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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İkinci Baş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde 
görülmelere devam olundu. 

21 Haziran 1967 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19.06 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — İş kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/232; 
Cumhuriyet Senatosu 1/742) (S. Sayısı 950) 
[Dağıtma tarihi : 23 .6 .1967] 

2. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununun 166 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclicince kabul olunan me'ni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M'llet 
Meclisi 2/422; Cumhuriyet Senatosu. 2/219) 
(S. Sayısı : 954) 

)>9<İ 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Selahattin özjür (Ta';iî üye), Ali Rısa Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 75 nci Birleşimi açıyorum, 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

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 3/6C8; Cumhuriyet Se-
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natosu 3/590) (S. Sayısı : 949) (1) 
BAŞKAN — Sayın üyeler uzun vadeli İkinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde parti grup-

(1) 949 S. Sayılı basmaıjazı 16 . 6 . 1967 ta
rihli 70 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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l an ve şahısları adına yapılacak konuşmalar bit
miştir. Şimdi bu görüşmelerin içinde mündemiç 
bulunan tenkit ve temennilere Hükümet adına 
Devlet Bakam Sayın Seyfi Öztürk cevap vere
ceklerdir. 

Bu arada, sayın arkadaşlarımızın verecekleri 
gerekçeli geri verme önergelerini kısa zamanda 
hazırlıyarak Başkanlığa tevdi ötmeleri rica olu 
nur. Zira halen verilmiş önergeler bir hayli ka
barıktır. Plân Karma Komisyonu ve Hükümetin 
tetkikine de imkân bırakmak zorundayız. Önerge
lerin biran önce verilmesini tekrar ve hasseten 
rica ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili — 
Sayın Başkan, değerli senatörler, sözlerime baş
larken Yüce Senatoyu Hükümet adına hür
metle selâmlarım. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının müzakeresi vesilesiyle, grupları ve
ya şahısları adına konuşan değerli hatip ar
kadaşlar çeş'tli tenkld ve temennilerde bulun
muşlardır. Takdim ettiğimiz plânı beğenen ve 
öven arkadaşlarımız olduğu gibi, beğenmiyen 
arkadaşlarımız da olmuştur. Derhal belirtmek 
isterim ki, Plân Karma Komisyonunda olduğu 
gibi yapıcı bir tutum içerisinde ve iyi ni
yetle yapılan bu tenkicl ve temenniler son de
rece istifadeli olmuştur, memnuniyetimiz' mu-
clbolmustur. Bu itibarla değerli arkadaşları
ma teşekkürlerimizi sunmayı bir borç telâkki 
etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarını ileri sürülen iddiala
rın ve yaralan tenk'dlerin büvük bir kısmmın 
esvabını Plân Karma Komisvcnunda Savın Baş
bakanımızın yapmış olduğu konuşmalarivle yine 
YÜC3 Senato huzurunda plânın takd'm ko
nulmalarının metin ve muhtevasında bulmak 
kabildir. Diğer taraftan doğrudan doğruya 
plânla ilgili fVmıvan birtakım görüşmeler eerevan 
e'm'stlr. Bunların dıs^da temel ve ana.mese-
leler üzerirde tevcih ed'len ve cevaplandırılması 
lüzumlu bubı^an başhea et^k'dle^e zamanın 
müsaadesi nisbetinde arzı cevabedeceğim. 

Muhterem arkadaş1 arım evvelâ bir gerçeği 
tesVt ekmekte zaruret vardır. Bu plânı kend' 
slvasi ^ö~üs ve felsefelpr're göre d derlen d i ren 
ve tcnk'd eden arkadaşlarımız mutlaka bu ger
çeğin üzerinde bir fikir mutabakatına var

mak durumundadırlar. Plânı kim hazırlamış
tır? Hiç şüphesiz teknik otorite. Kimin emrin
de? Siyasi otoritenin emrinde. Kimdir bu siyasi 
otorite? iktidar.. Adalet Partisi iktidarı... 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik düzen 
içerisinde siyasi partiler şüphesiz kendi düşü
nü}, görüş, inanış ve felsefelerini seçim beyan
namesi ile Türk Milletinin huzuruna getirir
ler ve Türk Milleti bunları ölçer, tartar, si
yasi tercihini yapar, reylerini makes bulma-
slyle de iktidar teveccüh eder. Demokratik 
anlavış içerisinde seç'len ve seçen arasında 
bir içtimai mukavele, bir kontra sosyal vardır. 
S3ç'lenin vazifesi, kendisine rey verene karşı ta-
ahhüdettiği hususları yerine getirmektir. Mese-
levi bu medeni anlayış içerisinde değerlendir-
d"ğ"miz zaman hiç şüphesiz Adalet Partisi 
'kt'darı Hükümetin :n programı gücünü, kuv-
vet'n\ felsefesini, görüsünü ve inanışını, her 
şevden evvel Türk Mlllet :n ;n s:yasi tercihine 
mesnedolan, sec:m beyannamesinden almıştır 
ve hasırlamış oldumı îkinc : Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında da h :ç şüphesiz Adalet Partisi
nin damgası olacaktır. Bunu tabiî ve normal 
karşılamak lâzımdır. Bâzı arkadaşlarımız bu 
V ' m n bir Devlet plânı ddu^u ürerinde dur
dular ve vVl^let Partisi ikt ;darının plânıdır 
seklinde idd'alarm da ademilüzumuna işaret 
el,'ler. Crereoği olduğu gibi ortava ko^rnıak ge-
"ok'r. Bu plân oHanm solunda bir felsefi île 
Va^Haemamıs'nr. Bu p7ân redir ne değildir, 
d:"*e bir mrh^nbe yaparsak. bu r>lân rr>sT'alist 
gö:âiş1eri reddeden, solu reddeden bir plândır. 

Dĉ eHTı arkadaşlarım, tenVclİp-nni yaparken 
V« şüpVs'z kendi sVasi felsefelerine fö^e bu 
^ı^-nı pleşt^rrş obr^nrlar. fManın olunda bir 
TÖnHe bu pTânı tetkik p+f^'-»'z zaman belen
menize imkân yV-tur. Oünkü bu nbân o^pnm 
"v^n felsefesine daT-orı-^rtz. Soslaist bir "-örî'ş-
1f> bu plânı olest'^d'^'n^z zaman r>p\ o ok nok
talarını tutarlı bulamazsınız. Oü^kü bu plân 
msvalist bir felsefenin sureti kativede reddini 
öngören bir plârdır. Bu plân Anayasanın ç'z-
d'<?i hudutlar iç/nde demokratik bir pi^n ola-
~rik na^rlanmış'-ır. Bu plân Tü^-k Milletinin 
temavülie^i, arzuları. Türk M;lletinin iradesi 
Tü"k M'lMin'-ı istekipr'. Ana^a.san<n çe-e.pve-
si 5eer:s'nde de^e^er'd'rlîmek ^-ı™t.Vn .r->!lVt.rn 

"-^m-'ie'^i onun ı^ad^s'n'u temtflc'si olan iktidar 
tarafından hazırlanmış bir plândır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu gerçeği tesbit 

ettikten sonra, sayın arkadaşlarımızın ileri sür
dükleri tenkıd ve mütalâalara cevaplarımızı arz 
ediyorum : 

C.H.P. Grupu adına konuşan Sayın Fikret 
Gündoğan sözlerinin başında Adalet Partisi ik
tidarının, plân fikrini kabul etmiş olmasını bir 
memnuniyet, bir saadet unsuru olarak tebarüz 
ettirdiler. Zannediyorum, bu görüşü paylaşan 
diğer sözcüler de mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada yine haki
katler ürerine eğilmek mccburivet!ndeyiz. Ada
let Partisi hiçbir zaman plân fikrini ret \ e in
kâr etmenrst'r. Anavasamn getird'ği bir mv.esce-
se olarak plânlı kalkınma sesval, ekonomik ve 
kültürel kalkılma bir Aııavasa mües~'.esesi oha-
rak, bir ihtiyaç ve zaruretin ifadesi olarak 
m'llî hayatımıza girmiştir. Adalet PartVnin 
plâna karşı tutumu yoktur ama, plâna hâk'm 
olan z:hniyete, plânı i c a etmek istiyenler'n 
zihniyetine karşı tutumu olmuştur. 

Burada ya!km tar'he ait bir yanlış düşümce 
t a ^ n ı da. tobr^üz ettVmek istivo^rm. H>rvn'z",:ı 
bildiği eribi çok kısa bir zaman ötekinde C.H.P. ne 
karşı olmak; plâna karşı olmalı, 27 Mavısa karşı 
o1mak. orduva karsı olmak, Cumhurbaşkanına 
karşı o1 m ak, ne kadar millî müe~~r^e varsa on
lara karşı olmak şekl'nde telâHYı cd'lmek+e"di. 
IV.e nlâ^a karşı olmak f'kri de bu alışkanlığın 
felsefesi iç:nde ortava konulmaktadır. Aslın
da Adalet PartVı ikt'darı, adalet Partisi par
ti olarak muhalefetinde ve iktidarımda Pİfna 
karşı o^mamısh-". Bunun acık delilini Birinci 
B^"Î Yıldık Plânın îVân hedefi eri ve p^a^eü 
ppiorf>.-:-ni tetk'k edenler bulacaklardır. Plrn he
defledi ve strateji hel^-Vın altında Adalet 
Partisine mensup ^eYz Bakanın imzası vardır. 
Y'^o Bir'rci B^T Yıllık Pbâ" ,̂ B'r:~ei K^alV'on 
Hükümeti ve İkinci K/^Vs-ön Hükümeti zama
nında. bazırlanmış^r Koal V-"n1arın hic s"phe-
F-'Z ortaklaşa b'r kla^e o7rb-'wu'̂ .u ifade etmeve 
iü-ım vcik. Cumhurivet Halk Partisi de bu or
taklardan birisidir. Binaenaleyh, karma hükü
metler zamanında hazırlanmış olan plânın ivi 
taraflarına net'celerine Cumhuriyet Halk 
Partis'nm tesahübetmesi ve ortaklarına da sa
dece risk'ni ve zararını bırakması hakşinas bir 
anlayış değildir. 

Bu noktayı tesbit ettikten sonra Sayın Fikret 
Gündoğan'm bu p!ânm geniş kütlelerin refahını 
öngörmiyen bir plân olduğunu ve bu itibarla 
da kalkınma plânı sayılamıyacağmı ileri süren 
iddialarına cevap arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plân geniş vatan
daş kütlelerinin refahını öngören bir plândır. 
Tüm kalkınmayı öngören bir plândır. Bu ;ddia-
mızı plânın bölümleri içerisinde «İ'keler ve ted
birler» kısmında görmek, müşahede etmek müm
kündür. Her şeyden evvel tarım dışı sektörler
de 1,5 milyon insana iş temin edecek bir he
def kabul edilmiştir. Ayrıca tarımda d.-ı 800 
b"n insana yeniden iş imkânları sağlamak
tadır. 

BUTÜT tarımda gizli işsizlik yüzde 9,9. Beş 
Yıllık Plân dönemi sonunda 1972 yılında bu ra
kam yüzde 1,1 e inecektir. 

Bu plân ortaöğret;mde parasız yatılı öğrenci 
samsanı bugün 4 bin iken beş vıl sonra 50 bire 
çıkarmaktadır. Bu sr.sval ve kültürel bir kal
kınma değil midir? Yüksek ö§re~irnde bu'nuan 
öğrenc'lerin yurt kapasitesini 10 birden 20 bi
ne çıkarmayı 1965 yılında 4 milyon olan ilkokul 
öğrenci savısım 1972 vılrnda 5 milyon 90C bine 
çıkarmavı öngören bir plândır. 

Sağlık bakımından arz ed;yorum, sağlık o c ^ ı 
savısı 800 den 2 300 e, sağlık evlerinin savısı 160 
tan 7 b'ne çıkae^Vır. Fert ba<=rna düşen gelir 
2 580 liradan 3 200 liraya çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşımız bu piânm fırlat ve 
İmkân eşitliğine yer vermed'f>''"",i adaletsizlik
leri ortadan kaldırmadığını sövled'ler. Muhterem 
arkadaşlarım, mefhumlar üzerinde.ittifrfır. var
mak gerekir. Fırsat ve imkân cş:tl'ği. A~ava-
sanın p-etird'^i bir ter ;md :r. Demokratik düzen 
içc-'s'nde hiçbir kavıt ve şart vatandaşların 
n-elişme, ilnrlcme arzularını kör.tekl'vemez ön-
livemez. İşte bu fırsat ve imkân eşitliği; oku
mak ist iyen herkese yol acıktır, kazanmak isti-
ven herkese vol acıktır, yüV^lmek ist iven her
kese vol acıktır. Bu memlekette kövden çıkan 
e^nıkların Başbakan olduğu realite olarak göz
lerinizin önündedir. Yine sırtırda inle banallik 
•^arrnbarm zaman içersinde fabr'katö~ olduğu da 
hnr>imVrn gözleri ö^irıded'r. Demek ki ger
çekle^ fırsat ve imkân es:tliğine müsaade et
mekte!^ bunu tıkayıcı bir engel de bahis mev
zuu değilldir. 
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Muhterem arkadaşlarımız adaletsizlikten bah
ri, e 11 der gelir dağümr.nda adaletsizlik, toprak 
dağılımında adaletsizlik, kredi dağılımında 
adaletsizlik. Değerli arkadaşlarımdan bâzıları, 
sözlerini ifade ederken sanki Adalet Partisi 
İktidarı, Türkiye'de gelirde riyaızî mânada 
ciltlik vardı da, toprak dağılımında adalet 
vardı da bunları ortadan kaldırdı, bir adaletsiz
liğe sedcibolduğu gilöi bir ithamında, bu mâna
da, reva gürdüler. Gerçek bu değildir. Sene-
br in bugüne intikal ettirdiği bir riisup, bir 
dengos'zliık olabilir, bir adalotsizFk olabilir. Ama 
bu farklılaşmayı, bu adaletsizliği, bu dengesiz
liği bir siyasi iktidarın mesuliyetine yüklemek 
doğru olmaz. Buna k a ^ ı ne yapıyoruz? Muh
terem arkadaşlarım, bu İkinci Beş Yıllık Plân bu 
'büyük uçurumları ortadan kaldıracak, bu gelir 
dağılımındaki adaletsizlikleri ortadan kaldıra
cak tedbirleri de beraber getirmektedir. Demek 
oiuvor k', kısa zaman içersinde makiden bugüne 
intikal etmiş olan bir takım kötü mirasları 
tasfiye ötmek kolay değil. İstikbalde bu yoldaki 
gayretlcri-miz le hiç şürıhcs:z bu aksak ve eksik 
tarafları da ıslâh etmek mümkün olacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plân gelir dağılımının dü
zeltilmesi bakımından vengi politikasını husu
si bir önemle ele almıştır. Geri kalnrş bölge
lerde yatırımlar, fiyat ve kredi politikası, as
gari ücret tesbiti, müstehlik vatandaşları koru
yucu tcıTnderi, koza müstahsili koruyan fiyat 

politikası sosyal güvenlik imkânlarının genişle
tilmesi, tarımda ıçal-şanlara, sosyal güvenlik 
imkânlarının artırılması ve yeni imkânların 
konulması, esnaf ve sanatkârların imkânlarının 
geliştirilmesi, sosyal refah hizmetlerinin geniş 
ölçüde ele alınması, korunmaya muhtaç olan
lar beden ve mı'h bakımından çalışamıyacak, 
sakatla-.", ihtiyarlar Devletin gözetimi altına 
alınacaktır. 

Mıırhtereııı arkadaşlarım, sayın sözcü vergi 
geliri tahminleri yüksek tutulmuştur, dediler. 
İktidar kurnaz 19-69 dan sonra gelsin vergi di
yecektir, şeklinde bir iddiayı ortaya attılar. 
Bu iddianın tamamen gerçeklere aykırı olduğu
nu peşinen ifade etmek isterim. Vergi tahmin
leri realist olarak tesbidedilmiştir ve plâna öy
le geçirilmiştir. İhtiyaç duyulan tedbirler ise 
vatanverver. ve memleketçi bir görünüşle, rey 
endişesi bahis konusu olmaksızın 1966 yılın

da da sayın sözcünün mensubolduğu partinin 
sert tenkitlerine ve Türkiye sathındaki istis
mar1 arma rağmen vatanverver bir görüşle, ye
rine getirilmiştir. 19G3 yılmda plânlamanın tav
siyelerine rağmen Adalet Partisi iktidarının 
3 sene sonra bu işi yerine getirmiş olması Dev
let ve millet hayrına olmuştur. 

Zam meseles ne temas etmek istiyorum ar
kadaşlar. Bir şeker şirketini düşününüz milya
rın üstünde borcu var, kömür işletmesi öyle, 
Etibank öyle. Sosyal adaletten bahsedenlere 
burada bir gerçeği ifade etmek isterim. Elektri
ğe zam yapıldı, bu iktidar halktan yana değil. 
Soruyorum arkadaşlar Türkiycde elektriği 
yüzde kaç yakmaktadır? Yüzde 30. Yüzde 70 
köylü vatandaşlarımız elektrik yakmıyor. Bina
enaleyh Et'bankm zararını elekrik yakmıyan 
vatandaşların sırtına yükliyen ve bütçeden kar
şılanan bir anlavıs elbette sosyal adalete uygun 
delildir. Elektriğe zam yapılmıştır. Bununla 
dektriği omıı van köylere elektirifikasyon yolu 
do- e'iektrik. götürülmeli öngörülmüştür. Keza kek 
kömüründen 3 - 4 milyonun istifade ettiği, bir 
mazını Türk köylüsü kok kömürü yakmaz, kö
mür 'detnrsi zarar etmelerdir, bunada zam ya-
oılnrştıi'. B'itçeden subvfns;yonlai"1.a bu zararla
rı karşılanma1- yerine istihlâk- -edenlerin mevcut 
-ava. darı karşılamaları sosyal adaletin tabiî bir 
'Gaıb'dır. Şeker mevzuunda da aynı ölçülerle ce-
-.ar> vermek durumunda olduğumuzu beyan et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlarımız, hazırlanmakta olan 
svgılama kanununa temas ettiler, bu Devlet 
diye ferdi zeng n etmektir peklinde çok alışılan 
ve yaygın hale gelen bir ifadeyi tekrar ettiler. 

Muhterem arkadaş1 arınan, Devlet eli ile va
tandaşı zengin etmek peki indeki iddia yersiz ve-
haksızdır. B!r taraftan imkfcı ve fırsat cş"tliğ n-
len bahsedeceksiniz, diğer taraftan da bu tarz
da. bir itham yapacakamız. Serbest ekonomi dü-
~eni içinde gsüşen, karma ekonomi düzeni içe-
risbıde hızla kalkman bir memlekette zengin 
düşmanı olmTrn han^'i sebebe ve nedene dayan
dığını hiç şüphesiz öğrenmek ihtiyacındayız. 

Arkadaşlarımızın Hükümet tarafından tek
lif edilen uygulama kanunu arizamik tetkik et
mek imkânını bulamadıklarını zannediyorum. 
Gerçekten Birinci Beş Yıllık Plân devresinde 
çıkarılması ve tatbik edilmesi gerekli iken uy-
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gıdama kanununun maalesef çıkarılma iığı bir 
gerçektir. Anayasanın 129 ncu maddesine göre 
bir Plânlama Teşkilâtı kuracak, plân hazırla
nacak, plânın, müzakeresi bir usule tabi, plâ
nın değiştirilmesi ve bütünlüğünün korunması 
yine kanunlarla tem'n ed lecek, ayrıca plânım 
uygulanması için de bir kanun çıkarılacak. 

Muhterem arkadaşlarım 91 sayılı Kanunla, 
Plânlama Teşkilâtı kurulmuş, 77 sayılı Kanun'a 
plânın hazırlanması, plân:n müzakeresi, değiş^ 
tirilmesi sakilleri ve bütünlüğünün korunması 
tedbirleri alınmış. Ancak plânın uygulanması 
mevzuunda Anayasanın öngördüğü mevzuat çı
karılmamıştır. işte kaynağını Anayasadan alrm 
bu ihtiyaca esvap vermek üzere Hükümet tara
fından isabetle hazırlanıp Yüksek Meclislerin 
tetkikine sunulan uygulama kanunu Plân Karma 
Komisyonundan kaibul edilerek halen Meclisin 
günr]emine sevk edilmiş bulunmaktadır. Bu ka 
nunit Devlet eliyle ferdi zencin etme anlayışı, 
felsefesi sureti kafiyede çelişme halindedir. Ka-" 
nunun gerekçesinde dağınık birtakım fonların. 
mesnedi kanunisi olnııyan fonların, bir kanuni 
mesncd\ b"r baza irca edilmesi ve mesul bir ma
kam tarafından plân:n tespitettiği hedeflere uy
gun olarak tahsis ve harcanma imkânlarının el
de edilmesi öngörülmektedir. 

D'ğer taraftan sayın arkadaşlarımız geri 
kalmış bölgelerde yatırımların yapılmadığını. 
bölgelerin kaderine terk edildiğini söylediler 
işte bu uygulama kanunu sektörler itibariyle. 
projeler itibariyle muayyen bölgelere yatırım 
yapılması halinde vergi iadesi, gümrük mua
fiyeti ve kr^di politikası ile bu bölgelere 
yatırım imkânları Hükümet tarafından rea-
lize edecek bir durum ortrya çıkarmaktadır. 
Bugün Hükümetin elinde bu imkân yoktur. 
Ancak, bu kanunun vereceği imkânlarla bu 
plânın tesbit ettiği hedeflere, öngörülen he
deflere. ulaşabilmek kabil olamaktır. 

Değedi arkadaşlarımız, plân tedbirlerinin 
büyük bir kısmının tatbik edilmediğini söy
lediler. Hususiyle A. P. Grupu adına konu
şan Sayın Tokoğlu'da buna temas ettiler. 
Gerçekten Birinci Beş Yıldık Plân devresinde 
305 tedbir öngörülmüş. Bunların büyük bir kıs
mı Teşrii Mecl'slere ait, diğer bir kısmı icraya 
aittir. Diyebiliriz ki, bu tedbirlerin dörtte 
üçü uygulanmamıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, şurasını belirtmek 
istiyorum, Devlet ve millet hayatında im
kân kaybı n ederece önemli ise. zaman kay
bı da aynı derecede değer ve önem taşır. 
Kaybedilmiş zamanı telâfi etmek mecburiye-
tind: olan bir memleketin çocukları olarak 
zaman israfına sebebolan bürokratik anlayış
ları tasf*ye etmek ve daha kısa bir zaman
da daha tesirli neticeler istihsal edecek bir
takım usulleri mevzuatımıza getirmek mecbu
riyetindeyiz. işte, uygulama kanunu böyle bir 
anlayıştan doğmuş bir kanundur. 

Sayın sözcü montaj sanayii üzerinde de dur
dular. İthalâtta ikâme plânda öngörülmüş mon
taj sanayii yerli sanayii öldürmektedir, dövizin 
çarçur edilmesine scbebolmaktadır, birtakım suiis
timallere sebebolmaktadır, dediler. Montaj sana
yii plânda çok geniş tedbirler mevcuttur arkadaş
lar ve bu tedbirler gerçeğin teşhis ve tesbitinden 
sonra plâna dercedilmlştir. 

Sayın arkadaşımız teşkilâtlanmamış kredi ko
nusu üzerinde de durdular ve bunun bir muraba
hacılık olduğunu ifade ettiler. Şurasını derhal 
'fade edelim ki bu da sosyal hayatımızda bir ra
hatsızlık olarak, kötü bir miras olarak bugüne 
intikâl etmiştir. Tedavisi bankacılık sisteminin 
geliştirilmesi, sermaye piyasasının kurulması ki 
bunlar plânda vardır, murabahacılık kanun dışı 
bir harekettir. Kanunlarımız bunu tecrim ve 
tecziye etmektedir. Ancak tatbikatın bunu önli-
yecek müessiriyette olmadığı da bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, umumiyet1 e plânı 
tenkid eden arkadaşlarımızın kullandıkları bir 
usulü burada tesbit etmek isterim. Hususiyle Sa
yın Fikret Gündoğan da bu yolda hareket ctm.ş 
bir arkadaşımızdır. Plânın her bölümünde, ev
velâ durumun tesbiti yapılmak'a, realist bir gö
rüşle tesbiti yapılmakta, aksiyan noktalar, karşı
laşılan problemler ortaya konulmaktadır. Sonra 
da, bunların tedavi yolları ve çareleri ilkeler ve 
tedbirleri tadadedilmektedlr. Birçok sayın söz
cüler sadece plânın birinci bölümündeki durum 
tesbiti, aksiyan noktaları ortaya koyan fikirler 
problemlerini burada aynen dile getirmişlerdir. 
Ancak, plânın hemen karşı sayfasında bu hasta
lığı tedavi eden tedbirleri de söylemekten kaçın
mış1 ardır. Bu plân gerek gerçekçi olması hüvi
yetinde, gerek memleket menfaatlerine uygun ve 
memleketin, milletin arzu ve temayüllerine uy-
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gun bir plân olarak hazırlanması itibariyle sayın 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi yığma bir plân 
değddir, büyük bir plândır. Türk Milletinin 
irade ve arzusuna dayanan plânı yığma plân ola
rak telâkki etmeye imkân yoktur, Büyük Türk 
Milletinin eseri olan plân büyük bir plândır. 
Bunu böyle kabul e'memiz lâzımdır. -

Sayın arkadaşımız bu plânda sektör hızlarının 
çok aşağıda bırakıldığını, geri bırakıldığını ifade 
ettiler. Bu noktada şu hususu belirtmek islerim. 
B'rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı devresinde 
sanayi sektöründe hız yüzde 12,3 olarak kabul 
cd'lnriştir. Ancak bunun yüzde 8,9 u gerçekleşti. 
Gerçekten bu gerçekleşme oranı ile plânın tesbit 
ettiği hedef arasındaki fark sanayi alanındaki 
safların geri kalmasından ileri gelmekte değil 
Birinci Beş Yıllık Plânda daha iyimser bir tah
minin yapılmış olmasından ileri gelmektedir. Bi
rinci Beş Yıllık Plânın tecrübesinden istifade edi
lerek hazırlanan İkinci Beş Yıllık Plânda bu 
hususlar nazara alınarak daha gerçekçi bir tah
min yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sözcü dış kay
naklara bağlılıktan bahsettiler. Birinci Beş Yıl
lık Plân onbeş yıllık bir perspektif içerisinde ha
zırlanmış ve İkinci Plân dönemi sonunda dış 
kaynaklara bağlılıktan ekonominin kurtulacağını 
tahmin etmiş. Ancak, bu tahminin de sadece iyim
ser bir tahmin olduğunu burada riyazi bir şekil
de tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Bir de!*a, B Vinci Beş Yıllık Plân döneminde 
ihracaat hedefi aşılmıştır. 1966 senesinde 436 mil
yon dolar ihracaat tahmin edilmişken, 1966 
yılı içerisinde tahakkuk eden miktar 490 milyon 
dolardır. Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
işçi geliri her hangi bir şekilde makro denge için
de yer almamıştır. 115 milyon dolarlık bir gelir 
çağlamış bulunmaktayız. İthalât plân hedefleri
nin gerisindedir. Bu hesaba göre Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı dönemi sonunda dahi dış 
kaynaklara bağlılıktan kurtulamıyacağımız bir 
gerçek olarak ortadadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kapalı bir ekonomi 
içinde izole bir hayat yaşamamıza imkân yoktur. 
Toplu ve hızlı bir kalkınmada her kaynaktan is
tifade etmeye mecburuz. Muhterem arkadaşımız 
dışarıdan borç almayı hususiyle bir kısım borç
ları ödemeyi fa:zleri Ödemeyi bir fasit daire ola
rak kabul ettiler. Türk ekonomisinin yapısı 

budur. Hem borç alacağız, bu borçlarla bir 
kısım borçlarımızı ödeyeceğiz, hem de, artan 
bir miktar para ile de yeni yatırımlara teves
sül etmek suretiyle hızlı kalkınmamızı sağlı-
yacağuz. Bunun dışında bir usûl ve yol yoktur. 
Dış kaynaklara müracaat etmeden yorganımı
za göre ayağımızı uzatalım, kendi yağımızla 
kavrulalım, alışkanlığı ve felsefesi içerisinde 
ekonomiyi tutmak icabedense ekonomi reses-
yondan kurtulamaz, Türk halkı fukaralıktan 
kurtulamaz. O zaman kalkınma hızını yüzde 
üçe düşürürsünüz, sâdece artan nüfusu karşı
layacak l»ir hız kabul ederseniz dar ve kapalı 
bir ekonomi içerisinde medenî milletlerle ara
mızda bulunan büyük mesafeyi kapatmak im
kânlarını da bir tarafa bırakırsınız. Bu plân 
böyle bir fikri reddeden bir plândır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sözcü top
rak reformu üzerinde de durdular, ve kuru 
toprak dağıtımının Türkiye'de sosyal proble
mi ortadan kaldıracağını, gelir dağılımında 
eşitlik sağlayacağını, istihsalin artacağını tah
min ettiler, ileri sürdüler. Toprak reformu ko
nusunda plân stratejisi ve hedefleri doküma
nında ve hususiyle Plân Karma Komisyonu
nun kabul ettiği bir takrirle plân bünyesine gi
ren temel felsefe gayet açık olarak ortaya ko-
nul'muntur. Adalet Partisi iktidarı olarak şu
nu belirtmek isteriz ki Türkiye'de bir toprak 
problemi ve bir tarım problemi vardır. Ancak 
sâdece toprağı dağıtalım sözü ile 3 - 5 madde
lik bir kanunu tedvin etmekle toprağı dağıt
mak Türk köylüsünü toprağa kavuşturmak, 
refahı sağlamak gibi ütopik bir çâre hiçbir za
man terviç edilemez, gerçekçi değildir nazarî
dir ve hayalîdir. Gerçekçi olan tutum, tarım 
reformu olarak plânda yer almıştır. Müsaade 
ederseniz bu kısmı aynen arz etmekte fayda 
umarım. 

Tarım reformu, tarımsal bünyenin temelin
deki aksaklıkları gidermeye yönelmiş tedbir
ler dizisi olarak kabul edilecektir. Tarım re
formu konusunda alınacak tedbirlerden isteni
len sonucun elde edilmesi ve bu çalışmaların 
çiftçilerimizce benimsenip desteklenmesi her-
şeyden önce toprağın mülkiyet durumunun 
hukukî yönden kesin ve açık bir şekilde tes-
bitini mecburi kılar. Mülkiyet meselesini hal
letmeden, toprak meselesini halletmiye imkân 
yoktur. Kimin tarlası kime aittir, kimin arazi-
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si kimin mülküye tindedir? Bu hususu bir hu
kuk düzeni içerisinde hukukun tesbit ettiği kıs
taslarla ortaya koymadan, kimin malını kime 
dağıtacaksınız? Demokratik bir düzende bir 
hukuk devleti içinde böyle bir tesbit yapma
dan kadostro yapmadan birinin malını alıp 
öbürüne vermek için hiçtbir zaman hukukla 
tecviz edilemez. Bunu sağlamak için İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plân döneminde kadastro ve 
tapulama işlerinin daha hızlı bir tempoda yü
rütülmesine önem verilecektir. Demek ki hedef 
belli, yolunu strateji tesbit etmiş. Küçük aile 
işletmelerinin makina, donatım, ve -kredi elde 
etmek için gereken mâli güçte olmamaları 
ıgözönünde bulundurularak bu gibi ihtiyaçları 
karşılamada ve ürünlerin pazarlanmasım sağ
lanma kooperatifçilik önemli bir vasıta olarak 
kullanılacaktır. Tarımda verim artışı ileri tek
niklerin uygulanmasını gerektirecektir. Bu 
•durumda çiftçilere vâde ve faiz bakımından 
uygun şartlarla kredi verilmesi üzerinde du
rulacaktır. Toprağın iyileştirilmesini, değeri
nin azalmasının önlenmesini ve geliştirilmesi
ni mümkün kılmak üzere uzun süreli yazılı 
sözleşme ile kiralamayı sağlıyan kira miktar
larını ayarlıyan kiracının zamanla işlediği top
rağa sahilbolması makanizmasını hedef olarak 
bir kiracının müessesesinin düzenlenmesi ele 
alınacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, plândaki bu ted
birler, tarım reformu toprak reformundan çok 
ileri bir reformdur. Kuru toprak dağıtılmak
la- Türk köylüsünü müstahsil hale getirenle
yiz, donatmak mecburiyetindeyiz, kredi yolla
rı ile araziyi dştotmdk inlıânlarını vermek 
meöjurlycı'i'ndeyiz, toprak muiV.ycitlnl tetiS1': öt
mek mecburiyetindeyiz. Toprağı ıslah etmek 
erozyondan korumak, toprağın imbat kudreti
ni artırmak, verimini artırmak bu yolda ted
birler almak mecburiyetindeyiz. Sulama mec
buriyetindeyiz. Hülâsa bu plân sâdece kuru 
toprağı dağıtarak Türk köylüsünü refaha ka
vuşturacağız diyen felsefeyi reddeder, onun 
yanı sıra toprak dağıtımı ile birlikte alınacak 
diğer tedbirleri de bütünü ile Türk köylüsüne 
hizmet olarak sunar. Binaenaleyh, tarım re
formuna tamamen bağlı olan bu plân toprak 
reformunu, tarım reformunun bir unsuru ola
rak, içine almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'de 
tesbit edilen 10 milyon dönüm arazinin tevzi 
edilmesi halinde kaç kişiye toprak sağlıyaeağı da 
bir vakıadır. Eğer maksat gerçek mânasiyle 
Türk köylüsünü toprağa kavuşturmak değil de 
bir siyasi istismar ise Türk köylüsünün sağ du-
vtısu bu istismarlara karşı koyacak gücdedir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi adı
na konuşan Sayın Fehmi Alpaslan, demokratik 
plânı öven çok kıymetli sözler ileri sürdüler. Bu 
görüşleri paylaştığımızı hemen arz etmek iste
rim. Neden demokratik plân? 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
İfade ettim, milletin anatercih ve temayüllerini 
nazara alan bir plân demokratik bir plândır. 
Başka türlü olmasına imkân yoktur. İ k i otorite 
vardır arkadaşlar, plânın hazırlanmasında. Bir, 
siyasi otorite, bir teknik otorite. Siyasi otorite 
tercihini yapacaktır. Siyasi otoritenin tercih et
tiği modele göre teknik otorite bunun ekonomik 
hedeflerini, yollarını ve neticelerini tesbit ede
cekti:-. 91 say] h Kanunun emri bu. Bunun dışın
da bir plân yapılmasına imkân yoktur. Bu iti
barla plân binnetice milletin arzu ve iradesine 
dayanmaktadır. İşte plânın demokratik olması 
buradan gelmektedir. Siyasi tercih yapılırken 
şüphesiz memleket menfaatleri ve memleket ger-
çek'eri göz önünde bulundurulmuştur. Demok
ratik bir memlekette merkezî plân yapılamaz. 
Bâzı arkadaşlarımız buna temas ettiler. Emredi
ci bir plân yapılamaz. Karma ekonomi düzeni 
içinde kamu sektörü için emredici; özel teşebbüs 
için teşvik edici ve destekleyici bir plân. Bunun 
dışında hem merkezî, hem emredici bir plânın 
vapılması demokratik düzenle kabilitelif değil
dir. Sadece Demirperde gerisindeki memleket
lerde bu anlayış içerisinde bir plân yapmak ka
bildir. Bu itibarla Sayın Yıldız'm merkezî plân 
fikrini demokratik anlayışımızla, Anayasa an
layışımızla kabilitelif bulamadığımızı beyan et
mek isterim. Anayasanın 40 ncı maddesi gayet 
sarihtir. Tekrar okumakta fayda var. «Madde 
10 — «Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleş
me hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kur
mak serbesttir.» 

Muhterem arkadaşlarım, merkezî bir plânda, 
emredici bir plânda özel sektörü serbest bırak
maya imkân yoktur. İşte onun için diyoruz ki, 
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emredici bir plân, merkezî bir plân, Anayasanın 
ruhuna uymaz. Milletlerarası tarif budur, de
mokratik ülkelerdeki tatbikat budur. Bunun dı
şındaki bir anlayışı zorla ika etmeye imkân 
yoktur. 

Sayın Güven Partisi sözcüsü ve hususiyle Sa
yın Ferid Melen, konuşmalarında karma teşeb
büs üzerinde hassasiyetle durdular, endişelerini 
belirttiler. Kendilerinin bu endişelerine aynen 
katılırız. Memleketimizde, kötü tatbikatı vardır, 
acı örnekleri vardır. Ancak bu problemleri bili
yoruz ve bunları dikkatele takibetmek suretiyle 
bu imkândan da istifade etmenin yolu üzerinde
yiz. Bu bakımdan endişelerini paylaştığımızı ifa
de etmek isterim. 

