rahatlıkla çalışama
maktadırlar. Bu da plânın tahakkukuna mâni ol
maktadır. Demek isterim iki, vekilimizin her sö
zünün altında kanun olmalıdır. Kanun olmadığı 
müddetçe sarf edilen bir söz işgüeümüzü azalt
makta ve dolayısiyle plânın gerektirdiği para da 
bu suretle temin edilemiyecektir. 

İstanbul köprüsünden bahsedildi. Muhterem 
arkadaşlarım; İstanbul köprüsü bir lüks değil
dir. Bu elzam olan bir vasıtadır. Zira bu köprü 
İstanbul trafiğinin Sayın Başbakanımızın da bu
yurduğu gibi bir arteridir. Nasıl ki, bir vücutta 
arter olmadığı zamanda, arterler vazife görmedi-
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ği zamanda hayat kaim değilse, istanbul köprüsü 
de hu trafiğin arteridir ve (bu köprü olmadığı 
müddetçe de İstanbul trafiği daima aksıyacaktır. 
Bu para ölü bir yere sarf edilecek değildir. En 
kısa bir zamanda trafik akımının verdiği hızlılık 
dolayısiyle vasıtalar rahatlıkla gelip geçecek ve 
o vasıtaların ölü durumu en kısa bir zamanda ran-
tabl bir vaziyette kalacaktır. Bugün İstanbul tra
fiğinin aksaklığı yüzündendir ki, ağır vasıtalar 
gündüzleri istanbul'a gelememektedİT. Tasavvur 
edin ki, bir kamyonun, yüzlerce kamyonun bir iş 
günü İstanbul gibi bir yerde hapis kalması, bun
ların gerektiği şekilde verimli çalışmamaları el
bette boş durum sağlamaktadır. 

Aziz arkadaşlarını, Birinci Beş Yıllık Plân 
kitap sayfalarından dışarı çıkamadı. Birinci Beş 
Yıllık Plânın daima her yerde sözü yapıldı. Ama 
icraatını lâyıkı veçhile göremedik. İnşallah İkin
ci Beş Yıllık Plân tatbikat safhasında kitap say
falarından çıkar, halka, vatanımıza ve milletimi
ze lâyıkı veçhile hizmet eder. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine tarafından ve
rilmiş bir kifayeti müzakere takriri bulunmakla 
beraber görüşmek istiyen başka sayın üye bulun
madığı cihetle", tümü üzerinde vâki... 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ben söz isti
yorum... 

SUPHÎ BAT UR (Sinop) — - Ben de söz isti
yorum... 

BAŞKAN —• Sayın Batur mesai saatimiz bit
ti efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Görüşmek isti
yen başka üye bulunmazsa dediniz. 

BAŞKAN — Ben öyle söylüyorum, saatimiz 
bittiği anda söz istiyorsunuz, isiz de galiba mu
ziplik yapmak istiyorsunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyen var 
mı dediniz, ben de istediğimi söyledim. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Aleyhinde söz 

(istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim okunsun. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetinin kabulünü saygı ile 

arz ederim. 
istanbul 

Rıfat öztürkçine 

BAŞKAN — Takrir okundu. Takririn aley
hinde buyurun sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Pek muhterem 
arkadaşlar, plân ıgübi insan hayatında çok uzun 
sürede bir gelen memleket meselesini konuşuyo
ruz. 5 senede bir defa geliyor. Üçüncü Plânda 
muhtemeldir ki, birçok arkadaşlarımıza konuş
mak nasilbolmıyaeaktır. İtiraf etmek icabeder ki, 
parti sözcüsü arkadaşlarımız haklarını kötüye 
kullandılar, suiistimal ettiler. Bilhassa Fikret 
Gündoğan arkadaşımız kendileri yoktur, ama 
kötüye kullandığını söylemek isterim. Bir insan 
üç saat konuşsun, ama bir senatör 10 dakika ko
nuşsun. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Tasnif et
seydik bu sosyal adalete de uygun değildir. Bu
raya her çıkan sosyal adaletten bahsediyor. Ama 
hakkımızı da yiyor. Ben kifayetin öteden beri 
aleyhindeyim. Müsaade ederseniz bir kısa pasajla 
niçin kifayet aleyhindeyim onu söylemek iste
rim. 

