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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile ilgili 
önergeler üzerinde bir süre görüşüldü. 

22 Haziran 1967 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tabiî Üye 

Mehmet Ünaldı Selâhattin Özgür 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza Ulusman 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadrola

rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 1/306; Cumhuriyet Senatosu 
1/780) (Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân Komis
yonlarına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallı-
ğı arasında 21 Kasım 1966 tarihinde Rabat'ta 
akdedilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/308; Cumhuriyet Senatosu 
1/791) (Millî Eğitim ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonlarına) 

3. — 23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeli ile 
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kül
tür Anlaşması» mıı onaylanmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi 1/192; Cumhuriyet Sena
tosu 1/792) (Millî Eğitim ve Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonlarına) 

4. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi 
hususunda Divanın yargı hakkını önceden ta
nımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/257; 

Cumhuriyet Senatosu 1/793) (Anayasa ve 
Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonlarına) 

5. — Ay ve diğer gök cisimleri dahil, 
uzayın keşif ve kullanılmasında devletlerin 
faaliyetlerini yöneten ilkeler hakkında Andlaş-
mamn onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (Millet Meclisi 1/353; Cumhuri
yet Senatosu 1/794) (Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına) 

6. — însan hakları ve anahürriy eti erini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 
34 ncü maddelerini değiştiren 3 numaralı Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının Mili ot Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/2%; Cum
huriyet Senatosu 1/795) (Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonlarına) 

7. — İnsan hakları ve anahüriryetlerini ko
rumaya dair Avrupa Sözleşmesine ilişkin 2 nu
maralı Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/341; Cumhuriyet Senatosu 1/796) (Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

8. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/359; 
Cumhuriyet Senatosu 1/797) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

— 342 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Salâhattin özgür (Ta'^iî üye), ITahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 76 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN i^LER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal 
Tanma 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) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Şimdi, Sayın Kadri Kaplan'm bir önergesi 

vardır, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Plânda, özel eğitim kurumlarının, talebi kar

şılama bakımından yararlı olduklarına işaret 
edilmekle beraber, nitelik bakımından yetersiz 
bulunmalarının, bütün eğitim sistemimizi bozu
cu bir sorun olduğuna isabetle ve açıklıkla işa
ret edilmiştir. Özel eğitim kurumlarının, Devlet 
okulları öğretmenleriyle üniversiteler öğretim 
üyelerinden yararlandıkları bir gerçektir. Bu 
halin, çok cepheli ciddî mahzurları bulunduğu 
da açıktır. Ticaret zihniyetiyle eğitim }^aptırma-
sı tabiî olan bu kurumların, özellikle, öğrenci 
başına büyük yatırımlara ihtiyaç gösteren mü
hendislik ve sağlık dallarında çok yetersiz ka
lacakları da inkâr edilemez bir gerçektir. Bun
lara karşılık, özel eğitim kurumlarının, okul 
öncesi eğitiminde çok başarılı olabileceği, okul 
dışı kurslarla, çok muhtacolduğumuz teknis
yenleri yetiştirebileceği, büyük yatırımlar iste-
miyen sosyal bilimler alanında yüksek Öğre
nim bakımından da yararlı olabilecekleri açık
tır. Bu sebeplerle; 

129 ncu sayfa (h) bendinin geri alınarak, 
yukardaki hususları da kapsıyan bir görüş ha
linde yeniden yazılmasını ve bu ilkelerin, uygu-

(1) 949 S. Sayılı basmayazı 16 . 6 . 1967 
tarihli 70 nci Birleşim tutanağı şonundadır. 

lanacak politikalar bölümündeki ilgili madde
lere de yansıtılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanıaı, Sayın Kaplan özel okullara imtihan 
sisteminin bir elden yürütülmesini öngören bir 
önerge takdim etmiş bulunmaktadır, yanılmı
yorsam. Sayın Başkanım, özel yüksek okulla
rın kurulması zarureti, insan gücü ihtiyacının 
daha geniş bir şekilde yaratılmasından doğmuş
tur ve özel okullar plânımıza göre ciddî bir 
kontrola tabi tutulmaktadır. Devletin yüksek 
okullarda lise mezunu gençlere gerektiği ölçü
de ve miktarda yüksek tahsil yapabilmelerini 
gereğiyle sağlıyamadığı cihetle insan gücü açık
ları meydana gelmektedir. Açıkları kapatmak 
maksadiyle özel yüksek okullar kurulmuştur. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımız özel yüksek 
okulları ciddî bir kontrola, ciddî bir deneti
me tabi tutmakta ve önergede belirtilen birta
kım bizim de işti-:ak ettiğimiz hususları, tedbir
leri ihtiva etmiş bulunmaktadır. Bununla ilgili 
olan diğer birtakım hususların yıllık program
larda ele alınması mümkündür. Bu sebeple 
Sayın Ka.plan'm önergesine katılmadığımızı say
gılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir Milletvekili) — Aynı gerekçe ile iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; vaktinizi fazla 
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a'lmıyacağım, esasen bu son önergemdir, sizi 
sıkmış olmıyaeağım. 

Bundan evvel de iki konu dolayısiyle bu 
tartışma oldu. Birisi teknikerler dolayısiyle 
oldu. Mesele, teknikerlerin .hareketleri, istek
leri meselesi değil, tekniker kademesi meselesi 
idi. Yani millî eğitim sistemimizin ve felsefe
sinin bir tatbikat şekli idi. İkincisi de; lise 
seviyeli teknisyen ve meslek1 mensuplarının 
yüksek öğrenime devamda takibedecekleri yol 
meselesi idi. Bu da onunla ilgili. Birbirinden 
ayırmaya imkân yok. 
- Anayasamızın bahşettiği bilim ve sanatı ser
bestçe öğrenmek hak ve hürriyeti açısından hare
ket ettiğimiz vakit, gerçekten bunları öğretecek 
müesseselerin de serbestçe çalışması icabeder. Ni
tekim Anayasa uygun bir tatbikat gömlektedir 
Türkiye'de. Bunda bir endişemiz yok. Yalnız 
özel öğretimin Devlet gözetiminde ve denetiminde 
yapılması kaydı bizde vardır, var olması 1 azim
dir.'Birçok Anayasalara meselâ; Batı - Almanya 
Anayasasına, Güney - Amerika memleketleri 
anayasalarına da girmiştir. Hattâ bâzılarına çok 
daha teferruatlı girmiştir. Çünkü bu bir imalât 
meselesi değildir. Bir madde istihsal etmiyoruz 
insan eğitiyoruz. Nitekim ecnebiler dahi yanıp 
yakılarak ifade ediyorlar. Toplumun gelişmesine 
yüksek öğretim ve üniversiteler ayak uy duramı
yor. Alttan öğrenci sıkıştırması olmasına rağmen 
normal seviyeyi bulamıyor. Çünkü yüksek tek
nik öğretimde bir talebe başına yatırım 31 COG 
liradır. Tarım öğretiminde buna yakındır, sağlık 
öğretiminde 20 000 lira civarındadır. Bunlar ol
dukça yüksek yatırımlardır ve optimum yatırım
lardır hem de. Normali hesaplanmış ve israf ka
bul edilemiyecek optimum yatırımlardır. Bizde 
de özel okullara, böylece hüviyet verdik. Yalnız 
Anayasanın 21 nei maddesindeki özel okul açma 
serbestisiyİe, 120 nei maddesindeki üniversiteler 

hususunu birbirine karıştırmamak lâzım. Bil
hassa, onun için huzurunuzu işgal ediyorum. Üni
versitelerin gıdası bilimsel ve idari muhtariyet
tir. Hattâ kanaatime göre global rakamlar ver
mek sureti ile malî muhtariyet de mutlaka veril
meli, üçü arasında ahenk bulunmalıdır; Devletin 
denetimi mahfuz kalmak şartı ile. Bu kadarına 
müsaade edilmelidir. Genişlik vereceğiz... Şimdi 
yüksek seviyeli özel okul açtığınız zaman, bunu 
meöbursunuz, Devletin yönetiminde ve gözeti
minde tutmaya Nitekim kanunumuz böyledir, 
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başka türlü olmaz. Bu takdirde üniversite mu
adili mezun verebilir mi? Mümkün değil, vere
mez. Çünkü üniversitelerin hayat bulduğu iklim, 
yeşerdiği tabiat şekli, atmosfer onun bilimsel, 
iclari ve hattâ malî muhtariyetle idare edilmesi
dir. Bunu özel okullara verebilir misiniz? Bu da 
mümkün değil. O halde her iki soruya da hayır 
diyorsunuz. Bir vakıa aksiyle sabit olur. Eğer 
muhtariyet veremezseniz özel okullara, onların 
üniversite mezunu derecesinde eğitim görmüş va
sıflı insan yetiştirmesi mümkün olmaz. Buradan 
bir noktaya gelmek istiyorum. Bunlar bir vakıa, 
kabul edelim, Yalnız üniversite mezunu kulla
nacağımız hizmetlerde ve Devlet hizmetlerinde, 
üniversiteden ve fakültelerden mezun olmuş kişi 
ayrıdır, yüksek okullardan ayrılmış kişi ayrıdır. 
Binaenaleyh, biz kanunlarımızda çek defa, üni
versite veya muadili yüksek okullar, deyip işin 
içinden çıkıyoruz. Bu husus Anayasanın gerçek 
fikrine ve espirisinc aykırıdır. Bunu da demiye-
lim, çünkü ihtiyacımız var. Üniversite mezun
ları mutlaka orada iş görecekse, bulunmazsa, za
ruret dolayısiyle ötekiler olabilir; bulunmazsa. 
Bunlar kanuni kayıtlar halinde ortaya konmalı
dır. Aksi halde ikisinden birisini tercih etmek, 
idareye veya hizmeti verene verilmiş bir hak olur. 
Bu kusun fevkalâde mühim. 

Şimdi meseleye bir de başka açıdan bakalım; 
üniversiteler pahalı müesseseler, eğitim yaptırı
yor. çok yatırımları icabettiriyor. Bizim teknik 
üniversite ve tıp fakültesinde bir kişi başına 
düşen maliyet 60 - 80 bin lira arasındadır. Demin 
verdiğim standart rakamlar 20 - 30 bin lira ara
sındadır, dünyaca kabul edilmiş optimum rakam
lardır. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi bir müessese aça
caksınız, elbette kazanacaksınız fisebilullâh açıp 
da, hayra diye böyle bir müesseseyi yürütemez
siniz. Öyle olanlar var; derneklerle yürüyor, 
Devlet yardım ediyor, o başka. Kazanacaksınız, 
haklı olarak kazanacaksınız. 4 000 lira senede 
alacaksınız talebeden. Yüz kişi kullanıyorsunuz, 
400 000 lira eder. 4 senelik tahsil verdireceksiniz 
1 200 000 lira eder. Ama bir yüksek mühendislik 
okulunda mühendis olabilmesi için talebenin, en 
aşağı normal seviyeli 30 000 liralık yatırıma ih
tiyaç vardır. Yüz kişi için 3 000 000 lira eder. 
12 000 000 liralık yatırım yapmanız lâzım. Siz 
12 000 000 liralık yatırım, yaparsanız 4 senede 
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bir, ondan sonra 8 - 10 000 000 lira zararla bir 
eğitim yaptırıyorsunuz... Böyle bir şey olmaz 
ve nitekim -de olmuyor. O Jıalde nasıl oluyor? 
İstediğimiz standartlara göre talebe yetişmiyor. 
Bunu açıkça tesbit edelim. 

Sayın Kaplan, bir dakikanız 

(Devamla) — Bağlryo-

BAŞKAN 
kaldı efendim. 

KADRİ KAPLAN 
rum. 

Yetişmiyor. Ama imtihan veriyor, diploması 
var... Arkadaşlarım, test başkadır, çocuklarımız
da da görüyoruz. En güvendiğimiz giriyor, testi 
kazanamıyor. Bakıyorsunuz bir başkası ü ini d et
miyorsunuz geçiyor. Bu böyledir. Hattâ imtiha
nın her şeklinde bir şans payı vardır. Mesele sa
dece öğretim değildir, eğitim ve öğretimdir. Ni
tekim Anayasamızın 21 nci maddesinin 2 nei ve 
3 neü fıkraları evvelâ öğretim olarak gelmişken, 
uzun münakaşalardan sonra, öğretim ve eğitim, 
olarak tashih görmüş ve yerleşmiştir. Burada 
eğitim özellikle bir hâkim kavram olarak yer al
mıştır. Bunu açıkça tesbit edelim. Bundan dola
yı özel öğretim müesseselerinin okul öncesi,.okul 
dışı gibi eğitimlerde fevkalâde yararlı olacağı 
kanısındayım. 

Büyük yatırım istemiyen tarımsal, sağlık, 
mühendislik gibi, büyük yatırımlar istemiyen 
sosyal bilimler, sahasında; İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi, hukuk filân açılır... Faydalı 
olacağına kaaniim. Ama biz kontrol edeceğiz 
deyin, mümkün değil, işte hesabını verdim. Bi
naenaleyh, bunların bir şekle getirilmesi lâzım. 
Plânlamamız fevkalâde güzel, 129 nen sayfada 
(N) fıkrası ile bu hakikata temas etmiş. Evet, 
artan talebi karşılamak için yararlıdır. Ama 
işleyiş düzeni, bütün eğitim sistemimizi boza
cak bir hal almak eğilimindedir, diyor Plân. 
Tebrik ederim, takdir ederim Plânlamayı da, 
Hükümeti de, bu gerçeği açıkça ortaya koyduk
ları için. Şimdi ben önergemde ısrar etmiyo
rum. Temenni ediyorum, Plânlamanın koyduğu, 
Hükümetin kabul ettiği, hakikaten tebrike şa
yan olan bu fevkalâde teşhisin icabettirdiği ted
birleri bu devre alsınlar. Bunu bir parlöman-
ter olarak, takibetmek, kontrol etmek hakkına 
sahip bir insan olarak yapacağım. Ye bunlar 
gerekçem olarak eğer yerine gelmiyorsa, şah
san ben tahdit kanununu huzurunuza getirece
ğim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — önerge üzerinde komisyon ve 
Hükümet fikirlerini beyan ettiler, önerge sahi
bini de dinlediniz. Önergenin nazara .alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum... (Hayır, geri alıyor 
sesleri) 

KADİRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — önergenizi geri aldınız. 
Güven Partisi adına verilmiş önergeler var, 

okutuyorum, sıra ile. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Plânda öngörülen gönüllü tasarruf -artışı 

gerçekçi değildir. Tasarruf eğilimi yüksek hesap
lanmış görünmektedir. Plân finansmanı plânın 
belkemiğini teşkil eder. Plân tasarısında yer 
alan marjinal tasarruf eğilimi rakamı, daha ev
vel Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazır
lanan teknik dokûmanlardaki rakamlara uyma
maktadır. 

Bu sebeple, plân finansmanının gerçekçi bir 
hale getirilmesi amaciyle, gönüllü tasarruf ve 
kamu tasarrufları rakamlarının bir daha gözden 
'gecikilmesini ve gerekli düzeltmelerin yapılma
sını, 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 2 nei maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkra
sı gereğince arz ve teklif ederiz.. 

Güven Partisi Senato Grupu adına 
Yan Artvin 

Ferid Melen Fehmi Alpaslan 
Konya 

Muammer Obuz 

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

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, sayın senatörler 
önergelerinde, plânda öngörülen gönüllü tasar
rufların gerçekçi olmadığını ve daha önceki ya
pılan tahminlerde, daha düşük bir marjinal ta
sarruf eğilimi tesbit edildiği halde, bundan son
ra bu marjinal tasarruf eğiliminin yüksek tu
tulduğunu ve dolayısiyle bunun gerçekleşemi-
yeceğini ifade etmektedirler. 