Sayın Suphi Gürsoytrak, bu plânın Adalet 
Partisi iktkları plânı olduğunu söylediler. Bu 
teşhisleri doğrudur ve yerindedir. Biraz evvel 
de arz etim, başka türlü olması da düşünülemez. 
Bu plânın gayesinin, kamu sektörünü ortadan 
kaldırıp özel sektörü güçlendirmek ve hâkim 
kılmaktır dediler ve bir geçiş plânı olarak tav-
s:f ettiler. Bu noktada plân hedefleri ve strate
jimi belgesinin 33 nci maddesini okumak istiyo
rum : 

«ikinci Beş Yı'bk Plân döneminde geniş bir 
organizasyonu, üstün teknolojileri ve büyük 
sermayeyi gerektiren stratejik yatırımların ya
pılma?! gerekmektedir. Türk toplumunun benim
sediği karma ekonomi kuralları irinde bu alan
da doğrudan doğruya yatırımcı olarak kamu 
sektörüne büyük görevler düşmektedir. Ekono
minin temel ve stratejik alanlarında kamu sek
törünün yatırımlarının aksamaması için bütün 
tedbirler alınacak. Özellikle bu teşebbüslerde 
proiecilik, finansman ve iyi işletmecilik mesele
leri hızla çözülecektir.» 

Demek oluyor ki, 35 nci maddedeki sarahat 
bu plânın amacının kamu sektörünü tasfiye et
mek olmadığını ortaya koymaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, burada bir nazari münakaşaya 
girmek istemiyorum. Fakat bir gerçeğin g2ne 
tesbit edilmesi zarureti var. Plânı niçin yapıyo
ruz? Türk milletinin refah ve saatini temin et
mek için, huzurunu temin etmek için. Plân bu
nun bir vasıtasıdır. Aslında plân değil, Devletin, 
Devlet olması espİrisi temel felsefe olarak şuna 
davanın Temel bir gaye değildir Devlet, fertle 
rln huzur, refah ve saadetini sağhyan bir vasıta
dır. Aslolan hedef, ferdin refahı, ferdin huzuru 
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ve ferd'n 2-aadet'dlr. Binaenaleyh Devleti bir ga
ye olarak telâkki etmek, plânı bir ray e olarak ka
bul etmek, ferd n refah ve huzurunu bir tarafa 
İtmek hiçbir zaman doğru değidlr. Fertler he
def olduğuna göre özel teşebbüsün hür karar ver
me iradesini küçümsemek ve onu bir tarafa, it
mek ve her şeyi kamu sektörü iç'n ve Devlet için 
düşünmek doğru olmaz. Bizim felsefemize uygun 
değddir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konu üzerinde Sa
yın Başbakanımızın Plân Karma Komisyonunda 
çok geniş izahları olmuştur. Devletin büyümesi 
ani değidlr. Büyümeyi şu mânada söylüyorum; 
özel teşebbüsün yapabileceği işlere Devlet tesa-
iıübets'n, o sahalara glrsn hattâ Demirperde mem
leketlerinde olduğu gibi Devlet o kadar teşkilât
lansın ki, berberlik yapsın, kasaplık yapsın, ma
navlık yapsın. Masrafa boğulmuş, pahalı, bürok
ratik çalışan bir Devlet, fertler böyle bir Devletin 
esiri. Devlet patron, fert köle. Böyle bir anlayışı 
reddettiğimizi beyan etmek isterim. iliç 
şüphes'z karma ekonomi düzeni içerisinde 
özel sektörün destek görmesi, teşvik gör
mesi zaruridir. Sahaları genişledikçe de Devletin 
o sahalardan çekilmesini normal telâkki ederiz. 
Özel sektörün başarabileceği işleri mutlaka Dev
letin sırtına yüklemeye lüzum ve zaruret yoktur. 
Savın Ferid Melen ifade ettiler, «Müteşebbisin 
ma'ı kimindir» dediler. Bu gayet ilmî ve yerin
de bir ögrüştür. Müteşebbisin ortaya koymuş ol
duğu teşebbüsten yararlanacak sadece kendisi de
ğidlr. Hiç şüphesiz çalışan işçi cmeğ.nl alacaktır, 
Devlet vergisini alacaktır. Bandan müşteri fay
dalanacaktır. N.hayot kapital faizini alacaktır. 
bu it barla özel teşebbüsün gel şmcs'ndcn kork
mamak lâzımdır. Sayın Yıldız, «neden korku-
vor Devletten» dedi. Devletten korku yoktur, he
def ferttir, fertten korkmamak lâzımdır, mdlet-
ten korkmamak lâzımdır. Biz Türk Miletlne ta
mamen İnanıyoruz, Türk fertlerine inanıyoruz ve 
onları hiçbir zaman bir başka mâna ve değerde 
görmüyoruz. 

İktisadi Devlet Teşckküllerln'n ifa ettikleri 
vazifeler ret ve inkâr eddemez. Bu vazifeleri sa
dece kârlılık ve verimi.Lk esprisi içerisinde, kay
nak yara tınıya matuf, birtakım gayretler olarak 
telâkki etmiyoruz. Âmme hizmeti niteliğinde ta
rafları vardır, âmme hizmeti nitellğ nde olan ta
rafları ile bu teşekküllerin ifa ettikleri vazifele
rin yerine hiç şüphesiz özel sektörü getirmek 
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mümkün değildir. Bir PTT hizmetini özel sek
tör yapamaz, Demiryolu hlzmet'ni özel sektör ya
pamaz. Bu fa^et acıktı-", zaten bu konuda piâırda 
da sarih hükümler vardır. 

Muhterem arkadaşlarımız hususiyle, İstanbul -
İskenderun sürat yolu, köprü, televizvmı üzerin
de durdular. Bu kcnvtda da kısaca maruzatta bu
lunmak isterim. 

İstanbul - İskenderun yolu; Sayın Gürsoytrak 
tema:; etti, fuzuli bulundu. Gerçekten Türkiye'
nin nasıl bir gelişme geçireceğini tahmin ettiği
miz takd'rde bu görüşe katılmıya imkân yoktur. 
Bu yol her şeyden evvel Anadolu'yu birlblrlne 
bağlıyan kılıç tâbir ettiğimiz yollar dışında, ta
mamen hayati stratej k ve bu derece önemli ol
duğu kadar turistik değeri ve önemi büvük olan 
bir yoldur. Bu yolun küçümsenmesi isabetli de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlarım, köprü meselesi üze
rinde de Plân Karma Komisyonunda ve Yüce 
Huzurunuzda çeşitli yönlerden tenk'dlcr yapıl
dı, bâzı arkadaşlarımız köprünün yapılmasını uy
gun mütalâa ett'ler, bir kısım arkadaşiarımız kö 
yün yolu yok, suyu yok, okulu yok, memleket fa
kir, zaruret içerls'nde bu süslü yatırımı yapmak 
yerinde değildir, gibi birtakım hissi sebeplere da
yandılar. Gerçekten, köprü, diye plânda her han
gi bir tâbir yok. «Çevre yolu ile biri kte boğaz 
geç'di» tâbiri var. Demek ki, öngörülen sadece 
mücerret bir köprü yapmak değil, çevre yolları 
ile beraber boğaz geçidini yapmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, İstanbul'un nülusu 
2,5 milyona yaklaşmıştır, traf k tıkanıktır ve İs
tanbul halkı gününün yarısını yollarda geçirmek
tedir. Türkiye turizmden gelir beki İyen bir mem
leket, İstanbul gibi büyük İstanbul g'bi Türki
ye'nin değil, dünyanın incisi olan bir memlekette 
traflğ'n durumu, oradaki yayvanların durumu 
sen derece sıkıntılıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanıdaki b'raz 
spekülatif olan, istismar mahiyeti taşıyan iddia
lara, o mantık iç'nde cevap vermek gerekirse 
insanın aklına şu geliyor; koy fakir, yol yok, su 
yok, 'okul yok. Bunları biliyordunuz da neden 
h'podrumu yaptınız, stadyumu yaptınız, opera bi
nalı "a^tıui". be-az trene h n l n " . S?"? ^ " :'<~ 
gezdiniz? Bunları hep anlatmak icabediyor 
ama bu noktalara dönmek istemiyorum. İNe-

\ den bu Meclis binasını yaptık, daha mütervazi 
yapabilirdik? Bu tartışmalardan netice almaya 
imkân yok. Söylemiye de lüzum yok. Böyle 
bir mantık içerisinde Türkiye'nin meselelerini 
halletmeye de imkân yok. Hem köye hizmet 
edeceksiniz, hem İstanbul'a hizmet edeceksiniz. 
Hem şehre hizmet edeceksiniz, hem kasabaya 
hizmet edeceksiniz. Bizim felsefemiz topyekûn 
kalkınmayı öngörüyor. 

Televizyon mevzuundaki sözler de aşağı -
yukarı aynıdır. Televizyon bugün bir lüks ol
maktan çıkmış, zaruri bir ihtiyaç haline gel
miştir. Plân eğitim vasıtası olarak gördü, pek 
çok tesirleri ve faydaları vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, lütfediniz 1936 yı
lını düşününüz; Türkiye'de ekonomik durum 
neydi? Türk köylüsünün, Türk işçisinin, Türk 
e m afini n durumu neydi? 1936 ama o zamanın 
Hükümeti, Büyük Atatürk karar vermiş ile
rici, medeniyetçi bir görüşle, Ankara Radyosu
nun kurulması kararını vermiş ve radyo kurul
muş. Aynı mantık içerisinde yürüdüğünüz za
man radyoyu kurmanıza imkân yok, lüks. 

Bir başka, noktaya temas edeceğim, 1936 
senesinde kurduğunuz radyo sene 1967. 31 se
ne geçmiş, Türkiye nüfusunun henüz % 43 ü 
dinliyor. Televizyonu kuracağız deyince, bütün 
Türkiye'de 3 - 5 sene içinde televizyonu kuru-
vermek mümkün mü? Ama başlamanız lâzım, 
bitirmek için başlamanız lâzım. Başlamıya ka
rarlıyız. tekâmül ettireceğiz, bunun endüstri
sini Türkiye'de yerli olarak kuracağız, Tür
kiye bu gelişmeye lâyıktır arkadaşlar. 

Plânın istihdamı hedef almadığım söyledi
ler. Plân, kalkınmada ve iktisadi gelişmede ay
rı olarak bir istihdam hedefi tesbit edemezdi. 
Ekonomiyi hızla geliştirmek ve bu gelişen e'ko-
nomin'n içerisinde istihdamı değerlendirmek 
plânın stratejisi içinde yer almıştır. Binaen
aleyh bir taraftan hızlı gelişmeyi sağlıyacak-
smız. diğer taraftan da bu hızlı gelişme içeri
sinde istihdam imkânları yaratacaksınız. Bu 
plân böyle bir espriyi ihtiva etmektedir. 

Sayın Âmil Artus, sözlerinin başında tama
men iştirak ettiğimiz gerçekçi bir mütalâa be
yan ettiler ve bir ara yaptıkları konuşmaların
da, kendilerinin iyi niyetle yaptıkları bu beya-
n:n bâzı çevrelerce istismar edildiğine dokun
dular. Bu görüşlerini paylaşırız, mütalâaları 
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da bizim beyan ettiğimiz hususlara uygundur. 
Plân Adalet Partisi iktidarının dokümanı ola
rak tavsif edilmelidir, dediler. Başka gözle 
bakmak mümkün değildir, doğrudur. 

İktisadi Devlet Tevekkülleri zarar ediyor, 
yeniden düzenleme çalışmaları yavaş gidiyor, 
dediler. Bu fikre de katılıyoruz. İktisadi Dev
let Teşekküllerinin zararlarını izale için reor-
ganizasyon çalışmaları devam etmektedir. Keza 
yeniden düzenleme hususundaki çalışmalar, ka
nuni süresi içinde ikmal edilememiştir, yeni
den kanunla müddet uzatılmıştır, bu süre içe
risinde çalışmaların sona ereceğini tahmin et
mekteyiz. İktisadi Devlet Teşekküllerinin plân
lı döneme uygun olarak reorganizasyonu ile il
gili olarak bâzı kanunlar hazırlanmıştır. Teş
kilât kanunları, bunlar Bakanlar Kurulunda
dır, kısa zamanda Yüce Meclislerin tetkikine 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin zararı ile ilgili olarak Sayın 
Haydar Tunçkanat da bir hususa temas ettiler, 
bu teşekküllerin idare meclisi âzalıklarma bir
takım insanların kayırıldığmı ve bunların tek
rar zararlı hale geldiğini, zarar ettiğini ifade 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka sözcü, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 yılında 
kâra geçtiğini, 19G4 yılından sonra - ki 19G5 
4 ncü Koalisyon devri, C. II. P. sinin dışında
ki bir Koalisyon - tekrar zarar eder duruma 
geldiğini ifade ettiler. Bu görüşe iltihak etme
ye imkân yok, gerçeğe uygun değildir. Bir de
fa İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 yılında 
tamamının kâr ettiği iddiası varit değildir. Ben 
yalnız bakanlığını deruhde ettiğim Ulaştırma
dan birkaç misal vereyiım. Sene 19C4, Devlet 
Demiryolları zararı 390 milyon lira. Sene 1966 
Devlet Demiryollarının zararı 254 milyon liraya 
inmiştir. 1964 Deniz Nakliyat Şirketinin za
rarı 45 milyon lira, 1966 Deniz Nakliyatın kâ
rı 4 700 000 lira; 1964 Havayolları zararı 
25 000 000 lira, 19G6 da Havayolları 2 700 OC0 
lira kâr. Demek oluyor ki ; bu iddia yerinde 
değildir. 

Yönetim kuruluna yapılan atanmalar konu
sunda bir tartışmaya girmek istemem. 1964 
yılında kanun gereğince bu teşekküllerin yö

netim kurullarına hangi espri, hangi duygu, 
hangi düşünce içinde tâyin yapılmışsa bu öl
çüler muhafaza edilerek 1967 yılında aynı şe
kilde tâyinleri yapılmıştır arz ederim. 

Sayın Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Lûtfi 
Tokoğlu Adalet Partisinin plânın karşısında 
bulunmadığını söylediler. Tekrar etmiyorum; 
memlekette gelir artışını sağlamak kadar mâ
nevi gelişmeyi sağlamanın da önemi üzerinde 
durdular. Bu görüşü de paylaştığımızı ifade et
mek isterim. 

Plândaki tedbirlerin birçoğunun uygulanma
dığını söylediler. İsabetlidir, hazırladığımız 
kanun bunıt temin edecektir. 

Personel rejimi, personel gücünün ıslahı, 
işlerde sürat, yatırımlarda zamandan tasarruf, 
faizlerin düşürülmesi, tar^m kredilerinin iyi 
yürütülmesi gibi temel icraya taallûk eden 
konularda tenkidleri oldu. Bundan da hiç şüp
hesiz bundan sonraki tatbikatta dikkatle izli-
yeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, personel rejimi üze
rinde kısaca mâruzâtta bulunmak isterim. Sa
yın Tunçkanat da temas ettiler. 657 sayılı Ka
nunun tatbik edilemediğini söylediler. Yeri gel
miş iken bu hususu aydınlatmada zaruret var
dır. 657 sayılı Kanan Anayasaya aykırı olarak 
çıkmıştır. Anayasanın 117 nci maddesine ay
kırı olarak çıkmıştır. Bu maddenin iptali ile 
esprisi ortadan kalkmıştır. Gerçekten Anaya
sanın 117 nci maddesi memurların göreve atan
ma şekilleri, görevlerde bulunma halleri ve üc
retlerinin kanunla tesbit edileceğini öngörür. 
Halbuki, 657 sayılı Kanun ücretlerin tesbitini 
sınıf tüzüklerine a.hf etmiş, oraya atıfta bulun
muş, Bakanlar Kurulunun tasdikine bırakmış, 
böylec-e kaynağı Anayasada olmıyan, Anaya
sanın tarif ve tavsif ettiği hududun dışına çı
kan bir espri ile kanunlaşmış. Anayasa Mahke
mesinin iptal kararı üzerine meseleyi yeni baş
tan ele almak gerekmiştir. Özel idarelerde ça
lışan memurlar, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de vazifeli olanlar, üniversite, yargı organla
rı dâhil tüm Devlet personelinin ayrı bölümler
de değerlendirmek suretiyle ilmî bir tetkik ya
pılmıştır. Bu çalışmaları ikmal etmek üzere
yiz. Neticeyi arz etmek üzere sözlerimi bu kı
sımda bağlıyorum. Ümidederiz ki, önümüzde-
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ki dönemde bu kanun Yüce Meclislerin tetkiki
ne sunulmuş olsun. 

Saym Tokoğlu, İkinci Beş Yıllık Plânın, 
Birinci Beş Yıllık Plânın noksan bıraktığı hu
susları da ikmal ettiğine tomas etmiştir. Bu 
gayet tabiî ve normal, yerinde bir görüştür. 
İkinci Beş Yıllık Plân, Birinci Beş Yıllık 
Plânın tecrübelerinden de istifade etmek su
retiyle haızırlanmıştır. İstikbale doğru bir akış 
vardır. Üçüncü ve dördüncü beş yıllık plânla
rın da İk'nci Beş Yıllık Plânın tatbikatından 
istifade edeceği tabiî ve normaldir. 

Sayın Sırrı Atalay ve diğer arkadaşlar, ge
ri kalmış bölgeler konusuna temas ettiler. Geri 
kalmış bölgelere yatırımların değer bakımın
dan, yeter olma bakımından kâfi miktarda 
yapılmadığını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konudaki iddi
aların gerçeğe bir ölçüde uymadığını beyan 
etmekle beraber İkinci Beş Yıllık Plânda ge
ri kalmış bölgeler konusunu daha vuzuhla ele 
aldığımızı bevan etmek isterim. Yatırımlardı 
yu^t içinde dengeli dağılmasını sağlıyarak çe
şitli bölgeler arasındaki gelişme farklarım 
azaltmak, sosyal adalet içinde bölgeler,arası 
dengeli gelişmenin bir icabıdır. Bu sebeple, 
yatırımların yurt sathına dağılmasını, proje
lerin hasırlanmasında iktisadi faaliyetleri a;z 
gelişmiş mmtakabara yöneltmek için b i d e n faz
la kuruluş yeri üzerinde durulacaktır. Bu 
bölge1 erin tabiî kaynaklarını ve iş gücü potr.n-
siyellni değerlendirecek projeler öncelikle ele 
alınacak, kamu hizmetleri alt yapı yatırımları 
ile, sosyal nitelikteki yatırımlarda bu bölgele
re ve özel sebeplerle geri kalmış mmtakalara 
öncelik verilecektir. Özel teşebbüs yatırımları
nın bu bölgelere yöneltilmesi için teşvik edici 
tedbirler alınacak, çeşitli bölgelerin gelişme 
imkânlarını ortaya çıkarmak ve karşılaştıkları 
meselelere çözüm yolu bulmak gayesi ile çok 
yönlü ve teferruatlı çalışmalar yapılacak ve 
yatırımların verimliliğinden fedakârlık gerrk-
tirmiyen durumlarda kamu sektörünün istih
sale matuf yatırımlarının buralara gitmesi te
min edilecektir. 

Plân stratejisinde bu gayet açık olarak 'tes-
blt edilmiştir, ve keza plânda da bu hususta ge
rekli tedbiler vardır. 

21 . 6 . 1967 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım; geri kalmış belge
lerin ihrr.al edilmediğini burada rakamlarla ifa
de etmek istiyorum. 19G3 yılında ge.ri kalmış 
belgelere yapılan tüm yatırım 558 000 000 li
ra, kamu sektörü için 19'84 yılında ise 
1 110 000 000; 1965 yılında 1 633 000 000 lira. 
Bir nlsbote tabi tutarsak tüm yatırımların 
1933 yıbrıda % 10,8 i 1964 yılında % 17,6 sı, 
1933 yılında % 23,1 i <geri kalmış bölgelere in
tikal etmektedir. Bu bir amaçtır. İkinci Beş 
YılLk Plân devrcande bu hususun daha da 
divan bir şekilde tatbikata inikas edeceğini bu
ramla ifade etmek isterim. Binaenaleyh, mem-
lokot'n Doğusu, Batısı diye bir tefrik yerinde 
dc£ İdlr sözümüzün gerçek esprisi buradadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye İşçi Par
tisi mensubu Sayın Senatör Hikmet İsmen; 
Plân Karma Komisyonunda Saym Sadun Aren 
tarafından yapılan konuşmaların bir tekrarım 
burada yaptılar. Bunlar üzerinde ayrı, ayrı dur
mak ihtiyacı içinde değilim, şu bakımdan; bir 
deüa tornal felsefede Adalet Partisi ile ve onun 
iktidarı ile tam bir tezat ve aykırılık içindedir. 
Hiçbir n fotasında beraber olmamıza imkân yok
tur. Kendilori müteşebbisi vurguncu, ithalât
çıyı aracı ve soyguncu, tüccarı ve sanayiciyi 
sömürücü, toprak sahibini istismarcı telâkki et-
•mektedijlor. Türk vatandaşlarına böyle ağır 
ithamlarla tefrik eden bir anlayışla her hangi 
bir şekilde beraber olmamıza imkân yok. Bu 
itibarla kendilerinin böyle bir temele bina et
tikleri sözlerini burada eleştirmenin de bir fay
dası yok. Sözlerinde önemli bir husus, yabancı
lar her sahaya giriyor, dediler. Yabancı serma
ye Türkiye'ye geliyor, köşe bağlarını zaptedi-
y n \ 

Muhterem a kadarlarım, serarayenin akıllı 
olduğu çr>k söylendi. Hiçbir yabancı gelip pa
rasını raotgele bir yere atmaz. Bahsettiklerü 
gibi, Türkiye'ye cluk akik yabancı scı ınıaye akı
yor, köşe başlarını zap*ediyor; yok böyle bir 
şey. Plânda bunların rakamları var. İkinci Beş 
Yıllık Plân devresinde 50 mil yen d:<lâr sermaye 
öngörülmüştür. Yabancı sermayeye neden ihti
yaç var, neden lüzum var? Bunun üzerinde çok 
tartışma yapıldı. Sayın Melen de temas ettiler. 
Türkiye teknolojinin inkişaflarından istifade 
etmek zorundadır, başka türlü kalkınmamızı 
başarmamıza imkân yak. Rakamlar meydanda-
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dır. Amerika'nın bilimsel ve teknik: araTtı:'ma
ya yılda harcadığı para 26 milyar dolardır. Av
rupa memleketi erininki 6 milyar dolar. Bizim 
'bilimsel araştııma için plânda öngördüğümüz 
rakam 400 milyon lira 40 milyon dolar civarın
da. Binaenaleyh, tekniğin süratle inkişafına 
Türk sanayisinin ayak uydurabilmesi için şüp
hesiz hem gelişmeyi kendi imkânlarımızla sağ
lamak hem de yabancı imkânlardan yararlan
mak mecburiyetindeyiz. Başka 'türlü topyekûn 
kalkınmamızı başarmamıza imkân yoktur. Bun
lar üzerinde gerekli tadarma'lar yapılmıştır. Biz 
•hiçbir zaman ne yabancı hayranıyız, ne yaban
cı düşmanıyız. Millî menfaatlerin takipçisi ve 
bekçisiyiz. 

Sayın Ferid Melccı'in plânı öven sözlerini 
büyük bir memnuniyetle .karşıladığımızı belirt
mek isterim. Hususiyle plân bir nasihat kitabı 
değildir, dediler. İştirak ediyoruz. Gelir artışı
nın hem iktisadi gelişmeyi hem sosyal adaleti 
bağlıyacağını ifade ettiler. Bu pek tabiî ve ye
rinde bir görüştür. Senmaye hâsıla nisbotinin 
eldeki bilgilerle iyi değerlendirilip, değerlendi
rilmediğini, bu hususta Hükümet izahat verirse 
memnun oluruz- şeklinde bir beyanları cldıı. 
Bu konuda teknik arkada darla gerekli görül
meleri yaptık, hemen ifade etmek isterini ki, 
sermaye hâsıla nisb e tilerinin teshilinde büyük 
bir titizlik gösterilmiştir ve bu tahminler ger
çeğe yakındır. Ümidediyoraz ki, bu yakınlık 
•nisbe tinde de gerçekleşme olacaktır. 

Sayın Ahmet Yıldız, plân belgesinin geç ve
rildiğinden yakındılar. Muhterem arkadaşlarım, 
77 sayılı Kanunun emri ortada. Plânın Meclis
lere şevkinden itibaren 24 saat sonra müzakere 
edilmesi öngörülmüş. Bakanlar Kurulundan 
plân, 28 . 5 . 1967 tarihinde Meclise sevk edil
miştir. İyi niyetin tezahürü olarak, mahsûlü 
olarak henüz Bakanlar Kurulundan plân Mecli
se sevk edilmeden 11 gün evvel teksir edebilme 
imkânını bulabildiğimiz kadar elde mevcudolan 
plân dokümanını gruplara ve topluluklara tev
zi etmiş durumdayız ve bu bir başka düşün
cenin mahsulü değildir. Bir teknik zaruretten, 
bir maddi zaruretten doğmımştur. Geçen zaman 
içerisinde ümidederiz ki, tetkik imkânı bula
bilmişi crrdir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın tatbikatı bir baş
ka şekilde cereyan etmiştir. Plân geldikten son

ra 77 sayılı Kamın Meclise geldi. O arada ka
nun çıktığı için o devrenin hususiyeti vardır. 
Bununla mukayese etmeye imkân yoktuır. 

Muhterem Yıldız arkadaşımız bir hatibin 
sözlerine cevap verirken nedense 1950 - 19*30 
arasını bir el eşti: meye tabi tutarak bâzı iddia 
ve ithamlarda bulundular. Bu kcınuda şunu be-
IL'tme.k isterim. Biz istikbale müteveccih bir 
milletiz. Maziden tecrübe ve ders almak, ma
zinin ortaya koymuş olduğu birtakım gerçek
le.-don yararlanmak ve b'Jylece yarınlarımızı 
daha çok mamur yapmak heves ve gayreti 
içindeyiz. Yalnız şunu ifade etmek isterim. 
1950 de plân yapılabilir miydi, yapılamaz mıy
dı? Bunun elettirmesi Saym Başbakan tarafın
dan yapıldı. Plân yapmak k\day delildir. Tek
nik eleman mojek ıd r . İatatio'.tkî maklmatm 
güvenli, yeterli elması lâzımdır. Cumhuriyet 
Halk Partisi 10 yıl plândan bahsetmiştir. Ama 
1960 den sonra iktidara geldikleri zaman el
lerinde hazır bir plânları da olmadığı anlaşıl
mıştır. Demek ki, plân demek başka şeydir, 
plânı yapıp ortaya koymak ise başka şeydir. 
Sadece plânm sözü edilmiştir ama plân 1932 
den sonra yapılabilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, devirlerin kötü-
lcnmoslnden toplum yararına bir netice istihsal 
•ötmenin faydalı olmadığını belirtmek isterim. 
Her devrin zaman şeridi içerisinde elindeki 
imkânlarla bir şeyler yaptığını tebarüz ettir
mek hak şinas bir beyan olur. 1950 - 1960 ara
sında da TiLk Milletine birçok hizme'tlcır yapıl
mıştır. Bunu bir belgenin temelinde de bul
mak mümkündür. Birinci Beş Yıllık Plân ha
zırlanırken birçek noktalarda kapasite fazla
sından bahsedilmiş mevcut kapasitelerden bah
sedilmiş, tekstilde, çimento, enerjide, ulaştır
mada kapasitenin bulunduğu, hangi kapasite 
1950 - 1930 yılları arasında yapılan eserlerin 
ortaya, koyduğu kapasite. Birinci Beş Yıllık 
Pir.n çimento fabrikaları olmasaydı muvaffak 
clabilirmiydi? Barajlar, enerji santralları ol
masaydı, sulama tesisleri olmasaydı ulaştırma 
'hizmetlerini rahatlıkla ifa edebilecek yollar ol
masaydı yapılabilir miydi? Yapılamazdı. Dev
letler ebedidir. Hizmetler birbirine eklenir, bun
ları bir kısımda koparıp, yermenin faydası yok
tur. Bu noktada Sayın Yıldız'a şunu ifade et
mek İ3terim. Her hangi bir tariz maksadı ile 
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sl'yleiîiiyarroı. Devirler hakkında, siyasi parti
ler hakkında, siyaset adam\arı hakkında en 
doğru ve en isabetli hükmü t ar l ı e ve millete bı
rakmak lâzımdır. 

Say:n Yıldız, bir başka millî idare nazari
yesini bu kez ortaya koydular. İzahlarını yap
tıktan sonra yüzde £0 m menfaatlerini savunan 
millî iradesi, azınlığı savunanda özel iradesi 
sekimde bir beyanları olmuştur. Bu bizim hu
kukumuza uygun bir millî irade nazariyesi de
ğildir. Bu kürsülerden milletin menfaatlerini 
böyle muayyen nisbetlorle savunuyoruz diye 
millî iradenin temsilcisi olmıya ve onu ilân et-
nıiye bizim Anayasamız esprisi imkân vermez. 
(Bravo sesleri) Millî iradenin tezahürlü seçim
lerle olur. Sandığa reyler toplanır, sayıla:? rey
lerin sonunda kimlerin millî iradenin temsilcisi 
olduğu belli olur. Bu itibarla .yukarıdan aşağı
ya idare otrıe felsefesinin bir tezahürü şeklin -
de telâkki etiğim bu anlayışı, demokratik bir 
anlayış olarak telâkki edemediğimizi beyan et
mek isterim. 

Sayn Hayri Mumcuoğlu, Sayın Başbaka
nın, key sorunlarını prantezin içinden çıkardık, 
şeklindeki beyanlarından biraz fazlaca alındık
larım, alınganlık gösterdiklerini zannediyorum. 
Dediler ki, bu tarzdaki beyan Or.aıhurlyrt ta
rihini bilmemektir. Muhterem arkadaşlarım, bu 
konuda da bir münakaşa yapmanın faydalı ola
cağına kaani değilim. Fakat madem ki açılmış
tır, ifade etmek mecburiyetindeyim İkinci Beş 
Yıllık Plân köy ve köylü meselelerine daha 
çok gerçekçi gözle bakmış, onun meselelerini. 
halledecek usul ve yollan getirmiştir bu bir 
vakıa. Zaman ötesinde köy ve köylü meselele
rine ne halde idi? Bir tariz için s'.'y!emiyorum, 
muhterem arkadaşlarım; ama tesbit etmekte 
fayda vardır. Türk Devletinin Türk köyünü ih
mal ettiğini burada ifade etmek isterim. Sene
lerce ihmal etiğlni ifade etmek isterim. Türk 
Devletinin Türk köylüsü ile münasebeti iki şe
kilde olurdu. Birisi Tahsildar diğeri jandarma. 
Tahsildar gider vergi alır, jandarma gider Türk 
köylüsünü askere alır. Devlet senelerce Türk 
köylüsüne dalma ver demiştir. Hiçbir gün de 
elini uzatıp al dememiştir. Bu bir vakıa. Bun
dan kimsenin ahnmaması lâzımdır. Türk köy-
lüoüne hangi devirlerde kimlerin hizmet ettiği
ni burada sayacak değilim. Yine burada en iyi 
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hakem, en âdil hâkem bizzat köylünün kendi
sidir. Kimin ve kimlerin hizmet ettiğini Tüı'k 
köylüsü çok iyi bilmektedir. Bizim buradan bu
nu tezkiye etmemize lüzum yok. Bu plân ne ge
tiriyor, bunun üzerinde duracağım. Muhterem 
arkadaşlarım, bu plân köy içme suları için bir 
milyar lira yatırım yapılmasını cıngörmüş. Han
gi devirde, • hangi bütçede bu ölçüde bir yatı
rım var, bir milyar lira sarf edecek, Türk kö
yünü temiz içme suyuna kavuşturacak1? Yol
suz köy, af buyurun iki katırı birbirine yak
laştırarak arasına kcrıan bir hasta, saatlerce 
'taşınarak hastaneye gelir. Yol yoktur. Kimisi 
yolda ölür, kimisi zap suyuna düşer. Keçilerin 
dâhi gidemediği yollarla köylere mönakaîe ya
pılır. Bunlar gerçeklerdir. Bu gerçeklerin için-
d?n geliyoruz. Birçok köylere okul yapılması 
için ihaleler yaptık talip çıkmıyor? Neden? 
Mektep inşaatında kullanılacak, lüzumlu çiviyi, 
keresteyi, çimentoyu nakledecek imkânı yok 
ondan. Evvelâ yolunu yap, ondan sonra, mekte
bini yap. Brınları gördük, bunları yaşadık. İşte 
bu plân hedefleri arasına 150 bin kilometre 
köy yolu yapılmasını cmgönmüştür. Oraya, 150 
bine çıkacak. Okula gitaıiycn köy çocuğu kal
mayacaktır. Bu ne kadar güzel bir hedef. Türk 
köylüsünün çocuğu okuma imkânlarına kavuşa
cak. 

Zirai alanda bir başka gelişme. 400 bin hek
tar arazi yeniden sulanacak, çorak topraklar, 
kısır topraklar verimli hale gelecek, plânın he-
defi arasında. Muhterem arkadaşlarım, Tüıik 
köylüsünü kalkındırmak için, istihsali kalkın
dırmak, alt yapı hizmetlerini yapmak, insanca 
yaşanır bir hayatın düzenini köye götürmek 
bütün bunlar plânda yerini bulmuş, tedbirleri 
mevcut, ilkeleri mevcut. 

Bu arada kalkınmaya önemli derecede tesir 
edecek istihsal gücünü artıracak bir başka fak
tör üzerinde durmak istiyorum. Gübre sanayi, 
1950 y İm da 13 bin ton gübre. Bugün 400 bin 
ton. 13 bin tondan 400 bin tona gelmiş. İkinci 
Beş Yıllık Plân devresi sonunda 4 milyrn ton. 
Yani 1950 yılı ile mukayese ederseniz yaklaşık 
olarak 250 misli fazla yerli gübre istihsal ede
ceksiniz. Bunun Türk köylüsü tarlasına ata
cak dekar başına verim artacak. Bu gübre istih
salini yapabilmek için bir milyar liraya yakın 
gübre kompleksine para yatırılacaktır. Bu da 
plânda vardır. İşte köye hizmet rakamları bu,. 
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İkinci plân dönemini sonunda traktör adedi 
90 bine çıkacaktır. 1950 de birkaç bini geçmi-
yen traktör adedi, 1963 te 44 bin, 1972 de 90 
bin traktöre çıkacak. Yine plânın tesbit ektiği 
hedef Tünk köylüsüne hizmetin yalları bun
lar. 

Sayın Fikret Gündoğan konuşmasında bu 
noktada şöyle bir ifadeleri oldu. Bu mcml ek o ti 
kurtarmak istiyoruz, dediler. Bu memleket fe-
lâkotin içinde batmak üzere bu memleketi kur
tarmak istiyoruz. Ortanın solu anlayışiyle bu 
memleketi yoksulluktan, fakirlikten kurtarmak 
istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi bunu ba
şaracak dediler. Sayın arkadaşımın bu sözleri-
•nln altında zamanı idarenizde, devri iktidarı
mızda memleketli yoksul bıraktık, fukara bırak
tık diyen bir ikrar da tesbit ettiğimi ifade ot-
«melk isterim. 

Sayın Tunçkanat sözlerinin bir yerinde seno-
ra 64 buğdayı hakkındaki endişelerinden bahset
tiler. Bu endişelerini izale etmek için arz cd'yo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, ilim adamlarının, 
teknisiyenlerin yaptıkları çalışmalar senunda ya
pılan tatbikat gösteriyor ki, bu fevkalâde yük
sek verimli tohum memleketimizin muhtacoldıığu 
buğdayı, hububatı kendi kaynaklarımızdan istih
sal etmemize imkân verecektir. Hattâ bir miktar 
ihracetmemize de imkân verecektir. Türkiye 
yakın zamana kadar bu sene hariç her sene dışar
dan 300 bin ton buğday almak mevkiinde idi. 
Tarım hava şartlarına bağlı. Mahsûl olduğu za
man ihtiyacımızı karşılıyoruz. Olmadığı zaman 
dolarla dışarıdan buğday ithal ediyoruz. Ziraat 
memleketi dışardan buğday alıyor. Evvelâ bu 
ihtiyacı karşılamak lâzım. Tohum ıslahı mevzuu, 
iyi tohum kullanılması, arazinin ısıahı, sulama, 
gübreleme entansif ziraat bütün bunlar zirai is
tihsali artırıcı sebepler, sonora 64 buğdayı da 
bunlardan birisidir. Muayyen bölgelerde ck'm 
yapılması halinde, bir başka zirai istihsal unsu-
rr-muz olan pamuğun yerine ikame bahis mevzuu 
olabilir. Bu itibarla pamuk ihracatımız, pamuk 
istihsalimiz daha doğrusu düşebilir endişesini ileri 
sürdüler. Tarım Bakanı arkadaşımla bu konuyu 
göziiş'üm, mevs"m şartları itibariyle bu buğdayın 
cinsi Mayıs ortalarında mahsûlün idrakine imkân 
vermektedir. Adana bölgesinde Haziranın ilk 

haftalarına kadar pamuk ekmek mümkündür, iki 
dcia mahsûl almak imkânları da vardır; bu iti
barla bahis konusu end'şeleri vârldolmıyacaktır, 
bun" belirtmek isterim. 