Azmi Erdoğan arkadaşım konuşurken bir 
cümle kullandı, zabıtlardan okumadım, eğer ak
lımda yanlış kalmadıysa, bölgelerarası dengeyi 
sağlıyamazsan millî birlikten de bahsedemezsin, 
buyurdular. Yanlış kalmadıysa aklımda. Bunun 
elbette bir ağırlığı var, arkadaşlar. Hemen kifa
yete geçmek doğru olma;?. Şimdi ben de çıkıp 
Azmi Erdoğan arkadaşıma derim ki, doğrudur 
söylediğin. Doğrudur, eğer memleketin içinde 
denge muhafaza edilemezse bölge! erarasında, 
millî birliği tutmak hattâ, vatandaşı kucaklayıp 
tutmak zor olur, derim. Ama kendisine hemen 
söyliyeyim ki, şu plâna birkere bakarlarsa 15 yıl
lık bir perspektif içinde Doğu bölgesini kasdetti 
gibi geliyor bana, Keban Barajından itibaren Fı-
rata kadar 10 milyar lira yatırım var. Bu da gay-
rikabili inkâr. Bunu da düşünmek icabeder. İş
te bunun için diyorum ki, birçok sebepler var. 
Meselâ daha henüz geldi arkadaşlarım söyledi. 
Plân Dairesi geliyor kendisine göre oturuyor. 
İlmi birtakım tahlilleri vardır... 

BAŞKAN — Sayın Batur kifayet üzerinde 
efendim. Takrir üzerinde olacak, Plânlamadan 
değil. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Biz konuşa-
maymca, plânlama istediği kadar plân yapsın, 
kaç para eder? Ben de Sayın Başkana sorarım, 
senatör konuşamaz, mebus konuşamaz, plân da 
6 günde geçer, Fikret de uzun boylu konuşur, 
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biz de mütalâamızı söyliyemeyliz, plân güldür 
ıgüldür geçer. 5 sene elimiz, kolumuz başlı gezeriz 
burada. Azmi Bey arkadaşımızın söylediği de ga
yet doğrudur. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. Kifayetin aley
hinde oy kullanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlar, Sayın Ge
nel Kurul bu İkinci Beş Yıllık Plânda bugüne 
kadar taıkibedilen müzakere üzerimde en hassas 
durulmuş ve parti grupları üçer defa olmak üze
re görüşme yapmışlar, gruplar adıma konuşma 
yapan arkadaşlarımızın adedi 11 dir, gruplar 
adına takyit dışı. Şahısları adına konuşan arka
daşların adedi ise 42 dir. Sayın Batur 19,00 a 
bir dakika kala söz istemek suretiyle mutat me
saimizin bitmesi anında kendisi söz istediği cihet
le -imkân sağlanamamıştır. Eğer daha evvel söz 
isteselerdi mutlaka kendilerine de görüşme imkâ
nı sağlanırdı. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 1966 - 1967 İcra plânları
na dair yazılı soru önergesi, ve Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı (7/338) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

22 . 5 . 1967 
Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

1. 1967 icra plânı ile Denizli ilinde yapılma
sı öngörülen Millî Eğitim, Bayındırlık, Sanayi, 
Köy İşleri, İmar iskân, Tarım, Sağlık, Spor, 
Diyanet, Tapu Kadastro, Ulaştırma, Tekel yatı
rım ve hizmetlerinin detaylı listesinin verilme
sini, 

2. 1966 İcra plânıma dâhil olup yapımı yılı 
içinde bitirilemiyen veya ele almamıyan işler 
var mıdır? Varsa geri kalış sebeplerinin açıHan-
mıasmı saygı ile rica ederim. 

(SUPHİ BATUB (Sinop) — Sayın Başkan, 
siz, başka konuşacak var mı dediniz, ben de onun 
üzerine kalktım söz istedim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyem var mı deme
dim. Başka söz istiyen yok, dedim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Yok, dendiğini 
nereden biliyorsunuz . 

BAŞKAN — Bana söz istiyenler yazdırıyor
lar, İçtüzük; sarih, «ıSöz istiyenler sıra ile Baş
kana müracaat eder, yazılırlar.» der. 

(İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nıin önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşulmuş
tur. Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

21 . 6 . 1967 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,06 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 19 . 6 . 1967 

Sayı: 532 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Denizli Üyesi Hüseyin Atma
ca'nm yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

23 . 5 . 1967 gün ve 7936 - 04627/7 - 338 sayılı, 
Başbakanlığa muhatap Cumhuriyet Senatosu De
nizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm yazılı sorusu 
hakkında. 

1." 1967 yılımda Denizli ilinde programa alı
nan yatırım konularının bir listesi ilişik olanak 
takdim edilmiştir. 

2. 1966 yılı programında mevcut bulunup, 
yılı içinde bitirilmiyen yatırım konularının, prog
ramda öngörülen maliyetleri ile uygulama du
rumları ve uygulamada gecikmeye sebebolan 
âmilleri belirtir liste de ilişikte takdim edilmiş
tir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Bu yatırım konularından; 1 908 000 Tl. ma
liyetli Irgıllı sulaması ikmali işinin tasfiyesi ya
pılmaktadır. Tasfiye işlemini mütaakıp mevzu, 
yeni şartlar altında tekrar ihaleye çıkarılacaktır. 
^Sarayköy - Ahmetli köyünün, Büyük Menderes 
taşkınından korunması işi, 50 000 Tl. maliyetli 
olup 1967 yılına ertelenmiştir. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü tarafından ele 
alınan Tavas - Solmaz sulama kanalı ile Tavas -
Karahisar sulama kanalı işlerinin toplam mali
yeti 995 000 Tl. olup, 1966 yılı içinde 505 000 
Tl. ödenmiş, geri kalan kısmı 1967 yılında ikmal 
olunacaktır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Acıpayam 
Meteoroloji 'binası dış hat elektrik tesisi işi 
21 000 Tl. maliyetli olup, mütaahhit işi ikmal 
etmediğinden, süre uzatımı verilmiştir. 1967 yı
lında ikmal edilecektir. 

Orman Genel Müdürlüğüne ait 10 000 TL 
maliyetimde, 'Kurtluca köyü tavla binası ile, 
5 000 Tl. maliyetinde Kurtluca Muhafaza me
murluğu binasına içme suyu getirilmesi işinde, 
köy ihtiyar heyetince su temini konusunda ihti

lâf mevcuttur, halline çalışılacaktır. 207 000 Tl. 
maliyetli Çal - Çökelez dağının ağaçlandırılması 
mevzuunda da benzer şekilde ihtilâf mevcuttur. 

Âfet İşleri Genel Müdürlüğünün Sarayköy -
Uyanık, Merkez - Dereçiftlıik, Merkez - Kocabaş, 
Merkez - Yokuşbaşı köylerinde âfet evleri mev
zuunda, yer değişimi konusunda afetzedeler ile 
ihtilâf mevcuttur. Konut yerleri beğeni'lmedıiğin-
den, durum yeniden tetkik edilmektedir. 

Denizli Verem Savaş Dispanseri inşaatı 
692 000 Tl. olup, 1966 yılımda 338 000 Tl. har
cama yapılmıştır. Geri kalan kısmı 1967 yılında 
ikmal olunacaktır. 

Yol - Su Elektrik Genel Müdürlüğünce ele 
alınan Acıpayam - Alâaddin, Acıpayam - Darı-
veren, Çivril - Balçıkhisar projeleri toplamı 
857 000 Tl. olup, 1967 yılında ikmal olunacak
tır. Bunlardan, Çivril - Balçıkhisar elektrik işi 
ikmal olunmuş ancak, ehil eleman bulunmadığın
dan çalıştırılması ertelenmiştir. 

©ilgilerinize saygı ile arz olunur. 

Seyfi öztürk 
Devlet Bakanı 

SEKTÖR, (Proje sahibi), Proje adı 

DENÎZLÎ (Bin Tl.) 
1967 Proje Bitiş 

programı tu t an tarihi 

TARIM 
Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü : 
Yukarı Menderes projesi : 

Bağıllı sulaması ikmali 
Yenileme 

Topraksu Genel Müdürlüğü : 
Küçük su devalopman : 

Merkez - Ecirli - Develi - Pamukkale 
Merkez - Kmıklı 
Eski projelerin bakım ve onarımı 

Drenaj ve arazi ıslahı işleri : 
Çivril - Çetinler 

Toprak muhafaza ve Marza ıslahı işleri : 
Baklan 
Merkez - Kocakoru 
1966 yılından devreden projelerin ikmali 