Muhterem senatörler; plânın hazırlanmasın
da marjinal tasarruf eğilimlerinin tesbitinde 
muhtelif yıllar dikkatle nazara alınarak birta
kım hesaplar yapılmıştır. Sayın • senatörlerin 
önergelerinde belirttikleri hususlar doğrudur. 

345 
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1957 ve 1962 yılları arasında marjinal tasarruf 
eğilimleri ile ilgili etütlerin sonucunda, % 12 
lik bir marjinal tasarruf eğilimi ortaya çıkarıl
mıştır. Bundan sonra, bir de li>62 ve 1983 yıl
ları arasında marjinal tasarruf eğilimi hesabe-
dilmiş, bu da % 26 bulunmuştur.. Gerek 
1957 - 1962 devresi, gerek 1962 - 1966 devresi
nin karşılıklı mukayesesinden şöyle bir sonuç 
meydana çıkmaktadır. Bütün sayın senatörler 
bileceklerdir, 1957 - 1962 dönemi ekonominin 
bir duraklatma devresine rasiar ve o dönemde, 
1957 - 1962 döncuıinde, tasarruf eğiljmi azal
mıştır ve 1957 - 1962 dönemindeki hesaplara gö
re, bu şartlar altındaki bir dönemde yapılan 
hesaplara göre, ortaya çikan 'marjinal tasarruf 
eğiljmi bizi yanıltabilir, plânı gerçek rakamla
ra bağlamıyabilirdi. 1962 - 1966 yılları arasında 
tasarruf eğiliminin daha şiddetlendiği, dulla 
arttığı dikkat nazara alındıığnda bunun % 23 
bir tasarruf eğilimi ortaya çıktığını göstermek
tedir; yapılan hesaplar, denemeler, teabltler. 
1962 - 1966 döneminde de % 26 çok görülmüş 
.ve 'bunda da ekonominin resesyondan kurtulma
sı ve bir nevi yüksek konjonktüre gltcesi naza
rı dikkate alınarak, 1957 - 1962 nln % 12 si 
ile, 1962 - 1966 nm % 26 sının ortasında bir ra
kam -bulunmak arzu edilmiş, istenmiş ve 'bu ra
kam da % 20,6 olarak tesbit edilmiştir. Yani 
muhterem senatörler, 1962 - 1966 eğilimini dik
kat nazara alarak bir tasarruf eğillımi tesbit 
edilmiş olsaydı, bu % 26 olacaktı. 1957 - 1932 
ile 1962 - 1966 arasında bir ortalama tasarruf 
eğilimi hesabının daha gerçekçi olacağını düşü
nen plâncılar, bunu % 20,6 oranında kabul et
mişler ve hesabını, plânın dengesini buna göre 
tesbit etmişlerdir. 

Muhterem senatörler'ln önergeleri Ikabu1 

edildiği takdirde, plânın dengesini kökünden 
bozacağı cihetle, plânın bütünlüğünü bozucu 
nitelikte görüyoruz. Bu sebeple unuhterem se
natörlerin ör/ergelerine iştirak etmiyoruz. Say
gılarımla arz ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskibehir Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, aynı gerekçe ile önergeye 
iştirak edemediğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
PERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan. 

(muhteremi arkadaşlar, plânın tümü üzerinde 

mâruzâtta bulunurken, plânın ilkeleriyle muta-
•bık olduğumuzu grupumuz adına gerek bende
niz, gerekse Sayın Grup Başkanı Fehmi Alpas
lan ifade etmişlerdi. Yine bu arada, 'bu plân
da bâzı mühim zayıf noktaların, zayıf tarafla
rın bulunduğunu da tebarüz ettirtmiştik. Bun
lardan birisi, bu tekririmize konu olan tesarruf 
eğillımi meselesidir. 

Muhterem arkadaşlar, bu plâna göre 5 yıllık 
devrede 111 milyar liralık bir yatırım yapma
ya mecburuz; 34 milyar liralık bir gelir artışı 
sağlamak üzere - bunun için hesabedilen 1967 
de gayrisâfi millî hâsılanın % 8, 9, u olan gö
nüllü tasarruflar beş yılda % 55 artarak - yıl
da ortaama % 9 dur bu artış - 1972 yılında 
gayrisâfi millî hâsılanın % 9,9 una ulanmak
tadır. Plân tasarısının 57 nci sayfasını tetkik 
buyurduğunuz takdirde şunu göreecekslniz: 
Beş yılda gayrisâfi millî hâsılada % 40 artış 
olacaktır. Kullanılabilir gelir bunun % 31,1 i 
dir. Yani % 40 m 31,1 ini kul! anabileceğimiz 
gelir olarak ele almıştır. Yani bunun nisöeti 
5,6 dır. Özel iş tasarrufunu buna mukabil 55,3 
olarak hesabediyoruz. Yani kullanabildiğimiz 
gelir 31,1 olduğu halde, bunun üstünde bir ta
sarruf sağlamayı tasavvur ediyoruz. Kullanıla
bilir gelirlerde % 5,6 artış beklediğimiz halde, 
özel iş tasarrufunda 9,2 gibi hakikaten tahak
kuku mümkün olmıyan, yani artıştan fazla bir 
tasarruf bekliyoruz ki, bu mümkün değildir. 
Bunu aklen, hesa'ben ve mantı'kan mümkün 
görmek hakikaten imkân dâhilinde değildir 
ve güçtür. Sayın Komisyon Başkanı tasarruf 
eğiliminden bahsettiler. Hakikaten tasarruf 
eğilimi de % 20,6 olarak: hesabedikniştir, kendi 
ifade ettiği şeklinde. Bu nislbet de çjok büyük ve 
eritilmesi güç bir nbbet olarak gözükmektedir 
bize. Belki muhtelif senelerin vasatileri bu ne
ticeyi vermiş- olabilir. Ama düşünülmeli ki, 
Türkiye bir tarım memleketidir. Bünyesi, eko
nomik bünyesi zayıftır, çok büyük dalgalan
malar olmaktadır. Binaenaleyh, çok uzun bir 
devrenin neticesini almadan, her hangi bir şeye 
istinadedemeyiz. Bir yüksek dalgalanma dev
resine rastlatırsınız hesabınızı bir netice elde 
eder ve p" ânınızı ona bina ederseniz plânınız 
tahakkuk etmez. Bu noktada da endişemiz şu
dur : Bu yatırımları yapabilmdk için gönüllü 
tasarrufu, yani bilhassa Özel sektöre bıraktığı
mız zurnan - ki, arkadaşlarımızın bâzıları bunu 
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tereddüt ve endişe ile karşılamıştı, biz ise ne 
kadar yatırım yapabilirse yapsın, diyoruz, -
ama özel sektör bu tasarrufu yapamadığı tak
dirde bu yatırımlar da gerçekleşmez. Bunun 
mânası şudur: Bu plân tam olarak tahakkuk 
edemez. Eğer 'bu hesaplar bir kere daha ele 
alınıp hakikaten tatman edici şdkilde düzeitile-
mediği takdıide veya bir izaha bağlanaımadığı 
ta'kdirde bu plânın gerçekleştirilmesini imkân 
dâhilinde görmekte hakikaten güçlük çekiyo
ruz. Bu sebepten dolayı bu plânın faraza ben 
sırf bu sebepten dolayı müspet oy venme 'imkâ
nını kendinde göremiyorum. Saygılarımla. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkan, cevap ven.niş olmak için değil, bir 
noktayı düzeltmek için bir dakika yerinde 
mâruzâtta bulunmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Tash'h ediyorsunuz, buyurun. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, şimdi sadece memleketimizde değil, 
dünyanın her tarafında ekonomik literatürde, 
kullanılabilir gelirle, özel iş tasarrufları ara
sında fark vardır ve kullanılabilir gelirle özel 
iş tasarrufları farklıdır. Kullanılabilir gelir
lere nazaran özel iş tasarrufları daha yüksek 
bir seyir takibeder. Kaldı ki, Sayın Ferid Me-
len'in okuduğu rakamlar bir yüzde rakamlar
dır, mutlak değerler değildir. Mutlak değer
ler olmadığı cihetle, mutlak değeri olmıyan ra
kamların, yüzde rakamlarının birbirlerinden 
çıkarılması, çarpılması veya bölünmesine plân
daki bu dizi ile gerektiği şekilde bir yeri ol
mamak gerekir. Onu arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi okuttum, önerge sa
hibini de dinlediniz. Komisyon ve Hükümet?.. 
önergeye katılmamaktadırlar, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etıni-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Anlaşılmadı, sesleri) saydık efendim. (C. 
H. P. sıralarından «Anlaşılmadı, ayağa kalk
mak suretiyle oylama yapılsın» sesleri) 

Ayağa kalkmak suretiyle oyunuza suna
cağım. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 29 
oya karşı 42 oyla önerge kabul edilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Plân tasarısında aşağıdaki esasların yer al

masını teminen, işbu önergemizin 16 . 10 . 1962 

tarihli ve 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince İşleme 
tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz: 

«Memleketimizim özellikle ileri sanayi mem
leketleriyle olan iktisadi ilişkilerinde, dış tica
ret hadlerimizin düzeltilmesi için gereken faali
yet sarf olunacaktır. 

Dış ticaretimizde esas, milletlerarası piya
taya yönelmek olacaktır. 

Dışarıya âzami miktarda mal satabilmek 
bakımından zaruri olan haller dışında kliring 
ve benzeri yollarla ticaret yapılmıyacaktır. 

Mevcut kliring anlaşmaları gereğince ya
pılan dış ticarette, devamlı surette alacaklı 
durumda bulunuşumuz, iktisadi kaynaklarımı
zın israfı demektir. Bu hususun düzeltilmesi 
i<;irı gereken tedbirler alınacaktır.» 

Güven Partisi Senato Grupu adına: 
Van Artvin 

Ferid Melen Fehmi Alpaslan 
Konya 

Muammer Obuz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz 
efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Sayın Melen ve Sayın Alpaslan'ın öner-
gelerindeki birinci bölüme, yani «özellikle ileri 
sanayi memleketleriyle elan iktisadi ilişkilerin
de dış ticaret hadlerimizin düzeltilebilmesi için 
gereken faaliyet sarf olunacaktır» bölümüne 
iştirak ediyoruz. 

İkincisi; dış ticaretimizde esas, milletlerara
sı piyasaya yönelmek olacaktır. 

Esasen dış ticaretimizin, esası, milletlerara
sı piyasaya yönelmektir, 

Üçüncüsü dış ticaretimiz için zaruri olan 
haller dışında kliring ve benzeri yollarla tica
ret yapılmıyacaktır. Bu plânımızda mevcuttur. 
Plânımızda mevcudolan bir hususun tekrar 
getirilmesinin bir mânâsı olmamak gerekir. 
Sayın Melen ve Sayın Alpaslan, komisyon ola
rak iştirak ettiğimiz hususta bizimle iştirak 
halinde bulunurlarsa memnun oluruz. Birinci 
bölümüne aynen iştirak ediyoruz, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Birinci bölüme aynen iştirak 
ediyorsunuz, diğerlerine de iştirak ediyorsunuz 
fakat plânda ayrıca bir işlem yapılmasına lü
zum görmüyorsunuz. 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Evet 
-efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milltvekili) — 
Takrir sahibi beyan ederlerse daha sarih olur 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Komisyon Başkanına ve Hükü
mete önergemizin birinci paragrafına katıl
mış olmalarından dolayı teşekkür ederiz. 

İkinci paragrafında bir kısmı plânda mev
cuttur, diyorlar. Bu önergeyi daha çok şu se
beple veriyoruz: Muhterem arkadaşlarım, bizim 
anlaşmalı memleketler dediğimiz memleket
lerle, yani serbest piyasa dışındaki memle
ketlerle ticaret yapmamız şüphesiz lâzımdır ve 
zaruridir. Hattâ bir kısım mallarımızı, bu an
laşmalı memleketler olmadığı takdirde satmamı
za da imkân yoktur. Yalnız bu tatbikatta şöy
le işlemektedir. Birçok memleketlerden kredi 
aldığımız halde anlaşmalı memleketlerle yap
tığımız ticarette bizim hesaplarımız daima bir 
bakiye devretmektedir, biz alacaklı durumda 
kalmaktayız. Alacaklı durumda kalmamız bizi, 
bu memleketlerden, bu alacağımızı eritebilmek 
endişesiyle çok pahalıya mal almak mecburi
yetine sevk etmektedir. Ruslarla böyledir, bir
çok memleketlerle böyledir. Bu hesaplar daima 
bizim lehimize bir bakiye bırakmaktadır ve 
biz bunu eritebilmek için daima bu memleket
lerden pahalı mal almak mecburiyetinde kal
maktayız. Buraya bunu önliyeeek bir küçük 
fıkra koymayı plânlama kabul ederse, - ki et
memesi için sebep görmüyorum - Hükümete ışık 
tutar ve bilhassa bu noktada memleketin za
rara uğramasına imkân bırakmayız. Ama ısrar 
ederlerse, ki bunu temin edecektir mevcut plân, 
o vakit te biz ısrar etmiyeceğiz. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Plân Karma Komisyonu 
Başkanımızın bir küçük izahatı olacak. 

BAŞKAN — Komisyon görüşünü bir de
fa. 

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

dim önerge üzerinde karşılıklı anlayış birli? 
ğine varmak için ifade ediyorum. Şimdi Sayın 
Melen ve Sayın Alpaslan'ın önergeleri, Sayın 
Melenln konuşmalarından anlıyoruz ki, millet
lerarası piyasaya, serbest piyasaya yönelmek
tedir. Esasen bizim plânımızın 92 nci sayfanın 
(d) bendinde, «İhracattan sağlanan gelirlerin, 
kalkınma için etkin bir şekilde kullanılabilme
si, ihracatın serbest dövizle yapılmasını zorun
lu kılmakla beraber, artan ihracat potansiyeli 
için yeni pazarlar bulabilmek, bu pazarları ih
raç mallarımıza alıştırabilmek ve birikmiş 
stokları eritebilmek amaciyle ikili ticaret an
laşmaları sistemi üzerinde durulacak; bu siste
min çeşitli sakıncalarının azaltılması sağla
nacaktır» denmektedir. Eğer bu (d) bendi sa
yın senatörlerin serbest piyasaya yönelmesi 
şeklinde; plâna 'göre, ibare konulması, istedik
lerini gideriyorsa ki, gideriyor. Şu halde Sayın 
Melen ve Sayın Alpaslan bizim ihracatla ilgili 
tedbirlerin (d) bendindeki hüküm, önergelerin-
den birisinde 2 bölüm için yeterli olduğu ka
naatini ileri sürdüler, önergeye bu şekli ile 
aynen iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Komisyon Baş
kanının ifadesi çerçevesinde iştirakimiz vaı> 
dır. 

BAŞKAN — Mesele kalmamıştır. Şimdi tas
rih edelim, plânda her hangi bir işlemi icabet-
tirir mahiyette mi? Komisyona iadesinimi ta-

•zammun eder, yoksa, mutabakat beyâm ite 
geri alındığını mı tazammun eder? Bu hususu^, 
tasrih edilmesi lâzımdır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, bu önergenin 1 nci kısmında mem
leketimizin, özellikle ileri sanayi memleketleri 
ile olan iktisadi ilişkilerinde dış ticaret hadle
rinde gereken faaliyet sarf edilecektir, kısmı 
plâna dercedileeektir. Diğerleri esasen plânda 
mevcut. 