Sayın Hasan Âli Türker arkadaşımız hayvan
cılık konusunda geniş izahat verdiler. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılık işi önem
le ele alınmıştır. Yalnız bir bölümde hayvancılığı 
tetkik ve mütalâa etmek doğru olmaz. Muhtelif 
bölümlerde hayvancılıkla ilgili ilkeler ve tedbirler 
vardır. Meselâ sanayi sektöründe deri ve deri 
mamulleri hayvancılıkla ilgili. Gıda sanayiinde 
yer alan hususlar vardır. Süt ve mamulleri ile 
ügili sanayiin kuruluşu. Eğitimde hayvancılık
la ilgili bölüm vardır. Veterinerlerin adedini 
artırmak, yeni veteriner fakülteleri açmak, hay
van sağlık memurlarını yetiştirmek gibi. Bunlar 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının muhtelif 
bölümleri içinde yaygın halde bulunduğu için 
hayvancılığa taallûk eden kısımdaki sözleri arka
daşımız tatminkâr bulamamışlar; kcndilerinm 
^Hcrmi dikkatle t ak "bettik; sözlerin esprisi için
de yıllık programlarla da birtakım yenilikler hu
sus," yetler getirmek mümkün olacaktır, arz ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma hızı üze
rinde de tartışma yapılmıştır. Kalkınma hızı 
% 7 yi aşmalı mı, aşmamak mı, % 6,5 mu, 8,8 mi 
olmalı. Tatbikat gös'crmişt'r ki, % 7 hız opti
mum bir hızdır. Birinci Beş Yıllık Plân devrc-
s'nde elde ettiğimiz vetireler ve Türk ekonomisi
nin potansiyeli bu hızı sağiıyacak bir durumda 
okluğu anlaşılmaktadır. Eğer dış kaynaklara 
bağlılıktan ekonomiyi kurtarmak istiyorsak, o za
man bugünkü ekonominin yapısı içerisinde kal
kınma hırını çok düşürmek lâzım. Kalkınma hı
zını düşürürseniz dış kaynaklara bağlı olmaktan 
kurtuluruz ama b'z kalkınma hızını düşüremeyiz. 
Çünkü Türkiye'nin artan nüfusunun ihtiyaçla
rını karşılamak, cb'ğcr taraftan da Batı âlemi ile 
medeni memleketlerle aramizdaki büyük mesafeyi 
zaman içerisinde kapatabilmek için asgari hız ola
rak, vazgeçilmez bir hız ok 'ak % 7 hızı tesbit et
miş bulunuyoruz. Böylece Türk toplumunun yaşa
ma standardıda yükselmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şahısları adına konu
şan çok değerli arkadaşlarımız çeşitli konular 
üzerinde mütalâa beyan ettiler. Bunları ayrı ay
rı huzurlarınızda eleştirmek is'emiyorum. B'tta-
bi bütün bunlar plânın esprisi içerisinde yıllık 
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programlarda yerini bulacaktır. Sayın Başba-
kanımız:n takd m konuşmasında da ifade ettikleri 
gibi, her şeyi bıı plânın içerisinde bulmak müm
kün değildir. Plân hedefleri tesbit etm'ştir, mak-
ro denge vardır, usulleri, metotları vardır, 
tedbirleri vardır, ilkeleri vardır, iakat detaye 
olarak her şeyi plân içerisine almak, yazmak müm
kün değildir. Ancak yıllık programlarda h'ç 
şüphesiz bunlar makes bulacaktır. Bu itibarla 
yegân yegân arzı cevap etmekten içtinabediyo-
rıım. 

Sayın senatörler, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı demokratik bir plândır. Milletin ana ter
cihleri ve arzularına uygun olarak hazırlanmış 
bir plândır. Kamu sektörü ve özel sektörün yan 
yana bulunduğu karma ekonomi düzeni içinde 
hızlı ve devamlı gelişmeyi dengeli ve âdil bir bal
lanmayı öngören bir plândır. Türk ekonomisin
de sanayiin sürükleyici bir güç kazanmasını, ta
rımın modernleşmesini gaye edinen bir plândır. 
Şehirleşmeyi öngören, istihdam imkânlarını âza
miye .çıkaran, insangücünü geliştirmeyi hedef 
alan bir plândır. Bu plân dönemi sonunda ileri 
plân devreleri için yapılacak çalışmalarda lüzum
lu temel endüstri kurulmuş olacak, kendi imkân
larımızla ve hızlı şekilde gelişmemiz sağlanabile
cektir. 

Muh'ercm arkadaşlarım, Büyük Türk Mille
tinin müstesna zekâ ve kaabiliyeti, muvaffak ol
ma azim ve iradcs;, vatanperver ruhu geleceğin 
Türkiye'sini çok daha mesut ve çok daha müref
feh kılacaktır. Bu inan;; ve imân içerisindeyiz. 
Başarı yolunda Tanrı Büyük Milletimizin ve he
pimizin yardımcısı olsun, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

SALİM IIAZERDAĞLI (Elâzığ) — Soru 
soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru soracaklar-
mış, efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu
rada soru sorulmaz. 

SALİM IIAZERDAĞLI (EYırığ) — Eğer 
mümkünse bir noktanın tavzihini istirham edi
yorum. 

BAŞKAN —Bir dakika efendim, şimdi bir 
kanun müzakereci falan değildir, biliyoruz. Bun
da bambaşka bir usul cereyan etmektedir. Ge
rekçeli gerivercne önergeleri vardır. Ve bunlar 

üzerinde müzakereler yapılacaktır. Ama siz bir 
hususun tavzihini mi istiyorsunuz, buyurun. 

~ Sx\LİxM IIAZERDAĞLI (Elâzığ) — Plân
da toprak reformu yerine zirai reformun öngö
rüldüğü belirtildi. Tarım reformunda büyük 
topraik sahiplerinin millî gcllrilen nasibi çok ola
caktır. Topraksız veya az toprak sahiplerinin mil
lî gelirden nasibi az olacak ve sosyal adalet yö
nün d sn denge kurulmamış olacaktır. Bunu nasıl 
izah ediyorlar? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De-
vrm1a) — Bunu Plân bütün arıklığlyle izah et
miştir. Tiu'kiye'ele herkesin çalışmasına, kabi
liyetine, emeğine, gayretine göre hiç şüphesiz 
artan gelirden payını alması tabiîdir. Tüıkiyo'-
d; yalnız toprak üzerinde bu münakaşayı yapan
ların hangi maksatla konuştuğunu bilmiyorum. 
Anr, tarımda istihsali artırma, tarımda işsiz bu
lun, n âtıl iş gücünü sanayie kaydırma bu Plâ-
nur hedefleri arasında. Hemen arkadaşıma ifade 
e'-nrk isterim ki, en büyük adaletsizlik işsizlik
tir. İşte bu Plân 1,5 milyon insana iş sağlamak
ta, şehırleşmevi öngörmek suretiyle tarım üze
rindeki âtıl gücü, işsiz güçcüzü sanayi alanına 
ekmekte, b'r. 400 bin hektar arıziyi sulayarak 
istihsali artırmakta, toprağın mülkiyetini tesbit 
^tm^kte, Hazine cl'n deki arazinin ıslahı, geliştiril
me"'", onun dışında ter'ked^m/ş arazileri dsğer-
^-T'VTI" ' 1 ' sur^t^^e tonra^n p.z to^r°kb v" ra 
topraksızlara intikal etmesini sağlıyacak formül
leri gerçekçi nazarla getirmiştir. Arkadaşlarımı
zın varnnvık istcd'ğl muadele b'rez bena garip 
geld". Yani şuna benziyor. Zatıâlinlzin banka
da 50 b :n lirası, ver, benim de on liram var toz
uyalım, bîrleştirelim ikiye tr'.ks'm mi edelim di-
vorlar? Annvamadım. Böyle riyazi bir taksim 
vek, Türkiye'de. Ama her ferdin insanca yaşa-
ma-mı tcnrn edecek, insan haysiyetine yarrsrr 
b'r havat direnini tem'n edecek bir iktisadi fel
sefe ile bu Plân getirilmiştir. 

SALİM HAZERDAGLI (Elâzığ) — Tarım 
reformu... 

BAŞKAN — Karşılıklı münakaşa ctmlyelim. 
Sayın Bıkan tavzihinizi yaptınız buvurun. 

DEVLET B MvANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin 
başında söyledim. Bu Plân milletin temayülle
re, arzulara ve iradesine güre hazırlanmış (bir 
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Plândır. Bu Plânı ortanın solu felsefesiyle de
ğerlendirmeye kalktınız mı, bu Plânı yadırgaya
caksınız. Biz bu Plânı ortanın solu felsefesine 
göre yapmadık, ;bu Plânı Türk köylüsünün ih
tiyaçlarına, Türk Milletinin ihtiyacına, demok
ratik anlayışına göre yaptık, arz ederim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu bir 
edebiyattır Sayın Başkan. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) Bu 
hususu tavzih babında sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sual olmaz efendim, Ibitti. 

Sayın üyeler, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının ikinci müzakeresi safhasına geçiyoruz. Bu 
safha uzun vadeli Plânın yürürlüğe konması ve 
bütünlüğünün korunması hakkındaki 77 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre ne şekilde müza
kere devam edeceği hususudur. Müzakeratın 
kolaylıkla cereyanını sağlamak bakımından 77 
sayılı Kanunun Scnatomuzdaki müzakeresiyle 
ilgili kısmını okuyorum. «Plân ile Karma Ko
misyon raporunun tümü üzerinde Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi genel kurullarmdaki 
konuşmalar bittikten sonra Plânın Hükümete ge-
riverilmesine dair gerekçeli önergeler ile Kar
ma Komisyonca kabul edilip, Hükümetçe benim
senmemiş olan geriverme gerekçeleri görüşülür 
ve bu gerekçelerin ayrı ayrı oylanmasına geçilir. 
Bunlardan her biri hakkında sadece Karma Ko
misyon, Hükümet ve geriverme önergesindeki 
birinci imza sahibi veya göstereceği !bir diğer im
za sahibi konuşabilirler. 

Dikkate alınmasına karar verilen geriverme 
gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüşme 
açılır. 

Bu görüşme sırasında da, 'bunlardan her biri 
hakkında, sadece, Karma Komisyon, Hükümet ve 
geriverme önergesindeki birinci imza sahibi veya 
göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilirler. 

Bu görüşme sonunda geriverme gerekçeleri 
tekrar ayn ayrı oylanır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda yu
karıdaki fıkra gereğince geriverme gerekçeleri
nin hepsinin ayrı ayrı oylanmasından sonra, 

M ^ 

I Plânın tümü açık oya konur ve Plân kabul edi
len geriverme gerekçeleriyle ^birlikte 3 ncü bent 
gereğince Plân Karma Komisyonuna sevk edil-
lir.» Şimdi bu okuduğumuz madde gereğince 
müzakerelere geçiyoruz. 

Komisyon bir şey mi istiyor. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir 

I hususu arz etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 

I Başkanım, değerli senatörler, 50 ye yakın öner-
I ge takdim etmiş bulunmaktadırlar. Bu önergele-
I rin Plânın bütünlüğünü 'bozacak nitelikte bulu-
I nup bulunmadığı hususlarının kısa da olsa bir 
I tetkike ihtiyaç hissettirdiği Yüksek malûmları-
| nızdır. Müsaade eder misiniz acaba saat 14,00 te 

toplanmak üzere bize bir izin verirseniz, biz saat 
14,00 e kadar bu önergeleri tasnif edelim bir 

I düzenliydim, Plânın bütünlüğünü bozup bozma-
I dığı hususlarını bir inceliydim ve Yüce Senato

nuza daha dikkatli bilgileri sunma imkânını ka-
I zanalım. Bu imkânı bize verin. (Saat 15,00 olsun 

sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, hakikaten 
I önerge adedi fazladır ve birçok önergelerin de 
1 gerekçeleri uzun olduğu için fazla zaman alacak-
I tır. Sayın Komisyon Başkanının ifadelerine Ri

yaset de iştirak etmektedir. Ancak çalışma saat-
I leri daha önceden tesbit edilmiş olduğu cihetle 
I toplantı saatinin 14,00 mü, 15,00 mi olacağı husu

sunu Yüksek Heyetinizin oylarına arz edeceğim. 
(Saat 15,00 olsun sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, (Saat 15,00 
olsun sesleri) Temayül, 15,00 olması noktasında 

I 'birleşir gibi göründüğü cihetle bu hususu oyla-
I rınıza arz ediyorum. Saat 15,00 te toplanılmasını 
I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15,00 te toplanmak üzere 75 nci 
Birleşimin birinci oturumunu kapatıyorum. 

I Kapanma saat : 11,40 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) - Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 75 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

3 — GÖRÜŞÜLEN İŞLER : 

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) 

BAKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın üyeler, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânının müzakereleri tamamlandı. Şimdi ge
rekçeli geri verme önergelerinin okunup oylan
ması muamelesine geçiyoruz. Önergeler sıraya 
konmuştur. İlk defa Sayın Artukmaç'm üç 
önergesi vardır. Bu üç önergeyi sırası ile oku
tuyorum.' 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geriverme önergesidir. 
Tapu sicilli, gayrimenkul mülkiyetinin ve 

buna bağlı hakların emniyetini sağlamak mak-
sadiyle tesis edilir. Ancak, sâdece sicillin tesisi 
kâfi değildir. Bunun yanında sicillerin en iyi 
bir şekilde muhafazası da şarttır. Bu iki ame
liye ahenkli bir şekilde yapıldığı takdirde, va
tandaşın gayrim enkule taallûk eden hakları, 
tamamiyle teminat altına alınmış olur. 

Sicillerin tesisi için senelerdenberi gayret 
sarfedilmekte ve halen, gerek şehir kadastro
su ve gerekse tapulama (Köy kadastrosu) teş
kilâtı bu maksatla vazife görmektedir. 

Bugün memleket çapında devam eden ka
dastro faaliyetleri; yurdumuzdaki bilumum 
gayrimenkullcrin, en kısa zamandaki plânda 
bu süre 20 yıl olarak kabul edilmiştir fennî 
plânlarının tanzimini ve kütüklerin tesisini he
def tutmaktadır. 

Halbuki, sicillerin tesisi kadar, bunların 
muhafazası da büyük bir önem taşımaktadır. 
İşin bu kısmına ise, hiçbir zaman önem veril

mediği görülmektedir. Gerçekten, halen elde 
bulunan sicillerin ve kadastrosu yapılan yerler
deki kütük ve plânların muhafazası şartların
dan asgarisine bile rastlanmamaktadır. Oysa
ki, Medenî Kanunumuz tapu sicillerinin tutul
masını ve muhafazasını Devletin kusursuz me
suliyeti prensibine bile bağlanmış bulunma
maktadır .-

Gerçi 25 Haziran 1932 tarihli ve 2015 sayı
lı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muha
fızlığı teşkilâtına dair olan kanunun 9 ncu ve 
28 Haziran 1966 tarihli ve 766 sayılı Kanunun 
79 ncu maddesi, tapu sicilleri tesis olunan ma
hallerde idarece standart olarak tesıbit edile
cek belirli bir plân ve projeye uygun Tapu Si
cil Muhafaza binası temin veya inşa olunaca
ğını âmirdir. Fakat, sözü geçen kanunların bu 
hükümleri, bu güne kadar yerine getirilmemiş
tir ve getirileceğine dair bir emareye de rast
lanmamıştır. 

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

Hükümet konakları içinde tapu dairelerine 
tahsis edilen yerler ise, ihtiyaca kâfi gelme
mekte ve özellikle sicillerin muhafazası için 
aranan şartları asla ihtiva etmemektedir. 

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

Şu durum, plânda; tapu sicil muhafaza bi
naları inşasına dair bir kaydın bulunmasını 
zaruri kılmaktadır. 

Bu binaların inşası veya satın alınması, 
plân yatırımlarında bir değişiklik yapmaya-
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çaktır. Bu binalara ait ödeneklerin, İkinci 
filânda teöbit edilmiş olan yıllık 80 milyon li
ralık yatırıma dâhil edilmesi mümkün olacak 
-ve bu suretle ayrıca ek bir ödenek aranmasına 
lüzum hiss ettir miyec ektir. 

Yukarıda belirttiğim gerekçeler sebebiyle 
plânın 486 ncı sayfasındaki; (d. Tedbirler :) 
kısmına aşağıdaki maddenin ilâvesi için, plâ
nın Hükümete geri verilmesini saygılarımla 
arz ve teklif ederim. 

Yozigati 
Saldık Artukmaç 

7. — Tapulaması veya kadastrosu yapılan 
yerlerde, idarece, standart olarak tesibit edile
cek plâna ve projeye uygun şekilde; tapu si
cil muhafaza binaları inşa olunacak veya satın 
alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, gerekçenize 
ilâve edecek bir husus var mı efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Yok. 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, yerimden arz edebilir miyim? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkanım 
yatırım tahsislerinin belirli tavanlara göre yıllık 
programlarda ele alınacağı... (Duyulmuyor ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Başkan, lütfen kürsüden 
beyan edin. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; Sayın Sadık 
Artukmaç, Tapu sicil muhafaza binaları inşaa
tının plân metnine konulmasını istemektedir. 
Sayın Artukmaç'tan başka bir başka sayın üye, 
meselâ; maliye binalarının, meselâ ziraat bina
larının, meselâ bir başka resmî Devlet daireleri 
binalarının yapılmasını öngören önergelerini 
Yüksek Başkanlığa takdim etmesi mümkün idi. 

Yine Sayın Artukmaç önergelerinde, tapu 
sicillerinin öneminden bahsetmektedirler. Bu ge
rekçeye aynen iştirak ediyoruz. Elbetteki tapu 
sicil muhafaza binalarının tapu sicilleri kadar 
önemli olduğuna biz de iştirak ediyoruz, arka
daşımıza katılıyoruz bu gerekçesi ile. Ama bütün 
değerli senatörlerimiz bileceklerdir; yatırım 

^ahsisleri belirli tavanlara .göre yıllık program
larda belirtilir. Bu binalara ne kadar ödeneğin 
konulacağı, plândaki yatırım tahsisleri tavan
ları gereğince yıllık programlara konur ve yıl
lık programlarla yürütülür. Bu tarzda, yani Sa
yın Artukmaç'm belirttiği tarzda ayrıca bir tah
sisin yapılması ne mümkündür, ne de doğrudur. 
Plânın bütünlüğünü bezacak nitelikte bir öner
ge olduğu cihetle komisyon olarak iştirak etmi
yoruz, muhterem senatörler. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet!.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, bu tak
rir bizim için bir temenni mahiyetindedir. Yıllık 
programlarda dikkate alınacaktır. Bu itibarla 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç beyanınız mı 
olacak? (Görüşülmez, görüşme olmaz sesleri) 
Buyurun, ama gayet kısa efendim. (Gürültüler) 
(Söz verilmez sesleri) Müsaade buyurun efendim 
kanun sarihtir, iki defa da söz alabilir. Müsaa
de buyurun efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) Sayın 
arkadaşlarım, gayet kısa mâruzâtta bulunaca
ğım. Evvelâ şunu arz edeyim ki, takrir sahipleri
nin konuşmasına kanun müsaittir. 

Bu takriri vermekten maksadım şudur muh
terem arkadaşlarım, bu mevzu her kanuna kon
muştur. Önergemde arz ettiğim gibi, yeni çıkan 
Tapulama Kanununa, eskiden, 1932 senesinde 
çıkan kanuna ve mülga 5602 Tapulama Kanu
nuna konmuş olduğu halde bu kanunun hüküm
leri yerine getirilmemiştir. Bu kanunun hüküm
lerinin yerine getirilebilmesi için plânda yer al
ması lâzım. Sayın Komisyon Başkanının ve Sa
yın Hükümetin beyanlarını şükranla karşıla
rım ; yıllık programlara konulmasını vait bu
yurdular, ben bunu şükranla karşılamaktayım. 
Yalnız gönlüm şunu arzu etmektedir ki, tatbi
katçılar bunu programa korken yine unutacak 
bir duruma gelirler ve gelmektedirler senelerden 
beri. Bugüne kadar koymadıklarına göre. eski 
beş yıllık plânın programlarına da alınmadı
ğına göre, âmir hüküm olarak plâna bunun alın
masında zaruret ve lüzum olduğu kanaatinde
yim. Plâna alınmasında da mahzur yoktur, çün
kü plânın bütünlüğünü bozmamaktadır ve plâ
na malî bir külfet yüklememektedir. Bu binalar 
her sene Tapu ve Kadastro İdaresine plânda ay-
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rılan 80 milyon liranın içinde halledilecek bir 
mevzudur. 

Sonra önemli bir noktada şudur muhterem 
arkadaşlarım, teklifimde bilhassa şunu belirtmek 
istiyorum; nerede kadastro yapılmışsa, kadast
ro yapılan yerlerde bu binaların yapılmasını 
teklif ediyorum, plâna da bu şekilde konulma
sını teklif etmiş bulunuyorum. Müsaade ederse
niz 'teklifimi okuyayım : «Tapulaması veya ka
dastrosu yapılan yerlerde idarece standart ola
rak tesbit edilecek plâna... 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, böyle takri
rinizi tekrar okursanız yetiştiremeyiz. Daha 45 
tane takrir var. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Bitti 
efendim; «tesbit edilecek plâna ve projeye uy
gun şekilde tapu sicil muhafaza binaları inşa 
olunacak veya satmalmacaktır» hükmünün ko
nulmasında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Sayın komisyonun, Saym Hükümetin bu mâ
ruzâtıma iştirak etmesini temeni ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm önergesini 
dinlediniz. Komisyon ve Hükümet iştirak etme
mektedir, ama bir temenni mahiyetinde nazara 
alınacağını, yıllık programlara konulacağını be
yan ettiler. Bu hali ile Saym Artuknıaçin tak
ririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Saym Artukmaç in ikinci takririni okutuyo
rum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geriverme önergesidir 
İnşaat sektörü tedbirler kısmının 3 ncü mad

desinde (sayfa 428) yer alan: «İnşaat ile ilgili 
basılı dokümanları gözden geçirmek üzere kuru
lan bakanlıklar ve kurumlar arası yetkili Ko
misyon, Devlet - mütaaMnt ilişkilerini düzenli-
yen, hukukî anlaşmazlıkların azalmasını sağlıyan 
belgeleri öncelikle ele alacak ve sonuçlandıracak
tır. Böylece bütün kuruluşlardaki uygulama ve 
usul ayrılıklarını giderme yönünde tedbirler alı
nacak, sözü edilen Komisyonun devamlılığı sağla
nacaktır» şeklindeki hükümden, sözü geçen Ko
misyonun, idare ile mütaa'h'hit arasındaki her ih
tilâfı; belgelere dayanarak çözmeye yetkili bir ku 
ruluş olduğu mânası çıkmaktadır. Eğer hüküm, 

bu manavı kapsamakta ise, çok mahzurludur ve 
tatbik kaaibiliyetinden de mahrumdur. Evvelâ, 
bu Komisyonun, bir kaza mercii olması mümkün 
değildir. Halbuki maddenin yazılış tarzı, bu Ko
misyonun kaza mercii olduğu intibaını vermek
tedir. Saniyen, bu konuda bütün Türkiye'de çı
kan ihtilâfları, sözü geçen Komisyonun kısa za
manda incelemeye gücü yetmiyecektir. Çünkü iş 
hacmi tarifi mümkün olmıyacak derecede çok ola
caktır. Üçüncü olarak, Komisyonun varacağı hü
küm bir sonuç vermiyecektir. Çünkü taraflar, 
ihtilâflarını mahkemeye götürecektir. 

Arz ettiğim sebepler dolayısiyle Plânın 428 
nci sayfasındaki «c. Tedbirler» kısmının 3 ncü 
maddesinin, birinci plânda yer almış olan hük
mü anynen alınmak suretiyle, aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesi için plânın Hükümete geriverilme-
sini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

3. —• Bütün resmî müessese ve teşekküllerin 
uyacağı modern inşaat tekniğine ve anlayışına 
uygun, inşaatın en salim ve süratli metotlarla sağ
lam ve en iyi kalitede yapımını sağlıyacak, ida
relerle iş yapanların karşılıklı haklarını koruya
cak, tip sölzeşme, genel şartname, genel teknik 
şartname ve bunlara mümasil şartname ve stan
dartlar tanzim ve tesbit edilecektir. 

Bu cümleden olarak bütün imar müdürlükle
rinin uygulıyacakları imar yönetmeliğine ait müş
terek esaslar belirtilecek, ayrıca bütün resmî mü
essese ve teşekküllerin uyguiıyacağı bir koruyucu 
bakım ve onarım yönetmeliği hazırlanacaktır. 

BAŞKAN —• Komisyon bu takrire iştirak edi
yor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — İzah 
edeceğim efendim. (Gürültüler), (Yerinizden izah 
edin, sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun. 
(Gürültüler) Lütfen efendim, müzakereyi 

güçleştirmeyin. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Saym Başkan, 
sayın senatörler; Saym Artukmaç, inşaat sektö
ründe bahsedilen, üç numaralı tedbirde bahsedi
len (428 nci sayfada) inşaat ile ilgili basılı do
kümanları gözden geçirmek üzere kurulan Ko
misyondur, bu. Bu Komisyonun kaza mercii ol-
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duğu intibaı verilmektedir. Bunun bir kaza mer
cii olduğu söz konusu değildir. Komisyon kamu 
kuruluşlarının ihale usullerindeki ayrılıkları gi
dermek ve basılı standart dokümanları inceliyen 
ve anlaşmazlıkları koordinasyon ve idari tedbir
ler yolu ile azaltan bir Komisyondur. Anlaşmaz
lıkları, mevcut ise, eğer çıkacak ise, anlaşmazlık
ları komisyon çözümlemiyecek, anlaşmazlığı azal
tacak, giderecek vazifede bir komisyondur. Bu 
sebeple bir endişeye mahal yoktur. Bu mâruzâtı
mızdan sonra tahmin ediyorum Sayın Artukmac 
önergelerini geri alacaklardır. 

Hürmetlerimle. 
SADIK ABTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkana teşekkür ederim, maksat anlaşılmıştır, 
önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Üçüncü önergenizi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geriverme önergesidir. 
Plânın onlbeş senelik bir perspektif içinde 

ve bir bütüne göre hazırlanması ve bu sebeple 
İkinci Beş Yıllık Plânın; Birinci Beş Yıllık 
Plân esaslarını ve hükümlerini benimsemiş ve 
o Plânda ön görülüpte uygulanamamış olan 
veya devamlı şekilde uygulanması derpiş edil
miş bulunan hükümleri ihtiva eylemiş bulun
ması icabeder. 

İkinci Plânda bu önemli hususu gü:z önünde 
tutulmadığı ve onbeş yıllık bir müddete sâri 
olması icabeden prensiplerin zedelendiği görül
mektedir. 

Arz ettiğim gerekçeler sebebiyle, Birinci 
Plânda yer almış bulunan esas prensiplerin 
İkinci Plâna aktarılması lâzım gelmektedir. Bu 
sebeple, İkinci Plânın 428 nci sayfasındaki: 
«C. Tedbirler» kısmına aşağıdaki bentlerin ilâ
vesi için, Plânın Hükümete geriverilmesini say
gılarımla arz ve teklif ederim. 

Yozıgat 
'Sadık Artukmac 

I - Yüksek mühendis, mühendis, tekni
ker, formen dağılımı, aşağıya doğru artış kay
detmesi gerektiğinden; belli seviyede tekniker 
yetiştirmek için kurulan okullar, kuruluş amaç 
ve standardını değiştirmİA'-ecek, meslekî geli
şim sonraki kademedeki öğrenime imkân vere
cek, buna engel olan mevzuat değiştirilecektir. 

II - Teknik gelişme imkânlarının sınırlı oluşu, 
teknik personelden fazla ücret eğilimi doğur
duğundan ve bugünkü mevzuat idari mevkie 
»geçmeden teknik alanda ilerlemeye müsait 
olmadığından bu sistem değiştirilerek teknik 
unvan sistemi ihdas olunacaktır. 

III - Tatbikat projeleri hazır olmadan ve 
inşaata uygulanacak başlıca malzeme cinsleri 

tes'bid edilmeden inşaat ihalesi emanet usuliyle 
dahi olsa yapılmıyacaktır. 

IV - Bir işin geç, pahalı anlaşmazlıkla bi
tirilmesinde idarenin haklılık ilkelerinden ay
rılıp ayrılmadığı konusu kontrol edilecek ay
rıca firmalar için ciddî şekilde takibedilen si
cil fişleri tutularak, hukukî anlaşmazlık ka
nalı ile kazanç yoluna giden firmalara iş ve-
rilmiy e çektir. 

Bu maksatla bir inşaat mütaahhitleri odası 
kurulacaktır. 

V - Devletin sosyal ve hizmet binaları, in-
şaatnı yapılacağı bölgenin özelliği göz 
önünde bulundurularak tek bir standartta yapı
lacak, bunların proje işleri tek elde toplana
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon? Oradan söyliyebi-
lirsiniz. çok kısa ise. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili)— Uzun
dur efendim. (Böyle idare olmaz sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın üyeler Riyaset herkesin arzusuna 

göre idare edemez. Onun için müsaade 
buyurun, usule uygun olarak idaremize de
vam edelim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 
Muhterem senatörler, Sayın Sadık Artuk-
maç'm önergesinin plânın bütünlüğünü boza
cak nitelikte olduğunu, kendi önergelerinde 
numaraladıkları sistem dâhilinde madde mad
de arz ederek, cevaplarımızı sunacağız. 

Birinci maddede; insan gücü kademeleri, 
sanayideki ilişkilere, münasebetlere göre mü
hendis, teknisyen, ustabaşı, kalifiye işçi ola
rak tesbit edilmiştir. Bu kademeleşme içinde 
teknisyen kademesini yetiştirmek için sanat 
enstitüleri yetersizdir. Tekniker okulları iso 
gerektiğinden fazla süreli ve programları ba
kımından elverişlidir. Bu iki okul yerine 
sanat enstitüleri dört yıla çıkarılarak, tek-
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nisyen •okulları haline getirilecektir. Buna göre 
ortaokuldan sonra dört yıl süreli teknisyen 

okulları varken, tekniker okullarına alt okul 
bulmanın güçlüğü de meydandadır. Ayrıca 
uzun süreli ve programları yönünden elve
rişsizliği sebebiyle de tekniker okulları bu 
amacı yerine getirememektedir. 

İkinci maddesinde belirttiği fikirlere gelin
ce Sayın Artukmaç'm; plân, insan gücü ana
lizlerini ekonominin gerektirdiği insan gücü 
sınıflandırmasına göre yapmakta ve meslekî 
statü ve unvan seviyesinde her hangi bir ay
rıntıya inm emektedir. 

Üçüncü maddesinde belirttikleri hususa ce
vaplarımı arz ediyorum; tatbikat projesi ol
madan inşaat uygulanmasına başlanmaması za
ten bugünkü sistemimizde uygulanan bir yol
dur. Tatbikat projesi olmadan inşaatın uy
gulaması diye bir şey bahis konusu edile-
miyeceği cihetle, malûmu ilâm kalbilinden 
olan bu maddenin ve esasen sayın arkada
şımızın ifade etikleri şekilde halihazırda tat-
ıbi'kat olmaktadır. Bu maddeye de lüzum yok
tur. 

4 ncü maddedeki fikirlerine gelince Sayın 
Artukmaç'm; Devlet - mütaahhit münasebetle
rinin olumlu bir düzene kavuşturulması, müta-
ahhitlik meslekinin gelişmesi ve müesseseleş
mesi, teşkilâtlanması plânda öngörülmüştür. 
Ayrıca anlaşmazlıkları azaltıcı tedbir de plânda 
yer almıştır. (Sayfa 428, tedbir 3). 

Önergenin 5 nci maddesinde ileri sürülen 
husus plânın inşaat sektöründe, 427 nci sayfa 
ilke A da ve eğitim sektöründe 145 nci sayfada 
E fıkrasında ve sağlık sektöründe 177 nci say
fada 10 ncu maddede ve 181 nci sayfadaki 3 ncü 
fıkrada yer almış bulunmaktadır, Sayın Artuk
maç'm ileri sürdüğü ifadeler. Plânın gerekli şe
kilde tetkikinde, Sayın Artukmaç'm önergesin
de belirttiği hususların plânda yer aldığı açıkça 
görülecektir. Bu itibarla ve mâruzâtımızın ba
şında da ifade ettiğimiz sebeplerle plânını bü
tünlüğünü bozacak nitelikte gördüğümüz Sayın 
Artukmaç'm önergesine iştirak etmediğimizi say
gılarımızla arz ederiz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Komisyon Başkanının izahı ile tatmin edilmiş 
oldum, önergemi geri alıyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Sayın Akif Eyidoğan'm bir önergesini oku

tuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
«Oğuz Türklerinin Anadolu'ya yerleşmeleri

ne başlangıç teşkil eden 26 Ağustos 1071 Malaz
girt Zaferinin 900 ncü yıldönümü 1971 yılma 
rasladığına göre o zaman yarım yüzyılı aşmış 
olacak Cumhuriyet idaremizin cihanda ve yurt
ta barış ilkesine en büyük değeri vererek böl
gede barışın şerefli bekçisi olan Büyük Türk 
Milletinin memleket çapında kutlanması gere
ken 26 Ağustos 1971 gününe kadar ikinci Beş 
Yıllık Plânın 1968 den başlıyarak ilk dört yılı
nın programlarına Malazgirt merkezi ile çevre
sine ve köylerine mürettebolması mümkün su, 
yol, elektrik tesisleri ile birlikte ilçe çapında 
ve ekonomik ve sosyal koşullara uygun kültü
rel, tarımsal, endüstriyel kamu ve özel yatırım
ların tertiplenerek gerçekleştirilmesine koordi-
ne, örgün ve yaygın servis ve kuruluşlarımızın 
elbirliği ile çalışılacağının» Sayın Hükümetçe 
dikkate alınmasını ve keyfiyetin oya sunulma
sını arz eylerim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Komisvon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZOİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan. Oğuz Türklerinin Anadolu'muza yerleş
mesinin 900 ncü yıldönümü olan 26 Ağustos 1971 
gününün en iyi şekilde kutlanması komisyonu
muzun da arzusudur. Yalnız bir denklemler sil
silesi olan plânda bu konu detaye bir konudur. 
Bunların bir yıllık programda ele alınması 
mümkündür. Bu konunun yıllık programlarda 
ele alınmasının doğru olacağı kanaatinde oldu
ğumu Yüce Senatoya saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, bu izahatla 
tatmin oldunuz mu? 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Zaten is
tediğim bu idi. Zaten önergemde geriverme ge
rekçesi olarak bir şey zikredip, talebetmiş deği
mlim. Bu arada ben, Hükümetten, icra kuvve
tinden bir temennimi ifade için hatırlarsınız, 
bir gündem dışı konuşmasında bahsettim bu ko-
nuvu bir önerge haline ifrağ etmiş, teklif etmiş 
bulunuyorum. Hükümet de benimser, vazife ifa 
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edeceğini taahhüdederse beni tatmin etmiş olur. 
Mesele kanımla dahi ilgili değildir. 

BAŞKAN — Yani geri alıyorsunuz. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Geri al

maya veya oya koymaya lüzum yoktur. Hükü
met muttalidir, temennidir. 

BAŞKAN — Şu halde okunmasiyle iktifa 
edilmiştir. 

Sıra Sayın Atalay'm önergelerine geldi. Te
ker teker okutacağım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânın hedef ve stratejisi kalkınmanın gerçek 

anlamiyle temini için bölgeler arasında dengeli 
gelişmeyi başlıca şart saymıştır. 