Ziraat îşleri Genel Müdürlüğü : 
Yem bitkileri ve korungalık 
Toplu bağ tesisi 
Mer'a ıslahı tohum üretme tesis ve bakım ve sıvat çalışmaları 

385 385 

1 854 
500 

600 
240 
(800) 

2 408 
— 

600 
240 
— 

1967 
1967 

1967 
1967 
1967 

1967 

380 
360 

(4 000) 

158 
58 
38 

380 
360 
(-) 

158 
58 
38 

1967 
1967 
1967 

1967 
1967 
1967 
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SEKTÖR, (Proje sahibi), Proje adı 

Yabani zeytin ve zeytin aşılama 
Sıcak yastık demonstrasyon projesi 
Yabani Antep fıstığı aşılama 
Seyyar selektör, sabit selektör el triyörii, motor alımı 
Tohum temizleme evi 
Taşıt alımı 
Yabani meyva ağaçlarının aşılanması 
Toplu meyvacılık tesisleri 
Yayım makina ve malzemeleri 
Tavukçuluk ve arıcılık mak. ve malz. 
Yeşil yem silosu 

Acıpayam Devlet Üretme Çiftliği : 
D. Ü. Ç. Genel Müdürlüğü : 
Arazi ıslahı ve sulama 
Bağ, bahçe 
Zirai inşaat ve tesisler 

İMALAT (Dokuma ve giyim eşyası sanayii) 
Sümerbank Genel Müdürlüğü : 

Türk halıcılığı geliştirme pilot projesi 
ENERJİ (Elektrik) 
Etibank Genel Müdürlüğü : 

Güney trafo merkezi ü;; 
Denizli - Honaz ENH 
Güney - Bekilli ENH 
Bekilli trafo merkezi 
Çivril trafo merkezi 
Karahalli - Bekilli ENH 
Karahalli trafo merkezi 
Honoz - Bozkurt ENH 
Denizli - Tavas ENH 
Tavas trafo merkezi 
Tavas - Kızılcabölük ENH 
Bulden - Güney ENH 
Kızılhisar - Acıpayam - Akalan - Darıveren ENH 

Etibank Genel Müdürlüğü : 
Tavas - A. N. Kızılhisar ENH ve branşman fideri 
Bekilli - Ulubey ENH 

îller Bankası Genel Müdürlüğü : 
Acıpayam OG - AG şebeke 
Akalan OG - AG şebeke 
Bekilli OG - AG şebeke . 
Bozkurt OG - AG şebeke 
Çivril - Bulkaz H. H. şebeke 
Çal OG - AG şebeke 
Bozkurt - Çalkeber H. H. şebeke 

DENİZLİ (Bin Tl.) 
1967 

programı 

165 
3 
9 

148 
50 
55 
76 
93 
3,6 
62,5 
15 

510 
50 
85 

Proje 
tutarı 

165 
3 
9 

148 
50 
55 
76 
93 
3,6 
62,5 
15 

510 
140 
85 

Bitiş 
tarihi 

1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 

1967 
1971 
1967 

(1 300) (10 500) 1968 

558 
538 
800 
500 
149 
350 
199 
527 
784 
149 
88 
600 
100 

600 
262 

250 
250 
150 
150 
300 
— 
100 

1 

2 
1 

1 
2 

1 
1 

1 
1 

1 

058 
789 
634 
250 
400 
788 
300 
428 
013 
350 
200 
726 
350 

201 
092 

930 
560 
550 
880 
200 
660 
720 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1967 
1968 

1968 
1968 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1968 
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SEKTÖR, (Proje sahibi), Proje adı 

Çivril - Çıtak H. H. şebeke 
Darıveren OG - AG şebeke 
Dedeköy H. H. şebeke 
Denizler H. H. şebeke 
Güney OG - AG şebeke 
Honaz OG - AG şebeke 
inceler H. H. şebeke 
İsabey H. H. şebeke 
Kale H. H. şebeke 
Karahisar H. H. şebeke 
Kiralan H. H. şebeke 
Kızılcabölük OG - AG şebeke 
Kızılcaköy 
Kızılhisar OG - AG şebeke 
Tavas OG - AG şebeke 

DENİZLİ (Bin Tl.) 
1967 

programı 

250 
150 
200 
250 
200 
200 
250 
200 
300 
150 
150 
150 
200 
250 
350 

Proje 
tutarı 

950 
600 
820 
980 
850 
770 
990 
675 

1 330 
660 
770 
880 
800, 
990 

1 410 

Bitiş-
tarihi 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 

1. İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde göste
rilmiştir. 