BAŞKAN — Evet. Şu halde bu şekliyle; 
önergeye iştirak vardır, gerek komisyon gerek 
Hükümet tarafından, Komisyon Başkanının ifa
de ettiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştik. 

Bir başka önerge var, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yabancı sermaye yatırım izni konusunda 

Plân tasarısına aşağıdaki paragrafın eklenme
sini teminen işbu önergenin 16 . 10 . 1962 tarih
li ve 77 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin 6 ncı 
bendinin (e) fıkrası gereğince işleme tabi tu
tulmasını arz ve teklif ederiz. 

«Yabancı özel sermayenin ihracatı çoğaltı
cı, ithalâtı azaltıcı veya ileri bir teknoloji ge
tiren ve millî iktisada yapacağı katkının dışa
rıya çıkaracağı kıymeti aşacağı belli olan ya
tırımlar için kabulü mümkün olacaktır. 

Yerli sanayi kurulmasını ve gelişmesini 
engelleyici, plânda öngörülmemiş iç tüketim 
eğilimlerini teşvik edici veya dış ödeme den
gemizi bozucu nitelik taşıyan özel yabancı ser
mayeye izin verilmiyeeektir. 

Yabancı özel sermaye yatırımlarının millî 
iktisat bakımından zararlı tekeller halini al
masına müsaade edilmiyecektir.» 

Güven Partisi Senato Grupu adına: 
Van Artvin 

Ferid Melen Fehmi Alpaslan 
Konya 

Muammer Obuz 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Sayın Melen ve arkadaşları yabancı 
sermayenin kâr ile olan ilişkilerinden bahse
derek bir önefg'e takdim etmiş bulunmakta
dırlar. Bu önergeleriyle Sayın Melen ve de
ğerli arkadaşları kâr, katma değerden fazla 
olduğu takdirde yabancı sermaye gelsin de
mektedirler. 

Şimdi, esas ana esprisi bu Sayın Melen'in 
önergelerinin. 

Sayın Başkan, yüksek malumlarınızdır, kâr 
ile katma değeri birbirinden ayırdetmek pek 
mümkün değildir. Kârı katma değerin bir par
çasıdır. Kârı, katma değerin bir parçası oldu
ğunu kabul ettiğimiz takdirde kârın katma 
değerden büyük olması gibi bir netice çıkarma
nın teorikman mümkün olmadığı çok açık ola
rak meydandadır. Bu sebeple Sayın Melen'in 
önergesini mantık ve teorik bakımdan yerinde 
görmediğimizi ifade etmek mecburiyetindeyiz. 
Ayrıca, plânda, yabancı sermaye konusunda 
acık ilkeler de mevcut bulunmaktadır. Şöyle 
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ki, 92 nci sayfada ödeme dengeleri ve dış eko
nomik ilişkiler ve politikası bölümünde, 5 nci 
madde olarak şu hüküm yer almaktadır. Sayın 
Başkanım: «özel yabancı sermayeye; ek bir ta
sarruf, döviz ve teknoloji kaynağı olarak önem 
verilecektir. Bu teşebbüsler Türk ekonomisin
de en faydalı sahalara yöneltilecektir, özel ya
bancı sermayenin Türk müteşebbisinin teknik 
bilgi, tecrübe ve sermaye yetersizliği sebeple
riyle ele alamadığı sanayi dallarına kabul edil
mesine özel bir dikkat gösterilecektir». Zanne
derim bu hüküm Sayın Melen ve değerli arka
daşlarının önergelerinde yer alan, en az o hü
küm kadar bir açıklık getirmektedir. Bu se
beple Sayın Melen ve arkadaşlarının önerge
lerine komisyon olarak katılmadığımızı ifade 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Gerekçeye ilâveten mo
nopol mevzuu Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununda zaten mevcuttur. Bu itibarla da öner
geye iştirak edemiyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
G. P. GRUPU ADINA FERÎD MELEN 

MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, plânın tümü üzerindeki görüş
meler sırasında da arz ettiğimiz gibi, Gü
ven Partisi yabancı sermayeye ne düşmandır, 
ne de yabancı sermaye hayranıdır. Bunun mâ
nası, yabancı sermayelere kapımızı ağzına 
kadar açmayı doğru bulmadığımız gibi, ya
bancı sermayeye kapımızı sıkı sıkı kapamak 
da istemiyoruz. Yalnız yabancı sermayeyi mem
leket ekonomisine faydalı olduğu veya hattâ 
zaruri bulunduğu takdirde kabul etmek ve 
onun dışında yabancı sermayeden müstağni 
kalmak lâzımdır. Bunun için koyacağımız 
veyahut Hükümete vereceğimiz direktifler 
gayet açık olmak, sarih olmak, kesin olmak . 
zaruretindedir. Uzun bir tatbikatım da gör
dük, mevcut Yabancı Sermaye Kanunun":ı. 
Hakikaten memleketin ihtivanı olnnyan saha
lara, mevcut kanun çerçevesi içerisinde ya
bancı sermaye pekâlâ gelebilmekte ve mem
lekete, bizim vatandaşlarımızın yapabileceği 
sahalara girmekte ve onları kuvvetli olması se
bebiyle, iktisadi faaliyet sahası dışına itmek
tedir. Sayın Komisyon Başkanının ifade ettik-
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leri gibi, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Flânı 
tasarısına konan hükümlerini biz yeterli bul
madık. .Çünkü, hangi hallerde kabul etmek ve 
hangi hallerde kapıyı kapamak lâzımgcldiği-
ni açık ve kesin olarak ifade etmekte fay
da vardır. Bu, hsm bizim bakımımızdan fay
dalıdır, hem de yabancı sermaye bakımından 
faydalıdır. Türkiye'ye hangi şartlarla girilir, 
ne maksatla girilir, Türk'ye'de ne yapılır bu
nu yabancı sermaye de bilmelidir. Bu su
retle macera ariyan sermayenin Türkiye'ye 
girmesini önlemiş oluruz. Bir defa ihracatı 
çoğaltıcı ve ithalâtı azaltıcı sahalara yabancı 
sermaye kabul 'etmekte bir mahzur görmüyo
ruz. Bize ileri bir teknoloji gc-tirrn saha
larda da bir mahzur görmüyoruz. Millî iktisa
da yapacağı katkının dışarıya çıkaracağı kıy
metten aşafh o'aca^ı belli olan yatırımlar için 
de mahzur görmüyoruz. Yalnız sayın komis
yon Başkanı bunun ekonomikman mümkün ol
madıkını ifade ettiler. Yabancı sermaye sa-
deee kâr götürmez. Yabancı sermaye royalite 
götürür ve bizim Yabancı Sermrye Kanunu
muzun aleyhimizde işliy^n başlıca hüküm de 
daha çok bu noktadadır; roy-alite. Ynbancı 
sermaye gelinken kârdan başka, gıyrisâfi ha 
sılat üzer'nden royalite, adı ile bir para gö
türmektedir. Bunrn nisb^ti zannediyorum. 
anlaşmalara göre bâzlarında. % 5 in üstüne 
çıkmıştır; % 6 - 7 belki % 10 da mevcuttur. 
DüV"nün, gayrpâf^ hâsılanın patış brdelir>in 
% 10 mı mı bir kalemde royalite adı ile alıp 
götürmektedir ki. bu hükümle biz, bilhassa 
bunu önVmck istiyoruz. Yabancı sermavenin 
hangi hallerde gelmemesi lâzım? Bunu da tas
rih etmekte fayda vardır. ZanîW7Tomm ki. 
komisvon memnun olacaktn*. Çünkü plâmn 
mevcut hükümlerini, mevcut esaslarını ta-
mamlıyabilir mah'yette işlerdendir bunlar. 
Bunun ilâvesinde bir sıkıcı durum da varat-
maz. Bilâkis daha vazıh bir ha1 e getirir: 
yabancı sermaye politikamızı. Takdir Yüksek 
Heyetin iz;ndir. 

BAŞKAN — İzahatı dinlediniz. Takriri ov-
larnıza arz ed'yoTim... Kabul edenler... Etmi-
y-nl^r... Takririn dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Bir başka takriri okutuvorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Plân tasarısında tarım kesimiyle ilgili ola

rak «Toprak Reformu» adı altında yeni bir pa
ragraf açılmasını ve bu paragrafta aşağıdaki 
esasların yer almasını teminen, işbu önergemizin, 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince 
işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

«Anayasanın 37 nci ve 38 nci maddeleri uya
rınca bir toprak reformu yapılacaktır. Bu amaç
la, Anayasanın 37 nci maddesinin ilk fıkrasının 
son cümlesi uyarınca gereken tesMt ameliyesi.. 
iklim bölgeleri, arazi nevileri ve sulama bölge
leri ile gerektiği vakit ürün çeşitlerinin de dik
kate alınması suretiyle yapılacaktır. Bu tedbir
ler, aile işletmelerinin, verimliliğin gerektirdi
ğinin altındaki cesametlere düşmemesi ve tarım 
arazisinin parçalı işletmelere bölünmüş halde 
kalmasını önleyici esasları da ihtiva edecektir.» 

Güven Partisi Senato Artvin 
Grııpıı adına Fehmi Alpaslan 

Van Konya 
Ferid Melen Muammer Obuz 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

t l M E T SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, müsaade öder misiniz önce teklif sahipleri 
sayın senatörler görüşsünler? 

BASK"AN — Yani vuzuh görmüyor musunuz 
önergede, önergeyi daha açmalarım mı istiyor
sunuz? 

PLÂN KAPMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — İzah 
etsinler. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Sedat Çumralı, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; bir arkadaşımız tarafından, dün 
verilen önergenin Senatoda reddinden sonra, 
aynı konunun tekrar kürsüye getirilmesi ve tar
tışılması yersiz gibi görülebilir. Biz meseleyi 
tamamen başka bir açıdan mütalâa etmekteyiz. 
Bu vesileden faydalanarak Güven Partisinin 
bu konudaki görüşünü de açıkça ifade edece
ğiz. Plânlama Teşkilâtımız da Hükümet de esas 
meselede bizimle mutabık bulunduğu takdirde 
önergemizin oya konmasından dahi sarfı nazar 
edebiliriz. 
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Değerli arkadaşlarım, eski Anayasamızın 
'konu ile ilgili maddesi bilenen şekilde değişti
rildikten sonra yani hiç toprağı olmıyan veya 
yeteri derecede toprağı bulunmıyan Türk köy
lüsünün ve çiftçisinin topraklandırılması esa
sı kabul edildikten sonra, kasıtlı kasıtsız olarak 
şu iki husus tartışıl mrya başlandı. Toprak refor
mu mu, yoksa, tarım ıslahatı mı? Vaktin darlığı 
dolayısiyle 'bu mana/kasaları burada tekrar ede-
cök değilim. Yeni Anayasamızın çerçevesi içinde 
kalacağım. 

Topr.il' konusunda Anayasa düzeni şudur : 
Madde 36. — «Herkes, mülkiyet, miras hakla

rın?. sahiptir. Bu haklar ancak krmu yararı ama-
ciyle kanunla sınırlanabilir.» Bu esası böylece 
tesbit ettikten sonra 37 nci madde hükmün'i göz
den geçirmemiz gerekir. «Devlet, toprağın ve
rimli olarak işletilmesini gereok1 eştirmek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmıyan 
çifteive toprak sağlamak amaelyle gereken ted
birleri alır.» 

Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım (bölgeleri
ne ve çeşitlerine göre toprağın geniş1 iğini göste
rebilir. Devlet çiftçinin işletme araçlarına sahi-
bolmasmı kolaylaştırır, 

Tonr"k dağıtımı, orman! a r n küçülmesi veve 
diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu eİo-
ğurnmT'..» Anayasanın bu âmir hükmü, k c ' r 
olarak tarım ıslahatı mı, yoksa bu hususu b> 
tarafa, iterek yalnız toprağın dağıtılması fikrin' 
reldedar ve her iki hususu birlikte mütalâa ele" 
îkinci Be<; Yıllık Kalkınma Pblnı, P'ân hedefler' 
ve stratejisinin 55 nci maddesinden aktarılan 
kısımda Anavatanın bu hükmü tam o1 arak abn-
mam^tır. Noksan bırakılmıştır, k'favetsizdlr 
Hükümetçe hasırlanmakta olduğu bildirilen ta
sarıya hâkim bir fikir olarak ifade cdilnrş ise. 
ş'mdiden ven: t^-t^m^lara yol açacağını ifade et
mek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaş1 arım, halen yürürlükte bulunan bir 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu vardır. Bu ka
nun, Tür'kive'nin ziraat dâvasını kül halinde ele 
akmıştır. 20 küsur senelik tatbikatında mevd^n^ 
çıkan noksanların giredilmcGİ elbette gereklidir. 
Bu kanunda da çiftçiyi topraklandırma yanın
da. tarım ıslahatını sağlıyacak tedh'rler düs'inül-
müstü. Zirai Donatım Kurumu, Devlet Üretme 
Çiftlikleri, Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık okul
larının kurulması gibi yeni tasarıda Türk çift

çisinin teknik alet ve vasıtalarla teçhizi, kredi te
mini ve bilhassa zirai asayişin sağlanması için 
getirilecek tedbirlerin gerçekleşmesinde beraber 
olacağız, yardımcı olacağız. 

O .ftçiyi topraklandırmaya gelince : 
Son ve kesin istatistikler doğru olarak eli

mizde bulunmadığı için rakam veremiyoruz. 
Gerçek olur ki, bugün Türkiye'de sayıları 4 mil
yonu aşkm hiç toprağı olmıyan veya yeteri de
recede toprağı bulunmıyan Türk köylüsü ve çift
çisi vardır. 

Türkiye'de günümüzün şartlarına göre tarım. 
'ktisadi faaliyet'n esas unsurunu teşkil etmekte
dir. Dağıtılacak arazinin nelerden ibaret bu
lunduğu 4753 sayılı Ç'ftçiyi Topraklandırma 
Kanonunun 8 nci maddecinde açıkça yazılıdır. 
Buna göre : 

1. Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel 
mTklycti altında 'bulunup kamu hizmetinde 
kullanılmıyan arazi, 

2. Bir veya biıkae köy ve kasaba veva şeh
rin ortak malı olan arazinin ihtiyaçtan fazla 
arazisi, 

3. Sahibi bulunmıyan arazi, 
4. Devletçe kurutulan sahipsiz batak! ıklar-

lan kazanılacak arazi, 
5. Göllerin kurması ve nehirlerin doldurul

man ile eldcedilcck arazi, 
6. Bu kanunun hüküm1erine göre kamulaş-

tırılacak ara"i. diye şuurlar. 
Gerek Phm hedef ve stratejisinde ve garek-

'? Kalkınma Plânında dağıtıma ta.bi o1 arak gös
terilen topraklar açık olarak gösterilmemiştir. 