Gerçekten uzun yüzyılların, çeşitli şartların 
meydana getirdiği bir bölgeler farklılığı mev
cuttur. Tarım dışı faal nüfus, adam basma 
düşen gelir, topraksız çiftçi ailesi oranı, işyer
leri sayısı azlığı, imalât ve diğer bütün sa
nayi kollarının yokluğu, okur - yazar azlığı, oku
lun her seviyede noksanlığı, doktor başına düşen 
insan sayısı, insan başına düşen yatak sayısı, 
kütle haberleşme araçlarından yararlanma oranı, 
teknik eleman sayısı yönünde bölgeler arasında 
ciddî mahiyette farklılıklar okul, yol, enerji, 
içme sulama suyu, yakıt, ihtiyaçları yönünden 
derin dengesizlikler vardır. Geleneksel bir 
yaşayış, düşük seviyeli öğretim, hayvancılık ve 
tarım mahsullerinde ünite başına düşen çok az 
verim, tarımda geleneksel metot, arazinin par
çalanmış olması, sermaye noksanlığı, köy se
viyesinde organize pazarların yokluğu, sanayi 
ve her çeşit el sanatlarının bulunmayışı, beşerî 
kaynaklarının işletilmemesi, yeraltı servetleri
nin araştırılmaması, bölgeler arasında daima 
söylenen tekrar edilen, acı itiraflar konusu edi
len bilinen gerçek olmasına rağmen konu ciddî 
olarak ele alınmamıştır. Bölgeler arasındaki den
gesizlik meselesini ileri Batı ülkeleri ayrı ça
lışmalar ve ciddî emekler sonucu «tahsis edil
miş kurumlar» «ayrı programlar» «belirli bir 
plân» yahut ayrı teşkilâtla başarıya ulaştı
rılmasına rağmen biz konunun sadece yeri gel
diği sıra hazin bir ifade ile tekrar eder, öne
mi belirtir ve nazara alınacak, halledilecek be
yanlarla, bir başka zamana havalesi ile geçiş
tirme yolunu tercih ederiz. Konunun İkinci 
Beş Yıllık Plânda yerini bulması zarureti var
dır ve aşikârdır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bölge 
kalkınması ve plânlaması yer almış ve «bu ko
nudaki ayrıntılı programlarla tasarıların dü
zenlenmesinin yıllık programlarda ele alına
cağı açıkça görev olarak verilmiş idi. Bölge
ler arası dengeli kalkınmanın zorunluğunu 
kesin olarak tesbit eden kalkınma plânı birinci 
beş yıllık dönemde yıllık programlarla nelerin 
yapılacağını tesbit ederken aynen «bu arada 
geri kalmış bölgelerdeki programların uygulan
masını takibetmek ve işbirliğini sağlamak üze
re bakanlıklararası bir kurul teşkil edilecektir» 
ifadesi ile geri kalmış bölgelerin farklılığının 
önlenmesi için ayrı çalışmaların yıllık prog
ramlarla düzenleneceği ve yapılması öngörülen 
işlerin yürütülmesini sağlamak üzere de ba
kanlar seviyesinde bir kurulca izlenmesi kesin 
ve açık olarak belli edilmiş idi. 1964 yılı 
programında 1963 yılı programını esas alarak 
çalışmaları bu anlayış içinde devam edileceği
ne işaret edilmiş idi. 1965 yılı programında 
aynen şöyle denilmekte idi. «1965 programı, el
de edilen tecrübelere dayanarak bölge plânla
ma çalışmalarının çerçeve ve metotlarının 
Türkiye ihtiyaçlarına uygun bir standarda 
ulaştırılmasına, bölge kalkınmasını etkiliyecek 
millî seviyedeki araç ve kararların tesbitine, 
geri kalmış bölgeler için tedbirlerin özol bir 
politika haline getirilmesine ıre uygulama usul
lerinin geliştirilip yerleştirilmesine yönelecek
tir». Geri kalmış bölgeler için tedbirlerin özel 
bir politika haline getirilmesine ve uygulama 
usullerinin geliştirilip yerleştirilmesine yönel
mesi, bütçe bölümleri içinde ve plânın genel 
dağılımı içinde değil özel bir politika görüşü 
içinde konunun çözüme götürüleceği kesin ola
rak ifade edilmiş idi. 1966 programında ise, 
konu plânın asıl hedef ve maksadından uzak
laşan açıdan ele alınmış, dengeli kalkınmanın 
araçları adı altında şöylece tesbit edilmiştir». 

1. Plân hedefleri ve stratejisinde yatırım
ların yurt sathında dengeli bir dağılım göster
mesi esası kabul edilmiştir. Bu amaçla strateji 
üç aşamalı bir metot tesbit etmiştir : 

1 nci aşama : Yatırımların kuruluş yeri ka
rarlaştırılırken bu denge göz önünde tutularak, 
eşit avantajda görünen projelerden sevi kalmış 
yerlerde yapılacak olanlar tercih edilecektir. 

2 nci aşama : Özel teşebbüs tarafından vapı-
lacak olan yatırımların bu devrelere yönelmesi 

«_ 303 — 



C. Senatosu B : 75 21 . 6 . 1967 O : 2 

teşvik olunacak, kamu yatırımlarına öncelik ta
nınacaktır. 

3 ncü aşama : Mahallî plân ve çevre plânı 
esasına geçilecektir. 

Birinci Beş Yıllık Plân bu strateji çerçeve
sinde hazırlanmış ve yurt düzeyindeki plân ça
lışmaları, «kaynak araştırması» «büyüme nokta
ları» ve «geri kalmış çevreler» etrafında toplan
mıştır. 

Kaynak araştırması, millî plânın sektör tah
lillerini tamamlayıcı bir araç olarak ele alınmış 
ve yatırım öncesi irdelemeleri için etkin bir 
metot olarak kabul edilmiştir. 

Aradaki görüş ayrılığı büyüktür. Mesele 
artık, bölgelerarası farklılığın önemini yitir
miş bir mahiyete çevrilmiş ve sanki tamamen 
plândan ihracedilme yoluna gidilmeye başlan
mıştır. 

1967 programında «bölge plânlaması» başlığı 
yeniden konmuş, fakat, bölgelerarası gelir da
ğılımı ve farklılığının nasıl önleneceği ne gibi 
tedbirlerin alınacağına dair bir kaydın konma
sından dikkatle çekinilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda, Birinci Beş Yıllık 
Plânda esas ve hedef olarak tesbit edilen bir 
husus yıllık programlarla esas hüviyetinin de
ğiştirilmesine plân tekniği ve bütünlüğü yö
nünden imkân olmamasına rağmen yıllık 
plânlarla plânın maksadına aykırı olarak de
ğiştirilmiş şekle iltifat edilmemiş ve «bu ko
nuda» plârida gerekçesi açıklanmadan neden
leri belirtilip izah edilmeden plân içinde eritilip 
konunun tamamen plân dışı edilmesidir. Nite
kim «bölere seviyesinde yapılacak çalışmalar 
millî plânın uygulama sisteminden avrı olarak 
ele almmıyacak, bölge plânları millî seviyede 
yapılan proje değerlendirilmelerinde araç ola
rak kullanılacaktır». Yani artık 1 nci plân 
döneminde tesbit edilen özel bir program uv-
gulama için öngörülen bakanlar seviyesi bir 
çalışma ve bölgelerarası dengesizliğin gideril
mesi için özel bir politika ve hazırlıklar, bun
ların hepsi bertaraf ediliyor. 

Bölgelerdeki çalışmalar belirli süreli bir pro
je kapsamı içinde ilgili kuruluşlarca ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının desteği ile yürütülecek
tir. Ve bölare çalışmaları millî plân kademe
sinde değerlendirilecek. Bu değerlendirme üçün
cü Beş Yıllık Plâna yetişebilirse yapılacağı ve 

plân içinde eritileceği gerçeği ortadadır. Böl
gelerarası dengesizliğin giderilmesi için plânda 
yeterli belirli, kayda değer şeyleri bulmak 
mümkün değildir. İkinci Beş Yıllık Plânın 
bu bölümü bu şekli ile kabul edildiği takdir
de bölgeler arasındaki dengesizliği n giderilmesi 
şöyle dursun, farklılığın çoğalacağı aşikârdır. 

Bu konuda çözüm için iki temel yol vardır. 
1. İtalya başta olmak üzere birçok ileri Ba

tı ülkelerinde, Hindistan örnek «olmak üzere ge
ri kalmış ülkelerde olduğu gibi farklılığı sü
ratle fakat mutlaka gidermek için millî plân 
içinde ayrı bir plân ve gerçekçi yıllık ayrı prog
ramlara bağlanarak çözüme ulaştırılması, 

2. Millî plân içinde ayrı bir plân güdülme
den plân içinde farklılığın giderilmesi için her 
kesimde ne gibi tedbirlerin alınacağı, hangi 
yatırımların nereye götürüleceği, gelir dağı
lımının âdil şekilde tanzimi için hangi ted
birlerin alınacağının, bünyede mevcut gele
neksel yaşayışın nasıl değiştirileceğinin mah
sullerde ve hayvancılıkta ünite başına düşen ve
rimin ve gelirin nasıl artırılacağı, bunun için 
hangi kurum, teşekkül ve fonların harekete 
geçirileceğinin, sanaviin ve el sanatlarının na
sıl kurulup gelişeceğinin, beşerî kaynakların 
nasıl işletileceğinin, yol, okul, sağlık su, ener-
ii, yakıt ihtiyacının nasıl giderileceğinin be
lirtilmesi gereklidir. Geri kalmış bölgelerin 
alt yapısının değiştirilebilmesi için, bölge ge
lişme fon ve kurumların kurulması, sosyal 
tedbirlerin belirtilmesi, kaimi kuruluşlarının 
öncelikle götürülmesi, sanayi teçhizatlanma 
imkânlarının sağlanması, taşıma tarifelerinde 
indirim, vergi muafivetlerinin nasıl yer alı
nacağının kesin olarak belirtilmesi gereklidir. 
Bu iki çözüm şeklinin dışmda her türlü vaid 
ve cümleler sadece meselenin «sürüncemede kal
masını» sağlar ve mevcut adaletsizliği, vahîm 
farklılığı biraz daha artırır. 

Bölprelerarası dengesizliğin, farkblığm gi
derilmesi, bölgelerarası dengeli kalkınmanın 
temini, bölgelerarası gelir dağılımının âdil 
bir şekil almasını sağlamak zorunluğu vardır. 
Plân bu bölümdeki getirdiklerivle bölgeler ara
sında dengeyi sağlıyamaz. Gelirin âdil dağılı
mını sağlıvamaz. 

Yukarda işaret ve ifade ettiğimiz iki görüşten 
birinin açık ve kesin şekliyle plânda yer alması 
zorunluğu vardır. 
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Bu sebeple : Plânın bu bölümünün plânla 
Hükümete geriverilmesini saygıyla arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, Sayın Atalay millî plân içinde ayrı ve 
müstakil bir 'bölgesel plân yapmayı ve uygula
mayı istemektedir, birinci maddesi ile. Millî plân 
içerisinde ayrı ve müstakil olarak bölgesel bir 
plân yapmak ve uygulamak bizim plân anlayış 
sistemimize aykırıdır. Bu itibarla plânm bütün
lüğünü bozacak niteliktedir, iştirak etmiyoruz. 

Sayın Atalay, önergesinde ikinci teklif olarak 
ileri sürdüğü hususlar, İkinci Beş Yıllık Plânın 
209 ve bundan sonra gelen sayfalarında bölgesel 
gelişme ve bölge plânlaması bölümlerinden daha 
ayrıntılı ve daha geniş olarak yer almış bulun
maktadır. Yani Sayın Atalay'm teklif ettiği hu
suslardan plân daha geniştir, daha ayrıntılıdır ve 
maksada daha uygundur. Bu sebeple iştirak et-
miyeceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümetin be

yanı nedir efendim? 
BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı gerekçe ile iştirak 
etmiyoruz; plânın bütünlüğünü bozacağı cihetle 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
Çok kısa olsun lütfen, çünkü gerekçeniz çok 

uzun idi. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım; yıllardan beri geniş bir tartışma ko
nusu teşkil eden bölgeler arası dengesizliğin plân 
devresi içerisinde giderilmesi iki safha arz eder. 

Önergemde izah ettiğim gibi, Birinci Beş Yıl
lık Plânda dengelerin temini ve bölgeler arasın
daki farklılığın giderilebilmesi için alınacak ted
birlerin tümünün hazırlığından sonra millî plân 
çevresi içinde ayrıca bir bölgeler arası farklılığı 
giderebilmenin programının yapılmasını öngör
mekte idi. Birinci Beş Yıllık Plânm hedeflerin
de bunlar açıkça belirtilmişti. 

İkinci Beş Yıllık Plânda tamamen bu görüş
ten ayrılmakta, bir teşebbüs açıkça kendisini gös

termektedir. Hindistan gibi geri memleketler, 
İtalya, Norveç, İngiltere, Fransa, Felemenk gibi 
deri Batı memleketleri bölgeler arasındaki bu 
dengesizliği giderebilmek için çeşitli tedbirler al
mışlardır. Ve bölgeler arasındaki farklılık ancak 
ayrı bir programla giderilebilmiştir. Bunun en 
yakın misalini İtalya'da bulmak mümkündür. 
İtalya... 

BAŞKAN — Sayın Atalay; çok istirham ede
rim, müddetiniz dolmuştur. Kanun bu plânın 
görüşülmesini müddete bağlamıştır. Binaenaleyh, 
çok veciz konuşun, çünkü gerekçeniz uzundu ve 
arkadaşlarımız dinlediler. Rica ediyorum, çok kı
sa konuşun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kan, konu, bölgeler arası dengesizliği gibi planın 
hedefleri içerisinde farklılığın anahedefler ve 
stratejide tesbit ettiği bir hususa inhisar etmek
tedir. Bu sebeple üzerinde biraz durmak lâzım
dır. 

italya ayrı bir programı ile şu tedbirleri al
mıştır ? 

Oüney italya'da genel menfaatlerle ilgili 
olağanüstü faaliyetler için sandık, kolaylık kre
disi kurumları olarak Napoli Bankası Sanayi 
Kredi Seksiyonu, Sicilya Bankası Sanayi Kre
di Seksiyonu Oüney İtalya'nın ekonomik ge
lişmesi için kurum, Sicilya'da sanai finansma
nı için bölgesel kurum, Sardunya Sanayi Kre
disi, orada vadeli kredi kurumları, Malî Kredi 
Bankası, Millî İş Bankası, küçük ve orta sa
nai kredisi için özel seksiyon, üretme faaliyet
leri için, gelişme için kurum, Sicilya'da sanai 
yatırımlar finansman şirketi, Sardunya Finans
man Şirketi. Bunlar münhasıran Cenubî İtal
ya'yı kalkındıraibilmek için Devlet tarafından 
-kurulmuş, aradaki farklılığı giderme kurumla
rı ve teşekkülleridir. 

Sayın Komisyon Başkanı plânda, Atalay'm 
önergesinden dalha ileri hususlar tesbit edil
miş, demektedir. Teslbit için bir tek yeri bula
biliriz. Millî Eğitim kısmında burslar veyahut 
parasız yatılı okul artırılacak, bunun % 3 ü 
gerikalmış bölgelere tahsis edilecek hükmünü 
plânda buluruz, ama aynı sayfalar içerisinde 
bir diğer husus da, sosyalizasyon için Doğu ve
yahut gerikalmış bölgelere bütün yatırımların 
götürülmesi öngörülürken yeni plânda % lö 
in gerikalmış bölgelerin dışındaki yerlere kay-
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dirilmesi öngörülür... % 3 bir yerde lehte, 
% 15 biraz sonra aleyhte. Bölgeler arası kal
kınmanın aradaki farklılığı önliyebilmek için 
gayet sarih, gayet açık, hangi yatırım yolu ile 
ne gibi hususların alınacağının tesbit edilmesi 
gereklidir. 

Yatırım Bankası kanun tasarısı görüşülür
ken Sayın Melen ile burada çok ciddî bir tar
tışmanın içerisine girmiştik. Bizim Melen o za
man Hükümetteyken, yatırımların projeleri 
içerisinde nerenin nasıl öne alabileceği husu
sunda konuştukları zaman kendilerine; şayet 
projeler Yatırım Bankasına gittiği zaman ön
celik hususu sadece verimlilik ve süratle ge
lir kaynağı temin edecek şehirlere tahsis edi
lirse Doğu ve Orta - Anadolu yahut Karade
niz bölgesinde gerikalmuşlığm ileri getirdiği se
bepler yönünden hiçbir projenin öncelik ka-
zanmıyacağmı ifade etmiş ve Sayın Ferid Me-
len'le çok uğraştıktan sonra maksadı kapsa
mamakla beraber şayet Yatırım Bankasına 
birkaç proje giderse bu projelerin içerisinden 
mahdut sayıda olmak üzere gerikalmış bölge
lerdeki projelere önveril ©bileceği kabul edil
mişti. 

Aradan geçen şu dört yıla rağmen, bana 
söyliyebilir misiniz; Yatırım Bankası projeleri
nin içerisinde gerikalmış bölgeler için kaç pro
je tahakkuk edebilmiş, yahut Sanai Bankası, 
yahut kurulan diğer yatırımla ilgili kredi ve
ren müesseselerin her hangi birisi gerikalmış 
bölgeler için her hangi bir şekilde bir kolay
lık göstermiş veyahut bir yatırımı öngöreıbil-
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, meselenin düğüm 
noktası şu; Batılı memleketler bu meseleyi 
halletmiş, gerikalmış memleketler bunu öngör
müşlerdir. Bu mesele plânın umumi hükümle
ri içerisinde, bütçenin cari masrafları içerisin
de halledilemez, halline imkân yok. İtalya'da 
adam sanayide, tarımda % 70 ine kadar yardı
mı yapıyor. Ama ciddî bir proje; yağma zih
niyeti yok, paylaşma zihniyeti yok, özel sektör 
adı altında şu veya bu şahsı zengin etmek gö
rüşüyle değil, gerçekten yatırım yapacak, kü
çük el sanatlarında, sanayide, tarımda, hubu
bat deposunu yapmakta, yahut süt sanayiinde, 
peynir sanayiinde, bunun için ciddî projeleri 
veriyor ve okuduğum şu dokuz tane kurum

dan her hangi birisine başvurduğu zaman % 70 
ini bu müesseselerden her hangi birisi taahıhü-. 
dediyor, % 4, % 5 faiz ile gayrimenkul garan
tisi üzerinden ve onıbeş yıllık uzun bir müddet 
içerisinde yardımlar yapılabilmektedir. Bu yar
dımla İtalya'yı, biliyorsunuz, Sicilya, Cenubî 
İtalya, şimdi okumıyayım, nasıl kalkmdı ve ne 
gibi tedbirlerle süratle kalkınabildi. Ama büt
çe veyahut plânın şu umumi çerçevesi içerisin
de gerikalmış bölgeleri hangi tılısımla bugün, 
biraz önce okunan önergemde de ifade ettiğim 
ve konuşmamda da arz ettiğim bu yoksullukta, 
bu temeldeki sıkışık şartlar içerisinde bir ka
der değişikliğine gidebilecek mahiyette değiş
tirebilecek, lütfen açıkça ifade edilsin, şu ted
birlerle gelir dağılımı gerikalmış bölgelerde şu 
seviyeden bu seviyeye çıkacaktır, normal Tür
kiye gelir dağılımının 1/3 ü dahi olmıyan 395 
lira hangi tedbirlerle?.. Ciddî tedbirleri ifade 
etmek lâzım. Plân içerisinde bunlar yerine ge
tirilecek değil... Hangi ciddî tedbirlerle 395 li
ralık millî gelirden düşen pay 1 500 liranın 
üzerine veya 2 000 liraya çıkabilecektir ve 
hangi sanayie teşvik edilebilecektir, umumi 
projeler gittiği zaman hangi müesseseye gider
se gitsin ticari zihniyetle... Tek düşünülen hu
sus şu; kurumlara projelerini yapmaları emri 
verilecektir. Plânın bölgeler arası kalkınma 
için bize vadettiği çok süslü söz sadece teşek
küllere bâzı emirler verilecektir. Biz üye mü
esseseler biliriz ki, yıllardan beri kurulmuştur, 

çok iyi niyetle meydana getirilmiştir, ama böl
geler arası dengesizliği giderebilmek için hiç
bir proje yerine getirilmemiştir. Sadece bölgeler 
arası dengesizliği kısmen ortadan kaldırabil
mek için iki büyük tesis ifade edilebilir; Trab
zon'da çimento fabrikası, ekonomik bir imkân, 
bir de süt sanayiinin süt fabrikaları. Bu süt 
fabrikaları, bu süt müesseseleri bir kanun mev
zuudur. O da plânın bize getirdiği bir başarı 
yolu değildir ve bugüne kadar da müspet ba
şarı yoluna da girememiştir. 

Bölgeler arasındaki kalkınmayı hangi yol
la ve ne şekilde yapaJbileiCeğini milletler düşün
müşler, ıstırap çekmişler, Cenubî İtalya'yı kal-
kındırabilmek için oradaki koyun sayısından 
işyerleri sayısına kadar, çeşitli yatırımına ka
dar yıllarca tecrübesini yapmışlar başarının 
sırrını bulabilmişlerdir, ayrı kurumları yapa-
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bilmiş, bunları bir program içerisinde tesbit 
edip başarıya götürebilmiş. Bunun dışında yo
lu yok, iki tercihi yapmak mecburiyetindeyiz : 
Ya millî plân içerisinde ayrı bir program, ya-
ıhut da millî plân millî program içerisinde açık 
ve seçik olarak şu hususlarda, şu kesimlerde 
şu yatırımlar yapılacaktır, şu kredi müessese
leri kurulacaktır ve şu müesseseler meydana 
getirilecektir; demek lâzım. Bunun dışındaki 
ifadeler, bunun dışındaki beyanlar geçmiş yıl
ların normal oluşunun dışında bir ferahlık ge
tirmez ve aradaki farklılık bir türlü giderile
mez, takdir Yüksek Heyetindir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, komisyon olarak söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, mâruzâtımızın ilkinde ifade ettik, Sa
yın Atalay millî plân içerisinde bir ayrı ve 
müstakil bölgesel plân düşünmektedir. Ve uzun 
konuşmalarında Batı'dan, İtalya'dan örnekler 
vermişlerdir. Batı'daki örnekler arasında Hin
distan örneğini de ifade etmişlerdir. Özellikle 
İtalya örneğinin başarılı bir örnek olmadığını 
elimizdeki resmî dokümanlarda görmek müm
kündür. Kaldı ki, Sayın Başkan, bizim, ekono
minin tümünü kapsıyan bir kalkınma plânı 
yapımızın gerekçesi ve sebebi ileri Batı mem
leketleri seviyesinde olmayışımızdır. Biz mem
leket olarak kaynaklarımızdan en âzami şekil
de istifade etmek zorundayız. Bizim kaynakla
rımızdan istifade ile ileri Batı memleketlerinin 
ekonomilerinin aynı kaynaklardan istifadesi 
arasında fark vardır. İleri Batı memleketleri 
bu kaynaklarından belirli bir miktarı belirli 
bir bölgeye ayırmak suretiyle bir bölgesel plân 
yapabilirler, ama bizim memleketimin şartları, 
memleketimizin ekonomisinin tümünü ve bütün 
vatan sathını kapsıyan bir plân gerektirdiği 
'cihetle Türkiye ileri Batı memleketlerinden ay
rılmış bulunuyor. Bu sebeple plânın bütünlüğü
nü bozacak niteliktedir. 

Ayrıca bölgeler arası dengesizliği gidermek 
amacı ile İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız 
ıbilhassa gerikalmış, az gelişmiş bölgelerde alt 
yapı tesislerini yapmak yatırım indirimleri ve 
birtakım teşvik tedbirleri ile buralarda sana
yii geliştirmek, alt yapıyı, enfrastrüktürü yap

mak suretiyle bu gelişmeyi plânın bütünlüğü 
içerisinde meydana getirecek nitelikte ve güç
tedir, arz ederim. Bu bakımdan da iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN" — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmemektedir. («Niye niye» sesleri) sistem uy
madığı için iştirak etmemektedir. 

Takrir okundu, takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
(Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, zaten tehalüf olduğu için yeniden 
caymak mecburiyetindeyiz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Usul 
hakkında söz istiyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... (Gürül
tüler) 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, Plân Karma Komisyonu Başkanı olarak usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, oradan söyleyin, efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, 77 sayılı Kanun, plânın bütünlüğünü 
bozacak nitelikte bulunan önergelerin 2/3 çoğun
lukla kabulünü gerektirdiğini arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, bu mevzuda 
Birinci Beş Yıllık Plân tatbikatında Sayın Sırrı 
Atalay Başkanlık yapmış ve bu oylamalarda ka
nunu, şimdi Komisyon Başkanının ifade ettiği 
gibi, salt çoğunluk aradığı gerekçesiyle bu oyla
malarda salt çoğunluğa riayet etmiştir, geçmiş 
zabıtlar bunu göstermektedir. Ancak kanunda 
bir sarahat yok. (Var sesleri) Salt çoğunluk için 
bir sarahat yok. Yalnız Komisyonda salt çoğun
luk aranmaktadır. Bu hususu tekrar okumak 
suretiyle... Evet, buyurun okuyun Sayın Sezgin. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Saym 
Başkanım, Hükümete aynı gerekçe ile iadesi iste
nilenlerin kabulü üye tam sayısının salt çoğunlu
ğu ile olur. 

BAŞKAN — Hangi sayfasında, 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 10 ncu 
sayfasında, 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

evvelâ dikkate alınması hususudur. Asıl oyla
madan bahsetmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Şimdi Beyfendi, o prağrafı baş
tan okursanız, «Komisyonlar» tâbiri vardır, 
«Umumi heyetler» yoktur. Demin bana aynı 
madde gönderildi, aynı maddenin üzerini çizdim 
geri gönderdim. «Kanunda komisyonlar» tâbiri 
vardır orada, Heyeti Umumiyelerdeki müzakere
ler de salt çoğunluk arandığına dair bir sarahat 
yok. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Ancak bu 
birinci müzakeredir. Birinci müzakerede nazara 
alınması oylanır. Önerge komisyona gittikten 
sonra ikinci müzakerede salt çoğunluğu ararız. 
O şekilde olur. 

Şimdi lütfen takriri kabul edenler ayağa kalk
sınlar... Etmiyenler... 49 a karşı 57 oyla takrir 
reddedilmiştir. 

Sayın Sırrı Atalay'm ikinci takririni okutu
yorum 

Yüksek Başkanlığa 
Hayvancılığın yurt ekonomisinde geniş bir 

halk kütlesinin kalkınmasındaki yeri ve değeri 
İkinci Beş Yıllık Plânda bu yer ve değere uygun 
olmıyarak tesbit edilmiştir. 

Hayvancılık ve ürünlerinin plânda bir bütçe 
yılı çalışması karakter ve muhtevası üstüne çıka
madığını endişe ile karşılamak mümkün değildir. 
Hayvancılık ve ürünlerinin İkinci Beş Yıllık 
Plân içinde mutlaka «Bir kader» konusu olarak 
yer alması zorunluğu vardır. Bu sebeple : 

Hayvancılık bölümünün plânla Hükümete 
geriverilmesi gerekçesini arz ediyorum. 

Hayvancılığımızın içinde bulunduğu şartlar, 
günlük ve zaruri tedbirlerin dışında gelişme ve 
kalkındırmayı temin edecek ilgi xe himayelerden 
mahrumdur. Diğer tarım ürünleri çeşitli himaye 
ve teşvik tedbirlerine sahip bulunduğu halde, can
lı hayvan ve hayvan ürünleri kalkınma ve geliş
meyi sağlıyacak bütün hak ve imkânlardan yok
sundur. Kalkınma Plânının öngördüğü tedbir
lerin büyük bir kısmı uygulanamamıştır. Hay
vancılık ve ürünleri için kredi müesseseleri işle
memekte, yatırımlar yapılmamaktadır. Hayvan
cılık ve ürünleri değişik fiyatlar ve ürünlerin ça

buk bozulmaları bunlarla uğraşanların çoğunluk
la «tek» maddeye kaderlerini bağlamaları sebe
biyle Devlet himayesine daha çok mahtacolma-
larma rağmen bir kenarda itilmiş bırakılmaları 
hazin bir durum arz etmektedir. Yalnız E t En
düstrisi yurdumuzda 3,5 milyar liralık bir alış -
veriş hacmma sahiptir. Canlı hayvan ve diğer 
ürünlerle bu, 5 milyar liralık bir alış - veriş hac
mi teşkil eder. Bu geniş hacım içinde himaye un
suru olarak zirai kredilerin hayvancılığa ayıra
bildiği % 5 oranındaki plasman sadece yüz mil
yon lirayı bulmaktadır. Diğer tarım ürünleri 
toplamının, alış - veriş hacmini aşan hayvancılık 
ve ürünlerinin tüm zirai krediler içinde payının 
% 5 teşkil etmesi konuya verilmekte olan önemi 
göstermektedir. 

Oysa ki, hayvancılık endüstrisi içinde üretim 
faliyetleri öteki bütün faaliyetlere nazaran çok 
daha çeşitli ve karışık faktörlere bağlı bulunmak
tadır. Canlı bir varlık olarak hayvan, içinde 
bulunduğu tabiî çevrenin etkisi altındadır. Hay
van ürünlerinden, değerine göre ve ihtiyaç nisbe-
tinde faydalanabilmek için tabiatın etkisinden 
uzaklaştırmaya bağlıdır. Bu da sağlık - koruma -
besleme - geliştirme gibi ağır masraflara bağlıdır. 
Hayvansal ürünler beklemeye tahammülü olmı-
yan yahut güç ve külfetli olan ürünlerdir. Hay
vansal ürünlerin üretici ve tüketici bölgeleri coğ
rafi farklar ve uzun mesafeler arz ettiğinden 
büyük masrafları icabettirmektedir. Hayvan 
ürünleri ile tüketicilerin alım güçleri arasında 
zaruri bir orantı da şarttır. Hayvan yetiştirici
liği ve ürünleri için himaye tedbirleri ve kurum
ları da mevcut değildir. Bu şartlar muvacehe
sinde hayvancılığın gelişmesi ve et endüstrisinin 
kurulması için Devlete görev düşmektedir. Devlet 
bu görevi yapmamazlık edemez. Kalkınma Plâ
nının hedeflerinin gerçekleşmesi için de bu faali
yetin gösterilmesi gereklidir. 

Hayvancılığın geliştirilmesi ve Et Endüstri
sinin kurulması çeşitli yön ve gayelerle mutlak 
bir zarurettir. 

Kalkınma ancak geniş halk kütlesinin gelirini 
artırmakla mümkün olacağına, göre, yurdun geri 
kalmış, yoksulluk içinde büyük bir nüfusunu 
kalkındırmak için bu nüfusun gelirini artırmak 
lâzımdır. Gelirin artırılabilmesi için nelerin na
sıl yapılmasının ciddî olarak bilinmesi ve yerine 
getirilmesi ile mümkündür. Aksi takdirde kal
kınma iddiası bir hayalden ibaret kalır. 
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Hayvancılığın gelişmesi ve ürünlerinin artırıl
ması yönünden, yapılan çalışmaların tamamı
nı, Devlet müesseseleri kurarak buralarda damız
lık hayvan yetiştirilmeye çalışılıyor. Hayvan 
hastalıkları ile mücadele ediliyor ve çok yetersiz, 
kontrolsuz ve amaçsız bir miktar kredi verilmesi 
teşkil ediyor. 40 yıllık çalışmalarının sonucu 
5 000 e yakın inek, 400 e yakın boğa, 50 000 ci
varında koyun yetiştirmekten ibarettir. 

Çok ilginç bir husustur ki, henüz hangi cins 
hayvanın nasıl yetiştirilmesi gereğine ait sorun 
çözülememiştir. Devlet özel damızlık yetiştirici
lerini kendisine rakip seviye ve şekilde görmekte
dir. Bu davranışla hareket etmektedir. Hayvan
cılığın içinde bulunduğu şartlar ağır ve güçtür. 
Gelişmede imkânları ise, müsait ve zengindir. 
Hayvancılığın ciddî bir konu olarak ele alınma
sının sayılmıyacak kadar çok faydaları vardır. 

Kalkınma Plânında hayvansal ürünler için 
tesbit edilen hedeflere ulaşmanın önemli şartla
rından birisi de üretimde izlenecek yolları başka 
bir deyimle üretilecek hayvanların niteliklerini 
doğru olarak belirtmektir. Bu Tarım Bakanlığı
nın görevleri arasındadır. Tarım Bakanının ya
hut görevlendireceği bir zatın başkanlık edeceği 
8 kişilik Islahatı Hayvanat Komisyonu Devlet 
hayvan yetiştirme ve üretme kurumlarında bulun
durulacak hayvanların türlerini ve yetiştirme 
usullerini tâyin etmek suretiyle memleket hayvan
cılığının hedeflerini de belirtmiş olacaktır. Çok 
hazin ve gariptir ki, teşebbüs ve israflara rağ
men, bu komisyon 4 yıldan beri bir defa olsun 
toplanamamış, plân hedef ve emirlerine hayvan
cılık ve ürünlerinin önemine rağmen bu davranış 
karşısında bulunduğumuz konunun mutlak vö 
âcil bir çözüm yolunu zorunlu kılmaktadır. 

Et - Balık Kurumunun avans vermek sure
tiyle yetiştirici ve besicileri teşvik için yaptığı 
küçük çaptaki teşebbüs olumlu bir sonuç verme
miştir. Mesele sembolik bir mahiyette ele alın
mış, Ticaret Bakanlığı, Et - Balık Kurumu, 
Tarım Bakanlığı ve Ziraat Bankası yetkilileri 
bir iki toplantı yapmalarına rağmen farklı fikir
ler sebebiyle müşterek bir karar elde edilememiş 
ve bankacılık usul ve zihniyetiyle çerez kabilinden 
çok ufak ölçüde kredi ve avanslar şüphesiz ki, 
hiçbir netice temin etmemiştir. 

Kalkınma Plânında hayvancılık için düşünü
len tedbirlere işaret edilmiş, ancak, bu tedbir

lerin nasıl ve ne şekilde sağlanacağğma dair ke
sin ve belirli çıkar yollar ve başvurulacak vası
talar tesbit edilmemiş ve gösterilmemiştir. Plânın 
öngördüğü bu tedbirlerin gerçekleşmesi ancak bir 
kurum ve organize çalışma ile mümkün olacaktır. 

Hayvancılık plânda bu anlayış içinde yer 
almazsa ve sanayi kesimi önplânda önemle yer 
alırsa, zengin bir çevre daha çok zengin olacaktır. 
Millî gelirin tüketici birimler arasındaki dağılımı 
tâyin eden temel faktörleri değiştirmek, hay
vancılık ve ürünleri kesiminde yapılamazsa, den
geli gelir dağılımının gerçekleşeceği asla iddia 
edilemez ve edilemiyecektir. Et ve yan ürünleri 
ile süt ve mamullerinin gelir artışı ve gelirin da
ğılımında adaletin sağlanması yolunda tedbir ve 
çarelerin alınması zorunluğu vardır. Hayvancı
lığın inkişâfı ve et endüstrisinin kurulmasını te
min edecek temel fikirlerin plânda yer alması 
gereklidir. Hayvancılığın inkaşâfı, korunması, 
gelirin artırılması, âdil dağılımın sağlanması 
hayvancılıkla uğraşanların emin usullerle ve en 
iyi tedbirlerle teçhizi, emek ve gelirlerinin ga
ranti altına alınmasını et endüstrisi kurulmasını 
sağlıyacak çare ve tedbirlerin açıkça ve kesinlikle 
plânda yer alması için plânın hayvancılık bölümü 
ile Hükümete geriverilmesini saygılarımla arz 
ve talebederim. 

Kars 
ISırrl Atalay 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet ve 

komisyon gtörüşlerini ifade etsinler. 
BAŞKAN •— Ondan sonra konuşacaksınız. 
SIRRI ATALAY (Kam) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon?. Sayın İsmet Sez

gin, Plân Karma Komisyonu Başkanı buyurun 
efendim. 

PLÂN KARIMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
senatörler, Sayın Sırrı Atalay'm önergesinden 
şu şekilde bir mâna çıkmaktadır. Sözde plân 
sanayie gerekli önemi vermiş, tarım ve hayvan
cılığa bu önemi vermemiştir. Plân Karma Ko
misyonu olarak Sayın Sırrı Atalay'm bu ifadesi 
ile birleşmeye, bu ifadesi ile bağdaşmaya bu 
ifadesine katılmaya imkân yoktur. Şöyle ki; 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında hay
vancılıkla ilgili hususlar tarım sektörü içinde 
ve gıda, deri, kösele sanayii bölümünde yer 

— 309 — 
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almıştır. Önergede yer alan hususlar genel had
leriyle esasen plânda gerekli yerlerini almış bu
lunmaktadır. Plânın, kalba taslak dahi olsa, bir 
tetkiki neticesinde aşağıdaki mâruzâtımın açık 
ve seçik bir şekilde görülmesi mümkündür. 
muhterem senatörler. 

İkinci Beş Yıllık Plânında «'hayvancılıkla 
ilgili olarak kredi uygulamalarında et üreti
ciliği, hayvancılık yatırımları öncelik alacak
tır denmektedir, (iSayfa 243) «modern bir et 
sanayiinin kurulması öngörülmüştür» demekle 
ve detayı ifade edilmektedir. «Sayfa 312 ted.bi 
A» «damızlık yetiştiriciliği yalnız Devletin elin
de olmıyacak, ö'zcl damızlık yetiştiriciliği ge
liştirilecek» denmektedir. (iSayfa 284 tedbir, C 
ve İ) «Fiyat politikalarında nispî fiyat ilişkile
ri göz önünde tutulacaktır.» Bu hayvancılığın 
durumunu düzeltici bir tedbirdir. «Besi prog
ramları düzenlenecek ve iyi kaliteli et üretici
liği desteklenecektir» (Sayfa 264 tedbir E^ 
'«Pazarlama sistem ve tesisleri, düzenlenecek
tir» (Sayfa 264 tedbir L) «Ayrıca hayvanadır" 
eğitimi sağlanacaktır» Plânda bu gibi tedbirle
rin hepsi bunlardan ibaret değildir. Bendeni" 
sadece plânı tetkikte hemen gözümüzün önüne 
gelecek nitelikteki tedbirleri Yüce Senatoyr. 
arz etmiş bulunuyorum. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında bundan başka çok sayıda tedbirler 
mevcuttur. Plânda gelişme yönleri genel tedbir
lerle ayrıca ayrıntılı olarak yer almıştır. Yine 
Sayın Atalay arkadaşımızın önergelerinde be
lirttiği plânın bütünlüğüne girmiyecek boz-
mıyaeak nitelikte olan hususların da yıllık 
programlara girmesi çok tabiîdir. Arz ettiğimiz 
sebepler tahtında plânın bütünlüğünü bozacak 
nitelikte gördüğümüz Sayın Sırrı Atalay'm bu 
önergesine Komisyon olarak iştirak etmediğimi
zi saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN —Hükümet? 