2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 

1. İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde göste
rilmiştir. 

2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla üe ait toplam rakamlardır. 

1. İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde göste
rilmiştir. 

2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 
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SEKTÖR, (Proje sahibi), Proje adı 

DENİZLİ (Bin Tl.) 
1967 Proje Bitiş 

programı tutarı tarihi 

Enerji (Elektrik) 
Köy İşleri Bakanlığı (Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü 

Şirinköy köyü elektrifikasyonu 
Eskihisar köyü elektrifikasyona! 
Karakova köy elektrifikasyonu 
Korueak köyü elektrifikasyonu 
Yeniköy köyü elektrifikasyonu 
Küçükdere köyü elektrifikasyonu 
Irlaganlı köyü elektrifikasyonu 
Pamukkale köyü elektrifikasyonu 
Develi köyü elektrifikasyonu 
Akköy köyü elektrifikasyonu 
Çaltı köyü elektrifikasyonu 

ULAŞTIRMA (Karayolu ulaştırması 
T. C. Karayolları Genel Müdürlüğü : 

Dinar - Çivril geçit onarımı 
Sarayköy - Babadağ 
Çemenli - Muğla Hd. 

Köy İşleri Bakanlığı (Yol, Sn, Elektrik Genel Müdürlüğü 
Atelye - garaj tesisleri 
Köy yolu yapımı 

TURİZM 
Vakıflar Genel Müdürlüğü : 

Akhan 
Karayolları Genel Müdürlüğü : 

Pamukkale ayrımı - Laodikya 
Pamukkale - Krodekya (Bitümlü kaplama) 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
Çürüksu projesi : 

Pamukkale ile ilgili yeraltı suyu temini 
KONUT 
İmar ve İskân Bakanlığı (Âfet İşleri Genel Müdürlüğü : 

Kale Kaltavas köyü (114 konut) 
Sarayköy Bekirler köyü (33 konut) 
Merkez - Kaklık köyü (23 konut) 
Çivril - Beydilli köyü (45 konut) 
Çivril - Reşadiye (31 konut) 
Sarayköy - Uyanık köyü (104 konut) 
Tavas - Akyar köyü (74 konut) 
Merkez - Dereçiftlik köyü (10 konut) 
Merkez - Kaklık köyü (22 konut) 
Merkez - Kızılyer köyü (101 konut) 
Merkez - Kocabaş köyü (16 konut) 
Merkez - Yokuşbaşı köyü (13 konut) 
Kale - Kaletavas köyü (55 konut) 

75 
85 
60 
100 
80 
80 
75 
80 
90 
70 
45 

(200) 
100 
400 

300 
700 

160 
85 
60 
100 
80 
80 
180 
80 
90 
70 
45 

(2 000) 
1 000 
1 200 

756 
700 

1968 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 

1967 
1968 
1968 

1968 
1967 

90 

250 
170 

1 500 

250 
170 

1 500 

1967 

1967 
1967 

1967 

124 
67 
45 
80 
30 
100 
400 
50 
98 
80 
74 
52 
50 

614 
317 
255 
530 
292 
936 
645 
95 
198 
909 
144 
117 
500 

1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1967 
1967 
1968 
1967 
1967 
196a 
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SEKTÖR, (Proje sahibi), Proje adı 

Millî Savunma Bakanlığı : 
Denizli 2 X 8 daireli lojman 
Denizli 8 daireli lojman 

EĞİTİM 
Millî Eğitim Bakanlığı : 

İlkokul yapımı ve donatımı 
Merkezde bir ortaokul (16 derslik) 
Erkek sanat enstitüsü motor, elektrik ve ağaç işleri atelyesi inşaatı 
Kız ilköğretmen okulu inşaatı bahçe tanzimi 

SAĞLIK 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 

Devlet hastanesi inşaatı 
Millî Savunma Bakanlığı : 

Denizli Askerî Hastanesi ilâve inşaatı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü : 