Mesehv Devletin hüküm ve tasarrufunda veya 
özel mülkivet'nde olup sakı s1 ara kirakaran top
raklardan bahsedilmektedir. Gecen yıl Tamlama 
Kanununda mücadeles'ni yaptığımız Hazineye 
a't kiraianmı-an araz'de vardır. Ortakçı elmde 
arazi vardır. İhtiyaçtan fazla orta malı arazi var
dır. Sah'psiz a-azi vardır. Göllerin kuruması ve 
nehlrler'n doldurulmalından elde edden aoazi 
vardır. Bu arazln'n dağıtımında mutlaka kadast-
•̂ ova ihtiyaç vardır. Kadastro yapılmadan bu 
araz; tevzi edilmez f İkr'ni müda "aa da pek gerçek 
değildir. Kadastronun yapılması elbette lâzımdır, 
elbette zaruridir. Bütün şu arz ettiğimiz toprak
ların ihtilâf halinde bulunduğunu ifadeye de im
kân yoktur. Kadastro net'ces'ni bekliyecek dersek 
bu 4 küsur milvonu kendi kaderine terk etmek 
gibi bir zaruret doğacaktır. 

http://Topr.il'
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küm olarak kabul edilmiş ve bu âmir hükmün ışı
ğı altında tarım reformu hazırlanmıştır. Esasen 
Anayasamızın 36 ve 37 nci maddelerinin cspirisi 
de, toprağın en iyi şekilde vcrimlendirilıncsim 
öngördüğü cihetle, bir tarım reformunu kapsa
dığı çok açık bir gerçektir ve bu gerçeği Beş Yıl
lık Kalkınma Plânına tarım reformu olarak der--
eetmiş bulunuyoruz. Sanıyorum ki, bu konuda 
Komisyon Sayın Çumraiı ve diğer arkadaşlarly-
le iştirak halindedir, teşekkür ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri iştirak halinde 
olduklarını işaretle beyan ediyorlar. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Takriri çe
ri almıyoruz, iştirak halinde bulunduğumuzu ifa
de ediyoruz. 

BAŞKAN — Oya koymuyorum. 
FERİD MELEN (Van) — Oya konmasını 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — Takririn oya konması halinde, 

plânda bir değişikliği tazammun eder. Bu değişik
liğe Komisyon iştirak ediyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, Sayın Çumraiı'nm konuşmalarına komis
yon olarak verdiğimiz cevapta arz ettim ve Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızda tarım reformunun 
ilgili bölümlerinin Anayasanın 3G, 37 nei mad
desinin esprisine tamamen uygun olarak hazır
landığını ve kendi görüşlerini kapsadığını ifa
de ettik. 

BAŞKAN — Yani bir değişiklik yapılmasını 
kabul etmiyorsunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir de
ğişiklik yapılmasını kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim komisyon takrire işti
rak etmiyor, değişiklik yapılmasına fikir olarak 
mutabakat bildirmesine rağmen değişiklik ya
pılmasına iştirak etmiyor... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Fikir 
olarak mutabakatı bendeniz değil, Sayın Çum
raiı belirtiyorlar, bendeniz de ifade ettim fikir
lerimi. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (Es

kişehir Milletvekili) — Muhterem Başkan, Hü-
.. kümet adına dün bu konuda geniş açıklama 

— 352 — 



O. Senatosu B : 76 22 . 6 . 1987 O : 1 

yapmış bulunmaktayım. Tarım reformunu en ge- j ilkesi, az gelişmiş bölgelerde alt - yapı yatırım-
nig mânasiyle istihsali artırıcı yönden Türk köy
lüsünün refahını sağiıyacak tedbirler ihtiva 
eden Anayasamızın 55 nei maddesi stratejisi ay
nen plâna geçmiştir. Bu itibarla arkadaşları
mızın ileri sürdükleri hususlara... 

BAŞKAN — Yani toprak reformunu, tarım 
reformu ile plânda mütalâa edildiğini beyan 
ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Böyle mütalâa ediyoruz. Anayasa
nın 37 nci maddesin aykırı her hangi bir husus 
yoktur, bunu da beyan etmek isteriz. Plânı de
ğiştirme teklifi mahiyetinde olduğuna göre işti
rak etmemiz mümkün olamaz. Bunu arz ede
rim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
(Halk Partisi sıralarından gülüşmeler ve bir 
daha çalın zili sesleri) Beyler bunda gülünecek 
bir taraf yok. Her oylamada zil çalınır. (A. P. 
sıralarından «aynı metot» sesleri, «sizin meto
dunuz» sesleri) ve Riyaset bunu hangi partiye 
mensubolursa olsun Riyaseti teşkil eden arka
daşlar bu lâzimcye riayet etmişlerdir şimdiye 
kadar, bundan sonra da edilecektir. 

NEJAT 3ARLICALİ (Balıkesir) — Yalnız 
oylamaya geçilmeden evvel zil çalınması husu-

-,v sunu çoiî rica etlerim... 
SAFFET URAL (Bursa) — Sonra, bir defa, 

iki defa, üç defa falan... Şifreli... 
BAŞKAN — Takrir reddedilmiştir efendim. 

Bir başka takriri okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına, 

Plân tasarısının 209 ncu sayfasındaki LX 
ncu bölümde «İlkeler» başlığı altında yer alan 
(a) ve (b) paragrafları, bölgelerarası dengesel 
gelişme ve bölgelerarası sosyal adaleti sağla
mak bakımından yeterli değildir. 

Gerçekten, bu paragraflarda, memleketimi
zin, Doğu bölgesi gibi, az gelişmiş bölgelerine 
yatırımların sevk edilmesi için tedbir olarak, 
birden fazla kuruluş yeri arasında tercih yapı
lırken, iktisadi olmak niteliği kaybolmadan, az 
gelişmiş bölgedeki kuruluş yerinin tercih edile
ceği ilkesi yer almaktadır. 

Oysa ki, kuruluş yeri arasında işletme kârlı
lığı bakımından eşitlik mevcudolunca az geliş
miş bölgedeki kuruluş yerinin tercih edilmesi 

larmın azlığı dolayısiyis, bu bölgelerdeki ku
ruluş yerleriyle nisbeten gelişmiş bölgelerdeki 
kuruluş yerleri arasında böyle bir işletme kâr
lılığının eşit olabileceği şıklar son derecede sı
nırlı olduğundan, ender hallerde uygulanabile
cektir. 

Bu durumda, yakardaki ilke ile birlikte, böl
gelerarası dengeli kalkınmayı ve bölgelerarası 
sosyal adaleti sağlamak için az gelişmiş bölge
deki kuruluş yeri işletme karlığı açısından da
ha gayrimüsait olsa bile, gerekli olan hallerde, 
az gelişmiş bölgedeki kuruluş yerinin tercihinin 
mümkün olduğuna dair plân tasarısına bir hük
mün ilâvesi yerinde olacaktır. 

işbu önergemizin, bu amaçla, 16 . 10 . 1962 
tarihli ve 77 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin 
6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince işleme tabi 
tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Senato Gnıpu adına 
Van Artvin 

Ferid Melen Fehmi Alpaslan 
Konya 

Muammer O buz 

BAŞKAN — Snym İsmet Sozgb 
ma Komisyonu Başkanı. 

PLÂN KARMA KOMİSYONT 
ÎSMET SEZGİN (Aydın Milletvck 
terem senatörler, önerge sahihleri s; 

Plân Kar-

DAŞKANI 
) — Malı
nı senatör

lerin de belirttikleri gibi plân tasarısında bir
den fazla kuruluş' yeri arasında tercih yapılır
ken iktisadi olmak niteliği kaybolmadan as ge
lişmiş bölgelerdeki kuruluş yeri tercih edilecek
tir diye bir hüküm vardır. İktisadi olmak nite
liği kaybolmadan az gelişmiş bölgelerdeki ku
ruluş yerinin tercih edileceği ibaresini sayın tak
rir sahipleri iki kuruluş yerindeki kâr eşitliği 
mânasında almışlar. İki kuruluş yerindeki yani 
az gelişmiş yerle, gelişmiş yer arasındaki yer
lerde yapılacak yatırımlarda kâr eşitliği anla
mına almışlar. Bizim anlayışımız, komisyonun 
anlayışı, plândan anladığımız mâna bu iktisadi 
olma niteliğini kaybetmeden az gelişmiş bölge
lerde kuruluş yerinin tercih edileceği fikrini kâr 
eşitliği mânasına almıyoruz ve bu mânaya da 
gelmemesi gerekir ve bu mânaya geldiği şeklin
de bir zehap varsa bunu kürsüden ifade ediyo
ruz. Bu geri kalmış bölgenin kuruluş yerinde 
ele kârlılığın kaybolmaması yani zararına bir 
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kuruluşa gidilmemesidir. Yani iktisadi olmak 
en kârlı olmayı değil, burada zararına bir ya
tırım yapmamayı hedef gatmektedir ve bu arz 
ettiğimiz husus da bu bölgelerde zararına olma
dığı takdirde yatırım yapılabileceğini ifade et
mektedir. 

Tabiatiyle bu az gelişmiş bölgelerde daha 
az kârlı bir yatırıma gidileceği çok açık bir 
gerçektir. Arz ettiğimiz bu husustan sonra sa
nıyorum önerge sahipleri, önergelerini geri al
mış olacaklardır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önerge sahipleri?.. Buyurun 
Saym Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Komisyon Başkanı önergemizin 
hedefini dar bir noktaya inhisar ettirdi. Sadece 
kurulacak tesisin kârlı olup olmıyacağı cephe
sinden işi ele aldığımızı kabul derek mütalâa 
serdetti. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — îkti-
sadilik ve kârlılık Saym Melen... 

FERÎD MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar bu plânm zayıf cephelerinden biri
si de maalesef bölgeler arasındaki dengeye ye
teri kadar önem verilmemiş olmasıdır. Dün Sn-
ym Sırrı Atalay bu konuda bir takrir vermişti 
ve bu takrir şayanı kabul görülmedi. Fakat br 
plânm başanva ulaşabilmesinin şartı da haki 
katen memleketimizde az gelişmiş bölgelerir 
kalkındırılmasını sağlıyabilmesi şartına bağlı 
dır. 

Muhterem arkadaşlar bu plân fertler arasın 
da denge, kalkınma için zümreler arasında den 
ge, sektörler arasında denge aradığı gibi bö1 

geler arasında da denge sağlamayı hedef olarak 
almak zaruretindedir. Aksi halde bir memleke 
ti bir bütün olarak kalkındırma imkânı kal 
maz. Savın Komisyon Başkanının, dün Sırr 
Atalay Beyin bir önergesi münasebetiyle söv 
lediği bir şey doğrusu bende üzüntü yarattı 
Bölgesel bir plân yapmak bizim plânımızın bü 
tünlü-"ünü bozar dediler. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN" 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Affe 
dersiniz Sayın Melen ben millî plân içinde ay r 
ve müstakil bir plân yapmanın millî plân v 
sistem anlayışımıza aykırı olduğunu söyledim 
Plânımız içinde bölgesel plânlamalar vardır v 
bunlar yapılmaktadır. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Evet, bu mâ
nada kullanmış oluyorsunuz. Millî plân içinde 
ayrı bir bölge plânı yapmayı düşünmüyorsunuz 
ama millî plân az gelişmiş bölgelere öncelik 
vermeyi başhedeflerinden birisi kabul ettiğine 
göre buna ulaşabilmek için yeterli tedbirleri de 
ihtiva etmesi şart ve lâzımdır. Bizim noksan 
gördüğümüz de budur. Aksi halde bütün bun
ları plânm bütünlüğünü bozar farz edersek kor
karım ki, o vakit bu memleketin bütünlüğünü 
bozarız, bu memleketi bütün haline getirme gay
retlerimiz gevşer ve memleketin bütünlüsünü 
bozmuş oluruz. Bu plân içeresinde az gelişmiş 
bölgelere öncelik veren aşağı - yukarı tek hü
küm budur. Bunu da okuyorum. Bakın bunun
la az gelişmiş bölgelerin kalkındırılmasına im
kân var mı yok mu takdirlerinize bırakıyorum? 
«İktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölgelere yö
neltmek için kamu yatırımlarına birden fazla 
kuruluş yeri üzerinde kurulacak iktisadi olma 
niteliğini kaybetmeden geri kalmış bölge1 erdeki 
Telişme merkezlerinde yapılmaları tercih edi
lecektir» diyor. Şart olarak iktisadi nitelimi 
kaybetmeme konmuştur. Plânda bir kuruluş 
veri için iki ver tasavvur ediliyor bir kuruluş 
laima görülecek, mukayese edilecek şartları 
^sit vaziyette ise, iktisadilik bakımından, bi
risi tercih edilecek. 

Muhterem arkadaşlarım hiçbir zaman İstan
bul'daki şartlan Muş'ta bulamazsınız. İstanbul'
la hazır elektrik vardır, enerji vardır, İstanbul'
la vol vardır, İstanbul'da deniz yolu vardır. İs
tanbul'da işçi bulma imkânları vardır, kalifiye 
*",ci bulabilirsiniz, şu vardır, bu vardır. Ama 
Muş'ta brnları bulamazsınız. Eğer bu kıstas de
vamlı kullanılacak ise hiçbir zaman bu Devlet 
Muş'ta bir tesis yapmak veva yaptırmak imkâ-
nna sahlbolamıyacaktır. Halbuki dâva bu de
lildir. Savın Komisyon Başkam bir defa kârlı-
'ığı şart koştu. Muş'ta kuracağınız bir tesis ço-
"u zaman kâr edemiyebiiir, ama ona rağmen 
kurmak lazımsa kurmak icabedecektir ve ku-
"dmalıdır. Bu plân buna imkân vermelidir. 
Tılbuki, burada şart bir defa kâr o^caktır. 
Vma az olabilir, bu kâr. Kâr etmiyen bir tesis, 
"araza Doğu - Anadolu'da kurulacak bu nevi 
'""-sislerin uzunca bir zaman kâr etmesi mümkün 
görülmezse bu plân devresinde Doq;u - Anadolu'
ca tek bir tesis kurulmıyacak mânasına gelir, 
eğer bu hüküm burada olduğu gibi kalacak 
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olursa. Muhterem arkadaşlarım bunlarla az ge
lişmiş bölgeleri kalkındıranlayız, az gelişmiş 
bölgelere sosyal adalet götürülemez ve bu mem
leketin hakikaten bütünlüğünü sağlıyamavız. 
Bu sebeple takririmizde ısrar ediyoruz. Takriri
miz bunu tamamlıyacak mahiyette hükümler ilâ
ve etmektedir. Kuruluş yeri, işletme kârlılığı açı
sından daha gayrimüsaidolsa bile gerekli hal
lerde az gelişmiş bölgelerde kuruluş yarinin 
tercihi mümkün olduğuna dair bir hükmü ihti
va ediyor takririmiz. Bunun konması halinde
dir ki, ancak az gelişmiş bölgelere el uzatmak 
imkânı hâsd olur. 

Aksi halde bu plân, az gelişmiş bölgelere git
meyi meneden bir plân halinde çıkmış olur. 

Saygılarımla. 

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

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, bir 
dakika efndim. lütfen. 

Savın üveler, kanuna riayet etkenin mecbu
riyetine ibaret etmeye lüzum olmadığı kanaatin
deyim. Müddetle mukayyetiz. Daha 15 in üze
rinde takrir var. Bütün gruplar birkaç cWa 
grup adına fikirlerini ariz ve amik surette her 
mevzu üzerinde mükerrer beyanda bulunuyor. 
Ondan sonra takriri ikinci bir defa okutuyo
rum. E... tekrardan ibaret oluyor bu müzakere. 
Binaenaleyh, e^er kanuna riavet edilecekse ka
nunun gösterdiği müddet içerisinde bu plân mü
zakeresi bitirılecekse arkadaşlarımızın bu husus
ta biraz daha itina göstermelerini rica ediyo
rum. 

Ef~ndim takriri oylarınıza arz ediyorum... 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Bir başka takrir vardır, okutuyorum. 

21 Haziran 1967 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İkinci Kalkınma Plânı tasarısının 81 nei 

sayfasında 12/2/a paragrafının 5 nci fıkrasın
da şu ilkeler yer almıştır : 

«Vasıtalı vergilerin tersine müterakki etki
lerini azaltacak tedbirlerin alınması yanında bu 
yolun mevcut sistemde ekonomik yapıdan gelen 
etkilerle sınırlı oluşu sebebiyle sosyal adaleti 
gerçekleştirmede en etken bir araç olan vasıta

sız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pa
yının artırılmasına çalışılacaktır.» 