DEVLET BAŞKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Aynı gerekçe ile iştirak 
etmiyoruz;. 

BAŞKAN — Aynı gerekçe ile iştirak etmi
yorsunuz. Sayın Atalay buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gayet kısa arza 
çalışacağım, Saym Komisyon Başkanı plânın 
muhtelif yerlerinde geçtiği gibi hayvancılıkla 
ilgili çeşitli tedbirlerin alınacağını, besi mev-
zuunun şu şekilde halledileceğini, kaliteli et 

yetiştirileceğim, şöyle himaye edeceğini ifade 
ettiler, dinledik. Plânda yine açıkça ifade 
edilen bir hususdur ki, Türkiye'de et istihsali, 
et tüketimini karşılanılyacak durumdadır. Plân
da Türkiye'de besin meselesinin başlıca fak
törlerinden biri olan et mevzuu lâyıkı veçhile 
sade ele alınmamış, anlaşılmamıştır da henüz. 
Cok acı olarak ifade etmek lâzımdır ki, etin 
ekonomik hayatta, sağlıkta, bilhassa bölgeler 
arasındaki dengesizlikteki büyük önemi iyice 
anlaşılamamıştır. Türkiye'de et istihsali ile et-
tüketimi arasındaki farkın nasıl önleneceğine 
dair tedbirleri alamıyacağım açıkça ifade eden 
nlân et tüketimini karşılıyabilmek için et üre
timi için fiyat değişikliği politikası ile mese
leyi ele alacağını, yer yüzünün tarımla ilgili 
her hangi bir memleketinde bu vesika sadece 
bir plânda bulunması büyük bir Hükümet me
selesi olur. büyük bir plân meselesi olur. Bir 
memlekette et meselesini bir plân sadece üre
tim ve tüketim arasındaki farkı fiyat değişik-
Hği ile önliyeceğini ifade ederse o memlekette 
milyonlarca, insan proteinli gıda ihtiyacı için
de bulunur ise. milyonlarca insan hayvancılık 
ve bunun yan ürünleri ile uğraşır ise plân pro
teinli ihtiyacın % 21 den şu kadarını hububat
tan şu kadardan şu kadara indirmesini sağlık 
verir iken bu protein içerisinde büyük yer iş-
^al eden et için ifade ettiği husus sadece bir 
fiyat politikası mı? Bu fiyat politikası acaba 
veniden narhların konulacağı mıdır? Bu fiyat 
nditikası acaba yeniden canlı fiyatlar üzerin
de menfi etkiler yapacak bir başka politika 
mıdır ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bun
lar plânda var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hemen ifade 
°deyim Sayın Komisyon Başkanının ifade et-
fiği itirazlar üzerine; Türkiye'de tarım ürün-
Vri için bir fiyat politikası da yoktur. Siz ba
na sadece bu devrede değil" hiçbir Hükümet 
devresinde Türkiye'de süt fiyatlarının ne oldu
ğunun vasatisini söyliyemezsiniz. Hangi tarım 
politikası, hangi fiyat politikası!. Türkiye'de 
sütün geniş olan ihtihsal bölgesinde kilosu 
40 - 50 kuruştur. Trakya, Marmara, Balıkesir 
bölgesinde 100 kuruşun üzerinde, istihlâk böl
gesinde 150 kuruş. Van'da, Erzurum'da, Er-
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zincan'da, Kars'da sütün kilosu 50 - 60 kuruş 
arasında değerlendirilmesi karşısında sadece 
muayyen ve bâzı yuvarlak, ifadelerle bu mev
zuu halledeceğiz demek mümkün değildir. Arz 
edeyim, İsviçre'de 20 santim süt fiyatlarında 
değişiklik fırtınalar koparır, hükümetler dü
şer İsveç'te, bizde henüz süt fiyatlarını bilemi
yoruz. Türkiye'de daha sütün vasati fiyatı 40 
kuruş mu, 50 kuruş mu, 150 kuruş mu1? Bunu 
bilemiyoruz. Bu şartların içerisinde hayvancılı
ğın önemi çok büyük olmasına rağmen plân
da sadece bu tedbirler. Şimdi bana söyliyebilir 
misiniz; plânda bir inek, vasati ortalama ola
rak ifade edeyim sikletini şu kilodan, şu ki
loya çıkarabilmek için tedbirlerimiz var mıdır? 
Yıllık süt verimini 500 kilodan 1 000 kiloya 
çıkarabilmek i^in ciddî tedbirler var mıdır? 
Gösterilen tedbir şu: Kredi verilebilecektir. 
Krediyi söyledim, en gerçek mânası ile tarım
da kalkınmayı temin edecek müesseseler kur
madığımız müddetçe kredi ile bunu halletmeve 
imkân yoktur, tecrübeler açık 1945 yılında 
300 milyon lira olan zirai krediler, 1967 Tür
kiye'sinde 3 milyar lirayı asar. bunun içerisin
de hayvancılık kredisi 100 milyon lira civa
rında olur, nihayet 150 milyon liraya çıkabilir 
ve di§er taraftan da verilen bu krediler ta
mamen tüketim ihtiyaçları için kullanılmakta
dır. Bunlar aşikârdır. Zirai kredilerin % 90 ı 
tüketim ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Tü
ketim ihtiyaçlarının dışında bunu istihsale ve
rebilmek için tedbirleriniz var mıdır? Ne ya
pıyoruz? Biraz önce ifade ettim, İtalya'da Ce
nubi İtalya'da muvaffak olmuştur; süt verimi 

artırılmıştır, hayvan sayısı artırılmıştır, kü
çük sanai geliştirilmiştir, sütü 1 500 kilodan 
3 bin kiloya çıkarılabilmiştir. Biz henüz 500 
kilo civarındayız sütte. Ne oluyor verdiğimiz 
krediler? Tamamen dü^ün, nişan yahut sünnet 
düğün lebinde köylü tarafından kullanılan çe
rez mahiyetinde kalmaktadır. Binm aile ba
şına vereceğimiz 300 lira kredi ile biz hayvan
cılığımızı mı sreüst^receğiz? Ve bunu takip için 
de çok hazindir, 2 veya 3 yıl önce idi bu kre
diler üzeninde durulmuş, Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğü, Veteriner İşleri Umum Müdürlü
ğü, Et - Balık Kurumu, İç Ticaret Umum Mü
dürlümü bir araya gelerek bunun nasıl yapıla
cağı hususunda aralarında anlaşamamışlardır. 
Anlaşamazlar, çünkü Veteriner Umum Müdür

lüğü meseleyi ayrı ölçüden alır, Et ve Balık 
tüccar zihniyetini, kâr zihniyetini düşünür, Zi
raat Bankası bankacılık kafasiyle düşünür ve
receğim krediyi ne kadar süratle ve nasıl sağ
lam bir teminatla geri alacağım diye düşünür. 
Bu çerçeve içerisinde, bundan daha bir adım 
gitmiye imkân yoktur. Plân içerisinde yuvar
lak cümlelerle yaptığımız hususlar bunu temin 
etmiyecek gibi görünüyor. 

Şimdi bana şu noktaları açıkça ifade etmek 
mümkün müdür? Türkiye'de tarım ürünlerini 
vasati bir seviyenin üstünde tutabilmek için Hü
kümet garantileri getirebilecek miyiz? Buğday
la, incirde, üzümde olduğu gibi, süt ve et için 

Devlet garantisi alabilecek miyiz? Muhterem 
•ırkadaşlarım, fındık için, fıstık için, pirinç için, 
'ütün için, hepsi için himaye tedbirleri mevcut
tur. Ama bozulmaya çok meyyal, taşınması çok 
<?üç ve bir kalem, olarak halkın muhtaç bulun-
luğu gıda maddesi olarak et ile süt Devletin 

her türlü garantisinden uzaktır. Fiyatlar üze
ninde Devletin etkili bir yardımı yoktur. Aksine 
vıllar yılı narh kullanılarak bunları önlemiş 
narh baskı olarak kullanmıştır. Bu ortam içinde 
bulunan ve tek gıda maddesi olarak hayvancı-
'hğa kaderini bağlıyan, bir yılda millî gelirden 
nayı 395 lira üzerinde olanı geniş bir kütlenin 
tedbirlerini sadece bulaşıcı hastalıkları önliye-
~ek şap gibi müesseseleri kurmak tedbirleri ve 
sadece kredi vermekle yetinmiyerek evvelemir
le tarımda bâzı merhaleler katetmek ve bunu 
açıkça bilmek lâzımdır. Daha 1938 in münaka
şası o yolda idi. Tarımda mı gelişeceğiz, sanayi
le mi gelişeceğiz? Şüphesiz ki, Türkiye sanayi
le büyük gelişmeler kaydetmek zorundadır, bu
nu yapacaktır. Ama tarımı ihmal etmek, tarımı 
Asasli bir merhaleye gelmeden her türlü himaye
den mahrum bırakmak mümkün değildir. Cfe-
^en gün yine ifade ettim. 4 milyon nüfuslu Da
nimarka'da canlı hayvan ihracatı ile, yağ, pey
nir, süt ihracatından Türkiye'nin bir yıllık büt-
^Asinin yarısı kadar bir gelir temin edilir. Yani 
10 milyar liradır. 10 milyar liralık hayvan ve 
hayvan ürünlerinden gelir temin edebilmekte
dir. Sizin sütü 500 kilodan 1 000 kiloya çıkara
cak tedbirleriniz var mıdır plânda? Hiçbir ted
bir bana gösteremezsiniz. Sadece, şu kadar kre
di verilecek, şu umumi tedbirler alınacaktır. 
Sütün bu şekilde artırılması veyahut canlı hay-
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van vasati sıkletini 200 kilodan 300 kiloya çı
karma tedbirleri var mı? Besiciliği temin ede
bilmek için ciddî tedbirler var mı plânda? Yok
tur. Yetiştiriciliği temin edecek ciddî tedbirler 
var mıdır plânda? Yok. Bunların hiçbirisi plân
da mevcut değildir. Ama ondan sonra çıkıyo
ruz, umumi bâzı ifadeleri, 1962 planındaki ifa
deler ne ise yine aynı ifadeleri, kullanıyoruz. 
1962 yılından bu yıla varıncaya kadar ette, süt
te, yapağıda, deride, yahut peynir kalitelerinde 
elde ettiğimiz mesafe var mıdır? Hayvan sayısı 
ile övünüyoruz, 75 milyondur, diye. Ama beş 
yüz kilodan sütü biz altı yüz kiloya yahut bin 
kiloya çıkardığımız zaman 1962 plânında ifade 
edildiği gibi yılda beş yüz milyon lira tasarruf 
edebileceğiz. Yapabildik mi? Yapamadık mı? 
Yine beş yüz kilo civarındayız, beş yüz kiloyu, 
bin kiloya çıkaracak tedbirler var mıdır? Plân
da bir tedbir gösterin. Plânda umumi ifadeler 
vardır. Şu tedbirler alınacak, şunlar alınacak, 
şunlar alınacak. Hayır ben diyorum ki, bunları 
yapabilmek için et endüstrisi, benim hemşerim 
olan Tarım Bakanı çıksın Hükümet adına bun
ları burada ifade etsinler. Türkiye'de et endüs
trisi kurulacaktır, desinler. Türkiye'de ta
rımda asgari Devlet garantisi fiyatları te
min edilecektir, desinler. Türkiye'de et istih
sali, et tüketimi ciddî surette temin edilecektir, 
desinler ve şunun için şu kurumlar kurulacak
tır, şu tedbirler alınacaktır, desinler. Yoksa kre
di artırılacaktır, şu umumi tedbirler alınacaktır 
şeklindeki ifadeler yıllar yılı dinlediğimiz nu
tuklar çerçevesini geçemez. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, diğer önergelere hürmet edin, 
saat 4.30. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Peki, Sayın 
Tuna'nın ikazına uyarak sözlerime son veriyo
rum. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyeceğmı, müsaade 
buyurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — İki hususu be
lirtmek zorundayım. Sayın Sırrı Atalay'm bu
yurduğu hususlar gerçekle ilgili değildir. Ol
madı dediği şeyler İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânında vardır, arz etmek mecburiyetindeyim. 
BAŞKAN — Şimdi efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Sonra iki husu
su da ifade etmek zorundayız, yerimden de arz 
edebilirim. 

BAŞKAN — Bir dakika beyefendi, tüzükle 
her şey tâyin edilmiştir. Bizim tüzüğümüze göre 
kanunda sarahat yok, fakat tüzüğümüzde ge
rek Hükümet, gerek komisyon, gerek önerge 
sahibi her iki müzakerede de birer defa konu
şur diyor. Şimdi yalnız, size tüzüğün bu madde
sine göre söz vermem mümkün değildir. Ancak 
söylemediğimiz sözlerin izafe edildiği gerekçe
siyle söz vereceğim. O hususu tavzih edersiniz. 
Buyurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bendenizin mâruzâtı şudur. Önce 
iki husus üzerinde... Yerimden arz ediyorum. 
Zatıâlinizin ifade ettiği hudutlar içerisinde ko
nuşacağım. önce iki hususta ittifaka varmak 
lâzımdır, Sayın Başkanım. Bölgelerarası dengeli 
gelişme ile ekonominin genel kuralları arasın
daki ilişkiyi hiçbir senatör arkadaşımızın göz
den uzak tutmaması lâzımdır. Birinci husus bu
dur. 

İkinci husus; yıllık programları plândan 
ayırdetmek icabeder. Sayın Sırrı Atalay'm bu
yurdukları hususlar % 90 yıllık programları 
ilgilendirir. Yıllık programları ilgilendiren hu
susların Beş Yıllık Plân metnine almamıyaca-
ğını Sayın Sırrı Atalay çok iyi bilmektedir, 
eski bir parlömanter olması itibariyle. 

BAŞKAN — Kâfi efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, 
şimdi gerek et üretiminin artırılması, gerek süt 
üretiminin artırılmasiyle ilgili plânda hiçbir 
kayıt bulunmadığını ifade eden Sayın Sırrı 
Atalay'a plânın 261 nci sayfasının son üç. fıkra-
siyle cevap vermek mümkündür. 

BAŞKAN — Cevabınızı verdiniz, efendim. 
sayfaları, numaraları, bendleri gösterdiniz, ce
vabınızı verdiniz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Teşekkür ede
rim, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Sırrı Atalay'm iki takririnden biri neti
celendi. Daha biri neticelenmedi. Tam bir saat 
geçti. Daha 45 tane takrir var, takdirlerinize 
arz ediyorum. Onun için müzakerelerin cereya
nına ait bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Zamanın darlığı sebebiyle önerge sahipleri

nin 10 dakika konuşmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Tüzüğümüz on dakikadan aşa
ğı kısıtlanmıyacağma dair hüküm koymuştur. 
Bu cihetten mazur görün. On dakikayı oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Sırrı Atalay'm takriri okundu. 
Takrir üzerinde gerek, komisyon, gerekse tak
rir sahibi görüşlerini arz ettiler. Komisyon ve 
Hükümet takrirdeki görüşe iştirak etmemekte
dirler. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânın küçük sanayi ve el sanatları bölü

münün küçük sanayi kısmının aşağıda arz ede
ceğim gerekçe ile Hükümete geriverilmesi tek
lifinde bulunuyorum. 

Gerekçe : 
2 nci Beş Yıllık Plân tasarısında küçük sa

nayiin sorunları tesbit edilmiş ve alınacak ted
birler sıralanmıştır. Yurdumuzda bölgeler ara
sında büyük farklılıklar olduğu bilinmektedir. 
Birçok bölgede gelir dağılımı yurt ortalaması
nın çok aşağısında ve insan haysiyetine uymı-
yacak seviyededir. Gelir dağılımındaki bu va
him adaletsizliğin önlenmesi, gelir oranı çok 
düşük olan ve gelir kaynağı tahıl yahut hay
vancılık gibi tek konuya dayanan, geri kalmış 
bölgeelrde munzam bir gelir kaynağının sağlan
ması için küçük sanayi tedbirlerinin geri kal
mış bölgelerde öncelik görmesi zorunlu olduğu 
kadar bu geri kalmış bölgelerde daha yeterli 
destek görmesi zorunluğu vardır. Tedbirler bö
lümünde bu hususları bulma mümkün değildir. 
Bu hususların tedbirler bölümünde açıkça yer 

alabilmesi için plânın bu bölümüyle Hükümete 
geriverilmesini saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım; Sayın Sırrı Atalay'm gerekçe
sinin dışındaki konuşmalarını da dinleyip te
nevvür ettikten sonra konuşmayı tercih ediyo
ruz. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, komisyon derler 
ki, biz görüşümüzü önerge üzerinde arz ediyo
ruz. Fakat sayın önerge sahibi önergesinin dı
şında bâzı fikirler getiriyorlar. Biz tekrar ko-
nuşamama gibi bir durumla karşı karşıya kalı
yoruz. Bu itibarla önergelerinde eksik bıraktık
ları taraf varsa önce onu beyan etsinler, derler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tüzüğün 90 ncı 
maddesi söz sırasını tesbit etmiştir. Komisyon, 
Hükümet ve önerge sahipleri. Bu itibarla 
ben tüzüğün sırasına göre konuşmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, Sayın Sırrı Atalay'm önergele
rinde belirttiği hususlar plânda Sayın Atalay'm 
belirttiğinden daha açık, daha detaylı, daha ge
niş bir şekilde yer almıştır. Bütün bu hususla
rın yıllık programlarda geniş bir şekilde yer 
alacağı cihetle sanırım Sayın Sırrı Atalay öner
gelerini mâruzâtımın ışığı altında geri alacak
lardır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Yıllık program

larda küçük sanayiin geri kalmış bölgelerde ön
celikle yer alacağını ifade etsinler, geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım plânda 
tesbit edilen ilkeler ve tedbirlerin ışığı altında 
vıllık programlar hazırlanacaktır. Bunun dışın
da bir taahhüdümüz bulunamaz, arz ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yıllık programa 
konulacağı beyan edilmiştir, geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri aldılar. Diğer takriri1 oku
yorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Plânın deri ve deriden mamul eşya üretimi 

bölümünün yetersiz olması sebebiyle Hüküme
te geri çevrilmesine ait talebim olacaktır. Bu 
talebimin gerekçesini takdim ediyorum. 

Gerekçe : 
Deri ve deriden mamul eşya üretimi bölü

münde ifade edildiği gibi, birinci plân dönemin
de sektörün geliştirilmesi için gerekli tedbirler 
yıllık programlara konulmuş ise de bunların 
hepsi henüz gerçekleşememiştir. 5 nci beş yıl
lık dönemde deri işletme tesislerinin kurulacağı 
ve bu tesislerde hayvancılığın kesif olduğu. 
Doğu bölgesine öncelik verileceğine işaret edil
miştir. Bu tedbirleri yerinde görüyor ve sevinç
le karşılıyoruz. Ancak, işletmelerin kuruluşun
da mevcut firmaların kooperatifler halinde bir
leştirilerek, daha ileri tekniğe sahip tesislere 
kavuşturulmaları amacına yöneltilecektir, iba
releri asıl maksada aykırı bir durum meydana 
getirecektir. 

Hayvancılığın kesif olduğu bölgelerde deri 
sanayiinin kurulabilmesi için bu bölgelerde hay
vancılıkla uğraşanların ve sanayi kurmak isti-
yenlerin ciddî surette imkânlara kavuşturul
ması gereklidir. Sadece kesif bölgelerde tesisle
rin kurulmasının öngörülmesi kâfi değildir. 
Şüphesiz ki, mevcut firmalarda plân hedefleri 
içinde korunmalıdır. Mevcut firmaların koope
ratifler halinde birleştirilmesi yerinde olacak
tır. Fakat mevcut firmalar kooperatifleşir, güç
lenirken, yeni bir sanayinin kurulmasında nasıl 
tedbirler alınıp korunmanın ve rekabetin mah
zurlarının önleneceği plânda gösterilmemiştir. 
Bu durumda yapılacak teşvik ve yardımlar1 

münhasıran mevcut ve yurdun birkaç büyük 
şehrinde gelişmiş firmaları güçlendirmek ola
cak. hayvancılığını kesif olduğu Doğu bölgesin
de Devlet eliyle tesisler kurulsa dahi bir sanavi 
kurulmasına imkân vermiyecektir. Hayvancılı
ğın kesif olduğu bölgelerde tesislere öncelik 
verilmesi kadar bu sanayiin özel teşebbüs ve 
kooperatifler yoluyla bir bölge kurulması ve 
gelişmesinin tedbir ve çareleri plânda kesin ve 
berrak olarak gösterilmelidir. Bu sebeple : 

Bu bölümü ile plânın Hükümete geriverilme-
sipi saygılarımla arz ve talebederim. 

Kars 
Sırrı At alay 
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BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım; bir defa daha arz ediyorum; 
plân anatedbir ve ilkeleri kapsar. Sayın Ata-
lay'm önergelerinde ifade ettikleri deri ve deri
den mamul eşya sanayii konusunda da Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımız anatedbiıier ve ilkeleri 
getirmiştir. Özel ve kısa vadeli tedbirler biraz 
önceki konuşmamızda arz ve ifade ettiğimiz gibi 
yıllık programlarla ifade edilecektir, arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Komisyonun ifadesine 
^ynen iştirak ediyorum, yıllık programlarda 
likkate alınacaktır. Bu itibarla başkaca bir 
;eye lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay geri mi alıyor
sunuz ? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır, efendim, 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) •— Muhterem arka

daşlarım, deri ve deriden olan mamın sanayiin 
kuruluşunda geri kalmış, bilhassa hayvancılık
la uğraşan, hayvancılığın tekasüf ettiği bölge
lere öncelik verileceği hususları plânda yer al
mış, bunlar yerinde. Ancak bir noktaya dikka
tinizi çekmek isterim. Plân diyor ki bu bölge
lere öncelik verilecek. Fakat bu işle uğraşan 
firmalar kooperatifleştirilecek ve desteklenecek
tir. Türkiye'de deri ile uğraşan firmalar İstan
bul, İzmir ve Ankara'da toplanmaktadır. Plân 
;ir taraftan hayvancılığın kesif olduğu bölge
ce önem verirken, bir taraftan da diğer yer

erde bu işle uğraşan firmaları malî imkânlarla 
lestekliyeceğini ifade etmektedir. Burada bir 
lengesizlik kendiliğinden meydana gelecektir. 

Kesif hayvan bölgelerinde bu sanayinin kurul
ması için Hükümet öncelik verecek ama, tıpkı 
: levent firmalara yaptığı gibi, malî imkânları 
kooperatif yolu ile bu bölgelere teksif edecek 
midir, etmiyeeek midir? Etmediği takdirde bü
yük bir dengesizlik olacaktır. Daha çok Anka
ra, İstanbul ve İzmir bölgelerinde bulunan bu 
firmalar ki, daha çok İstanbul'dadır, büyük 
imkânlara kavuşacaklardır. Bu imkân altında 
lev müesseseler haline geleceklerdir. Hayvan
cılıkla uğraşan bölgelerde ise bu himayeye 
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mazhar bulunmadıkları müddetçe bu büyük sa
nayi bölgeleri karşısında sanayileşme imkânı 
olamryaaektır ve bu vait, yani geri kalmış böl
gelere hayvancılıkla uğraşan bölgelere öncelik 
verileceği vait hiçbir şeyi ifade etmiyecektir, 
Etmez niçin1? Bir taraftan mevcut firmaları hi
maye içinde açıkça plâna hüküm konurken di
ğer taraftanda geri kalmış bölgelerin kesif hay
van bulunan yerlerinde deri ve deri mamulü 
sanayii için aynı şekilde açıkça ifade edilme
mektedir. Himaye tedbirleri alınacaktır, yani 
:büyük bölgelerdeki bu firmaları büyük müesse
seler haline getirirken onlarla rekabet imkânın:1 

sağbyalbilecek şekilde hayvancılığın teksif edil
diği bölgelere de hem öncelik verilecek ve ayn 
zamanda da bu imkânlar orada da sağlanacak ve 
rekabeti önliyecek tedbirler alacak demek lâzım 
İşte bunlar noksan. Hükümet ve Komisyon açık
ça ifade etsinler. Yıllık programda aradaki bu 
farklılığı önliyecek tedbirler alınacak mıdır 
almmıyaaek mıdır 1 

BAŞKAN — Müzakere usulünü bozuyoruz 
efendim. Hükümet ve komisyon beyanda bulun
dular ve «Ancak, bu yıllık programa girebile
cek bir husustur» beyanında bulundular. Sayın 
Atalay'da bir görüşme yaptılar. Binaenaleyh 
takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenle 
Kabul etmiycnler... Kabul edilmemiştir efendim 

Bir başka takririni okutuyorum Sayın Sırn 
Atalay'm. (Gürültüler). Hepsi on tanedir. Sa
yın üyeler, her üyenin istediği kadar takrir 
vermek hakkıdır. Binaenaleyh, usulü dairesin
de verilmiş her takrir muameleye tahi tutula
caktır, arz ederim. 

Yüksek Başkan 11ğa 
Plân elsanatları bölümünün aşağıda arz et

tiğim gerekçe sebebiyle Hükümete geri veril
mesi teklifinde bulunuyorum. 

GEREKÇE 
Elsanatlarmın sorunu plânda işaret edilmiş 

ve bâzı tedbirler tesbit edilmiştir. 
Elsanatlarmın özelilkle geri kalmış memle

ketlerde önemi bilinmektedir. Elsanatlarmın 
mahdut gelir kaynağı olan nüfus toplulukları
nın kalkınması ve belli bir şart ve çehre çem
berinde olan köy kalkınmasındaki değeri aşi
kârdır. Ayrıca tarımda bilhassa hayvancılıklr 
uğraşanların uzun kış aylarında gizli işsizlik 
içinde kıvranan nüfusun çalışır ve kazanabilir 

duruma gelmesinde elsanatlarmın ayrı bir öne
mi vardır. Tedbirler bölümündeki geri kalmış 
mahdut gelir kaynaklarına bağlı bölgelere ön
celik verileceğine ve bu çevreler için ayrı ve 
etkili tedbirlerin alınacağına dair bir kaydı 
tedbirler bölümünde bulamıyoruz. Bu sebeple : 

Plânın bu bölümüyle Hükümete geri veril
mesini saygiyle teklif ederim. 

Kars 
ıSırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon. 
PIiÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
"başkanım, plânda el sanatlarının gelişmesinin 
teşvik edileceği, iç ve dış pazar araştırmaları 
yapılacağı, gelişme için uuzn vadeli projelerin 
hazırlanacağı, el sanaltları bölümünde tesbit 
sdilmiştir. Ayrıca bölgesel gelişmede de el sa
natları bölümünün dışında bu iş daha ayrıntılı 
)larak ele alınmıştır. Biraz önce arz ettiğimiz 
hususu tekrarlıyoruz. Bunlar kısa vadeli tedbir
lerdir. Bu tedbirlerin yıllık programlara 
alınması zorunluğu vardır. alınacaktır. 
iöylesine detaylı hususları plâna alma-

va imkân yoktur. Bu sebeple plânın bütün-
'tiğünü bozacak nitelikte gördük, iştirak etmi
yoruz ve yıllık programlara almanın mümkün 
Iduğunu ifade ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYM ÖZTÜRK (Es-

dşeihir Milletvekili) — İştirak etmiyoruz efen-
lim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Komisyon beyan 
enliyor diyor ki; Bir görüş ayrılığı oluyor bü
tün önergelerde. Biz plânda anahedefleri esas 
olmışuz, halbuki Sayın Atalay'm takrirleri yıl
lık programlara girecek hususatm, detay kıs
mını ifade etmektedir. Binaenaleyh, bu hususat 
yıllık programlarda nazarı itibara alınacaktır, 
buyuruyorlar, hem Hükümet hem komisyon bu 
beyanda bulunuyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
)enim önergelerimdeki hussular plânın her bö-

dimündeki umumî meselelerle ilgilidir. Bu se
beple münhasıran ve sadece yıllık proıgram me
selesi değildir. Ancak komisyonun, plânın bu şe-
dilde hazırlanmasına rağmen yıllık programda 
telâfi edileceği, şeklinde beyanatını kâfi görü
nüm. Yalnız Hükümet sarih cevap vermediler. 
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Benim önertgeme teeaihüle getirip katılmadıkla
rını ifade ettiler. Komisyonun görüşlerine işti
rak edip benim önertgeme mi katılmıyorlar ? 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım; arz 
ettim, Sayın Atalay'm önergesine katılmıyoruz, 
plânın bütünlüğünü bozacak niteliktedir. 

BAŞKAN — Şimdi beyefendi, beyanda bu
lundular. 

SIRRI ATALAY (Kare) — O halde söz 
hakkım var. 

BAŞKAN — Ama iki defa konuşuyorsunuz 
Sayın Atalay? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Eğer Hükümet 
katılmış olsaydı konuşmayacaktım. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, biz 
Sırrı Atalay'm arzusu istikametinde konuş
maya meöbur değiliz. Ben kime katılacağımı. 
kime katılmıyacağımı mesuliyetim tahtında tak
dir etmek durumundayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, benim 

Sayın Devlet Bakanından istirhamım sadece gö
rüşlerini öğrenmek idi. Yoksa hiç şüphesiz ki, 
nâçiz bir üyenin Hükümetin kudretli bir üye
sini muayyen bir istikamette konuşmaya sevk 
etmek ne hakkıdır, ne de yetkisidir. Bu sebep
le bir alınganlık meydana gelmesin. Ama bir 
sarahata kavuşma yolunda da benim nazik da
vetimi bu şekilde bir hiddet içerisinde almasını 
da kendilerine yakıştıramadım. 

BAŞKAN — Sayın Atalay lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitabedin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hiç bir şe
kilde bir tecavüzü aklımdan dahi geçirmedim 
Sayın Öztürk'e, hayır,. Hiç hatırımın ucundan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Lütfen Heyeti 
Umumiyeye hitalbediniz. 

SIRRT ATALAY (Devamla) — Hele çok 
saydığımız ve sevdiğim Seyfi Öztürk'e asla. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Kasden tecahülle de
diniz.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayalım, müzakereler kalıyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Konu şu; 
El sanatları hakkında ben plânda şunlar, şun

lar alınmış demiyorum. Plânda el sanatları için 
kâfi tedbirler belirtilmiştir, diyorum, plânda 
bunlar yok da demiyorum. Önergem dikkatle 
okunursa şunu ileri sürüyorum. Hayvancılıkla 
uğraşan bölgelerde maıhdut günler içerisinde iş 
yapılmaktadır. Tarım Bakanı gayet iyi bilir en 
çok bir ay çalışır halk, on bir ay boştur, On bir 
ay boş olan bölgede rakamlar içinde ifade edil-
miyen büyük bir gizli işsizlik mevcuttur. Bu 
bölgeler halkının bir iş sahibi edilebilmesi için 
en iyi tedbir ve kalkınmak için en iyi çare el 
sanatlarını götürmektedir. Plân el sanatlarını 
umumi olarak alıyor. Ben diyorum ki, böLge-
ler arası kalkınmanın münakaşasını biraz önce 
yaptık, lüzum yok dendi, plânda tedbirler var
dır dendi, şunlar, şunlar. İşte bu tedbirlerden 
'birisini istiyorum. El sanatlarının içine alman 
bu tedbirlerden geri kalmış bölgeler önplâna 
alınacak ve öncelik verilecek. Bu, gayet basit. 
Bu öncelik verilecektir» kaydının konmasını 

istiyorum. Komisyon diyor ki; «Yıllık program
la biz bu öngörmeyi benimsiyoruz». Hükümet 
ibu hususta benim sarih bir görüşüm yoktur,» 
dediği zaman benim hakkımdır, plânda bu de
ğişikliğin yapılmasını sarih olarak istemek. Çün
kü Plân Karma Komisyonu Başkanı diyor ki; 
«Yıllık programa bu alınır.» Hükümet adına 
yetkili muhterem Bakan, Sayın Hükümet üyesi 
ise bu «almalbilir» ümidini dahi buradan ifa
deden çekinmektedir. Bu sebepledir ki, ben bun
da ısrar ediyorum ve önergemin oylanmasını 
istirham ediyorum, karar Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Takrir sahibini de dinlediniz. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Atalay'm bir başka önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânın tarım aletleri ve makinaları imalât 

sanayi kesimi, tarım âlet ve makineler sanayii
nin belirli bölgelerde toplanması karşısında 
yurt içi tale'bi karşılayacak yeni tesislerin bu 
âlet ve makinelerin çoklukla kullanıldığı bölge
lerde kurulmasına ait tedbir ve çareleri sağ
lamamaktadır. Bu sebeple Hükümete bu bölüm
le plânın geri çevrilmesi için talepte bulunuyo
rum. 
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GEREKÇE 
Bu bölümde ilkeler kısmında testoit edilen 

hususlar gereklidir. Ancak, kâfi değildir. Ta
rım âlet ve mikanelerinin yerli parça oranı 
ıbüyük ölçüde artırılması için sanayi kolları 
teşvik edileceği belirtilmiştir. Tarımda bir kı
sım işin hayvanla görülmesinin işsizliğin arttı
ğı bir ortamda önemle etkisi olacağı gibi hay
vanların korunması yönünden de faydası olacak
tır. Bu sebeple plânda makineleşmeye giderken 
bu âlet ve makinelerde hayvanlardan istifade 
edilenlerin geliştirilme ve imâli için nasıl bir 
politika izleneceği plânda- yoktur. Gerek bu hu
susunda plânda belirtilmesi gerekse hayvanla 
çekilen mibzer ve orak makinelerinin imalâtı 
için sanayiin ihtiyaç bölgesi ve hayvancılık böl
gesi olan yerlerde kurulması ve himayesinin 
öngörülmesine ait hiçbir kayıt bulunmadığın
dan bu hususların plânda açıkça ve kesin ola
rak yer alması için kanun ve İçtüzük hükümleri 
gereğince Hükümete geri verilmesini saygiyle 
arz ve teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın Plân Karma Komisyonu 
Başkanı İsmet Sezgin, buyurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Muh
terem senatörler, Sayın Sırrı Atalay, makine
leşmeye giderken hayvandan istifade edilemi-
yeceği, böylelikle bu güçten faydalanılamaya
cağı gibi bir millî servetin kullanılması yoluna 
da gidilerniyeceği anlamına gelen önergesini 
dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Muhterem senatörler, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı makineleşmenin yanında hayvan
dan istifadeyi de öngörmüştür. Plânda hayvan
la çekilip ekipmanlarla, traktörlerle çekilir 
ekipmanların tarım tekniğinin ilerlemesi çerçe
vesinde dikkatle ele alındığını 384 noü sayfa
daki tablodan görmek mümkündür. Sayın Ata
lay'm önünde plân var ise dokümanı müştere
ken inceliyelim. 

Efendim, sayfa 394 te tablo 2 üretim hedef
leri; mal grupları 6 hayvan ile çekilen mibzer
ler. Miktar, değer. 1962 de 1 350 aded, 1967 de 
12 000, % 55 artış. 1972 de 21 bin olması ön
görülmektedir. 1967 yi yüz kabul ettiğiniz tak
dirde % 75 e çıkacaktır ve % 11,8 oranında bir 

artış vardır. Hayvan ile çekilen orak makması 
miktarı, değeri, sayın Senatonun değerli zama
nını işgal etmiyeyim, ifade etmekte ve gene 
% 13,2 oranında artmayı öngörmektedir. De
mek oluyor ki, muhterem senatörler, Sayın 
Atalay'm önergelerinde belirttikleri hususlar 
plânda bunların mevcudolmadığı hususu, ger-
ceye aykırıdır. Bu tesislerin nerede, nasıl ku
rulacağı bir proje meselesidir. Sayın Atalay da 
bunların bir proje meselesi olduğunu bilirler. 
Projeler plânda yer almadığı cihetle, bunlar 
bir tavan olarak bir global rakam olarak alın
dığı cihetle, plânda projelerin yer almaması ga
yet tabiî bulunduuğna göre, Sayın Atalay ar
kadaşımızın bu projeyi ilgilendiren konuları illâ 
plân metnine alınmasındaki İsrarının mânasını 
anlıyamadığımızı saygılarımızla arz eder, plâ
nın bütünlüğünü bozacak nitelikte gördüğü
müzden önergesine katılmadığımızı ifade ede
rim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı gerekçe ile Saym 
Atalay'm önergesine katılmadığımızı arz ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Atalay 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, mü
saadenizle buradan arz edeyim. 