Denizli Hastanesi (120 yataklı) 

HARİTA, TAPU VE KADASTRO 
iller Bankası Genel Müdürlüğü : 

Kızılcabölük haritası 
Güney haritası 

İMAR PLÂNI 
Çal imar plânı 
Çivril imar plânı 
Honaz imar plânı 
Bulkaz imar plânı 
Calkbekir imar plânı 
Danveren imar plânı 
îsabey imar plânı 
Yeşilyuva imar plânı 
Buldan imar plânı 
Kızılhisar imar plânı 
Tavas imar plânı 
İnceler imar plânı 
Kızılca imar plânı 
Akalan imar plânı 

İÇME SUYU 
Köy işleri Bakanlığı: 

içme suyu 51 köy 
içme suyu 3 köy 

iller Bankası Genel Müdürlüğü •: 
Güney su şebekesi 
Sarayköy su şebekesi 
Zeyve su şebekesi 

DENİZLİ (Bin Tl.) 
1967 

programı 

520 
423 

2 750 
1 000 

ı 1 000 
250 

2 000 

888 

2 000 

10 
60 

1 
6 
5 
15 
15 
15 
10 
'5 
6 
6 
6 
4 
4 
5 

3 066 
100 

200 
1 550 
320 

Proje 
tutarı 

844 
423 

3 630 
1 700 
2 500 
250 

7 254 

888 

4 131 

91 
120 

49 
49 
44 
27 
32 
27 
35 
32 
53 
53 
60 
30 
37 
47 

10 646 
100 

1 863 
3 550 
520 

Bitiş 
tarihi 

1967 
1967 

1967 
1968 
1968 
1967 

1968 

1967 

1968 

1967 
1968 

1968 
1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1967 
1969 
1965 
1969 
1969 
1969 
1969 

1968 
1967 

1967 
1968 
1967 
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DENlZLl (Bin Tl.) 
1967 Proje Bitiş 

SEKTÖR, (Proje sahibi), Proje adı programı tutarı tarihi 

TİCARET HİZMETLERİ 
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü : 

Buldan şube binası inşaatı 200 600 1968 
Çardak şube binası inşaatı 200 600 1968 

1. İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar Ura» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde göste
rilmiştir. 

2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 

1. İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde göste
rilmiştir, 

2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 

1. İller tasnifine girmiyen «2,9 milyar lira» tutarındaki yatırımlar «muhtelif» listesinde göste
rilmiştir. 

2. Parantezli rakamlar iki veya daha fazla ile ait toplam rakamlardır. 

Denizli ilinin 1966 yılında bitirilemiyen projeleri 
(Bin Tl.) 

1966 yılı 1966 yılı 
SEKTÖR ADI, (Müessese adı), Proje adı programı uygulaması Düşünceler 

TARIM 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 

Irgıllı sulaması ikmali 1 908 50 işin tasfiyesi yapılmakta
dır. 

Sarayköy - Ahmetli köyünün Büyük Menderes 
taşıkmdan korunması 50 1967 yılma bırakılmıştır. 
Sarayköy - Çüriiksu sağ sahil taşkından korunması 50 Nakit tahsisatı temin edi

lemediği öğrenilmiştir. 
Topraksu Genel Müdürlüğü : 

Tavas - Solmaz sulama kanalı 320 225 1967 de devam eedcektir. 
Tavas - Karahisar sulama kanalı 675 280 1967 de devam eedcektir. 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü : 
Acıpayam Meteoroloji binası dış hat elektrik tesisi 21 Bitirilemediğinden süre 

uzatımı verilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü : 

Kurtluca köyü tavla binası 10 Vazgeçildiği anlaşılmıştır. 
Kurtluca muhafaza memuru binası içme suyu ge
tirilmesi 5 Muhtarla uyuşulamadığm-

dan vazgeçildiği anlaşıl
mıştır. 

Çal - Çökelez dağı ağaçlandırılması 207 Köylünün muvafakat et
mesiyle Vazgeçildiği öğre
nilmiştir. 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

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

kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başjbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumhuri
yet ıSenatosu 3/590) (S. Sayısı: 949) [Dağıtma 
tarihi: 14 . 6 . 1967] 

B - İKİNOİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
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 YAPILACAK 
İŞLER 