Yukarda yer alan paragrafın ' kesin ifadesi
ne rağmen tasarının 59 ncu sayfasındaki 6 /b / l 
paragrafının ilk fıkrasında «vasıtasız vergilerin 
toplam vergi gelirleri içindeki payı 1967 de 
% 30.2 den, 1972 de % 29.3 e düşmektedir» de
mektedir. Tasarının 63 ncü sayfasındaki tablo : 
9 da da, vasıtasız vergilerin yıllık ortalama ar
tışı % 9.2 olarak gösterilmiştir. 

Bu durumda, tasarının 81 nci sayfasında 
yer alan ve tamamiyle yerinde olan ilkeyle, ta
sarının 59 ncu sayfası ile 63 ncü sayfasındaki 
tablo : 9 da yer alan ve yukarda zikredilen ra
kamlar birbiriyle çelişme halindedir. 

Tasarının 8] nci sayfasının 12/2/a paragra
fının 5 nci fıkrası ayn?n muhafaza edilmek kay-
diyle, bu çelişmenin düzeltilmesi için, işbu öner
gemin, 16 . 10 . 19'62 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 6 nci bendinin (e) fık
rası gereğince işleme tabi tutulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Güven Partisi Senato Grupu adına 

Artvin Konya 
Fehmi Alpaslan Muammer Obuz 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun Sayın Sez
gin. 

PT.jvN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) Sayın 
",ona.tö'."'lcr, 59 ncu sayfadaki ilâve bir önceki pa-
^agvafta da ifade edildiği gibi mevcut gelir s's-
temi ve uygulanın ak'a olan mevzuatla ulaşacağı 
"•.eviyeleri göstermektedir. Yani, eğer her hangi 
bir tedbir almadığınız takdirde, yani ilâve tedbir 
ıhmadığınız takdirde ulanacağı seviyeleri gösteren 
59 ncu sayfadaki ibaredir. Ne diyor burada? 
«Plân döneminle hiçbir ek vergi tedbiri alınma
dığı takd'rde Vasıtasız vergilerin payı yüzde 30,2 
den yüzde 29,3 e düşecektir.» Yani, şartlı olarak. 
Oydaki, 1972 yılında plânda 2,5 milyar liraya 
yaklaşan bir finansman açığını giderebilmek, ka
patabilmek amaciyle yeni Vasıtasız Vergi tedbi-
levine başvurulacağı plânda ifade ed"lmiştir. Plâ
nın 1972 ylmda 2,5 milyara yaklaşan finans
man açığının Vasıtasız vergiler yolu ile kapatı
lacağının öngörülmesi sebebiyle bu Vasıtasız ver
gilerle, Vasıtalı vergiler arasındaki nisbet, Vası
tasız vergiler lehine bir gelişmeye tâbi tutulacak
tır. Kaldı ki, muhterem senatörler, bu yüzde 
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30.2 den yüzde 29,3 e düşmesi genel vergi için
deki Vasıtasız Vergi payının bir sebebi de asgari 
geçim, götürü gider indiriminin 1968 yılında uy
gulanmaya başlanacağı cihetle Vasıtasız vergilerin 
hasılatında bir azalma olacaktır. Vasıtasız vergi
lerdeki azalma Vasıtalı vergilerle olan nisbetini 
yüzde 30,2 den yüzde 29,3 e düşürecektir. Bunun 
sonucu olarak düşük gelir sahipleri grupları olan 
vatandaşlarımızın ellerine daha çok para geçmiş 
olacaktır. İştira güçlerinin artmasına vesile teş
kil etmiş olacaktır. Bu yüzde 30,3 den, yüzde 
29.3 e düşmesinin sebeplerini ve diğer hususları 
böylece arz ve izah ettikten sonra sanırım sayın 
önerge sahipleri önergelerinde ısrar etmiyecek-
İcrdir. 
,Hürmetlerimle. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu izaha
ta teşekkür ederek önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geriverilıniştir, efen
dim. 

Başka bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İkinci Kalkınma Plânı tasarısının çeşitli yer

lerine karma teşebbüs adı altında kamu sermaye
sinin iştirakiyle kurulacak, fakat, oy çoğunluğu 
ve idare hâkimiyeti mahdut sayıda özel kişilerde 
bulunabilecek teşebbüslerin geçmişte denendiği ve 
çeşitli yönlerden büyük mahzurlara yol açtığı bi
linmektedir. 

Birinci Kalkınma Plânının hazırlık çalışmala
rında bu gerçek etraflı incelemelerle ortaya kon
muştur. 

Bu sebeple, «Devlet veya Kamu İktisadi Te
şebbüsleri sermayesinin iştirakiyle kurulacak olan 
karma teşebbüslerde sermaye ve idare hâkimiye
tini mahdut sayıda özel kişilere bırakmak yoluna 
gidilmiyecektir.» tarzında bir hükmün Plân ta
sarısına eklenmesini teminen, işbu önergemizin 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince 
işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Senato Grupu adına 
Van Artvin 

Ferid Melen Fehmi Alpaslan 
Konya 

Muammer Obuz 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın İsmet Sezgin. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen

dim, Sayın Melen, Sayın Alpaslan ve Sayın 
Obuz'un önergelerindeki espriye, fikre katılıyo
ruz. Esasen 5 Yıllık İkinci Kalkınma Plânı
mızın komisyondaki müzakerelerinde bu konu 
görüşülmüş kamu yararının gerektirdiği ahvalde 
karma teşebbüslere gidileceği ifade edilmiştir ve 
bu Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Şimdi 
sayın senatörlerin bu konuda takdim etınis bulun
dukları önergeler plânın fikrine uygun bulun
duğu cihetle iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler.... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Başka bir önerge var okutuyorum 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Plân tasarısında petrol konusunda aşağıdaki 

esasların yer almasını teminen işbu önergemizin 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince 
işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz : 

1. «Halen yürürlükteki mevzuatta yer alan 
ve petrolle ilgili kamu sektörü kuruluşlarının bu 
alandaki çeşitli faaliyetlerini smırlıyan bütün 
hükümler kaldırılacaktır. 

2. Bu kuruluşların petrol üretimi, tasfiyesi 
ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerinin bir elden ida
resi için gereken tedbirler alı nacaktır. 

3. Memleketimizde petrol alanında faaliyette 
bulunan yabancı şirketlerin arama ve üretim faa
liyetlerinde iyi niyet kurallarına aykırı hareket
leri kanuni usulüne güre tesbit edildiği takdirde, 
bu şirketlere verilmiş olan ruhsatlar, ruhsat süre
sinin sona ermesinden önce iptal edilecektir. 

4. Memleketimizde petrol alanında faaliyette 
bulunan yabancı şirketlerin vergi mevzuatı, kam
biyo ve kâr transferi konuları ile Devlet payı 
konusu gibi alanlarda istifade etmekte bulunduk
ları ve milletlerarası tatbikat bakımından dahi 
imtiyaz sayılabilecek olan hakları, yurt menfa
atlerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenecek
tir. 

5. Yabancı şirketlerden alman petrol ve pet
rolle ilgili ürünlerin, milletlerarası piyasada 
mevcut en elverişli şartlara göre sâtınalmması 
hususu devamlı olarak takibedilccektir. 

6. Yabancı petrol ithali, ancak, memleket 
dâhilinde ve özellikle T. P. A. O. tarafından üre
tilen petrolün iç tüketimi karşılamaması takdi
rinde mümkün olacaktır. 
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7. Kamu sektörüne dâhil kuruluşlar, petrol 
ve petrolle ilgili ürünler ihtiyaçlarını öncelikle 
T. P. A. O. da ve memleket dâhilideki üretim
den karşılıyacaklardır.» 

Güven Partisi Senato Grupu adına 
Van Artvin 

Ferid Melen Fehmi Alpaslan 
Konya 

Muammer Obuz 

BAŞKAN — Komisyon! Plân Karma Ko
misyonu Başkanı Sayın İsmet Sezgin, buyu
runuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; sayın senatör
lerin önergeleri genel hatlariyle bugün Hü
kümetçe ilân edilen plân ve tatbikatın tedbiri 
niteliğinde plâna dercedilmesini öngörmekte
dir. 

Muhterem senatörlerin önergelerinin 3, 5, 6, 
ve 7 nci maddeleri bugün Hükümetçe uygula
nan tedbirlerdir. Ve halihazırda uygulanmakta 
olan tedbirlerin uygulanmıyormuş hissi serile
rek plâna dere e dilmesi yarinde olmıyan bir hu
sus olmak gerekir 1 nci ve 4 ncü maddeleri 
üzerinde komisyonumuz da durmuş 1 nci ve 
4 ncü maddelerin bir tedbir olarak eklenmesi 
hususunda komisyonumuzda mutabakata var
mıştır. Bu maddeleri kapsıyan bir yeni metin 
hazırlamış bulunuyoruz komisyon olarak. Bu 
metni okuyacağım. 

«Petrol mevzuatı millî menfaatlerimiz göz 
önünde tutalarak süratle gözden geçirilecek ve 
hu anlayış içinde özellikle kamu kuruluşla
rının çalışmalarını engelliyen tatbikat ve mev
zuat yeniden düzenlenecektir.» 

Sayın Melen, Sayın Alparslan, Sayın Oğuz 
arkadaşlarımızın önergelerinde bahis buyurduk
ları hususlardan dalha geniş bir kapsamdaki bu 
önergemize yani bu yeni şekle itibar edecek
leri kanısındayız. Bu yeni şekle itibar ettikleri 
takdirde sayın senatörler bu bizim biraz önce 
oku'duğumuz şekliyle kaibul edeceğimizi saygıla
rımızla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümett. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, Hü
kümet adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nımız bu konuda Senatoya izahat vereceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı, Tüzük ifadesidir efen
dim. Lütfen kısa ve veciz konuşunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) 
—• Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Me
len, Sayın Alparslan ve Sayın Obuz'un Başkan
lığa takdim etmiş oldukları önergeyi tetkik et
miş bulunmaktayız. Önergede bahis konusu hu
susların hemen tamamına, prensibolarak, iştirak 
ettiğimizi ifade ötmek isterim. Esasında tatbi
katımız önerge muhtevası istikametinde aynen 
cereyan etmektedir. Petrol Kanununun tadili 
ve Millî Petrol kanunu tasarısının Yüce Meclis
lere takdimi için gerekli çalışmalarımız uzun 
zamandaılberi bitmiş bulunmaktadır. Millet 
Meclisinde teşkil edilmiş bulunan Araştırma 
Komisyonunda da arz ve izah ettiğim üzere bu 
kanun tasarısını fililıal Yüce Meclislere sevk 
etmememizin tek sebebi, Araştırma Komisyonu
nun mesaisinden de intihaen faydalanma imkân
larını düşünmek suretiyle rövize edilmesi gere
ken husus varsa bu kıymetli mesaiden istifade 
ederek derhal Yüce Meclislere takdim etmektir. 
Bu suretle önergenin birinci maddesinde yer 
alan husus hazırlamış bulunduğumuz tasanda 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

İkinci maddesi bakımından, İkinci Beş Yıllık 
Plânda hüküm vardır. Kuruluşların tekelden 
idaresi bir Holding şirketi şeklinde düşünül
mektedir ve bunun hazırlıkları da Bakanlığı
mızda yapılmaktadır. 

Gene tasarının 3 ncü maddesinde mevcut 
hususda da mâruzâtta bulunmak istiyorum: 
Türkiye'de ilk defa bir yabancı şirketin Pet
rol Kanunundaki mükellefiyetlere riayet etme
miş olması sebebiyle 5 nci bölgede almış bulun
duğu Petrol arama ruhsatı, (Klârk) şirketinin 
arama ruhsatı, Bakanlığımızca iptal işlemine 
tabi tutulmuş ve hazırlanmış bulunan Bakanlar 
Kurulu kararnamesi Cumhurbaşkanlığının tas
dikine arz edilmiş bulunmaktadır. (Bravo sesle
ri, alkışlar). Ayrıca, gene mükellefiyetlerini 
yerine getirmediği tesıbit edilmiş bulunan iki 
şirketin de, kanun hükümlerine uygun olarak, 
ruhsatlarının iptali muamelesi tekemmül et
mektedir. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde 
Bakanlar Kuruluna sevk edilecek seviyeye gel
miş olacaktır. (Bravo sesleri). 
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Önergenin 4 ncü madesin.de bahis konusu 
olan hususlara iştirak etıtiğimizi arz etmek isti
yorum. Hazırlanan kanun tasarısında bu husus
ta hükümler vardır. 

5 nci maddede, «yaibancı şirketlerden alman 
petrolle ilgili ürünlerin milletlerarası piyasa
da mevcut en elverişli şartlara göre satmalın-
ması hususu devamlı olarak takibedilecektir» 
hükmü de tatbikatta aynen cereyan etmekte, 
petrol şirketleriyle bu bakımdan devamlı ola
rak müzakere yapılmaktadır. 27 Haziranda il
gili petrol şirketleriyle, nihai olarak, Bakan
lık seviyesinde benim başkanlık edeceğim bir 
toplantı tertibedilmiş bulunmakta ve bu konu 
da iktisadi kurula götürülmesi gereken iki me
selede hazırlanarak İktisadi Kurula takdim edi
lecek hale ifrağ edilmiş bulunmaktadır. 27 Ha
zirandaki toplantıdan sonra İktisadi Kurula bu 
kouular götürülecek muktazi, millî menfaatlere 
uygun karar istihsal edilmiş olacaktır. Önerge
nin 7 nci maddesinde, baihis konusu husus esa
sen Başbakanlığın çeşitli tamimleriyle gerçek
leştirilmekte ve takibedilmektedir. Bu suretle 
önergenin 7 nci maddesi filhal tatbik edilmek
te bulunan konular bakımından Hükümet tat
bikatına aykırı bir tarafı yoktur. Mevzuatta 
yapılması lâzımgelen tedbirleri de aynen dü
şündüğümüzü ve hazırlanan kanun tasarısın
da buna ait hükümlerin derpiş edilmiş bulundu
ğunu, bu suretle Plân Komisyonu Başkanı Sa
yın İsmet Sezginin ifade buyurduğu gibi ve 
önerge sahiplerinin üzerinde her halde mutabık 
olacaklarını ümidettiğim şu formülün İkinci 
Beş Yıllık Plân metnine dere edilmesi hususun
da Hükümetin de mutabık olduğunu arz ede
rim. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Güven Partisi Adına Sayın 
Fehmi Alparslan. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPARSLAN 
(Artvin) •— Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım, Türkiye'nin bir büyük millî meselesine ta
allûk eden petrol konusunda Güven Partisi 
grupu olarak takdim etmiş olduğumuz öner
genin cidden büyük isabet kaydettiğine hep be
raber şahidolduk. Sayın Plân Karma Komisyo
nu Başkanının ve Hükümet adına görüşme ya
pan Sayın Enerji Bakanının burada verdikleri 
izahat cidden memleketin umumi dâvalarını, 
mesele çıkarma zihniyeti içinde görmiyen her-

I keşi memnun edecek mahiyettedir. Bu itibarla 
kendilerine grupum adına bilhassa teşekkür 

I ediyorum. 
I Aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin elbette bir 

petrol dâvası vardır ve Türkiye'nin Petrol dâ
vası herşeyin üstünde, Türkiye'nin ihtiyacı 
olan petrolünü temin etme davasıdır. Hemen 
anun arkasından da Türkiye'nin millî petrol
lerini korumak ve onu hergün yapabildiğimiz 
nisibetinde geliştirmek. Bu mevzuda memleket
çi görüşle, vatansever duygularla hareket eden 
insanların nasıl bir araya gelebildiklerini bu 
sefer takdim etmiş olduğumuz önerge üzerinde-

I ki görüşmelerle huzurunuzda tesbit etmiş bu-
I lunuyoruz. 