1. Sayın Komisyon Başkanının hiç temas 
etmediği, bu tarım makinalarmdan hayvancılık
ta istifade, geri kalmış bölgelerde ön/görül
mekledir. Bu, bir plân meselesidir. Ama Plân
da Doğu - Anadolu'ya ve diğer geri kalmış böl
gelere öncelik verileceği kaydı yoktur. 

2 ncisi, Plânın böyle bir politikası yoktur. 
Macaris'taıı büyük bir tarım memleketidir; 

tarımının yüzde 75 i hayvancılık, yüzde 25 i di
ğerleriyle yapılır. Türkiye'de işsizliği önlemek 
için plânda, ziraatin ne nisibette makina, ne 
nisbette hayvanla yapılacağına dair bir poli
tika var mıdır? Hayır. Ne imiş? Mibzerde 1 350 
den 12 bine çıkacakmış. Bu hedef rakamlar de
ğildir. Bunu açıkça ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Takrir okundu, Komisyonun, 
Hükümetin ve takrir sahibinin görüşlerini al
dık. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Atalay'm bir başka önergesini okutu-
| yorum. 

317 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Plân tasarısının sosyal refah hizmetleri bö

lümünün uygulanacak politikalar kısmının 
5 nci sırasında yer alan çocuk mahkemelerinin 
kurulması ile ilgili kısmının yeterli açıklığı ta
şımaması bakımından Hükümete geri çevrilme
sine ait talep gerekçesi: 

Çocuk mahkemelerinin kurulması Birinci 
Beş Yıllık Plân döneminde de öngörülmüş ve 
hazırlıkları yapılmış idi. Ancak, bu konuda 
bir kanun tasarısı hazırlığından gayrı hiçbir 
teşebbüse geçilmemiş idi. Kanun tas arısının ne 
zaman görüşüleceği, çıkıp eıkmıyacağı da bel
li değildir. Plândaki «çıocuk mahkemeleri» ku
rulacak ifadesi yetersiz ve belirsizdir. 

2 nci Beş Yıllık dönemde çocuk mahkeme
lerinin kuruluşlarının tamamlanacağı ve kesin 
ifadesinin plânda yer alması önümüzdeki dö
nemde çıocuk mahkemeleri kuruluşunun tamam
lanmasını sağlıyabilir. Bu sebeple işaret edilen 
öngörücü ve tamamlayıcı kaydın ilâve ve yer 
alması için plânın bu bölümüyle Hükümete ger: 
çevrilmesini saygiyle arz ve teklif ederim. 

Kars 
ıSırrı At al ay 

BAŞKAN — Komisyon, 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın 
187 nci sayfasında «uygulanacak politikalar. 
5 nci müsaadenizle okuyayım.» 

«(5) Suçluların mahkûmiyet sonrasında 
topluma yararlı kişiler olarak girebilmelerini 
sağlamak amaciyle patronaj hizmeti başlatıla
cak, bu hizmelt suça yönelmeyi önleyici bir kap
samda ele alınılacak, cezaevlerinde verilecek 
eğitimle mahkûmiyet sonrası için kişiler kaza
nacakları teknik bilgi ve davranış değişikliği 
ile hazırlanacaklardır. 

Çocuk suçları için bu düzen içinde özel im
kânlar yaratılacak, bu konudaki suçu önleme 
ve patronaj hizmeti emniyet çocuk büroları ve 
aile danışma hizmetleri ile ilişkili olarak yürü
tülecektir. Çocuk suçluluğu bir ihtisas konusu 
olarak ele alınacak «Çocuk mahkemeleri» kuru
lacaktır.» 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında böyle
sine açık, böylesine seçik ve böylesine kesin bir 

hüküm olduğuna göre Sayın Sırrı Atalay'm 
önergelerini geri alacaklarını zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atalay geri alıyor mu
sunuz ? 

Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZ TÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı gerekçe ile katıl
mıyoruz. Bu kadar açık ve sarih bir şekilde ifa
de edilmiştir. Kendilerinin Plânı tetkik etme
mekten bir zühule düştüklerini kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Devlet 

Bakanının bir de iltifatı oldu, benim bir zuhu-
]e düştüğümü ve tetkik etmediğimi söylüyorlar. 
Ne hazindir ki, Sayın Bakan önergemi dikkatle 
okumamışlar ve daha dünden verdiğim önerge
mi tetkik zahmetine bile katlanmamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; gerek Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında, gerekse İkinci Beş Yıl-
hk Kalkmma Plânında çocuk mahkemeleri için 
kayıt var, önergem dikkatle okunursa, ne diyo
rum: «Plânda çocuk mahkemeleri kurulacağı ifa
desi» vardır diyorum. Ben yoktur demiyorum. 
Evet ifadeleri vardır. Nedir? Çocuk Mahkeme
leri Kanunu çıkacaktır. 1961 yılında da bu iki 
kayıt vardır. «Çocuklar Mahkemeleri Kanunu çı
kacaktır» kaydı vardır? Buna rağmen çıkma
dı. Niçin çıkmadı? Bu husustaki bir kanun 
teklifinin sahibi de benim, ben de böyle bir ka
nun teklifi vermiştim, çocuk mahkemeleri kurul
ması için. Fakat bir türlü bu çıkmadı. Şimdi ne 
diyorum, ifade değişikliği yapılsın Plânda diyo
rum. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde çocuk 
mahkemeleri tamamlanacaktır kaydı konsun. 
Fark bu. Ben çocuk mahkemeleri yoktur, çocuk 
mahkemeleri hususunda Plânda her hangi bir 
sev bahis mevzuu değildir, demedim ki. Plânda 
bunlar vardır. Diyorum ki, Plânın tâbiri şu; «Ço
cuk mahkemeleri kurulacaktır.» Ben diyorum ki, 
«kuruluşları tamamlanacaktır» emri konulsun 
ki, Parlâmento bunu yapabilsin, Hükümet bunu 
yapabilsin ve bir teşkilâtlanma olabilsin. İki yıl
dan beri bu Millet Meclisi Anayasa ve Komis
yonundan çıkmıştır. Fakat bir türlü Umumi He
yette görüşülmesi nasibolmamıştır ve bir türlü 
çıkarılamamıştır. '5 yılda çikmıyan, daha ne za
man çıkacağı belli olmıyan çocuk mahkemeleri 
için Plâna biraz daha emredici bir hüküm kon
sun diyorum. «Çıkacaktır» şeklinde, «kuru-
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hışlar tamamlanacaktır» âmir hükmü konsun. 
Dikkat edilirse ben Sayın İsmet Sezgin arkada
şımızın ifade ettiği gibi patronaj bahsine, suç
lu çocuklar konusuna değinmedim. Diyorum ki, 
(kurulacaktır.) Tâbiri yerine İkinci Plân dö
neminde kuruluş tamamlanacaktır» emredici 
hükmü konsun ki, çocuk mahkemeleri kurulaibil-
sin. Şimdi kimin okuyup, 'kimin okumadığı, ki
min tetkik etmediği anlaşıldı. 

B \ S K A N — Takrir sahibini de dinlemiş bu
lunuyorsunuz. Takriri oylarınıza sunuyomr 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Bir başka takririni okutuyorum Saym Ata-
lay'ın. 

Yüksek Başkanlığa 

Bölge okullarının, nüfusu ilkokul yapabile
cek büyüklükte olmıyaıf okul ihtiyacını karşıla
mak amacı ile kurulmağa devam edileceği kay
dı (C. Bölge okulu plân tasarısı sayfa 133 te yo-
almaktadır) ancak ne miktar bölge okulunun acı 
lacağma ve bunun planlanmasına ait bir açıklı] 
olmadığından bu bölümle Plânın Hükümete g'^' 
çevrilmesine ait talebimin gerekçesi : 

Nüfusu küçük olduğundan okul yapılması ge
ciken yahut yapıl amıyan nüfusu okutaibilmel" 
için alınacak başlıca tedbir bölge yatılı okulları
dır. Bölge yatılı okullarının zaruretini ifad^ 
eden Plân bu okulların kurulmasına devam edile
ceğine işaret etmesine rağmen ne miktar kurula
cağını işaret etmemiş ve planlanmamıştır. B 
Okullar için öğrenci sayısının en az 500 olar?> 
tesbit edilmesine ve 15 000 öğrencinin 5 yıl için 
de 30 000 e çıkarılması not halinde kayıt edilme
sine göre mevcut okullardaki az sayının 500 ü^ 
üstüne çıkarılması gerçeği karşısında kesin ol? 
rak belli olmamakla beralber 10 ile 15 arasında 
yatılı bölge okulu açılabileceğini göstermesi kar
şısında konunun hem 'berraklığa kavuşması hem 
ihtiyaç ve zaruretin uzağında olan şeklin yerine 
ihtiyaca uygun birimlerin tesbiti için Plânın br 
kısımda tüzük hükümleri ve ilgili kanun hüküm 
lerine göre Hükümete geri çevrilmesini saygıylr 
arz ve talebederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
bizce en önemli hedeflerinden birisi 1972 yılı 
sonunda yani, İkinci Beş Yıllık Plân dönemi 
sonunda okula gitmiyen çocukların bulunma
ması hedefidir. Plân bu hedefi bir anailke ola
rak hedef kabul ettiğine göre ve okul kapasi
teleri buna göre düzenleneceğine göre okul 
yapılamıyacak durumda olan köylerin çocuk
larını bölge okullarında okutma imkânını ge
tirdiğine göre Saym Sırrı Atalay'm hiçbir en
dişesi olmamak lâzımgelir. Plândaki 15 000 
rakamının 30 000 e çıkarılması bir kaba tah
minden ibarettir. Plânda proje bulunmadığı 
cihetle Sırrı Atalay arkadaşımızın teklifindeki 
hususların plân metiline dercedilmesi imkânsız
dır. Bu bölgelerde tetkikler yapılacak, bu 
tetkiklerin sonucunda projeler hazırlanıp yıl
lık programlara konulacak ve yeteri ölçüde 
bölge okulu yapılacaktır. 15 000 İlk kapasite
nin 30 000 e çıkarılması 30 000 in bir sınır ola
rak kabul edilmesi değildir. 30 000 in üzerin
de olduğu takdirde rakam 30 000 in üstünde 
olacaktır. Bu itibarla önergeye iştirak etmedi
ğimizi saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, aynı ge
rekçe ile önergeye katılmadığımızı ara .ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, geri alıyor mu
sunuz önergenizi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyonun 
lûtufkâr izahı üzerine geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alınmıştır efendim. Bir 
başka takririni okutuyorum, Sayın Sırrı Ata
lay'm. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânın köy ve köylü sorunu bölümünün 

uygulanacak politikalar kesiminde (Plân tasa
rısı sayfa 197) köylerin kalkınması için alına
cak tedbirler belirli ve yeterli değildir. Bu kı
sımla plânın Hükümete geri çevrilmesi gerek
çem aşağıdadır. 

Hükümete geriverme gerekçesi : 
Her ne kadar plânda yol, içme suyu ve 

elektrik sorunlarına katılma eğilimlerini de-

— 319 — 
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ğerlendiren yatırımlarla çözüm yolları getirile
ceği, bu amaçla mahallî idarelerin güçlendiri
leceği, enerji veyahut ihtiyacı için tedbirler 
alınacağı ve köylünün konut ihtiyacını kendi
sinin çözmedeki gücünün destekleneceği ve 
projeler verileceği tesbit edilmiştir. Görülü
yor ki, köylünün zaruri ihtiyaçları ve hayat 
şartlarının değiştirilmuesi için yıllardan beri 
tekrarlanan genel güzel sözler niteliğinde ifa-. 
delerin ötesinde plânlı, (belirli, köklü bir ted
bir bahis konusu değildir. Köylünün yol, içme 
suyu, okul ihtiyacı kadar bir yahut birkaç kö
yün kalkınmasını temin edecek tarımda, sana
yide, el sanatlarında yahut hizmet kesiminde 
çarelerin alınması düşünülmüyor, ayrıca, köy 
işletme binaları, hamam, çamaşırlık gibi tesis
lerin projelerin yapımı ile yetiniliyor ve köy
lünün konut yapımı temel olarak köylüye bı
rakılıyor ve bu çözüm gücünün destekleneceği 
pek müphem, pek donuk bir şekilde yer alı
yor. Köylünün konut ihtiyacını çözümündeki 
gücü nasıl desteklenecek plân bunu ayrıntı 
ve zorunlu unsurları ile açıkça tesbit etmelidir. 
İnşaat malzemesi hanıgi şartlar içinde ve han
gi kolaylıkla ve ne şekilde köylüye temin edi
lecektir'? Konut yapımının çeşitli yönleriyle 
uğraşan Devlet dairelerinin bu yoldaki her 
türlü yardım ve imkânları hangi ölçüde ve na
sıl bir zorunlukla köylü konutlarına tahsis edi
lecektir? Bu hususlar plânda açıkça belirtilme
dikçe ve plânlanımadıkça köylünün konut ihti
yacını kendisinin çözümündeki gücünün destek
leneceği ifadesi ve diğer işlerin yapılması hu
susu sadece plân tasarısı sayfalarında kalmaya 
mahkûm sözler olacaktır. Yol, içme suyu, elek
trik ve yakıt işi için tedbirlerin nasıl alınaca
ğı da açık değildir. Köylünün hayat şartların
da değişiklik olmıyacak ve ikinci beş yıllık dö
nemde gelir dağılımında adaletin sağlanması, 
köylünün kalkınması asla mümkün olmıyacak-
tır. Bu sebeple : 

a) Köylünün yol, su, yakıt, enerji ihti
yacının en iyi şekilde en kısa zamanda nasıl 
ve hangi tedbirlerle ve ne ölçüde karşılanabi
leceğinin, 

b) Bir yahut birkaç köyün mevcut imkân 
ve şartlardan faydalarak, beşerî imkânlar çalış
tırılarak, küçük sanayi, el sanatları, tarım 
veya imalât sanayii veya diğer sahada «gelir» 

temin edecek işyerlerine kavuşturulması için 
neler yapılabileceğinin, 

c) Köy ortak tesislerinin yapım ve çalış
tırılmasına hangi yollardan yardım edilebile
ceğini, 

d) Köylünün konut yapımı için gerekli in
şaat malzemesi olarak kereste, sac, çimento 
ve* diğer malzemenin hangi kolaylıklarla sağ
lanacağı veya iklim sosyal ve ekonomik şart
lara göre «kredi» vermenin nasıl uygulanaca
ğının, projelerin çevre şartlarına göre «nasıl 
hazırlanacağının ve her yıl kaç köy yahut köy
lünün kredi veya inşaat malzemesi kolaylığı ile 
sağlık şartlarına uygun konuta kavuşacağının 
açıkça belirtilmesi ve köylünün kalkınmasını te
min edecek bir tedbir ve çarelerin plânda yer 
alması için bu bölümüyle plânın kanun ve İç
tüzük hükümleri gereğince Hükümete gerive-
rilmesini saygılarımla arz ve talebederim. 

Kars 
iSırrı Atalay 

BAŞKAN — Sayın komisyon buyurunuz 
efendim. 

KARMA PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
senatörler; Plân Karma Komisyonu, İkinci Beş 
Yıllık Plânla köy ve köylü sorunlarının ilk de
fa ve bir bütün olarak ele almışını takdirle kar
şılamış ve bu takdirini raporuna dereetmiş bu
lunmaktadır. Plân Karma Komisyonu Başkanı 
olarak komisyonumuzun fikrine Yüce Senato
nuzda tercüman olduğum için kendimi bahtiyar 
hissediyorum. Sayın Atalay önergelerinde köy 
ve köylü sorunlariyle yeteri ölçüde gerekli ted
birin bulunmadığını ifade etmektedirler. 

Muhterem senatörler, köy ve köylüye götü
rülecek bütün imkânları ve sağlanacak bütün 
faydaları plânın bütün satırlarında görmek 
mümkündür. Plânın bütün satırlarında köye ve 
köylüye götürülecek imkân ve sağlanacak fay
daları arayıp bulmak çok kolay bir iş olacaktır. 
Ayrıca sayın senatörler, gelişme için alman her 
kararda bütün bu kararlar Türk köyünün, Türk 
köylüsünün daha ileriye gitmesini gerektirecek 
bir niteliktedir. Zira Türkiye kalkınmasını top-
yekûn bir kalkınma olarak yapmaktadır. Tür
kiye topyekûn kalkındığı takdirde köy sorunu
nun da bütün olarak çözülmesini gerektirecek
tir, çözülmesini sağlıyacaktır. İkinci Beş Yıllık 
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Plânda ilk defa ve bir bütün olarak ele alman 
köy ve köylü sorunlarının ilkeleri ve tedbirleri 
her yönden yeterlidir. Sayın Sırrı Atalay'm 
önergelerinde bahis buyurdukları hususlara iş
tirak etmemek mümkün değildir. Bunlar detay
dır, bütün önergelerinde de ifade ettiğimiz gibi 
plânla programı birbirinden ayırmak ve plâna 
genellikle konulacak hususları programda, prog
rama konulacak hususları plânda görmek veya 
göstermeye çalışmak mümkün değildir, muhte
rem arkadaşlarım. Bu plânın bütünlüğünü bo
zacak bir niteliktedir. Sayın Atalay'm önerge
lerinde bahsettikleri hususları yıllık program
larla ele almak mümkündür, mümkün olmakta
dır, mümkün olacaktır da. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Türk 
köyü ve Türk köylüsüne hizmet anlayışımız şâ
mil mânada ve bütün ayrıntılariyle plânda ye
rini bulmuştur ve ilk defa bulmuştur. Bu ölçü
de değer ve önem verdiğimiz hizmetler içerisin
de arkadaşımızın beyan ettiği hususlar teferru
atta kalmaktadır. Yıllık programlarda bahset
tiklerinin de ötesinde, daha geniş hizmetler inti
kal edecktir. Bu itibarla katılmadığımızı beyan 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIERI ATALAY (Kars) — Yerimden arz 

edeyim. Sayın Komisyon Başkanı ve Hüküme
tin ifade ettikleri hususların bir kısmına işti
rak etmemek elde değildir. Ancak, Hükümetin 
bu teferruat diye ifade ettiği hususlar köylünün 
kaderine tesir eden temel konulardır. Bütün bu 
görüşler karşısında bu belirli dilimler halinde 
ifadeler teferruat değildir. Ancak gerek Hükü
met ve gerek komisyon köylü sorunları içinde 
teferruata ait ve temele aidolanları topyekûn 
hepsinin yıllık programlara alınabileceğini açık
ça ifade ve taahhüdediyorlar. Bu itibarla öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. Sayın 
Atalay'm bir başka önergesini okutuyorum, son 
önergesi. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım reformunun önemli bir unsuru ve ger

çekleşmesinin mesnedi olarak toprak reformu
nun ikinci Bes Yıllık Plân döneminde temini 

için, Plân Karma Komisyonunca kabul edilen ta
rım reformu ile ilgili kısımda değişiklik yapıl
ması için «plânın bu bölümünün» Hükümete ge
ri verilme si talebim vardır. 

Gerekçe 
1. Anayasamız, tarımsal ürünlerin üretimi

nin artırılması toprağın kaybının önlenmesi, 
2. Halk sağlığı için gereği gibi halkın bes

lenmesi tedbirlerinin alınmasını, 
3. Topraksız yahut yeteri kadar toprağı ol-

mıyanlara toprak sağlanmasını, 
4. Tarımla uğraşanların emeğinin değerlen

dirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, 
5. Toprağın verimli işletilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınmasını, 
6. işsizliği önleyici tedbirlerin alınmasını, 
7. Çiftçinin işletme araçlarına sahibolması-

nı kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını Devlete 
ödev olarak vermiştir. Alınması ve yerine geti
rilmesi gerekli bu tedbirlerin, tarım kesiminde 
etkisi derin ve önemli olacaktır. Her şeyden ön
ce toprak mülkiyetinin süratle tanzimi, toprağın 
en verimli şekilde işletilmesi gereklidir. Az top
rağı olanın yahut hiç toprağı olmıyanm toprağa 
sahibolması ve toprağı işleyip asgari bir insanca 
yaşama hayatına kavuşması, insanlık idealimiz, 
insanlık görevimizdir. Ayrıca, topraksız ailele
rin büyük sayısı, toprak sıkıntısı çekenlerin sa
yısı, toprak mülkiyetindeki çeşitli anlaşmazlık
ların meydana getirdiği durum karşısında plân
da öngörülen tedbirler asla yeterli çare ve Ana
yasanın emrettiği tedbirler değildir. Mülkiyet 
durumunun hukukî yönden kesin ve açık şekil
de tesbiti, bir mazeret ve gecikme sebebi olmaz. 
Zaruretler ve toplumun yaşayışmdaki vahim 
gerçekler göz önünde bulundurulmadan kadast
ro ve tapulama işlerine hız verilmesi bozuk ve 
kültürlü arazinin ıslahı, kurutulması sonucu el
de edilen araziler belirli bir büyüklüğün üstün
deki düzenle işlemiyen şahıs arazilerini istimlâk 
yahut pazarlıkla alınarak az topraklı, topraksız 
çiftçilere uygun şartlarla devri ile kooperatifçi
likle donatım araçlarını temin ve kiracılık mü
essesesinin düzenlenmesi gibi tedbirlerin alına
cağı asla yeterli değildir. Maksada ulaşma için 
gerekli tedbirler değildir. Zira; 

1. Alınacağı bildirilen bu tedbirlerin mev
cut müessese ve 'kuruluşlardan hangisince yapı
lacağı ve ne şekilde realize edileceğinin dahi 
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belirtilmemesi işe önem verilmediğinin açık bir 
örneğidir. 

2. İlerde birtarım reformuna geçişin belirsiz 
bir bahsi olduğuna ve tarım dizisinin bir parçası 
olarak bu tedbirlerin alınacağı ifade edildiğine 
göre, böyle bir tarım reformuna gidildiğinde 
parça parça yapılacak ve derde çare olmayacak 
bir kısım tevzi işi yeniden işlemlere tabi olarak 
külfet ve emek sebebi olacaktır. 

3. Gösterilen tedbirler toprak reformu an
lam ve kavramından çok uzaktır. 

4. Tarımda mevcut bünye bozukluğu gide
rilmeden bir tarım reformu mümkün değildir. 
Çiftçi yeteri derece toprağa sahip değilse, yahut 
toprağı yoksa çiftçiye verilen kredi kişisel tü
ketime gidecektir. Alınacak tedbirler köklü ol-
mıy a çaktır. 2 milyonu geçen topraksız, 2,5 mil
yonu geçen az topraklı, yani az bir toprağa sa
hip ve kiracı nüfus ve 90 bin aile tam kiracı du
rumundadır. Tarım alanında 5 milyon nüfus 
topraksız yahut az toprak sahibidir. Ziraat Ban
kası kredileri yıldan yıla artmış 1948 yılında 
240 milyon civarında olan zirai kredi 1965 yılın
da üç milyarı aşmıştır. Kredide artış, meseleye 
çözüm getirememiş, şimdi tek başına bir kredi 
temini ile çözüm şeklinden bahsedilebilsin. Böy
lesine derinliğine mevcut bir bünye bozukluğu
nu, tapulama ve kredi ile gidermeye imkân yok
tur. Mevzuubatısedilen tedbirlerin köklü değiş
meye yararlı olmıyacakları da açıkça meydanda
dır. Böyle olunca tarım reformu dizisi içinde sa
yılan, mevzii \̂ e tesirsiz tedbirlerin bir zaman 
israfı ve ümit oyalaması ötesinde gerçek yönü 
olamaz. 

5. Bir toprak dağıtımı anlayışının dar ifa
desinden çok uzakta olan toprak reformu kav
ramı, topraksızların toprağa, az topraklıların 
yeteri kadar toprağa kavuşması, toprağın sahi
bini geçindirebilecek şekilde verimli işletilmesi 
için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını ve sağ
lanmasını ifade eder. 

6. Arazi mülkiyeti ve tasarruf durumu ile 
ilgili düzensizlik ve bozukluk tarım üretimi ve 
ekonomik hayat üzerinde doğrudan doğruya 
menfi etkiler yapmaktadır. Tabiî kaynakların 
israfil bir şekilde istismarına ve tahribine yol aç
maktadır. 

7. Toprak reformu sadece kendilerine top
rak verilenlere ve işletme imkânları sağlananla

ra değil, diğer bütün arazi sahiplerine de güven 
ve istikrar içinde arazilerini kullanma teknolo
jik gelişmelerden yararlanma imkânlarını vere
cektir. Tarım reformunun tarımsal bünyenin te
melindeki aksaklıkları gidermeye yönelmiş ted
birlerin dizisi olarak kabul edilmesi ile giderile-
miyecektir. 

Tarımsal bünyenin temelindeki aksaklıkları 
giderme için öngörülen tapulamanın hızlanması, 
kazanılacak bâzı arazinin tevzi, kiracılığın dü
zenlenmesi ve kredi verilmesi ile giderileceği en 
iyimser en nazari görüşler açısından dahi müm
kün görülemez. Toplumun kader konusunda böy
lesine yetersiz ve mesnetsiz hususların kalkınma 
plânı içinde yer alması dahi münasip değildir. 

Bu sebeple : Toprak reformunun 2 nci plân 
döneminde gerçekleşmesi ve gerekli bütün ted
birlerin açıkça belirtilmesi için kanun ve içtü
zük hükümleri gereğince plânın Hükümete ge
ri çevrilmesini yukardaki gerekçe ile saygıyla 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı At al ay 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Komisyonumuzda tarım reformu ile, top
rak reformu ile ilgili hususların plânda yer alma
dığı söz konusu edilmişti. Plânın muhtelif yer
lerinde tarım reformu ile ilgili olan hususların 
ver aldığını gören Komisyonumuz, bununla da 
vetinmemiş Plân hedefleri ve strateji dokümanı
nın 55 nci maddesindeki tarım reformu ile ilgili 
kısmını aynen plân metnine dercetmiş bulunmak
ladır. Böylelikle plân hedefleri ve strateji adlı 
dokümanın 55 nci maddesinde tarım, reformunu 
Öngören maddenin aynen plân metnine konuldu
ğu cihetle Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın öner
gesine iştirak etmemize imkân bulunmadığını ifa-
le etmek isterim. Mâruzâtımızı özetlemek ister
sek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında toprak 
"'eformunu da içerisine alan tarım reformu Sa
yın Sırrı Atalay in ifade ettiğinden daha geniş 
bir şekilde plân hedefleri ve stratejisi dokü
manının 55 nci maddesi aynen plân metnine kon
mak suretiyle yer almıştır. Esasen bu siyasi bir 
tercih meselesidir. Bu itibarla plânın bütünlüğü
nü bozacak nitelikte bulunan bu önergeye iştirak 
etmediğimizi saygılarımla arz ederim, Sayın Baş
kanım. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET .BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Muhterem Başkan, sayın 
Plân Karma Komisyonunun Başkanının ifade et
tiği gerekçeye binaen biz de önergeye iştirak ede
mediğimizi arz ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Atalay, buyurun. 
SİRKİ ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlar bu son önergemdir. Plân Komisyonu Baş
kanı, plân stratejisi ve hedeflerinin 55 nci sı
rasında söz konusu edilen tüm meseleleri getirdik
lerini, bunun toprak reformunu da kapsıyacak 
bir tarım reformu olduğunu ve bütün meselelere 
çözüm getirecek bir karekterde olduğunu ifade et
tiler. Gerek Bu 55 nci maddede gerekse Plân Ko
misyonunda yapılan uzun görüşme metinleri tet
kik edilirse görülür ki, bundan daha ileri bir he
def tesbit edilmemiştir. Ne yapılacaktır? Tarım 
dizisi olarak kabul edilen ve tarım reformunun 
umumi ifadesi içinde yapılacak işler? Tapu ka 
dastro işine hız verilecektir, bataklık ve saire gibi 
yerler kurutulacak, bunlardan istifade edilecek ve 
muayyen bir birimin üstünde olanlar, muayyen 
şartlar dâhilinde köylüye verilebilecek, kredi ile 
köylü teç'hiz edilecek, kiracılık müessesesi tanzim 
edilecektir. Bütün plânın öngördüğü ve tarım 
reformunun büyük tılsım olarak ifade ettiği ve 
her derde çare olacağını ifade ettiği hususlar bun
lardan ibarettir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Biraz 
daha aşağıdan okuyun. Belirli bir büyüklüğün 
üstünde kalan ve düzenli işletilmiyen şahıs ara
zilerinin... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şahıs arazi
lerinin de rızalariyle veyahut pazarlık veya is
timlâk yoliyle alınacağı da ifade edilmektedir. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Yanlış 
okuyor, düzeltmek zorundayım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben aynen 
okumadım, 55 nci maddeyi, bir özetini yaptım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Plân ve stra
tejisi hedeflerinin 55 nci sırasındaki tarım re 
formunu öngören hususların aklımda kalanları 
burada eğer harfiyen olmmuş olsaydım arkadaşım 

I bir tashih etme durumunda bulunabilirdi. Ben 
I 'ıâfizamda tutabildiklerimi burada özetlemiş bu-
I lunuyorum. Tapu ve Kadasroya hız verilecek, 
I jredi ile teçhiz edilecek, kurutulacak bilmem şu 
I reva bu şekilde kültür arazisi dağıtılabilecek. Ya-
1 îıut şahıslar elinde bulunan -muayyen bir ölçünün 
I üzerindeki şahıs arazisinin kamu yararına istim-
I lâki veyalhut pazarlıkla alınanların kişilere ihti-
I maçları nisbetinde ve muayyen şartlarla verilme-
I si. Muhterem arkadaşlarım bunlar bir konuşma 
I ve tartışma konusudur. Evvelâ tarım reformu ya-
I pılacaktır, evvelâ toprak reformu yapılacaktır. 
I Hangisi diğerinin mesnedi olacaktır? İki ögrüşte 
I kendilerine has bâzı kuvvetleri ve ağırlıkları taşı-
I ya'bilir. Evvelâ bir tarım reformu, tarım refor-
I mu içinde bir toprak reformu. Diğer bir tez 
I hayır bir tarım, reformunun mesnedi ancak bir 
I toprak reformu olabilir. Bir toprak reformu ya

pabilmek için mutlaka bir tarım reformunun ya-
I pılabilmesi. Bu iki zıt görüş içerisinde bir ilmî 
I tartışma yapmadan önce Türkiye'nin şartlarını, 

Türkiye'nin gerçeklerini bilmek lâzımdır. Bunu 
birçok memleketler şu veya bu şekilde çözümle-

I miş Türkiye'de bu şekilde çözümleme yollarından 
ziyade Türkiye'nin gerçekleriyle mukayese etmek 

I imkân dâhiline girebilir. Ben bunlara gir-
miyeceğim. Çünkü 10 dakika ile konuşmayı sınır
landırdınız. Bu sebeple bu konuya girmiyeceğim 
imkân dâhiline girebilir. Fakat ben bunlara gir-
Ancak tarım reformu olarak getirilen ve bir di
zinin ifadesi olan hususlar bir plân devresi içe
risinde gerçekleşme kaderine sahibolsalar dahi 
milyonları bulan, toprağı olmıyan veya az top
rağı olan insanların derdine çare bulacak mıdır, 
bulmıyacak mıdır? Evvelâ tapu ve kadastrosu ya
pılacaktır denmiyor, hız verilecektir. Bu hızın 
ifadesi mevcut düzeni biraz daha hızlandıracak 
bir şekle götürmek. Eğer 100 senede yapılacaksa 

ı bunun 25 senede halledilmesinden ibaret ola
caktır. 15 senede yapılacaksa bunun 5 seneye in-

j dirilmesi yapılacaktır Tapu ve Kadastroda.. Ta
pu ve kadastro işleri 2 nci Plân döneminde bite-

ş cek ve esas, tarım reformu olacaktır diye bir ka-
yit yok. Böyle bir kayda raslayamazsmız. Yani 
bunlar bitecek ve plân esas olacak. Hayır. Hız 

I verilecektir. Vüsat başka bir bahara. Bu hız 
| ikinci dönemde belki üçüncü dönemde, hangi dö

nemde bitecek ve hangi şekilde bitecek? Buna ait 
bir işaret bulamazsınız. Tapu ve kadastroya hız 
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verilecektir. Sonra ne olacaktır? Bataklıklar ku-
rutulacaktır. Türkiye'de kültür arazisi olabile
cek bataklık kurutma işinin bir plân dönemi için
de ne şekilde ve ne nisbette biteceği de henüz bel
li değil ve bunun sınırları da bahis mevzuu değil
dir. Bu da nazari bir iddiadan ibaret kalacaktır. 
Kredi artışı... Biraz önce de ifade ettim. Toprağı 
olmıyan bir insana kredi mi verilecektir? Onu 
borç içine koyacaksınız, onun ıstırabını daha çok 
ıstırap haline getireceksiniz. Toprağı olmıyan a 
kredi vermek demek sene Devlet kapısında ben 
faizin yükü altında ezdireceğim ve sene mütaad-
dit defalar Ziraat Bankasına yıllarca götürüp ge
tireceğim, demekten başka bir şey değildir. Kre
di vermenin yolu netice itibariyle bu kaderde 
birleşebilecektir. Başka ne? Devletin elinde olan 
arazi alınacak, verilecektir. Tarım reformu, bunu 
dört başı mamur bütün şartlariyle birlikte kap
samamaktadır. Niçin bunu ifade edemiyoruz? 
Bunları tapu - kadastro yapmadan verebiliyoruz. 
Demek ki, verebiliyoruz. Diyorsunuz ki; Hazine 
arazisini vereceğim, şahısların arazisinden bir kıs
mını alıp istimlâk edebileceğim. Bunlarda tapu -
kadastroyu nazarı itibara almıyoruz, ama toprak 
reformu deyince, tapu - kadastro... Yani kendi 
tatbikatınız geldiği zaman bir tapu - kadastro dü
şünmüyoruz, ama toprak reformu dendiği zaman 
bir allerji... Hayır, toprak reformu dendiği za
man, o zaman tapu - kadastroya sığınabilmek, ta
pu - kadastro bittikten sonra arazi mülkiyeti ni
zama sokulduktan sonra ancak bir tarım reformu 
ve bunun dizisini tatbik etmek demek, plânda 
ciddiyetle görüşlerin yer aldığını gösterir demek 
değildir ve bu mümkün görülemez. 100 binlerce 
değil milyonlarca insanın toprağı yoktur, top
raksızdır. Toprağı yetmemektedir ve bu yüzden 
de ıstırap çekmektedir. Bu binlerce, bu milyon
larca aileye toprak, yeteri kadar toprak, işliye-
bileceği toprak nasıl verilebilecektir? Sadece bu 
kâfi değildir. Verilecek toprak bu toprak nasıl 
işletilecektir? Verimli hale getirebilmek için ne
ler yapılacaktır? Sadece mücerret Ziraat Banka
sı kredisi ile bu halledilemez. Hele şahısa muay
yen bir dönümün, bir ölçünün üzerinde bulunan 
veyahut Devletin veya icar veya bataklıkların 
kurutulması suretiyle elde edeceği toprağa sade
ce kredi vermekle yetiniyoruz, 55 nci maddesine 
göre. Plân Komisyonu Başkanının sarıldığı 55 ne 
maddede ki, kredi verilmektedir. Hangi mües

sese, hangi şekilde, nasıl bir kredi? İşletme ekip
manları verilecek midir, verilmiyecek midir? Bu 
krediler gerçekten köylüye mi verilecektir, top
rak sahibine mi verilecektir, kasabadaki bakkala 
mı verilecektir? Bu bakkalın talebi üzerine be
nim köyde arazim vardır diye kredi almanın biz 
binlerce, yüzbinlerce çeşidini görmüş bulunmak
tayız. Korkarım ki, tarım reformu adı altında, 
devam eden ıstırabı daha çok artıracak çareler 
getirilmiş olacaktır. Toprak reformunun bu mem
leketin bir kaderi mevzuu olması göz önünde tu
tulursa, ciddî surette partiler üstü bir görüş içe
risinde bunun tahakkuku gereklidir. Tarım refor
mu adı altında bir başka vâdelere, bir başka ba
harlara bunu bırakmak yerinde değildir. Plân 
içerisinde toprak reformu, ister tarım reformu 
adı altında olsun, ama köylünün toprağa kavuş
masını ve toprağı işleme imkânlarını verebilecek 
bir şekilde düzenlenmesi şarttır. Bu şekliyle top
raksız köylünün ıstırabı giderilemez. Bu şekliyle 
55 nci maddede strateji ve hedefleri bulunan hu
suslar, binlerce, milyonlarca insana toprak geti
remez. Bunlar kuru bir vait hududunu geçişti
remez. Bu sebeple istirhamını lütfedip bunun da
ha tesirli çarelerini bulmak, İsrar etmiyorum adı 
mutlaka toprak reformu olmasın, tarım reformu 
içinde ama sadece bir kredi borcu içinde mütalâa 
etmek değil, sadece bataklıkları kurutup, toprak 
kazanıp bunu beş, on kişiye dağıtmak şeklinde 
ümitlerini istismar etmek değil, gerçek çareleri, 
gerçek tedbirleri el birliğiyle plânda gösterelim 
ve mustarip insanları bu ıstıraplarından kurtara
lım. Saygılarımla, 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Tüzü
ğe göre, ikinci defa söz vermem, mümkün değil. 
Ancak söylemediğiniz hususlar hakkında beyan
larda bulunulmuşsa o hususu açıklamak için 
söz istiyorsanız o şekilde veririm. Buvunın. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Senatonuza hitabetine fırsat ve şerefini bendeni
ze bahşeden vazifem, kürsünüzden Sayın Sırrı 
Atalay kadar rahatlıkla konuşmama engel teşkil 
etmektedir. Bendeniz, tamamen plân ve plân tek
nolojisi üzerinde gücümüz çerçevesinde Yüce Se-
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natomuzun değerli üyelerine fikir vermek ve 
önergelere tamamen teknik hudutlar içerisinde 
cevap vermek zonınluğunda bulunduğum için 
Sayın Sırrı Atalay'm rahatlığı ile görüşme im
kânına sahip değilim. 