Bu vesile ile şunu arz etmek isterim bilhassa 
meseleleri basına aksettirmede bâzı görüş ayrı-

I lığına giden elemanlara demek ki, vatanın mil
letin, memleketin yüksek menfaatlerinin müna
kaşa edildiği noktada eğer fikirlerde beraber
lik olursa «illâ da ben senin paralelinde görün-
miyeceğim onun parelelinde görünmiyeceğim 

I diye bir aykırılık ifade eden tutuma gitmek 
yerinde olmuyor. Bazan iki kuruluş, bazan bü
tün kuruluşlar aynı nokta üzerinde vatansever 

I duygulariyle bir araya girebilmektedirler. 
I Sayın Komisyon Başkanının ortaya koyclu-
I ğu takriri aynen benimsemek suretiyle önerge-
I mizi bu şekliyle geri aldığımızı saygılarımla arz 

ederim. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Önergenizi geri aldınız, ancak 

I Komisyon Başkanının kürsüden okuduğu şek-
I 1in ve ibarenin plâna girmesi hususunu oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
J miyenler... Kabul edilmiştir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu ibarenin aynen 
plâna girmesi lâzımdır. 

1 BAŞKAN — Bu ibarenin, Komisyon Başka-
I mnm okuduğu ibarenin, plâna aynen girmeisini 

oylarınıza arz; ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Haydar Tunçkanat'ın, önergesini oku-
I tuyorum. 

Cumihuriyet Senatosu Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı IV ncii 

Bölüm, 140 nci sayfadaki, parantejz içinde; 
(İmam Hatip okulları dâhil) (İmam Hatip 

I okulları hariç) ibarelerinin aşağıdaki sebepten 
çıkarılmasını teklif ederiz. 
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•Gerekçe : Lise seviyesindeki teknik ve 
meslek okullarından gelen öğrencilerin, yüksek 
okullara sadece kendi alanlarında devam etme
leri plân da öngörülürken İmam Hatip Okulu 
mezunlarına bir imtiyaz olarak, yüksek öğreti
min bütün dallarına devamlarının öngörülmesi, 
Anayasamızın lâiklik ilkesiyle ve ayrıca tevhidi 
tedrisat kanunu ile çelişme halindedir. 

İnsan açığı gerekçesiyle diğer okulların yük
sek öğrenime devamı sınırlanırken, o dallardan 
daha çok insan gücü açığı olan aydın din ada
mı boşluğunun doldurulması için, İmam Hatip 
okulu mezunlarının da kendi dallarında yüksek 
öğrenime devamları zorunludur. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Vehbi Ersü Haydar Tunekaııat 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — İş
tirak etmiyoruz efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Önergeye iştirak etmi
yoruz. Yalnız arkadaşımın bir endişesine bir 
ferahlık verecektir. Bu mevzuda plânda gerek
li tedbirler vardır. Bu itibarla iştirak etmediği
mizi beyan ederim. 

• BAŞKAN — Takrir sahibi Sayın Tunçka
nat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, plânın içerisinde gayet küçük 
-gibi görünen bu konuyu huzurunuzda biraz teş
rih etmek isterim. Bu önemli konu üzerinde 
hepimizin dikkatle eğilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Beş Yıllık Plâ
nın .140 ncı sayfasında aynen şöyle denmekte
dir: Öğrencilerin (İmam - Hatip okulları dâ
hil) Yüksek öğretime devam imkânı sağlana
caktır. Buna bir itirazımız yoktur. Elibetteki, 
sağlansın. Bu Anayasanın 21 nci maddesine de 
uyar. Bu okullardan gelenlerin (İmam - Hatip 
okulları hariç) yüksek öğretime sadece kendi 
alanlarında devam etmeleri, yani bunlar diğer 
meslek ve sanat okullarından gelenler sadece 
kendileriyle ilgili yüksdk okullara devam ede
bilecekler. Üniversitenin her dalına giremeye
cekler. Fakat İmam - Hatip okullarından me
zun olanlar üniversitenin her tarafına gire-
•bilecekler. Buna da sehep ne imiş? Diğerleri 
için plânın öngördüğü sebep şu imiş. Diyorlar 

ki, kendi alanlarında devam etmeleri insan gü
cü açıkları sehebiyle zorunludur. Yani, o sa
hada insana ihtiyacımız var. Şimdi burada ay
dın din adamı yetiştirmek için senelerdir söz 
edilir, aydın din adamı sahamız, gücümüz dol
muş mu dur ki, bugün artık bunlar üniversitenin 
üst sınıflarına geçecek, diğer sınıflara bu hu
susta bir hak tanımadan bunlara tanımanın bir 
haklı gerekçesini bulmak mümkün değildir. 
Niçin bugün İmam Hatip okulu açıyoruz arka
daşlar? Köylere imam yetiştirmek için, cami
lere imam yetiştirmek için açıyoruz. Şu halde 
bunlar köylere gitmedikleri için, aydın din 
adamları köylere gitmedikleri için, eğer onlar 
şehirlere doğru akıyorlarsa, köylere gönderile-
ıniyorlarsa şu halde ne yapmak lâzım? Köyle
re gönderme çarelerini düşünmek lâzımdır. Bun
lar Plân hedefleri ve stratejisine de aykırıdır 
muhterem arkadaşlarım, Plânın 18 nci mad
desi hedef ve stratejileri kısmında söyle di
yor; 18 nci maddenin son paragrafında «fert
lerin temel eğitimi üstünde Devletçe sağlanan 
çeşitli eğitim imkânlarından istifadeleri fırsat 

eşitliği ilkelerine göre düzenlenecektir.» Nere
de kalıyor arkadaşlar fırsat eşitliği? Diğer 
üniversitelere girebilecek olan daha doğrusu 
sanat ve meslek okullarından mezun olan diğer
leri ne yapacaklar? Onlar sadece kendi branş
larında devam edebilecekler, imam - hatip okul
larına devam edecekler ise, üniversitenin b ait an 
dallarına devam edeceklerdir. Kısaca bunun 
anlamı şudur arkadaşlarım; köye imam yetiştir
mek için açtığımız bu okul ve sonunda yetiştir
diğimiz insanlardan vali yapacaksınız, kayma' 
kam yapacaksınız. Bu Tevhidi Tedrisat Kanu
nuna da aykırıdır. Onun da maddesini her hal
de Sayın Bakan ve Komisyon Başkanı benim 
kadar bilirler. Onu da müsaadenizle huzurunuz
da okuyacağım. «Maarif Vekâleti yüiksek Di
yanet mütehassısı yetiştirmek üzere darülfünun
da bir (İlahiyat Fakültesi) tesis ve imamet, hi
tabet gibi hidematı ilmiyenin ifası, vazifesi ile 
mükellef memurların yetiştirilmesi için de ayrı 
m ekt epl er küs a d e d e c e ktir.» 

Demek ki, maksat bu. öbür taraftan bunla
ra üniversiteye her dalında tahsile devam et
mesi için diğerlerine tanımadığrmız bir hakkı 
verirken acaba neye dayanıyoruz. Hangi ge
rekçe ile? Bunların izahı mümkün değildir. 



O. Senatosu B : 76 22 . 6 . 1967 O : 1 

Sonra arkadaşlar bir dedikodu daha dolaşı
yor. Çok rica ederim bunu da dikkatlerinize 
arz ediyorum, bundan evvel gönderilmiş olan 
müsvedde halindeki plânlarda bu sayfa kesilmiş
tir sonra bantla yapışitıırlmıştır. Bunun da plân 
heyeti umumiyesi tarafından Yüksek Plânlama 
Kurulundan geçmeden buraya ayrıca ve bilâha-
ra konmuş olduğu zikredilmektedir. Bu husu
sun da istirham ederim, açıklanmasında fayda 
vardır. 

Ben sözlerimi şu şekilde tamamlıyorum ar
kadaşlar. Bu 140 ncı sayfadaki, öne sürdüğü
müz şu hususlar, Komisyon Başkanının bundan 
evvelki önergede söylemiş oldukları gibi plânın 
bütünlüğünü bozacak şekilde değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, bir dakika 
bir hususa işaret ettiniz. Bir bant yapıştırıldı 
'dediniz, bu hususun açıklanmasını Hükümetten 
mi istiyorsunuz, Komisyondan mı? 

HAYDAPv TUNÇKANAT (Devamla) — Hü
küm etten istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümetten, peki. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 

Şimdi efendim, bu hususu da açıkladıktan sonra 
sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. Eğer, Beş 
Yıllık Plânda şu husus bugün huzurunuza gel
diği şekilde kabul edilecek olursa, bu Anayasa
mızın 21 nci maddesine aykırıdır. Ayrıca Ana
yasamızın eşitlik prensiplerine, ilkelerine aykı
rıdır. Ayrıca, lâiklik ilkesine aykırıdır. Ayrıca 
Tevhidi Tedrisat Kanununa aykırıdır. Ayrıca, 
plân st alt e j isi ve hedeflerinin 18 nci maddesin
deki fırsat eşitliğine aykırıdır. Bunları daha 
fazla teşrih etmek istemiyorum. Bunun altında 
eğer gizli bir sebep yoksa, görüşümüzü izah 
etmeye çalıştık. Her hangi bir dayandığı ' ge
rekçesi yoktur. Bu hususun, verdiğimiz takri
re iltifat etmek suretiyle, kaldırılmasını istir
ham ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Yalnız divanımızın mühim gör
düğü bir husus olduğu için arz ediyorum bir 
isnat vakıdır, bir açıklama istenmektedir. Bu 
hususta Hükümete söz veriyorum. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
SEYFİ ÖZTÜSK (Eskişehir Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, eski metinde 81 nci sayfa 
olacak ki, yapıştırılmış dediği bu kısım Yük
sek Plânlamada görüşülmüştür. Eskisi aynen 

muhafaza edilmiştir. Aynı konuda Plân Karma 
Komisyonunda da itirazlar yapılmış, orada da 
açıklama yapıldı. Sonradan ilâve edilmiş bir 
madde yoktur. Aynı madde ilâve edilmiş, yani, 
doğrudan doğruya eski kısım bir matbaa hatası 
olarak çıkarılmış, bu kısım daha düzgün ifade-^ 
lerle metne katılmış. Ondan sonra bu Yüksek 
Plânlamada görüşülmüş, tasdik edilmiş ve Mec
lislere sevk edilmiştir. 

BAŞKAN — Evet, takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir efendim. 

Şimdi Tabiî üyeler tarafından verilen tat-
rirler vardır, bunları sırası ile okutuyorum : 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısı ikinci bölüm 10 ncu 

madde (78 nci sayfasında) 5 nci bendinin bi
rinci cümlesi olan; 

«İkinci Beş Yıllık Plân döneminde imalât 
sektörü gelişiminin uzun vâdede esas olarak 
özel sektöre bırakılmasını sağlayıcı bir politi
ka izlenecektir.»' 

ibaresinin stratejinin kanma •ekonomiyi esas 
kalbul eden hükmü ile çelişme halinde olduğu 
için plân metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Tabiî Üyeler 
Suphi Gürsoytrak Mucip Ataklı 
Muzaffer Yurdakuler Fahri Özdilek 

Suphi Karaman Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı İsmet 
Sezgin. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Tunçka
nat ve arkadaşları İkinci Beş Yıllık Plânda 
imalât sanayii sektörünün uzun vâdede, özel 
sektöre devrinin düşünüldüğünü ifade ederek 
bunun karma ekonomi anlayışı ile bağdaşmı-
yacağı noktası üzerinde durmakta ve plân met
ninden bu ibarenin çıkarılmasını istemektedirler. 

Muhterem senatörler, plân stratejisi dokü
manında karma ekonomi düzeninin uygulanaca
ğı ifade edilmektedir ve bu doğrudur. Yüksek 
malumlarınızdır, plân stratejisi dokümanı sa
dece İkinci Beş Yıllık Plânı kapsıyan bir do
kümandır. Plân metninde ise uzun vâdede ima
lât sanayii sektörünün özel sektöre devredile
ceği öngörülmektedir. Yani perspektif, plân 
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stratejisini ifade eden sadece İkinci Beş Yıllık 
Plân dönemi olan beş yıl değil, perspektifi, 
beş yıldan daıha uzam vadeli, daıha uzun süre
de imalât sanayii sektörünün özel sektöre devri 
düşüncesini getirmektedir. Yani böylelikle şu
nu arz etmek istiyorum. Plân stratejisi dokü
manı ile ve plân metni arasında her hangi bir 
çelişme bahis konusu değildir. Kaldı ki, muh
terem senatörler karma ekonomıi .sanayide Dev
letle özel sektörün müşterek hareket etmesini 
icaibettirir. Sanayi sadece imalât sanayimden 
ibaret değildir. Takrir sahibi sayın senatörler 
de ifade edeceklerdir. Sanayi denince, aklı
mıza enerji, madencilik ve imalât sanayii gelir. 
İkinci Beş Yıllık Plân uzun vâdede imalât 
sanayii sektörünün ancak özel sektöre devrini 
öngören bir düşünce sistemi içerisinde maden
ciliği ve enerjiyi özel sektöre devri düşünme
mektedir ve böylelikle karma ekonomi kuralla
rına aykırı bir hail de mevcut değildir. Bu 
sebeple bu mâruzâtımızın ışığı altında zannedi
yoruz sayın önerge sahipleri önergelerini geri 
alacaklardır. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, komisyon başkanının hitabı 
oldu. Kendilerini dinlemek isterim. Önergele
rini geri alırlarsa fikir beyan etmiyeceğim. 

[BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Gürsoy-
trak. Efendim, bu meseleler zaten geniş ölçü
de görüşülen meseleler olduğu için, gayet kısa 
konuşulmasını rica edeceğim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın senatörler, önergemiz isabetlidir ve yerin
dedir. Şöyle ki; Anayasamız Devlete birtakım 
sosyal hizmetler yapmak vazifesi vermiş ve bu 
meyanda Türk ekonomisinin gelişmesi için za
ruri olan altyapıyı geliştirmesini de emretmiş 
bulunmaktadır. Devlet bu vazifelerini yapabil
mek için malî kaynak temin etmek mecburiye
tindedir. Malî kaynağı ise Devlet genellikle 
üç yerden temin eder : 

1. Vergiler yolu ile, 2. Tasarrufçu kamu 
müesseseleri eli ile. Yani, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Emekli Sandığı gibi. Üçüncüsü de 
üretıgen alanlarda İktisadi Devlet Teşekkülle
rini çalıştırmak suretiyle. Anayasamızın 53 ncü 

maddesinde ekonomiyi hızlandırmak ve malî 
kaynakları geliştirmek vazifesini hassaten 
Devlete yüklemiş bulunmaktadır. 

Şimdi, karma ekonomi anlayışına göre, 
stratejide her iki ekonomi yanyana bulunacak 
ve ekonominin hızlı olarak gelişmesini temin 
edecek şekilde faaliyete geçirilecek deniyor ki, 
bu kısımda beraberiz. Tatbikat kısmına geldi
ğimiz zaman plânda uzun vâdede Devlete bir
takım üretıgen alanlarda daha büyük faaliyet
lerde bulunmak imkânını kamu sektörü için, 
önlemekte mâni olmakta. Ya nasıl oluyor? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Yal
nız ve sadece imalât sanayiinde ve uzun vâ
dede. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkanıım, müsaade ederseniz, bugüne kadar 
başladığınız yatırımlara devam edin, rantabl 
olmak ihtiyacını hissettiğiniz zaman size yine 
müsaade vereceğim, biraz genişliyebilirsiniz. 
Ama yeni birtakım yatırımlar yapmak gerekir
se size müsaade etmiyeceğim, siz imalât sana
yiinde çalısmıyacalksınız; imalât sanayiinde 
hassaten özel sektör çalışacaktır, demektedir, 
plân metni. Sayın Komisyon Başkam da başmı 
sallamak suretiyle bu görüşü teyidediyor. İşte 
ayrıldığımız nokta buradadır. İmalât sektörü 
nedir? Arkadaşlar plâna baktığımız zaman 
petrol sanayii, çimento sanayii, Sümerbank 
faaliyetleri gibi bugün Devlete, harb sanayii, 
maden ve enerji sanayiinin dışındaki bütün ge
lir sağlıyan faaliyet alanıdır. Eğer biz bura
da Devlete munzam yatırım yapmak imkânını 
vermiyecek olursak Devletin malî kaynak geliş
tirme zaruretini önlemiş oluruz. 

Ayrıca burada bir nokta daha var arkadaş
larım, yalnız Devletin malî kaynak elde etme
sine mâni olmak hükmünü koymuyor bu ifade, 
diyor ki, antiparantez ileride bu sahada çalışan 
bütün müesseseleri de özel sektöre devretmeyi 
öngörüyorum, demek istiyor. Çünkü Devlet, ka
mu sektörü burada yatırım yapmıyacaktır. 
Özel sektör yapacaktır. Uzun vâdede de özel 
sektöre devredecektir. O halde bundan sonra 
burada kamu sektörünün faaliyette bulunaca
ğını temin edici bir hüküm taşımamaktadır. İş
te bu sebeplerden dolayı Devletin muhtacol-
duğu malî kaynakları geliştirmeye mâni ol-



O. Senatosu B : 76 22 . 6 . 1967 O : 1 

duğu, süratli ve hızlı bir kalkınmayı temin et
mesine aykırı bulunmasından dolayı, bıı hük
mün plân metninden çıkarılmasını arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
•SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Sayrn Başkanım, bir kanuni icabı yerine getir
mek için arz ediyorum. Bu takrire plânın bü
tünlüğünü bozacağı için katılmadığımızı zapta 
dere etmek için bu mâruzâtta bulunuyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Diğer takriri oku
tuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısının I I nci bölümün 

10 ncu maddesinin 5 nci bendinin son cümlesi 
olan, 

«Bunun yanında kamunun yeniden girdiği 
sanayi alanlarında özel teşebbüsün katkısını 
sağlamak için karma teşebbüsler tercih edile
cektir» ibaresinin, tartışmalar esnasında açık
lanmış bulunan sebeplerden ötürü, plân metnin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tahiî Üyeler : 
Suphi Gürsoytrak 
Mucip Ataklı 
Muzaffer Yurdakuler 
Fahri Özdilek 
Kâırpl Karavelioğlu 
Suphi Karaman 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Komisvon kntıhvor mu efendim 
PLÂN KAKMA KOMÎSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Avdın Milletvekili) — Savın 
Başkanım 36 numaralı önerge ile bu konu soru
şulmuş ve önerge tarafımızdan kabul edil.nişti. 
Sanırım sayın önerge sahipleri önergelerini geri 
alacaklardır. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Aynı 
maksat hâsıl olduğu için önergemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Önerge geri 
alınmıştır, efendim. 

Bir başka takriri okutuyorum efendim. 

CumTmrîvpt Senatosu Başkanlığına 
Hemen üstündeki paragrafın d ^ m ola-ı mü

şahede ve m a-n ti Sı ve hemen altındaki maddede 
ifade edilen fikirlerle çelişme halinde olduğun

dan, bölüm II , 13 ncü maddesinin (a) fıkra
sının 2 nci bendinin son paragrafının me
tinden çıkarılmasını ve yerine, 

«Bu maksatla, başlıca mal ve hizmet fiyat
ları plân hedeflerine uygun olarak tanzim 
edilecektir» cümlesinin konulmasını arzu ve tek
lif ederiz. 

Tabiî Üyeler : 
Suphi Gürsoytrak 
Mucip Ataklı 
Muzaffer Yurdakuler 
Fahri özdilek 
Kâmil Karavelioğlu 
Suphi Karaman 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

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

BAŞKAN — Sayın İsmet Sezgin, Komisyon 
Başkanı. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; Sayın Gürsovtrak, 
Ataklı, Yurdakuler ve arkadaşlarının önerge
leriyle «bu maksatla başlıca mal ve hizmet fi
yatları plân hedeflerine uygun olarak tanzim 
edilecektir» cümlesinin konulmasını öngörmek
tedir. Yani başlıca mal ve hizmet fiyatlarının 
plân hedeflerine uygun olarak tanzim edileceği 
hükmünün konulmasını öngörmektedir. 

Savın senatörler, 
Karma Komisyonumuzda da bir sayın üye 

hafızamız yanıltmıvorsa bizi Savın arkadaşı
mız, avnı mahivtte bir 'Önerse takdim etmiş
lerdi. Bu önerge Komisyonda reddedildi. 
Şimdi bu önergenin kabulü halinde : Ya
ni «Başlıca mal ve hizmet fiyatları plân hedef
lerine uvgun olarak tanzim edilecektir» ibaresi 
kabul edildiği takdirde muhterem senatörler ser
best piyasa ekonomisinin yerine, güdümlü bir 
ekonomiyi getirmiş olacağız. Serbest piyasa 
ekonomisinde başlıca mal ve hizmet fiyatlarının 
plân hedeflerine dahi olsa uvgun olarak dü
zenlenmesine imkân yoktur. Bu önergeyi kabul 
ettiğimiz takdirde serbest pivasa ekonomisinden 
uzaklaşacak güdümlü bir ekonomive gidileceği 
gibi demokratik plândan da uzaklaşma zorun-
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da kalacağız. Yani merkezî bir plânın icabını 
yerine getirmiş olacağımız çok açık bir gerçek
tir. Güdümlü bir ekonomi getirecek ve demokra
tik plân yerine merkezî bir plânı âdeta geti
recek nitelikte gördüğümüz bu önergeyi plânın 
bütünlüğünü bozacak nitelikte kabul ediyor ve 
iştirak etmediğimizi arz ediyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, demokratik bir plân fikri için
de önergedeki muhtevayı kabule imkân yoktur. 
Plânın bütünlüğünü, amaçlarını ortadan kaldırı
cı nitelikte temel felsefe ayrıntısında oldu
ğundan iştirak etmediğimizi beyan ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, ilâve edece
ğiniz bir şey var mı efendim? 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Gayet 
tabiî efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Gürsoytrak. 
ıSUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler, önergemizde gerek Karma Komis
yon Başkanının gerekse Hükümet temsilcisi
nin, görüşlerini teyideder istikamettedir. Yal
nız şümul bakımından biraz fark vardır, şöyle 
ki; kendi plânlarında ifade ettikleri gibi fiyat 
teşekküllerinde zaruretler olduğu takdirde 
Hükümetin bu temel mallarına müdahale et
mek suretiyle fiyat teşekkülünü öngördüklerini 
kabul etmiş bulunuyorlar. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Avdın Milletvekili) - Kıtlık
ları aksettirmemek halinde... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Doğru 
tahakkuk ettiği takdirde... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. Lütfen 
devam edin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bunu 
sarahaten ifade ediyor. Biz de diyoruz ki, kıt
lıkları aksettirmemek gibi görüş doğ-ru bir gö
rüş, yalnız zorunluklar halinde değil, eğer bü
yük iddiaları olan bu plânı başarıva götürmek 
istiyorsak bütün mal ve hizmetlerin fiyatla
rını ^başlangıçtan itibaren tanzim edersek ba
şarı şansı daha çok olur. işte önergemizde 
teklif ettiğimiz husus budur. Burada merkezî 
plân, demokratik plân gibi birtakım sözler ile 
bunun ilgisini göremedim ve bunu ifade eden 
arkadaşlarıma da doğrusu yakıştıramadım. Ma

dem plânda zorunlu gördüğümüz zaman müda
haleyi öngörmek normal ve demokratik de baş
langıçtan itibaren bunu öngörmek antide
mokratik midir? Doğrusu bu anlayışı anlamak 
bizim için mümkün görülmemektedir. 

Tahmin ediyorum, meseleyi net olarak huzu
runuza serdim. Eğer, daha evvelki görüşmelerde 
finansman bakımından büyük güçlükleri olan 
bu plânın başarıya ulaşmasını istiyorsak bu 
hükmün metne girmesini zaruri görüyoruz. 
Takdir ederseniz plâna büyük bir hizmet sağla
mış olacağız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Efendim, dün müessif bir kaza sonunda vefat 
eden Sayın Adana Milletvekili Sabahattin Bay-
bura'nm cenazesi bugün saat 15,00 te Meclisin 
önünden geçirilecektir. Bilgilerinize arz olunur. 

Takriri okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özel öğretim kurumları, düşük nitelikte hiz

met sağlamaları, insangücü politikasını bozucu 
ve neticede istihdam sorunları doğuracak ka
pasiteler yaratmaları bakımından, tüm eğitim 
sistemini bozucu bir gelişme göstermektedirler. 

Üniversiteye veya başka kamu yüksek okul
lara girebilecek bilim seviyesini tutturamıyan 
varlıklı aile çocuklarının devam ettiği özel 
okullarda, randımanın muadili kamu okullardan 
daha yüksek gösterilmesi ayrıca endişe verici
dir. 

Plânda bütün sektörlerde ve her kademeden 
okullarda insangücü ihtiyacına göre alınacak 
öğrenci kapasiteleri tâyin edildiği halde, özel 
yüksek okullar için böyle'bir plânlamaya gi
dilmemiştir. Memleketin ihtiyacı olsun veya ol
masın, har hangi bir konuda, alınabilecek bü
tün tedbirlere rağmen, düşük vasıflı eleman 
yetiştiren özel yüksek okulların durumları 
üzerinde durulmak lâzımdır. Plân tehlikeye 
vukufla işaret etmiş fakat etkili bir tedbir ge
tirmemiştir. 

Etkili bir tedbir olmak üzere, Kalkınma Plânı 
tasarısının VII nci bölümünün eğitim (S. 128) 
kısmının 1 nci maddesinin (h) fıkrasının sonu
na «Kamu ve özel yüksek okulların giriş sınav
ları, merkezî bir sistemle yapılır ve girişte aynı 
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ortak bilgi seviyesi aranır» ibaresinin eklen
mesini arz ye teklif ederiz. 

Tabiî Üyeler : 
Suphi Gürsoytrak 
Fahri Özdilek 
Kâmil Karavelioğlu 
Haydar Tunçkanat 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İ^MET SEZGİN (Avdın Milletvekili) — Savın 
Başkanım, 15 ve 38 numaralı önergelerde bu 
konu ile fikrimizi ifade etmiş ve katılmadı
ğımızı arz etmiştik. Bu önergeye de katılma
dığımızı arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Önergenize ilâve edecek bir sö-
ZİFÜİ7 var mı? 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Var. 

' BAŞKAN — Savm Gürsovtrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üve) —Muh

terem arkadaşlarım, plân buçrün özel eğitim 
kurumlarındaki bir hastalığa çok isabetli neş
teri vurmuş; fakat tedbiri aynı cesaretle alıp 
metnin içine sokanıamıştır. 

Burada madem ki, özel eğitim kurumlarından 
mezun olanlar, yahut da kurumlarım hali hazır 
seviyeleri Anavasamızın 21 nci maddesindeki 
özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okul-
lariyle ulaşılması istenen seviyeye uygun olarak 
kanunla düzenlenir der... Yami bu seviyeyi düşü
recek nitelikte olamaz. Oysa ki, plân, hali hazır 
özel eğitim kurumlarının niteliklerinin düşük ol
duğunu ifade etmektedir. Bu düşüklüğü doğuran 
sebeplerin bir tanesi: Bu özel eğitim kurumları
nın çok fazla olması. İkincisi eğitim için yapı
lan yatırımların yeterli olmayışı. Üçüncüsü de 
buraya girişin herkes için serbest olmasından, ya
ni muayyen gelir, seviyesine ulaşmış olanların 
alınması... Ne demek arkadaşlarım? Paralı olan 
kişiler Devletin resmî okullarına giremedikleri za
man paralarına dıayanaraktan özel eğitim kurum
larına girmektedirler. Eğer biz bilgi seviyesinde 
eşitliği sağlıyamazsak, bu okullardan mezun ola
caklarım yarın Türk Devlet hayatında çok bü

yük içtimai yaralar açmalarına sebebiyet verile
cektir. İşte diyoruz ki, şimdiden bu aksaklığı gi
derici, önleyicli bir tedbir getirelim. Nedir bu 
tedbir? Parası olduğu için değil, Devlet yeteri 
kadar okul açamadığı için girecek mektep bula-
mıyan Türk çocukları aynı seviyede yani kamu 
okulları için aradığımız bilgi seviyesinde olmak 
sartiyle bu özel öğretim kurumlarında okuyun. 
Ama bunun başlamgıç bâzı nedir? Kamu sektö
ründe okuyacak olan öğrencilerde aradığımız ni
teliği baslano'iıcta özel öğretim kurumlarında oku-
vacak olan kişilerde de aramamız değil midir ar
kadaşlarım. İşte bizim teklif ettiğimiz husus bun
ları sağlamaya mütedairdir. Eğer oy verirseniz, 
busrün için henüz yarası pek görümmiyen fakat 
ilerde çok büıuik içtimai yaralar açacak olan bir 
derde şimdiden bir çare bulma imkânına sahibol-
muş oluruz. Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmemektedir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyemler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Bir başka takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Beş Yıllık Plânda, «•Eğitimin her kade

mesinin, toplumun en kabiliyetli elemanlarına 
^ ı k tutulmasını sağlamak için yeterlik esasına 
d s vanan seçme usulleri uygulanacağı belirtil
mişti. 

2. Beş Yıllık Plânda da fırsat eşitliği ilkesi 
benimsenmektedir. 

Öte yandan, bölgelerin özelliklerine göre, çe
şitli liselerden mezun olanların bilgi seviyesi ara
sında büvük farklar vardır. Üniversitelerimiz, 
daima liselerden şikâyetçi olmuşlardır. 

Gerek fırsat eşitliği ilkesini uygulamak, ge
rekse, Yüksek öğrenime girecek lise ve dengi 
meslek okulları mezunları arasında yeterli bir 
seviyede beraberlik sağlamak maksadiyle, çeşitli 
olgunluk sınavı ihdasına ihtiyaç vardır. Esasen, 
7 nci Millî Eğitim Şûrası da birkaç ihtisas ala
nında çeşitli olgunluk sınavları ihdası suretiyle, 
ortaöğrenimini tamamlamış gençlere kabiliyet
leri yönünden yüksek okullara devamlarını ka
rara bağlamıştır. 

Çeşitli nedenlerle lise yerine meslek okulları
na girmiiş olan çocuklarımızın, yetenekleri ve bil
gileri elverdiği takdirde yükselme imkânlarına 
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kavuşturulması, toplumda bir huzursuzluk unsu
runu da ortadan kaldıracaktır. 

Plân, bir yandan eğitime fırsat eşitliğini be
nimserken, eğitim kısmı, yüksek öğretimde, 
imam - hatip okullarına imtiyazlı bir yer ver
mekte ve böylece kendi kendisiyle tenakuza düş
mektedir. 