Muhterem senatörler, Önee tarım reformu mu, 
yahut da toprak reformu mu? Biz bunun müna
kaşasına gidecek değiliz. Biz sadece İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında tarım reformu ile olan 
ilgili hususların nelerden ibaret bulunduğunu ve 
'bunların, bu hususların Sayın Atalay'm önerge
sinde bahsettiklerinden daha ileri hudutlarda ol
duğunu ve birinci konuşmamızdaki ifadelerimizi 
yanlış anlamaları üzerine Sayın Atalay'm yanlış 
anladığı hususları tekrar ifade edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, önce tarım reformu 
mu, yoksa toprak reformu mu gibi bir düşünce 
sistemi içine girmenin mümkün olmadığı kanısın
dayız, Komisvon olarak. Zira bunlar birbirinin 
'alternatifi delildir Sayın Atalay. Bunlar birbir-
lerlinıi tamamen tamamlayıcı nitelikte, tamamla
yıcı özelliktedir. Toprak reformu tarım reformu
nun içindedir, Onun bölünmez bir parçasıdır, 
ondan bir bütündür, muhterem senatörler. Hiç
bir şekilde ve surette İkinci Beş Yıllık Plân ta
rım reformunu da, toprak reformunu da kadost-
ronun bitimine bağlamamaktadır. Kadastronun 
bitmesi bir hedeft/ir. İkinci Beş Yıllık Plân bütün 
yurt kadastrosunun yapıl maşımı öngörmektedir. 
Fakat bu demek değildir ki, Kadastronun hita
mından sonra toprak reformu, tarım reformu 
olacaktır ve Hazine arazisinin dağıtılmadığını 
ifade eden Sayın Sırrı Atalay her halde radyo
ları dinlememiş olacak ve gazeteleri okumamış 
olacaktır. Köv İsleri Bakanlığı marifetli, Toprak 
ve İskân Grenel Müdürlüğü kanalı ile dağıtılan 
toprakların miktarı, kimlere dağıtıldığı, ne mik
tarda damıtıldığını gazetelerden dahi öğrenmek 
pekâlâ mümkündür. Sayın Sırrı Atalay konuş
malarında, İkinci Beş Yıllık Plânda bataklıklar 
kurutulaca'kmıs, efendime söyliyevim, kadas t^ 
tamam! ana eaıkmış, şunlar yapılacakmış gibi bir
takım hükümler tarım reformunu, toprak refor
munu gerektiği şekilde ifade etmez buyurdular 
ve kendi önergelerinin plân metnine dercini ifa
de ettiler. Şimdi Yüce Heyetinizin yüksek dik
katlerine arz etmek istediğim belge ile Sayın Ata
lay ve bütün değerli senatör arkadaşlarımız İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tarım reformu

na plânın ne derece önıem verdiğini ve ne gibi 
venilikler getirdiğini müsaade ederseniz bunları 
sadece bataklıkların kurutulması, kadastro ya
pılması gibi bilmem Devlet arazisini dağıtmak 
şeklinde istihza ederek, küçültülerek söylenilen 
sözler olmadığını, bunların çok ötesinde yenilik
ler, hattâ Sayın Atalay'm önergesinin ötesinde 
venilikler getirdiğini şjimdıi Yüce Senatonun 

^kkaıtli tetkiklerine arz etmek imkânını bulaca
ğım. 

Muhterem senatörler, Plânın Hedef ve Stra
tejileri Dokümanının 55 nci maddesi ba.'kmuz ne
leri getirmektedir ve Plân Karma Komlisyonu 
olan metnine neyi eklemiştir : 

«Tarım reformu, tarımsal bünyenin temelin
deki aksaklıkları gidermeye yönelmiş tedbirler 
dizisi olarak kabul edilecektir. Tarım reformu 
konusunda alınacak tedbirlerden istenilen sonu
cun elde edilmesi ve bu çalışmaların çiftçileri
mizce benimsenip desteklenmesi herşeyden önoe 
tonrağın mülkiyet durumunun hukukî yönden 
kesin ve açık bir şekilde tesbitin'i mecburi kılar. 
Bunu sağlamak icün İkinci Beş Yıllık Plân dö
neminde kadostro ve tapulama işlerinin daha 
hızlı bir tempoda yürütülmesine önem verilecek
tir. Devletim hüküm ve tasarrufunda veya özel 
•^ülkivetinde olup şahıslara kiralanan orman ve 
mera hudutları içinde bozuk kültür arazisinin ıs-
^ıhı ve bataklıkların kurutulması sonucunda elde 
edilen belirli bir büvüklüğün üstünde kalan ve 
düzümü bir şekilde isletilmiyen şahıs arazilerinim 
istimlâk veva pazarlıkla satınalmmasiyle temin 
edilen kültür arazisinin mülkiyetinin topraksız 
ve az topraklı çiftçilere uygun şartlarla devrini 
mümkün kılan mevzuat, çıkarılacaktır.» Bitmi-
vor daha Savun Atalay; «Küçük aile işletmeleri
nim m »ıkina. donatım ve kredi elde etmek içlin ge
rekli malî güçde olmamaları gözönünde bulundu
rularak, bu gibi ihtiyaçları karşılamakta ve 
ürünlerin p azarlanmasını sağlamakta kooperatif
çilik önemli bir vasıta olarak kullanılacaktır. Ta
dımdaki verim artışı ileri tekniklerin uygulanma
sını ererektirecektir. Bu durumda çiftçilere vâde 
ve faiz bakımımdan uygun şartlarla kredi veril
mesi üzerinde durulacaktır. Toprağın iyileştiıril-
m-esinıi, değerinin azalmasının önlenmesini ve ge
liştirilmesini de mümkün kılmak üzere...» 

BAŞKAN — Sayın Başkan, hepsimi okumak 
mecburiyetinde değilsiniz, herkese dağıtılmıştır, 
herkes okumuştur bunu. 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla.) — Ama efendim, 
okunsa idi ve bunları yok addederek burada öl-
mıyan bir şey üzerine bina... 

BAŞKAN — Heyeti Umumiye sizi de dinli
yor onları da dinliyor, ona göre reyini kullana
cak. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Şimdi bitiriyo
rum Saym Başkanım. «Değerinin azalmasının ön
lenmesini ve geliştirilmesini de mümkün kılmak 
üzere uzun süreli yazılı sözleşme ile kiralamayı 
ısağlıyam, kira miktarlarını ayarlıyan, kiracının 
zamanla, işlediği toprağa salıibolması mekanizma
sını hedef olarak alan bir kiracılık müessesesi
nin düzenlenmesi esas alınacaktır», diyor ve oku
duğum ve dinlemek lûtfunda bulunduğunuz bu 
tedbirler ve ilkeler Sayın Atalay'ın önergesinde 
ileri sürülen önergelerden çok daha ileri, çok 
daha yeterlidir. Burada Saym Atalay'ın toprak
sız köylünün ıstırabını dindireceğiz, göz yaşını 
akıttırmıyaeağız, şu veya bu gibi, gazetelere man
şet olmaktan öteye geçmiyecek sözlerini Sayın 
Sırrı Atalay'ın önergesindeki gerçekten ciddilik
le bağdaştıramadığımı söylememe de özellikle Sa
yın Sırrı Atalay'ın, müsaade etmelerini rica eder, 
saygılarımı tekrarla.rım sayın senatörler. 

BAŞKAN —• Önergeyi dinlediniz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, 

lütuf buyurdunuz Komisyon Başkanına söz ver
diniz, bana da söz verme lûtfunda bulunmanızı 
rica ediyorum. (A. P. sıralarından, yeter artık, 
sesleri) 

BAŞKAN —• Saym Atalay, çok istirham edi
yorum, çok geç kaldık ve size bir isnatta da bu
lunmadılar, (C. H. P. sıralarından, nasıl isnatta 
bulunmadı, sesleri) 

Efendim, Komisyonu, Hükümeti ve takrir sa
hibini ayrıca dinlediniz. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir, efendim. 

Şimdi Saym Hüseyin Atmaca 'um dört aded 
takriri vardır. Sırasiyle okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
144 sayfanın ( C) Genel politikalar) bölü

münün 4 ncü paragrafında; ilköğretim dışındaki 
bütün öğretim kademelerinden, imkânları yeterli 
olmıyan öğrencilerin kabiliyetleri oranında ve 
fırsat eşitliği içinde yararlanmaları öngörülmek

tedir. Çok otundu bulduğum bu kararın vuzuh
la uygulanıp imkân ve fırsat eşitliğinin âdilâne 
uygulanabilmesi için 4 ncü parafın sonuna, 
«Oturdukları yerde orta dereceli okul bulunmı-
yan zeki ve kabiliyetli köy, kasaba çocukların
dan 15 000 i her yıl imtihanla yatılı okullara 
alınır» cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takrir ge
rekçesi geri verme önergesi mahiyetinde değil
dir, değiştirge önergesi mahiyetindedir. Müza
kere açmadan ta.kri.rii oylarınıza arz ediyorum. 
Takriri kabul edenler... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
vım Başkanım, bir hususu ifade etmeme müsaade 
eder mismizl 

BAŞKAN —• Oylamaya geçtik efendim. Ka
bul etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. Bu
yurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
vın Başkanım, yüksek müsamahanıza sığınarak 
bir hususu arz etmeme izninizi rica. edeceğim. 
Saym Atmaca, bu önergesinde 15 000 köy çocu-
o-ımun ortaöğretimde parasız leyli yatılı olarak 
okumasını öngörmektedir. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı ortaöğretimde okuyan çocukların 
c/c 80 i oranındaki öğrencinin parasız yatılı oku
masını öngörmektedir. Bu rakamın Sayın Atma
canın önergesinde zikrettiğinden en az beş bin 
fazla köylü çocuğunun daha okumasını temin 
edecektir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, önergemi yanlış anlamışlar, izah etmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Müzakere açmadım. Takriri 
okuttum, takrir anlaşıldı. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, Komisyona söz verdiniz, konuşturdu
nuz, benim de konuşmam lâzım. 

BAŞKAN — Fakat ben sözü takrir üzerinde 
vermedim, usul bakımından yanlışlık var mı di
ye verdim. Bu cihetten size söz veremiyeoeğim. 
Eğer takrir üzerinde verseydim, size de mutlaka 
söz verirdim. 

http://ta.kri.rii
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iSayın Atmaca fanı ikinci takririni okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasamızın 50 nci maddesine göre ilköğre

tim parasızdır. Bu Anayasa hükmüne göre ilk
okul ders araç ve gereçleri ile ders kitaplarımın 
da öğrencilere parasız verilmesi gerekmektedir. 
Bu maksadı temin için; Plânın 133 ncü sayfa
sında ilköğreniim bölümünün birinci fıkrasının 
sonuma aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

- İlkokullara devam eden öğrencilerin ders 
araç ve gereçleri ile ders kitapları Millî Eğitim 
Bakanlığınca bedelsiz olarak verilecektir. 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz isti
yorum Savım Başkan. 

BAŞKAN — Oylamayı bitireyim ondan son
ra efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Değişik
lik teklifim geriverme anlamındadır. 

BAŞKAN — Ama, ilâvesini istiyorsunuz efen
dim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İlâve edi
lebilmesi için Komisyona gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi 
mahiyetimde değildir efendim, değişiklik önerge
sidir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kelime 
üzerinde durulmaz, mâna üzerinde durulur. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

Bir başka takririni okutuyorum, Sayın Atma 
ca'nm. 

ıSıaym Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Plânım eğitim bölümünde, 

Tekniker ve yüksek tekniker okullarının kapa
tılması öngörülmektedir. İş hayatımda usta ile 
mühendis arasındaki boşluğu doldurmak için na
zari ve tatbiki bilgiye sahip teknik elemana ihti
yaç vardır. Bugünkü fiilî durumda bu boşluğu 
teknikerler doldurmaktadır. Tekniker okulların^ 
kapatılması büyük bir eksiklik olacaktır. Okul 
kapatmak yerline noksanlıklarını gidermek yolu

na gidilmesi suretiyle sanat kademelenmesinde 
aksaklık yaratılmaması uygun olacaktır. 

Bu sebeple 138 nci sayfanın 4 ncü paragrafı
nım 4 ncü satırdan itibaren, «Bu nedenle tekni
ker okulları ve yüksek tekniker okulları 1968 -
1969 ders yılından itibaren öğrenci almıyacak ve 
1972 kapatılacaktır.» cümlesinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Benizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Bu önergeniz gerekçeli geri
verme önergesi mahiyetini bir nebze taşıdığı ci
hetle usulüne göre muamele görecektir. 

Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

t^MET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
vın Başkanım, tekniker ve yüksek tekniker kade
mesi milletlerarası insan gücü sınıflandırmasına 
^vınlamaktadır. En olumlu teknik personel sınıf-
"'•"'masını plân; mühendis, teknisyen, ustabaşı ve 
kalifiye işçi olarak görmektedir. Ve esasen plâ
nın koyduğu bu husus milletlerarası insan gü-
°ü sınıflamasına da uygum bulunmaktadır. Da-
ı̂a evvel erkek sanat enstitülerinin teknisyen ye-

H'stirir hale getirilmesini öngören plân hedefleri
ne aykırı bir önersre olduğu ve plânın bütünlü
sünü bozacak şekilde bulunduğu cihetle Sayın 
M maca, mm önergelerine Komisyon olarak iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK '(Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, aynı 
-"^beple önergeye iştirak etmediğimizi beyam ede
riz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkanım, değerli senatörler; Sayın Komisyon 
Başkanının diğer dünya milletlerinde tekniker-
ı ;k konusunun bulunmadığına dair sözleri ger-
™§i ifade etmemektedir. Şöyle ki; Türkiye'de 
^knikerlik konusu 1911 de Fransa'dan almmış-
^ r ve 1956 dan sonra Almanya'da büyük fonk-
'vonları olan ve Alman sanayiinde, iş hayatında 

•uühim mevkiler işgal eden teknikerler konusu 
L t̂lkıik edilmiş ve Türkiye'deki tekniker okulla
rının müfredatı Alman programlarından fayda-
Vnmıak suretiyle yapılmıştır. Bu gösteriyor ki. 
""eri milletlerde teknikerlik mühim bir mevki iş
gal etmekte, sanayi hayatının, iş hayatının ka 
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çınılmaz bir ihtiyacı olarak görülmektedir. Usta 
ile mühendis arasında nazari ve pratik bilgiye 
sahip, hem kafası hem de elinin beraberce işliye-
bildiği bir teknik elemana, mühendisin yaptığı 
projeleri tatbik edebilecek bir teknik elemana 
ihtiyaç artık münakaşa götürmez bir gerçektir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGLN (Aydın Milletvekili) — Tek
nisyen yetiştireceğiz. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Teknis
yen aynı işi göremiyecektir çünkü... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) Görecek 
nitelikte yetiştireceğiz. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Çünkü. 
ortaokulun üstünde dört senelik bir sanat öğre
nimi ile teknisyen unvanı verilmektedir. Plân
da. Bu usta ile mühendis arasındaki köprüyü 
kurabilecek nitelikte olmayacaktır. Bunun her 
branşa göre ayrı bir yetiştirme ve özelliğe ihti
yacı vardır. Bu bakımdan tekniker okullarının 
kapatılmaması zaruridir. İş hayatında büyük 
aksaklıklar meydana gelecek ki, bugüne kadar 
Türkiye'de teknikerler gerçekten sanayide çok 
başarılı çalışmalar yapmışlar ve Devlet kadro 
larmda mühim mevkiler işgal etmişdiıier. Bi 
rinoi Beş Yıllık Plânda 35 000 teknikere ihtiya-
colduğu kaydedilmiş ve halen Türkiye'de ancak 
10 bin tekniker varken, Birinci Beş Yıllık Plân
da teabit edilen 35 bin tekniker henüz temin edil
memişken bu okulların kapatılması sanat ve 
sanayi hayatında, iş hayatında bir noksanlık, ak 
saklık meydana getirecektir ve özellikle meslek" 
öğretiminin cazibesini düşürecektir. Meslekî öp 
retimde. sanat öğretiminde bu okulların tavanı
nı kapatırsak bu okulların cazibesi azalır. V 
okullara karşı alâka azalır. Bu yüzden İkine' 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının istediği insangü 
cünü yetiştirmek zorlaşır. Bu bakımdan sanat 
enstitülerinden, yapı sanat okullarından, elektrik. 
motor ve diğer tekstil sanat okullarından mezür 
olan öğrencilerin tavanlarını aşabilmek için hir 
olmazsa mühendisin altında teknisyenin üstün
de bir teknikerlik tahsili yapabilme imkânları
nın sağlanması uygun olur kanaatindeyim. Yük
sek takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir okundu, Komisyon, Hü
kümet ve takrir sahibini dinlediniz. Takriri oy-
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larmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Sayın Atmaca'nm bir takriri daha var oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Rehberlik ve mesleke yöneltme çalışmaları 

yapılamadığı için ilkokul ve ortaokuldan mezun 
olan çocuklar kabiliyetlerine göre değil, tesadüf 
ve imkânlarına göre okul seçmektedirler. 

Plânın 140 ncı sayfasının îkinci paragrafın
da lise seviyesindeki Teknik ve meslek okulların
dan mezun (İmam - hatip okulları dâhil) öğren
cilere yüksek öğrenim imkânı verileceği öngörül
müştür. Çok yerinde ve olumlu kabul ettiğim 
bu hüküm imkân ve fırsat eşitliğini kısmen sağ
layıcı niteliktedir. Ancak, aynı paragrafın so
nunda «bu okullardan gelenlerin (İma - hatip 
okulları hariç) yüksek öğretime sadece kendi 
alanlarında devam etmeleri» kaydı konmuştur. 
Bövle bir sınırlama antidemokratik olduğu gibi 
adalet ilkelerine de uymamaktadır. Bu sebeple 
140 ncı sayfanın 2 nci paragrafının ikinci satı
rındaki «bu okullardan gelenlerin (İmam - hatip 
okulları hariç) yüksek öğretime sadece kendi 
alanlarında devam ötmeleri insangücü açıkları 
sebebiyle zorunlu tutulacaktır» cümlesinin çı
karılması suretiyle bütün meslek okulları mezun
larına kabiyetleri yönünde serbest yüksek öğre
nim hakkı tanınmasını arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, meslek okullarını bitirenlerin kendi 
lallarında yüksek öğrenim yapmalarını öngören 
hükümler getirilmiştir. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı.. (Duymuyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen kürsüden konuşun sayın 
Başkan. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ j 

nı ; meslek okullarını lise ve dergi seviyesinde
ki meslek okullarını bitiren çocuklarımızın 
kendi dallarında yüksek öğrenim yapabilmele
rini öngören hükümler getirmiştir. Kendi dal
larında daıha yukarı öğretim yapma imkânına 
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kavuşturulan bu gençler mesleklerinde ihtiyaç 
duyulan ve kendi sahalarında daha yukarı ele
man olmak niteliğini kazanabileceklerdir. Eğer 
diğer bütün yüksek öğrenim dallarına girme
lerini kolaylaştırırsak mesleklerinden uzaklaşa
cakları gerçeği ortaya çıkacağı gibi ekonomi
deki insan, eleman güçlüğünü, açıklarını ka
patmamız imkân dâhilinde olmıyacaktır. Bu 
gerekçe ile Sayın Atmaca'nm önergesini plâ
nın bütünlüğünü bozacak nitelikte gördüğü
müzden iştirak etmiyoruz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet. 

DEVLET BAKANI SEYM ÖZHÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Önergeye iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; Sayın Komisyon 
Başkanının izahatını dinledikten sonra şu hu
susu hemen belirtmeliyim ki, Devlet meslek 
okulları arasında hattâ hiçbir okul arasında 
ayırım yapanıaız. Meslek okulları arasında ayı
rım yapılmıştır. Çünkü bir taraftan imam - ha
tip okullarına yüksek öğrenimin bütün dalları 
açılırken ki, arzu ediyorum, tas vib ediyorum, 
aleyhinde değilim, diğer meslek okullarına bu 
imkânın sağlanmaması bir ayırımdır, eşitsizlik
tir, haksızlıktır. Zira imam - hatip okulu mezu
nuna tıp tahsiline imkân vereceksin, kaymakam 
olma imkânını vereceksiniz, bir öğretmen oku
lu mezununu bu imkânlardan yoksun kılacak
sın. Bu büyük bir adaletsizlik olur. Bunu biraz 
düşünmemiz gerekir. Vicdanımızın sesini din
lersek bu adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını 
sağlamış oluruz. Türkiye'de meslek seçme, ya
ni okul seçme tamamen maddi imkânlara ve 
tesadüflere bağlıdır. Vatandaş çocuğunu ken
di çalışması, kabiliyeti yönünden değil, girebi
leceği masrafım çekebileceği, altından kalkabi
leceği okula göndermek imkânını arar. Bina
enaleyh, çocuğun kabiliyeti, çalışması, yeteneği 
tahsilinde 2 nci. hattâ 3 ncü derecede kalmak
tadır. Bu şekilde bir tahsil düzeni içinde mes
lek okulları mezunlarının yalnız kendi sahala
rında üst okullara gitmesine imkân vermek, 
onları kısıtlamak ve yüksek öğrenime bilhassa 
bu imkândan, kabiliyetine göre okul seçme im
kânından, yoksun çocuklar için yüksek öğreni
mi bir dar boğaz haline getirmek demektir. 

Bugün akademik öğrenim yapanlarla, meslek 
öğrenimi yapanlar arasında o kadar zıtlıklar 
vardır ki, bir akademik öğrenimdeki çocuk 
belki meslek öğrenimde daha çok kabiliyetlidir1 

ki, bunun misallerini görüyoruz, bir meslek öğ-
rfenimine devam eden çocuk belki ileride bir 
büyük ilim adamı olabilecek kabiliyet ve zekâ
ya sahiptir. Ama ne var ki, onun imkânı, onun 
kaderi, onun alın yazısı onu meslek okuluna 
göndermiş, öbürünün maddi gücü ve imkânla
rı, şartları hattâ oturduğu yerin avantajı onu 
akademik öğretime sevk etmiştir. 

Normal bir şey ama, hiç olmazsa diğer ta
rafa meslekî öğretime imkânsızlıkları dolayı-
siyle gidenlere de yükselme imkânını sağladı
ğımız takdirde. Türkiye'de bilirsiniz, görmüş-
sünüzdür tıp tahsili yaptıktan sonra bir kimse 
ses sanatkârı, mühendislik tahsili yaptıktan 
sonra bir kimse yazar olup çıkmıştır. Bunun 
sebebi, vaktiyle okullarını tesadüfe göre seçtlk-
lerindendir. Yüksek öğretimden sonra esas ka
biliyetini ve imkânlarını sağlamış olmanın ne
ticesidir. 

Çok muhterem senatör arkadaşlarımdan' 
meslek öğrenimi arasında ayırım yapılmaması
nı, bütün meslek okulu mensuplarına yüksek 
öğrenimin kendi kabiliyetleri ölçüsünde açık 
tutulmasını rica ediyorum. Bu yolda oy verir
lerse meslek öğrenimi yapan kabiliyetli, zeki 
çocuklarımıza imtihan hakkı tanımak suretiy
le yüksek öğrenime gitme imkânını vermiş ola
caklardır. Teşekkür ederim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bugün de Sayın 
Atmaca'nm buyurduğu hususlar mümkündür. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Dola
şık yollardan mümkün. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar etmeyin. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Fazla 

huzurunuzu işgal etmemek için izahtan vazge
çiyorum. Mümkün değildir, yollar kapalıdır, en 
azından bir dar boğazdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arız ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Anayasamızın 50 nci maddesi (Devlet mad

dî imkânlardan yoksun, başarılı öğrencilerin 
en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkma-
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larmı sağlama amaciyle burslar ve başka yol
larla gerekli yardımları yapar) hükmünü ihti
va etmektedir. 

Devletimizin bütün Türkiye'ye şamil olacak 
şekilde ve adaletli surette bu işe el uzattığını 
iddia edemeyiz. Köy okullarından birincilikle 
mezun olmuş, kendi muhitine gtöre iktidar ve 
kabiliyetini göstermiş nice yavrularımız hima-
yeısizlik yüzünden sönüp gitmekte ve bundan 
toplum sayılamıyacak kadar çok zarar gör
mektedir. Atatürk devrindeki bütçe imkânsız
lığını nazara aldığımız zaman Devlet tarafın
dan okutulan talebe nisbetinin bugünkünden 
çok yüksek olduğunu anlarız. Bugünkü yetiş
miş elemanların çoğu o devrede himaye edilen 
ve Devlet tarafından okutulan yoksul çocuk
lardır. 

Yatılı Devlet imtihanına girebilme ve bu 
imtihanlarda muvaffak olabilme bir merale ve 
iktisadi imkân meselesidir. Bu itibarla Beş 
Yıllık Kalkınma Plânın 198 nci sayfasının (>g) 
fıkrası basma (Köy ilkokullarında birincilikle 
mezun ve maddî imkânlardan yoksun öğrenci
leri, kabiliyetleri istikametinde Devlet okutur.) 
Cümlesinin ilâvesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Takrir, geriverme önergesi ma
hiyetinde olmadığından sadece oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Ahmet Nusret Tuna'nm ikinci takri
rini okutuyorum. 

Cumhuriyet Sentosu Yüksek Başkanlığına 
Eskiden ormanlarımız arzı mubahtan sayı

lırdı. Orman içinde ve civarında yerleşen köy
lüler kendi ihtiyaçlarını ormandan temin eder
lerdi. Ormanların faydasını ve tahribinin za
rarlarını burada izah edecek değilim. 1937 se
nesinde 3116 sayılı Kanunla ormanlarımız ni
zama bağlandı. 1945 senesinde 6 milyonu müte
caviz vatandaşımız orman içinde veya civarın
da yaşamakta idi. Çıkarılan 4785 sayılı Kanun
la, hiçbir işleme başvurulmadan ormanlar ve 
orman olmaya elverişli sahalar devletleştirildi. 
Bu kanunun çıkması sırasında orman köylüsü
nün nasıl ve ne ile geçineceği nazara alınmadı. 
Muttasıp bir görüşle orman sınırları köy evle

rinin yakınma kadar getirildi ve tahditler ya
kıldı. Orman köylüsünün ormana zarar vermi-
vecek şekilde kalkınması ve bir iş sahibi olma
lı için gerekli çabayı göstereceğini bütün Hü
kümetlerin va'detmesine rağmen neticeye mü

şir bir tedbir alınamadı. Orman köylüsü bu-
nin ağacın gölgesinde dahi izinsiz oturamaz. 
^.karılan kanunlar ormanlarımızın korunması 
""in zecri tedbirleri şiddetle almakta fakat bu 
vatandaşlarımıza geçinme imkânı sağlıyama-
ı akta dır. Orman köylüsünün toprağı yoktur. 

Kanunlara uyarak ya ölümü tercih etmeye ya
nılt da ormandan faydalanmaya kalktığı za
man hapishane yolunu tutmaya mahkûmdur. 
İnsan haysiyetine yaraşır bir hayat tarzını va'-
leden Anayasa ve beş yıllık plânımızın çizdiği 
hedefe ulaşabilmesi için 105 nci sayfasının (e) 
Msrasınm (yukarda açıklanan istihdam yara
rcı programların uygulanmasında öncelikle or-
^an köyleri ve işsizlik sorununun yoğun oldu

ğu çevreler üstünde durulacaktır.) şeklinde so
kulmasını ve (f) fıkrası olarak da s 

f) Yıllık programların başında orman köy-
'"•"ine ve işsizlik sorununun yoğun olduğu çev-
"lere ne cins ve miktar yatırım yapıldığı gös

terilecektir.) cümlesinin ilâvesini derin saygı-
1 vımla talebederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BxVŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — 

Sayın Başkanım, Sayın Nusret Tunan'nm öner
i s i n i n birinci bölümüne Komisyon olarak ka
tılıyoruz. 

Önergenin : «İnsan haysiyetine yaraşır ha-
vat tarzı va'deden Anayasa ve beş yıllık plânı
mızın çizdiği hedefe ulaşabilmesi için 105 nci 
sayfasının (e) fıkrasının...» diye geçen kısmın
da ve parantez içindeki ilâvesini istedikleri 
hususu (.... Bu anlayış içinde orman köyleri 
öncelikle ele alınacaktır.) şeklinde değiştirilir
se Komisyon olarak iştirak ettiğimizi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (Es

kişehir Milletvekili) — Evvelâ sayın takrir sa
hibi beyan ederlerse ona göre görüşümüzü be
yan edelim. 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Komisyonun görüşlerine göre takririmi değişti
riyorum. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Son değişikliğe göre 
iştirak ediyoruz, 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, (f) fıkrası için yapılan bir teklif ayrım 
yapılması, dolaylı tesirleri hesaplamanın güç
lüğü sebebiyle katılmıyoruz ve bu yıllık prog
ramlarda rapora alınacak hususlardandır. 

BAŞKAN — Takririn 2 nci bölümüne katıl
mıyorsunuz. 

Lütfen bu önergenin Sayın Komisyon Baş
kanı İsmet Sezıgin'in ifadelerine göre yeniden 
kaleme alınmasını rica edeyim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bu
yurun efendim. 

BAŞKAN — Efendim, takririn 1 nci mad
desinde 105 (e) ye eklenecek hususu okutuyorum, 
okuttuktan sonra o şekilde değişikliğe tabi tu
tulması oylarınıza arz edilecektir. 

«Bu anlayış içinde orman köyleri öncelik
le ele alınacaktır.» 

BAŞKAN — Bu değişikliğin ilâvesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüme Komisyon iştirak etmiyor. 
Hükümet1? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
O kısmı da ben geri aldım efendim. 

BAŞKAN — O kısmı da önerge sahibi geri 
almıştır efendim. Diğer takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Beş yıllık plânımız az gelişmiş bölgelere 

tercihan yatırım yapmayı kaibul etmektedir. 
Fakat tatbikatta iktisadi durumu daha düz
gün olan bölgeler yatırımları kendi çevreleri
ne çekmeye muvaffak olmaktadır. 

Meselâ Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir 
çimento fabrikasının yapılması her bakımdan 
rantabl görülmüştü. Devlet eliyle bu yatırımın 
yapılacağını beklemekte idik. Birkaç çimento 
fabrikasına ihtiyacolduğunun belirtilmesi üze
rine zengin bölgeler kendi aralarında 25 - 30 
milyon gibi sermaye toplamak suretiyle Hükü

mete taliboFdular. Ve bu yatırım o bölgelere 
kaydı. İnebolu'nun bu miktarda bir sermaye 
toplamasına hiçbir surette imkân yoktur. Fakir 
bölgelerin kaderiyle başbaşa kalmasını önleme 
ve plân hedefinin tahakkukunu temin eyleme 
gayesiyle İkinci Beş Yıllık Plânın 487 nci say
fasına (e) 6 nci bend olarak: 

'6. — Kamu sektörünün her hangi bir böl
gede öngördüğü yatırıma, özel sektör talibol-
duğu takdirde, evvelâ belirtilen bölgede yatı
rım yapması teklif olunur. Kabul edilmediği 
takdirde kamu sektörünce yatırım yapılır. 

Cümlesinin ilâvesini derin saygılarımla ta-
leib ederim. 

Kastamonu 
A, Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, falbrikaların yer seçiminin bir
takım ekonomik kuralları vardır. Ve bunları 
burada sıralamıyacağım. Ayrıca özel sektörün 
tercihini Devlet olarak düzenlememize imkân 
yoktur. Özel sektöre şurada bir fabrika yapa
caksın diye bir zorlama yapmaya Devletin hak
kı yoktur. Ancak birtakım teşviklerle fabrika-
ku rai ayı kolaylaştıracak teşvikler ileri sürebi
liriz. Ancak, özel sektörün tercihini düzenle
meye Devletin yetkisi olmamalıdır. Bu sebeple 
önergeye katılmamızın imkân dâhilinde olma
dığını ifade eder, önergenin plânın bütünlüğü
nü bozacak nitelikte olduğunu ifade eder say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı gerekçe ile öner
geye katılamıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi? 
AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 

takdirinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Başka bir önergeyi okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
Gerikalmış bölgelerin kalkınmasını temin 

için İkinci Beş Yıllık Plân devresinde, 
&)• Devlet yatırımlarının tatminkâr bir kıs

mının bu bölgeye tahsisini, 
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b) Serbest sektörün bu bölgelere kayması
nı temin için bu bölgelere yapılacak serbest 
sektör yardımlarının rantabl hale gelinceye ka
dar vergilerden muaf tutulmasının karar altına 
.alınmasını arz ve teklif ederim. 

Adana Ağrı 
Mukadder Öztekini Salih Türkmen 

Kara Muş 
Ziya Ayrım İsa Hisan Bingöl 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında Komisyo
nun görüşü olacak mı efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Görüşümüz, bu 
önergenin plân fikri ile bağdaşmadığı merke
zindedir. Biraz önce Sayın Sırrı Atalay'm öner
gelerinde mâruzâtımızı sunarken, ifade ettiği
miz giibi, bu bölgelere birtakım tedbirlerle, teş
viklerle altyapı hizmetlerini götürmek sure
tiyle ve imrendirici birtakım yolların seçilme
si ile bu bölgelerdeki dengesizliği giderici ted
birleri plânımız öngörmüştür. Yoksa, plândan 
şu kadar para verilecek şeklinde, plânın den
gesini hoızan denklemler sisteminin alınmasını 
plânın bütünlüğünü bozacak şekilde kabul et
tiğimiz için iştirak etmediğimizi beyan eder, 
saygılarımızı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşa

cak kimse var mı? Yoktur.. Önergeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ka'bul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında bir mâruzâtta bulunacağım efendim. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Müza
kere şekli hakkında. Plânın bütünlüğü bozu
lur gerekçesiyle bütün önergeler reddeliliyor. 
O zaman önergelerin verilmesinin mânası kal
mıyor. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi mü
zakere şekli kanunla ve tüzükle tesbit edilmiş
tir. Binaenaleyh, sayın üyelerin reylerine her 
hangi bir tahakküm bahis konusu olamaz. Bu 
usul çerçevesinde müzakereye devam edece
ğiz. Kabul edilen edilir, edilmiyen edilmez. 
Sayın üyeler rey vermekte serbesttirler. Her 

hangi bir baskı mevzuübahis ise bu hususu ri
ca ediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Senatör) — Sa
yın Başkanım, buyurduğunuz doğru ve hakika
ten oylara tesir edilmiyor ama, Plân Komisyo
nu Başkanı ve Hükümet sözcüsü arkadaşımız 
her şeye plânın bütünlüğünü bozar diyorlar. 

BAŞKAN — İştirak ettikleri de oluyor. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Senatör) — O 

zaman plânın müzakeresinin mânası kalmıyor. 
önergelerin mânası kalmıyor. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
SMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, vaktimiz dar 
•lduğu için fazla görüşmiyelmı. Sayın İlyas 

Karaöz'ün önergesini okutuyorum. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişik olarak sunulan gerekçeye istinaden 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 
431 nci sayfasındaki; «Kamu kuruluşlarında 
uygulanan (Dahilî fon) sistemi ıslah olunacak, 
sigorta işlemlerinin bütün sigortalı kuruluşla
rın katılacakları bir (mütüel) sigorta teşkilâtı 
tarafından yapılması için gerekli çalışmalara 
başlanacaktır.» cümlesinin aşağıdaki şekilde 
"leğiştirilmes'ini arz ve teklif ederim. 

Muğla Senatörü 
İlyas Karaöz 

TEKLİF 
«Kamu kuruluşlarında uygulanan (Dahilî 

: m) sisteminin ıslahı için gerekli çalışmalara 
aklanacaktır.» 

GEREKÇE 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı

nın sigorta sistemi başlığı altındaki kısımda 
''sayfa : 480) şirket sayılarının artması, aynı 
portföyün gün geçtikçe parçalanmasına yol aç
tığından sigortacılık yapmak üzere yeni şirket
lerin kurulması ve yabancı şirketlerin çalışma 
İzni almalarının teşvik edilmiyeceği, sigorta 
şirketlerinin aralarında birleşmelerine yol aça-
•ak imkânlar sağlanacağı ve bankaların sigor
ta alanındaki faaliyetlerinin, sadece sigortacı
lık yapmak amaciyle meydana gelen kuruluşla-
'm gelişmesini engellememesi için gerekli ted
birlerin alınacağı belirtilmekte ise de; plân ta
sarısının 481 nci sayfasının 10 - 13 ncü satır-
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larında kamu kuruluşlarında uygulanan (Da
hilî fon) sistemi ıslah olunacak, sigorta işlem
lerinin bütün sigortalı kuruluşların katılacak
ları bir (mütüel) sigorta teşkilâtı tarafından 
yapılması için gerekli çalışmalara başlanacağı 
zikredilmiş bulunmaktadır. 

'Burada yer alan (mütüel) sigorta teşkilâtı, 
Devlete ait karşılıklı bir sigorta sandığını is
tihdaf ve şimdiye kadar özel hukuk sigortacı
lığı tarafından yapılan kamu sigortalarının da 
Devletleştirilmesini tazammun eder mahiyette 
(görünmektedir.. 

Memleketimizde Cumhuriyetin ilânından 
sonra başlıyan millî sigortacılığımızın henüz 
yarım asırlık bir ömrü bile yoktur. Bu devre 
zarfında sigortacılığımız bir gelişme kaydetmiş 
olmasına rağmen dünya sigortacılık istatistik
leri arasında bugünkü prim hacmi ile % ile 
ifade edilemiyecek durumda bulunmaktadır. 

Meselâ, memleketimizdeki yıllık sigorta 
prim hacmi, Avrupa'da Danimarka gibi küçü
cük bir devletin yıllık sigorta prim hacminin 
1/10 unu dahi tutmamaktadır. (Türkiye; 
249 715 267 TL, Danimarka; 2 697 210 000 Tl.) 

Diğer taraftan bugün memleketimizde özel 
hukuk sigortacılığı T. C. Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu Kamu Sigorta Teşek
külleriyle, hususi bir kanunla kurulmuş olan 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun faaliyet saha
larından arıtan, dar bir alanda çalışmaktadır. 

Plân tasarısının 481 nci sayfasının 10 - 13 
ncü satırlarında yer alan Devlet karşılıklı si
gorta (mütüel) teşkilâtının kurulması halinde 
özel hukuk sigortacılığımıza ait bu dar saha, 
daha da daralmış olacak ve netice özel hukuk 
sigortacılığımızı yaşama ve gelişme imkânsızlı
ğı içinde bırakacaktır. 

Esasen, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye 
Odalar Birliğinin müracaatına verdiği cevap
ta ; Gıüven Türk Anonim Sigorta Şirketinin ka
mu sigortalarında tekele sahibolmasmı Hükü
met politikasına olduğu kadar Kalkınma Plâ
nı anaprensiplerine de aykırı bulunduğunu ifa
de ederek, daha ehven bir kamulaştırmayı da
hi benimsediğini beyan ettiği halde, plânda 
bundan daha ileri bir devletleştirmeye yol aça
bilecek bir tedbire imkân vermektedir ki, bu 
netice plân tasarısının 480 nci sayfasında si
gorta sistemi başlığı altındaki özel hukuk si

gortacılığımızı teşvik ve himaye hedefleriyle 
bağdaş amam akt adır. 

Bundan başka getirilmek istenen bu yeni 
nizam Karma Ekonomi Sistemine, Hükümet 
programına ve üyesi bulunduğumuz Avrupa 
İktisadi İşbirliği memleketleriyle, üye adayı 
bulunduğumuz Ortak Pazar memleketleri top
luluğunda uygulanan özel hukuk sigortacılık 
sistemine aykırı bulunmaktadır. 

Bu itibarla; yukarıda arz ve izah olunan 
mucip s'elbeplere istinaden plân tasarısının 
481 nci sayfasının 10 - 13 ncü satırlarını kap-
sıyan tedbir cümlesinin önergemizde gösteril
diği şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı 
kanaatindeyim. 

Muğla Senatörü 
llyas Karaöz 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Daha önce önerge Komisyon 
ve Hükümet tarafından tetkik edilmiş olduğu 
için, bu önergeye katıldıklarını ifade etmekte
dirler. 

Hükümet de katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. Öner

ge sahibinin bir diyeceği yoktur. Önergeyi 
;>yunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Oörüyorsunuz ya Sayın Karaman kabul 
edenler, iştirak edilenler de oluyor. 

Sayın Kadri Kaplan arkadaşımızın önerge
lerine geçiyoruz. Sırası ile okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Mühendislik kademesiyle teknisyen kade

mesi arasında üst seviyeli bir diğer kademenin 
bulunması yararlı olacaktır. Böylece, hem tek
nik hiyerarşi görevin gereklerine göre işliye-
eek, hem de mühendislik hizmetlerinin devam
lılığı sağlanıp kapsamı genişletilecektir. Bu hu
susun, öğrenim yapalbilme imkân ve fırsatiyle 
beraber, kişisel yötenekler açısından da ayrıca 
önemi vardır. 

Bu sebeple, plânın 138 nci sayfasındaki (4) 
numaralı bend içinde yer alan, tekniker okul-
lariyle yüksek tekniker okullarının 1971 de 

— 333 — 



O. Senatosu B : 75 21 . 6 . 1967 O : ^ 

kapatılmasını öngören cümlenin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyon ?! 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, Sayın Hüseyin Atmaca'nm öner
geleri ile, bu konu görüşülmüştür. Aynı mahi
yettedir. O anda da fikrimizi beyan etmiştik. 
İkinci Beş Yıllık Plânın gayesi bu okulları 
kapatmak değil, yeni bir sistem içinde insan 
'gücü açığındaki gerekli teknisyeni yetiştirmek
tir. Şimdi mevcut teknisyenlerin mühendis ol
malarına imkân veren bir sistem de getirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet aynı görüşte 
midir ? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Aynı görüşteyiz. 

BAŞKAN — Aynı görüştesiniz, Sayın Kap
lan buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, bu saatte vakti
nizi faızla işgal etmenin mahzurunu biliyorum. 
Üniversite ve muadili öğrenim seviyesi ile lise 
araşma bir kademe yerleştirip, yerleştirmeme 
meselesi bu. Tekniker okulları meselesi değil. 
Birçok arkadaşlarla vaktiyle konuştuğumuz 
gibi bunun lüzumuna inanılıyordu. 

Lise ile üniversite ve muadili okullar ara
sında bir kademe yerleştirilmesi suretiyle hi
yerarşinin tamamlanması, üst seviyede mezun 
olan doktor ve mühendis gibi yüksek seviye
de öğrenim yapmış bilim ve uygulama insan
larına yardımcı o seviyede bilimsel ve uygula
yıcı alanda yetişmiş yardımcı temin etmek, 
böylece bir doktorun yanında aşağı doğru 
mahzutun imkânlarını artırmak, doktor, onun 
üstündeki seviyede insan lise seviyeli teknis
yen, mühendis, onun aşağı, seviyesinde yardım
cı, onun aşağısında sanatkâr ve teknisyen. Me
sele Tekniker okulu meselesi değildir. Türk 
eğitim felsefesi ve Türk eğitim sistemiyle di
rekt ilgilidir. Bırakıyorum diğer tarafını, ge
nel kültüre ve sosyal bilimlere tamamen kapa
lı fakat, teknik alanda tamamen açık olan ki
şilerin önünün açılması meselesidir. Mühendis
lik hizmetlerinin yayılma meselesidir. Sadece 

tekniker okulu değil, öyle anlaşılıyorsa, onla
rın mahzurları ve faydaları ayrı mesele. Lüt
fen meseleyi bu konudan alm ve istirham edi
yorum, bu noktadan mütalâa etsin Hükümet, 
hiç değilse, ikinci bir görüşmeye imkân veril
sin. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.... Etmiyenler... Takrir kaibul 
edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Plânın hayvancılık bölümünde, beslenme 

bakımından hayvansal protein miktarının artı
rılması öngörülmüş ve bu husus miktarla da 
ifade edilmiş olmasına rağmen, devre içerisin
de üretim noksanının fiyat ayarlamasiyle kar
şılanıp, üretim - tüketim dengesinin kurulaca
ğından bahsedilmektedir. Bu tedbir, gelir sevi
yesi düşük grupların et tüketimini azaltacak
tır. Hayvan varlığımız ve imkânlarımız bilin
diğine göre, bu varlığımızın geliştirilmesi ted
birleri daha etken olacaktır. Halbuki, plânda 
lıaüvancılık yatırımları tarım kesimi içinde 
kaybolmuş görünmektedir. 

Diğer taraftan balık tüketimi çok iyi bir 
yardımcı olmasına rağmen çeşitli sebepleri yur
dumuzda çok düşüktür. 

Bu sebeplerle, 
1. — 239 ncu sayfa 2 (a) bölümündeki «fi-

fat değişme yoluyla denge kurulacağı» cümle
sinin çıkarılması, 

2. — 240 ncı sayfada, metinde ve 1 molu 
tabloda, hayvancılığa ait tedbirlerin ve bu ted
birler için gerekli yatırımların tarım kalemle
rinden ayrılarak gösterilmesi, 

3. — 239 ncu sayfanın (talep ve üretim) bö
lümü içerisinde, özellikle büyük şehirlerde, ka
mu teşekküllerinde ve Silâhlı Kuvvetlerde ve 
imkân görülen benzerlerinde, balık yenilmesi
ni artıracak münasip tedbirlerin konulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Taibiî Üye Tabiî Üye 

Mucip Ataklı Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, Sayın Kaplan ve Sayın Ataklı önergele-
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rinde üç hususu belirtmektedir. Birincisi, hay-
vancılı'kta et arz ve talebinin dengesinin fiyat 
değişmeleriyle kurulmasının aleyhindedir; Sa
yın Ataklı ve Sayın Kaplan, yanlış anlama
dıysam. Öyle mi? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Tamam. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Devamla) — İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı et arz ve talep dengesinin 
fiyat değişmeleriyle dengeli olarak kurulması
nı öngönmüştür. Şimdi bunu başka bir tâbir
le ifade etmek icabederse, etin fiyat değişiklik
leriyle arız ve talep arasındaki dengenin sağ
lanması etin beMrli kısımlarının fiyatlarının 
yüksek olması, belirli kısımlarının fiyatlarının 
düşük olmasını icaıbettirecektir. Meselâ bon
file, sırt üsitü gibi arkadaşlarım daiha iyi bile
cekleri gibi bunların fiyatları yükseik olacak, 
bunun dışındaki etlerin fiyatları da düşük ola
caktır. İştira gücü yerinde olanlar bu bonfile 
ve şu anda isimlerini iyi bilmediğim için bun
ları arz edemiyorum, bunların cins ve nevileri
ne göre adlar alabilecekler ve daha düşük se
viyedeki gelir gruplarındaki kişiler de bu et
lerin sınıflara ayrılmasından mütevellit fiyat
ların düşmesinden istifade ederek eskisine na
zaran daha çok et yeme imkânına saihibola-
bileceklerdir. Böylelikle hayvancılılk hususun
daki etin arz ve talep dengesi sağlanmış ola
caktır. 

İkinci husus, plânda hayvancılık yatırımla
rının ayrılmasını öngören bir teklif de bulun
maktadır. Sayın Kaplan ve Sayın Ataklı. Bu
na ihtiyaç yolktur, gerekli bütün yatırımlar 
dikkate, alınmıştır. Ayrıca yatırımları üretim 
koluna göre ayırmak her zaman mümkün olma
maktadır. 

Üçüncü olarak Sayın Kaplan ve Sayın 
Atalklı tüketimle ilgili olan yıllık programlar
da yer alabilecek nitelikte birtakım tedbirleri 
ileri sürmektedirler. Meselâ balık üretimini ar
tırmak amaciyle askerî birliklerin et yerine ba
lık yemelerini öngören teklifte bulunmaktadır
lar. Bu telklif plân metninde değil, programda 
yer alması gereken bir niteliktedir. Nitekim 
1965 - 1966 yılı icra programlarında Sayın 
Ataklı ve Sayın Kaplan'ın bu konu ile ilgili 
teklifleri tedbir olarak yer almış bulunmakta
dır. Arz etmiş olduğum tedbirler muvacehesin

le Sayın Kaplan ve Sayın Ataıklı'nın teklif-
^r'ine plânın bütünlüğünü bozucu nitelikte 
gördüğümüz cihetle iştirak etmiyor ve Sena
toyu saygılarımızla selâmlıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) •—- Sayın Başkanım, aynı 
'•erekçe ile iştirak etmemiz kabil değildir arz 
edenim. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Komisyo
nun bir izahatına göre teklifin 3 ncü bölümün
de tamamen mutabıkız. Ondan vazgeçiyorum. 
İkincisi ve üçüncüsü için konuşacağım. 

BAŞKAN — Önergenin üçüncü bölümünü 
i-eri alıyorsunuz, diğerleri hakkında konuşacak-
;mız. Buyurun Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, Sayın Koimisyom Başlkanı protein 
ıoksanlığı var, endişemiz var, devre içerisinde 
ot üretimi tüketimi karşılamıyacak. Bir taraf
tan da protein yükseltmek istiyoruz. Bu bir 
diskidir Sayın Başkanın dediği gibi eti sınıf-
ara ayırıp, fiyat ayarlaması yapmak meselesi

ni besleyiciye götürmek yani ona bonfileyi ayır 
• öyle sat, ciğeri ayır şöyle sat demek mümkün 
leğil. Sonra seviyeye göre etleri deve etinden at 
değil Sonra seviyeye göre etleri deve etinden at 
,Atine kadar ayırıp fiyat düşürmek de mümkün 
leğil. Yani doyurucu bir şey olmaması lâzım. 
Ye doyurucu olmıyacak zaten bu iş. Ama balığı 
yerine ikâme etmek hakikaten lâzımdır. Söy
lüyoruz, kaynak yetiştirme bakımından, balık-
;ı köyleri bakımından, bir türlü başaırarnıyo-
ruz bu organizasyonu, fiyat yükseltiyoruz. Faz
la balığı denize döküyor. Ulaştırma imkânı yok. 
Sofra zevki itibariyle eğilim yok. Diyorum ki, 
tedbirler yer alsın. Balık tüketimini zorunlu 
tedbir değil tabiî teşvik edici ve imkân verici 
tedbirlerle programa konulabilir dediler. Bu 
şayanı şükran bir şeydir. Programa konursa 
cidden iyi bir şey olacaktır. Birinci kusma da 
temas ettim. Fiyat ayarlaması ile üretim tü
ketim dengesini kurmaktan vazgeçsinler sayın 
'komisyon ve Hükümet. Lüzumu yok isterse za
ten yapar. Ama peşin bir hükümle gelince sos
yal psikoloji bakımından geliri az olan insan
lara karşı bir davranış haline geliyor. Madem 
ki hayvan varlığımız çok, niye onu geliştirme 
imkânını aramıyoruz da, yetiştirmiyecek diye 
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fiyat ayarlanmasına gidiyoruz, fiyat ayarladınız 
ini, az istihlâk olacaktır. Az kazançlılar için 
bu şaşmaz bu bir kanundur artık onun için 
•onu çıkarsın Hükümet, yani mecbur değil ki 
orada tutmaya ve zorunlu bir şey değil bu. Bu
nu çıkartması lâzım. Sonra bölümler şöyle geç
miştir, sayın arkadaşlarım, bilhassa Sayın Ada
let Partili arkadaşlarım plânda hepiniz tetkik 
ettiniz, tarımın içinde bir kalem halindedir. 
programlarda ayrılabilir kabul ediyorum. Ama 
nıiye hayvancılık için ayrılmaz, peşin ortaya 
(konmaz. Onlar için bir fonumuz var bizim. Ala
lım şu fon üzerinde gidelim diye ayrı mütalâa 
edilmez. Hayvan varlığımızı ayakta tutamadı
ğımız geliştiremediğimiz müddetçe Türkiye aç
lığa mhkûmdur. Mümkün değildir, beslenmesi. 
Bir faciadır. Arz ederim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Birin
ci Beş Yıllık Plânda yer almıştır. Bunlar kal
dırılmıştı. Türkiye'de e/bin ucuz oluşunu önle
mek için bunu serbest bıraktık. Bunun değer 
lendirilmesi, dolayısiyle suni yem kullanılması, 
ıet istihlâkinin, üretimi artırıcı... 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Başkan, bir nok
taya işaret etmeye müsamaha ediyorum ama 
devamını bir daha müsamaha ile karşılamıya-
cağımı arz ederim. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Takrir 
reddedilmiştir efendim. 

Bir başka takriri okutuyorum: 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Acaba biz mi 

yanlış sayıyoruz 1 
BAŞKAN — Bir dakika kulağıma «acaba 

biz mi yanlış sayıyoruz» gibi bir ses geldi. Yal
nız saymıyorum, iki tarafta iki sayın üye de 
sayıyor. Ona göre beyan ettim. Evet devam 
edin, dkuyu.ii lütfen. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Orman içi köylerinin durumu, gerek bu 

köyler halkının yoksulluğu, gerek ormanların 
tahribi baikımından ciddî ve çözümü güç bir 
problem olarak durmaktadır. 

Bu problemin Beş Yıllık Plân içinde ayrı 
bir plân ve programla halli zorunlu görülmek
tedir. 

Bu sebeple, 
Plân 199 ncu sayfa (n) bendi içerisine, son 

paragraf olarak, «Bu hususların sağlanması 
için yatırım yapacak bütçelerin yatırımlarını, 
bir elden, kontrollü, verimli ve -etken bir tarz
da yürütülmesi için, yıllık programlara bölün
müş 5 yıllık özel bir plân yapılacaktır» ibare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Kadri Kaplan. Mucip Ataklı 
BAŞKAN — Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın senatörün önergelerinde be
lirttikleri hususlar bizim millî plân sistemimize 
aykırıdır. Fakat belirtilen... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Program
da mümkünse geri alacağım. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Belir
tilen hususların yıllık programlarda koordine 
edilmesi mümkündür. Koordine edilmektedir. 
Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-
I kişehir Milletvclkili) — Sayın Başkanım, yıl-

yık programlarda önergede belirtilen hususlar 
dikkate alınacaktır. Bu hususu arz ederim. Sa
yın arkadaşım takdir ederlerse, geri alırlar. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi geri alı-
| yor musunuz? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Yıllık 
r programlarda .koordine edileoefctir gibi çoik 

açık bir ifade kullanıldı. Bu fevkalâde bir ge
lişmedir. Bu şartla kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Takrir, sahibi tarafından geri 
alınmıştır. 

Diğer takriri okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Plânın 140 ncı sayfasındaki, lise seviyeli 

teknik ve meslek: okulları mezunlarının yüksek 
öğrenime devam etmeleri hakkındaki tedbir, 
insangücü hedefleriyle olduğu kadar, Türk 
eğitim felsefesi ve sistemiyle de ço<k yakından 
ilgilidir. Yüksek öğrenime devam edeceklerin 
klâsik normal lise kültürünü görmüş ve haz-

J nıetmiş olmaları, bütün teknik personel ve 

http://dkuyu.ii


O. Senatosu B : 75 21 . 6 . 1967 O : 2 

meslek mensupları için feda edilmez Mr şart
tır. 

Bu şartın hangi tedbirlerle gereeMeştiri-
leceği açıkça belirtilmelidir. Aksi halde gide
rilmesi mümkün olmıyan mahzurlar doğacak
tır. Bu sebeple, 140 ncı sayfanın 2 nci parag
rafımın geri alınarak, tedbirlerin açıiklıkla ye
niden tesbit e dilmesini arz ve teklif ederiz. 

Say gıl arımızla. 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Kadri Kapılan Mucip Ataklı 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, lise seviyeli meslekî ve teknik 
elemanların lise kültürü almaları gerektiği 
doğrudur. Ancak bu seviyedeki okulların he-
pisinin aynı seviyede olması aynı genel kültür 
dersleri almaları demek değildir. Plânın eği
tim amaçları bölümünde eğitimin, bilgileri ez
berletme yolu ile değil, öğrencilerin bütün güç
lerini geliştirme amacı ile verileceği 'belirtil-
•mektedir. Buna göre bir öğretmen okulundaki 
(köy sosyolojisi dersi ile bir sanat ensltitüsün-
deki estetik dersinin en az lisedeki genel kül-
ıtür dersleri kadar geliştirici olduğu bilimsel bir 
•gerçektir. O halde lise seviyesi bir ders seviye
si değil bir genel seviyedir. Üniversite hazır
lık sınıfları ise, öğrencilerindeki seviye dü
şüklüğünü değil üniversitenin özel şartlarına 
'hazırlayıcı niteliktedir. Hazırlık sınıfları bu 
amaçla getirilmiştir. Bu itibarla Sayın Kaplan 
ve Sayın Ataklı'nın önergelerine katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, öner
ge sahibi arkadaşım bu izahattan tatmin olma-
dılarsa beyan buyursunlar. Ona göre arzı ce-
'vaibedeceğiım. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sonra 

(konuşma istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-
Mşehir Milletvekili) — Plân Karma Komisyonu 
Başkanımın izalh ettiği gerekçe muvacehesinde 
Hükümet olarak bizde önergeye katılmıyoruz. 
Ara ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kapılan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
arkadaşlarım; branşı ne olursa olsun üniver
site ve üniversite muadili yüksek okullara de
vam edip, oradan mezun olmak topluma ya
rarlı bir insan haline gelebilmenin temelinde 
klâsik, akademik lise kültürünün yattığı in
kâr kabul etmez bir gerçektir. Bunun aksi
ni düşünmek mümkün değildir. Eğer lise se
viyesinin üzerinde üniversite ve muadili- yük
sek okullara devam edip, çıkacaksa, gerçek 
mânada münevver için bu şarttır, vazgeçil
mez bir şarttır. Ama bundan evvel arz etti
ğim gibi bir kademe olsaydı arada, işte 
teknik lise seviyeli çocukların tenkik kabili
yetli çocukların, rahatlıkla geçeceği bir ka
deme idi. Onu maalesef komisyon ve Hükü
met kabul etmiyor. Kendiliğinden bakın en
tegre bir sistemin bütün hatları meydana 
çıkmış oluyor. Şimdi ne yapacaksınız? Lise 
seviyesindeki teknisyen ve meslek okulları 
mezunlarını plâna göre, zorunlu kılacaksınız, 
şayet teknik vasıflı ise. Zorunlu kılmıyacak-
smız, ki, imam - hatip okulları gibi hattâ bir 
şart da koşmıyacaksınız, her dala devam 
etmesi için. O halde öteki için zorunlu kı
lamazsınız. Zorlanacaktır, aşağı - yukarı zo
runlu kılınacaktır tâbiri var. Evet bu «okul
lardan sonra bir imtihan geçirecek, boşu
na girecek değil, ama takdirlerinize arz 
ederim ki, imtihanın neticesi, görmüş olduğu 
öğreninı. için evet olsa bile görmüş olduğu eği
tim için evet olsa bile (görmüş olduğu eği
tim için evet midir? Asla evet değildir. Hayır
dır. öğrenim eğitimden asla ayrılamaz. Bir 
şans işidir, hem çocuk için bir gerçek me
sele değildir, hem de Devlet kurumları için, 
toplum için. İmtihanda kazanabilir, geçirdiği 
hayat seviyesi, görüş ufku öğrenimin yanın
da eğitilme tarzı, mutlaka değişik olabilir. 
Büyük mahzurlar, çok büyük mahzurlar tev-
lideder. Sonra o zorlanma şartı içinde, ben 
geri alınsın düzeltilsin diyorum. Teknik 
icap, ben bunu kabul ediyorum. Plânın bü
yük mikyasta ihtiyacı vardır teknisyene. 
ondan dolayı doğru birtedbirdir ona da işti
rak ediyorum. Doğru tedbirdir ama, zo
runlu şart lan daha hafifletecek şartlarla 
doğru tedbir haline getirilmesi lâzımdır. Mes-
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lek okulları için de aynı şey. Hattâ «onlar 
için mesele biraz daha değişiktir. Teknis
yenler için mümkün olabilir tabiî üst kade
meye geçmek, ama meslek okulları için lise 
kültürünü tamamladıktan sonra üst seviye
deki okullara devam etmesi imtihanla dahi 
devam etmesi, öğrenim meselesinden değil, 
eğitim havası atmosferi bakımından fevkalâ
de mahzurludur. Alınsın, tedbirler konul
sun, lisede bir sene daha mı devam eder, o 
devre içerisinde genişletsin, imam - hatip 
okullarına da imkân açmak lâzımdır. Bu 
okullar ya kâfi derecede imam - hatip çıkar
mıştır, o halde lüzum yok miktarlarının çok 
azaltılması lâzım. Eğer böyle ise, şartlı söy
lüyorum. O zaman memleketin fevkalâde ih
tiyacı olduğu teknisyen okullarına doğru 
çevrilir. Bir miktar kalır, beslemek için, de
vam etmek için, eğer kâfi derecede çıkarmış 
ise. Yok kâfi derecede çıkarmamışsa, de
vam edecekse bunların kuruluş maksadı, za
ten o sahayı tamamlamak, gittikçe daha çok 
münevver din adamı yetiştirmektir. Niye di
ğer sahalara kaçmasına imkân vereceksiniz? Bu 
da mahzurlu. Yok, bunların miktarı tamam 
ise, İlahiyat fakültelerinin kapasitesi müsait 
değil de alamıyoruz diyorsak bunlara da öte
kiler gibi imkân tanımak, çocuğun gelişen ka
biliyetine göre sahasını değiştirmeye imkân ver
mek lâzım. Bu takdirde ama şart, lise kültü
rünü öğrenim değil yalnız, eğitimi ile bera
ber ispat etmiş olması lâzımdır. Başka şekli 
yoktur bunun. Muhterem arkadaşlarım, lise 
kültürü ile onlar da paralel götürülemez. Ana
yasanın 21 nci maddesi son fıkrasiyle Tevhidi 
Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesi ve Tev
hidi Tedrisat Kanununun gerekçesi, Anayasa
nın 21 nci maddesi son fıkrası ile beraber 
mütalâa edildiği takdirde iki ayrı eğitim sis
temidir bunlar. Lise kültürü ile imam - hatip 
okulları ve daha varsa diğer meslek okul
ları. Arz ederim. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir efendim. Bir başka takriri 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tedbirlerin yetersizliği ve tahribatın fazla

lığı yüzünden yurdumuzun kısa bir süre sonra. 

ormansız kalacağı, yerli yabancı bütün uzman
ların ve bu işi düşünebilen her kişinin üzerinde 
birleştiği bir hakikattir. 

Plânda ayrılan parayı imar ve toprak muha
fazadan vazgeçerek sadece ağaçlandırmaya ya
tırsak yılda 8C bin hektardan fazla yapılamaz. 
Bu miktar Türkiye ormanlarının ve toprakları
nın hızla harabiyete gitmesi demektir. Hattâ de
nilebilir ki, yurdumuz için, Anayasamızın 42 nci 
maddesine uygun şekilde mükellefiyetler düşün
mek zorunlu hale gelmiştir. 

Bu sebeple; 
1. Diğer kesimlerdeki yatırımlardan en az

dan 1,5 milyar liranın ormancılık kesimine ak
tarılmasına, 

2. Silâhlı Kuvvetlerimizin gayretleri gibi, 
hattâ bu gayretleri de artırarak, Anayasamızın 
42 nci maddesine uygun millî seferberlik tedbir
lerinin plânda yer almasına, 

3. Para imkânları sağlanamıyorsa televiz
yonun, eğitimi geri bir yurt bölgesinde bir pilot 
deneme olarak kurulup, buradan artacak 2 mil
yar liranın ormancılık ve hayvancılık alanları
na aktarılmasına, imkân verilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Kadri Kaplan Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Kaplan ve Ataklı'nm önergeleri plân fikriyle 
bağdaşmadığı gibi plânın bütünlüğünü de boza
cağı cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz aynı ge
rekçe ile. Televizyon mevzuundan artacak iki 
milyar liradan bahsedilmiştir. Plânda 250 mil
yon liradır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN -.— Sayın Kaplan, buyurun. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın ar
kadaşlarım, sizleri yordum, diğerlerinde hie ko
nuşmak istemezdim. Çok önemli gördüğüm için 
bu konu bence fevkalâdedir. Hattâ o kadar 
önemli ki, bakın ilk defa olarak Anayasanın 42 
nci maddesindeki demokratik yolla mecburi iş 
mükellefiyetini tanıması lâzım. Bize bu hakkı 
veren Anayasa. Bunu artık angarya yasaktır, 
o ikinci fıkrası... Hep onların dışında. Bugünkü 
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•duruma uzun boylu temas etmiyeceğim. 10,5 
milyon hektar ormanımız vardır. % 13 yüz öl
çümü. Entegre bir tabiat dengesi için % 25 ol
masının şart olduğunu mütehassıslar söylüyor. 
O halde en azdan 13 milyon hektar yeniden or-
manlamaya, Türkiye tabiat şartlarının dengesi 
bozulmaması için, erişmek mecburiyetindeyiz. 
Bu hektarı 175 liraya çıkıyor. Yüz bin hektarı 
175 milyon lira eder. 13 milyon hektar üzerinde 
yürürseniz, en aşağı 450 - 500 sene sonra Tür
kiye tabiat şartları entegre bir dengeyi muhafa
za edecek hale gelir. Eh o zaman elde bir şey ka
lırsa. Gerçeği açıkça görelim. Türkiye'de durum 
budur. Herkes bunu söylüyor. Bütün uzmanlar 
söylüyor. Hepimiz söylüyoruz. Vatan elden gidi
yor diyoruz. Topraklar kayıyor diyoruz. Orman
sız çöl haline gelecek diyoruz. O halde çalışacak 
mıyız, Reisicumhurundan en alt kademedeki in
sana kadar ağaç dikilecekse dikmeliyiz. Çoluğu-
muz ve çocuğumuzla, alın terimizle, cebimizdeki 
para ile, haysiyetimizle ve fikrimizle bu dâvaya 
eğilmezsek 25 sene sonra gelecek insanlar bize 
asla dua etmiyecek. 

Bunu bütün mütehassıslar söylüyor. Daha biz 
neden kaçıyoruz anlamıyorum. Ya yaparız bu 
İŞİ, ya yapamayız ölüme mahkûm ederiz ba
tarız. Onun için teklif ediyorum, Anayasanın 
42 nci maddesinin üçüncü fıkrası Türkiye'de 
artık işlemelidir. Demokratik yollarla Hükü
met bulsun onu. Elbette bu Hükümet anti
demokratik yolu bulmaz. Başka çare kalma
mıştır. 10,5 milyon hektarın yanında 60 mil
yonluk ormana müsait arazinin meyilini dik
kate alırsanız, 30 milyon hektarı ormana mü
saittir bunun. Elde 10,5 bulunduğuna göre, 20 
milyon hektarlık araziyi sel, erozyon ve moloz 
yığınlarına mâruzdur. Kaynaklarını buradan 
alan sular mümbit ovalarımızı her gün biraz 
daha doldurmakta, gelecek kucaklara her gün 
biraz daha göz yaşı getirmektedir. Bunun dı
şını iddia eden varsa bütün varlığımla mü
nakaşaya her yerde ve her zaman hazırım. 

Burada tahsis edilen orman için bir milyar 
661 milyon liranın % 47 si üretim maksadiyle 
% 45 i de arazi tanzimi, bozuk ormanların imarı 
ve ağaçlandırmaya tahsis edilecek. Yuvarlak 
bir hesapla 750 milyon lira eder. Bu, 750 mil
yon lirayı şu üç vazifenin yalnız ağaçlandır
masına derseniz, 175 milyon liraya, bâzısı 1 000 

liraya çıktı deniyor ama son aldığım rakam Or
man Genel Müdürlüğünden 150 ilâ 200 dür. 
Ortalamasını alıyorum. 175 lira. Sadece Beş 
Yıllık Plân içerisinde, sadece, 'imara da ver-
meseniz ama nasıl vermezsiniz imara, ormanla
rımızın % 65 i bozuktur, imara mecbursunuz. 
Vermiyoruz bir kuruş daha. Toprak tanzimine 
vermiyoruz bir kuruş daha. Sadece ağaçlandır
maya veriyoruz. 175 milyonu 750 ye taksim 
ederseniz, 4 yüzbin hektar ormanlama yapa
rız. Daha fazlasını yapamazsınız. E... Peki öte
kilerine vermiyecek misiniz? Vereceksiniz. Nite
kim 265 bin dekarlık ağaçlamada gerçekleşen 
Birinci Beş Yıllık Plân devresinde, ki, Birinci 
Beş Yıllık Plân devresi kendinden evvelki 40 
seneye nazaran 40 milyonla 265 milyon ağaç 
dikimi gibi büyük bir farkı gösterir. Bir gay
retler manzumesidir aşağı - yukarı. Buna rağ
men gerçekleşen % 61 dir. 160 bin hektardşr. 
Yani 30 bin hektar düşer. Yani 30 bin hektarla 
gidersek bin seneye yakın bir zaman lâzım. Me
sele açık. Neresinden baksanız açık. 

Onun için ben diyorum, ki bu plânda bu 
kısım yeniden ele alınmalıdır. En aşağı tek
lif ettiğim 1,5 milyar başka yerden alınsın. 
Beş yıllık, fazla görmeyin 1,5 milyarı. Bunun
la yapacağınız elimizde bugün dört milyon hek
tarlık ekolojik şartlarını kaybetmemiş arazi 
vardır. Daha yüz seneyi geçirmemiş, geçirir
se, ormanlıyamazsınız. Gitti elinizden o çok zor. 
Bu şartları kaybetmemiş dört milyon hektar 
arazi vardır. Bu dört milyon hektarı senede 
100 Wn hektar olarak dikseniz 40 sene ister. 
Sadece dört milyon bu şartlarını kaybetmeden. 
Bunu on seneye indirmenin çaresi her sene 
dörtyüzbin hektarlık dikim temin etmek. Bu
nun için de en aşağı her sene sadece 750 mil
yon liranızı ağaç dikmeye vereceksiniz. Ver
mezseniz on sene içinde o dört milyon hektarlık 
şartlarını kaybetmemiş araziyi de kaybetmek ih
timaliyle karşılaşırsınız. Başka yolu yok. Nereden 
bulunur? Plânın genel dengesini bozmaz, top
lam kaynaklarla toplam harcamalar arasında 
bir bozukluk yapmıyacak. Sektörler arasında 
dengeye tesir edecekse sektörler arası denge 
buna göre tekrar dengelensin. Çok kıymtli ar
kadaşlarımız bunu yaparlar. Deniyor ki, en son 
bir çare söylemiştim, televizyon hassas bir me
sele, ona dokunmuştum dedim ki, vazgeçilme-
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sin, madem ki eğitim maksadiyle istiyoruz, eği
timi geri olan bir sahada tesis edilsin, bir pilot 
deneme yapılsın. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan bir dakikanız var
dır, lütfen bağlayınız. 

KADRİ KAULAN (Devamla) — Buradan ar
tacak iki milyar dedim. Benim aklımdan öyle 
geçiyordu. Televizyonun bütün tesisleriyle üç 
milyar dendi. Ondandır. Şimdi 250 koyduk di
yorlar. Tabiî o zaman oradan almak bir şey 
ifade etmiyor. O zaman ondan vazgeçiyorum. 
Yalnız bu fevkalâde önemli meseleye lûcfedin 
biraz daha üzerinde eğilmsin, tekrar ikinci görüş
me imkânı var. İkinci defa bu konuyu görüşme
liyiz. Vatan elden gitmektedir. Dünyanın ka
naati de budur, bizim kanaatimiz de budur. Ne 
yapılacaksa onu yapmaya mecburuz. Saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir nazara 
alınacaktır. (Alkışlar) 

Sayın üyeler, şimdiye kadar 28 önerge görü
şüldü. Daha geriye 23 önerge kaldı, çalışma 
müddetimiz doldu. Ancak, 77 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 3 ncü bendini okuyorum : 
«Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu bu metni» 

yani Karma Komisyondan gelen metni, «en çok 
altı gün içinde görüşüp karara bağlar». 

Şimdi bu, kendisine tevdi edildiğinden itiba
ren, gibi her hangi bir kayıt taşımıyor. Şu ana 
kadar çalışma düzenimize göre gün hesabiyle 
beş buçuk gün çalışmış bulunuyoruz. Bu hu
susta grup başkanları tarafından verilen bir 
takrir var, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı saat 19 da 

bitmediği takdirde 22 Haziran Perşembe günü 
saat 10 da devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 

İzmir Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Cahit Okurer Âdil Ünlü 

Artvin Konya 
Fehmi Alpaslan Muhittin Kılıç 

Tabiî Üye 
Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

22 . 6 . 1967 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,02 

*>&<i 
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