Yutardaki nedenlerle ve bahse konu tenakuzu 
gidererek fırsat eşitliği ilkesini sağlamak için, 
bu paragrafın aşağıdaki şekilde yeniden yazıl
masını arz ve teklif ederim. 

«Lise seviyesindeki teknik ve meslek okulları 
mezunlarımın da, kendi ihtisas alanlarında yük
sek öğretime devam imkânları sağlanacaktır. Ge
rek bu maksadı temin, gerekse bütün ortaöğretim 
ıgörmüş olanlar arasında, yüksek öğrenimin ge
rektirdiği belli seviye beraberliğine varmak için, 
lise mezunlarına ve lise dengi meslek ve teknik 
okullar mezunlarına açık tutulacak çeşitli olgun
luk sınavları sistemi uygulanacaktır.» 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsovtırak Kâmil Karavelioğlu 

FaJhri Özidileik Suphi Karaman 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkan, çeşitli olgunluk sınavı pekçok ba
kımlardan mahzurludur. Zamanınızı almamak 
bakımından arz etmiyorum. Plânın öngördüğü 
sistem üniversitelerde okuyacak çocuklarımızın 
üniversitelerde daha iyü netice almasını sağlıya-
cak bir sistemdir. Plânın getirdiği sistem daha 
değerli bir sistemdir, daha faydalı bir sistemdir. 
Bu itibarla önergeye iştirak etmiyoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak? 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Açık

ça yazılı takririmde.. 
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak'm ilâve ede

ceği bir husus yoktur. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmıiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. Bir başka takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Plânlı kalkınma döneminde en önemli husus

lardan birisi, gayet mıahdudolduğunu bildiğimiz 

kaynaklarımızı, Türkiye'nin öncelikle beklediği 
alanlara tahsis etme zaruretidir. Nitekim strate
ji dokümanında da bu husus kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye'nin eko
nomik ve sosyal ihtiyaçları ve süratli ve dengeli 
kalkınma zorunluklarma göre mevcut kaynakla
rın yatırımlara tahsisinde projeler önemlerine 
göre sıraya konarak öncelikleri belirtilmiştir. 

İstanbul çevre yolları ve boğaz geçiş projesi 
otuzdan yukarı, İskenderun - İstanbul yolu da
ha çok sonraki öncelikleri taşımasına rağmen bu 
plânda öne alınmış olduğunu görüyoruz. 

Türk ekonomisinin dış kaynaklara olan bağ
lardan tamamen kurtulmasının üçüncü plân dö
nemine ertelemediği, ödemeler dengesinin ikinci 
Plân döneminde sağlanamıyacağı ve tarım sek
törünün hava şartlarına bağlı oluşunun devam 
ettiği bir sırada, bu projelere öncelik verilmesi 
karma ekonomi anlayışına olduğu kadar, yurt 
gerçeklerine de aykırı düşer. Ayrıca bölgelerara-
sında denıge anlayışına da aykırıdır. Zira, bu 
projeler İstanbul ve Adana bölgesine yatıranla
rın bu dönemde çak yoğunlaşması sonucunu ver
mektedir. 

Bu sebeplerden d ol avı Ulaştırma - Haberleşme 
bölümü 111 sayfa - 457 deki (C). yatırımları baş
lığının 2 nci paragrafın 6 ncı satırındaki «İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde» yazısından sonra 
İstanbul çevre yolları ve boğaz geçişi projesi, 
İstanbul - İskenderun arasında bir sürat yolunun 
yapımı ve» ibaresinin metinden çıkarılmasını, 
bunlar için ayrılmış bulunan malî kaynakların 
Haran Ovası Sulama Projesine tahsis edilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

TABİİ ÜYELER 
M. Suphi Gürsoytrak Mucip Ataklı 
Muzaffer Yurdakuler Fahri Özdilek 
Kâmil Karıavelioğlu Suphi Karaman 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, Sayın Gürsoytrak, Sayın Ataklı ve Sayın 
Yurdakuler, İstanbul çevre yolları ve Boğaz 
geçişine ayrılan ödeneğin Haran Ovası sulama
sında kullanılmasını öngören bir önerge takdim 
etmiş bulunmaktadırlar. Bu önerge plânın bü
tünlüğüyle çok yakından ilgilidir. Yatırımların 
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sektörler arasına dağılımını değiştirici nitelik
tedir. Sayın önerge sahiplerinin ele aldıkları 
Haran Ovası sulama işi, Fırat ve Dicle Havzası 
plânlamaları adı verilen bir çalışmanın çerçe
vesi içerisinde ve bıı bölgede, yani Haran Ova
sında yeraltı sularının geliştirilmesinin de ön
celikle ele alınacağı ifade edilmektedir. İstanbul 
ve çevre yolları ve Boğaz geçişinin plândan çı
karılması veya çıkarılmaması, veya plâna kon
ması veya konmaması bir mantalite meselesidir 
bir siyasi tercihtir. İhtiyaç görmek veya gör
memektir. Ve bunlar üzerinde münakaşa yapıl
masının doğru olmadığı kanısındayız. Biz Plân 
Komisyonu olarak şöyle bir değişikliğin sek
törler arasındaki yatırım dengesini bozacağı ci
hetle, plânın bütünlüğünü bozacak nitelikte gö
rüyoruz. Buna ayrılan miktarın Haran Ovası 
sulamasında kullanılması fikrine gelince, bu 
konu, Haran Ovası meselesi, Fırat - Dicle Hav
zası çalışmaları çerçevesinde ele alındığını ve 
halihazırda yeraltı sularına öncelik verildiğini 
ifade eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı gerekçeyle iştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak bir ilâveniz 
var mı? 

SUPHİ OÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Yok. 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir, efendim. 

Bir başka takriri okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasamız; demokratik, sosyal ve hukuk 

devleti kurmakla yaşantımıza müdahaleyi ön
görerek prensipler vaz'etmiş ve ekonomisini ta
rıma dayayan memleketim için tarım faaliyetle
rini başıboş bırakmıyarak 18, 37, 38, 41, 42, 51, 
52 ve 131 nci maddeleriyle tarım sektöründeki 
çalışmalara istikamet vermiştir. x\nayasamızm 
52 nci maddesinde; «Devlet halkın gereği gibi 
beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun yara
rına uygun olarak artırılmasını sağlamak, top
rağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini 
ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendir
mek için gereken tedbirleri alır hükmünü koyu
yor. Sıhhatli istatistiklerin tetkikinden, memle
ketimizin tarımsal bünyesini, rahatsızlıklarını 

kolaylıkla tesbit edebiliriz. Tarımsal kalkın
mayı temin için düzensizliklerin, dengesizlikle 
rin giderilmesi, kısaca insan ile toprak arasın
daki münasebetleri tanzim eylemek zarureti 
vardır. Bu münasebetleri Anayasamızın ön/göı 
düğü sosyal adalet ilkelerine uygun ve aynı za
manda topraktan faydalanmayı ve en yüksek 
seviyeye çıkaran bir hukuk düzenine sokmak 
amaciyle Devlet tarafından alınacak bilcümle 
tedbirler manzumesine verdiğimiz «toprak re
formu» adına İkinci Beş Yıllık Plânda yer ve
rilmemiştir. Bugün memleketimizde hiç kimse 
tarım reformu ihtiyacını inkâr etmemektedir. 
Nitekim. Hükümet, programında ve İkinci Beş 
Yıllık Plânda bu deyime yer verilmiştir. An
cak, bu konunun nasıl halledileceğine dair ilke 
ve tedbirler yoktur. Toprak reformunu yapma
dan yani tarımdaki bünyevi bozuklukları, top- ^ 
rak dağılımındaki dengesizlikleri gidermeden 
tarım reformu dediğimiz tarımsal kalkınmanın 
çalışmalarını yapmak mümkündeğildir. Toprak
sız köylünün topraklandırılması için, toprak 
vermeyi zaruri görünce, verilecek toprak bul
mak mecburiyeti öncelikle duyulur. O halde 
Devlet rezervleri ve özel mülk halindeki büyük 
topraklardan kaynak temini ve topraklandırma 
ameliyesini gerçekleştirmek, gerçeklerimize uy
gun Ölçüleri bulmak zorundayız. Anayasamızın 
öngrdüğü prensipler içinde, mülkiyet hakkına 
savgı duygusunu yine Anayasamızın yurttaşla
rımızın insan haysiyet ve şerefine lâyık bir ha
yat sürme hakkı ile dengeleştirmeye ve uzlaş
tırmaya çalışmazsak, Devlet olarak Anayasamı
zın verdiği görevi yapmamış oluruz. İkinci Beş 
Yıllık Plân üzerindeki müzakerelerde yarıcılık 
ve ortakçılık konusunda içine alan insan - top
rak münasebetleri istatistiklere dayanarak or
ta va konmuştur. Bu konuda İkinci Beş Yıllık 
Plânda yeterli ve tutarlı görüşler noksanıdır. 

Bu bakımdan tarımsal reformun temelinde 
yatan toprak reformu için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. Şeklindeki bir tedbire, tarım sek
töründe ve köylü sorunları bölümünde yer ve
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

TABİÎ ÜYELER 
M. Suphi Grürsoytrak Kâmil Karavelioğlu 

Suphi Karaman Muzaffer Yurdaküler 
Haydar Tunçkanat 
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BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, 14 ve 31 numaralı önergelerin 
üzerinde dün ve bugün eni konu durulmuş 
ve fikirler tebellür etmiştir. Diyeceğimiz yok
tur. Katıl mıyacağımızı daha evvel de arz et
miştik. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürsoytrak. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın senatörler bu konuda çok konuşuldu, za
man da geç. Fakat bütün izahlar maksada ma
tuf olmaktan yani gayeye ulaşmadan uzak 
kaldığı için bir kere de biz fikirlerimizi ifa
de etmek zaruretini duyduk. Bugün plânda 
da ifade edildiği gibi Türkiye'de millî gelir 
dağılımında gelirlerine göre ailelerin 1/5 millî 
gelirin % 57 sini, 1/5 i de % 4,5 unu almakta. 
Bu haksız dağılımı doğuran sebeplerden bir 
tanesi de halen Türkiye'de uygulanmakta bu
lunan toprak dağılımından ileri gelmekte
dir. O halde toprak reformu bu yönden za
ruri -olmak mecburiyetindedir. Eğer tarım 
reformu toprak reformu olsaydı iki ayrı te
rim kullanılmazdı. Stratejinin 5o ne i mad
desinde ifade edilen tarım reformu toprak 
reformunu- öngörmekten eok uzaktır. Şöyle 
ki ; topraksız ailelere, çiftçilere toprak da 
ğıtılırken kurutulacak bataklıklardan da is
tifade edilecek denmektedir ve bir fasıl ola
rak. Bu toprağın ne kadar olduğu plâna bak
tığımız zaman 25 000 hektar olduğunu görü
yoruz. Bugün muhterem arkadaşlarım; 309 0O0 
çiftçi ailesinin hiç toprağı yok. Yeteri ka
dar toprak sahibi olmıyanlarla birlikte bü
tün ailelerin yekûnu ise 4 00ü 000 civarında. 
Anayasamız 37 nci maddesi ile değişik tarım 
bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın bü
yüklüğü tâyin edildikten sonra gerisinin top
raksızlara yahut yeteri kadar toprağı ol-
mıyan çiftçi ailelerine dağıtılabileceğini ön
görmüştür. Komisyon başkanı sayın arkada
şımız der ki ; biz de aynı noktadan hareket 
ederek 55 nci maddede buna yer verdik. Şim
di stratejinin 55 nci maddesine baktığımız 

zaman bu hükmün öyle olduğunu görmüyo
ruz. Diyor ki, 55 nci madde, «belirli bir bü
yüklüğün üstünde kalan» neye göre arkadaş
larım, Anayasa coğrafi şartlara göre bir ölçü, 
birim getirmişken stratejide bu kısmın ol
madığını görüyoruz. İkisinin arasında çok bü
yük fark vardır. Bu olmadıkça tarım re
formunda, topraksız ve yeteri kadar toprağı 
olmıyan çiftçi ailelerine toprak dağıtılacağına 
dair olan ve yalnız şu hususlara inhisar eden 
kısım dahi, şimdi okuyacağım, «Devletin hü
küm ve tasarrufunda veya özel mülkiyetin
de olup şahıslara kiralann orman ve mera hu
dutları içindeki bozuk kültür arazilerin ıs
lahı ve bataklıkların kurutulması neticesi elde 
edilen ve belirli bir 'büyüklüğün üzerinde ka
lan veya düzenli işletilmiyen şahıslara ait 
arazilerin istimlâkle veya .alınmaları...» dahi bu 
topraksız çiftçi ailelerinin ihtiyaçlarını karşıla
maktan çok uzak bulunmakta. Oysa ki, top
rak reformunun esas gayesi yalnız bu değil. 
Bugün millî gelirin % 57 sinden fazla alan
lar işlenen toprakların % 61 inden çoğuna da 
sahiptir. İşte bu yaraları giderecek bir hü
küm gerek stretejide gerekse plânda yok
tur. Olmaması hasebiyle Anayasa ile çeliş
me halindedir. Gelir dağılımında adaletsiz-
lileriklei'i giderici yönde değildir. Ayrıca bu 
gelir dağılımındaki hükümdeki, adaletsizliği 
kabul eden plân Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın yaptığı bir önçalışmaya istinadetmektedir. 
O önçahşmadaki görüşleri doğru kabul etti
ğine göre, binaenaleyh, bir kısmını alıp, di
ğer kısmını almamasında doğru ve isabetli bir 
hareket olamaz. 

Bu önçalışma der ki - millî gelir dağılı
mındaki haksızlık böylece ortaya konduk
tan sonra - eğer toprak strüktüründeki, dağı
lımındaki bu haksızlığı düzeltmeden siz tarım re
formunu yapacak olursanız önümüzdeki dönem
de çok daha büyük haksızlıkların doğmasına im
kân ve fırsat vermiş olacaksınız. Bu sebeple ele 
muhterem arkadaşlarım, tarım reformu bu haliy
le, getirilen şekliyle öngördüğü kıstaslarla mem
leketteki gelir dağılımındaki haksızlığı doğuran 
temel, toprak kaynaklarının dağılımındaki ada
letsizliği giderici yönde değildir. Bu bakımdan 
esasen Birinci Beş Yıllık Plân bu haksızlığın gide
rilmesini öngörürken İkinci Plân bundan sarfına
zar etmiştir. Bu bile, her iki plân arasındaki gerek 
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tarım reformu, gerekse toprak reformu anlayışı 
bakımından çok büyük farklar olduğunu ortaya 
koymaya yeter ve artar bile. Binaenaleyh; biz 
burada gerek Karma Komisyon Başkanının ge
rekse Hükümet tem'silcisinin görüşlerine maale
sef katılamıyoruz. Getirilmiş bulunan tarım re
formu Türkiye'nin nüfusunun % 75 inin hayat 
sahasına taallûk etmesi itibariyle meselelerimizi 
halletmekten çok uzaktır. Bu alandaki haksızlı
ğı daha artırıcı ve büyütücü niteliktedir. Bu ku
suru gidermek için toprak reformunun plân met
nine alınmasını zararı görüyor ve ancak bu suret
le Anayasamızın öngördüğü koşullara göre hare
ket edilmiş olacağı kanısında olduğumuzu saygı
larımızla arz ediyoruz. 

BAŞKAN —• Takrir sahibini dinlediniz, tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Tarkir kabul edilmemiştir. Bir 
başka takriri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 

kimya sanayii bölümünün tedbir kısmının sonuna 
aşağıdaki fıkraların ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul 
Halûk Berkol 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

İzmir 
Cahit Okur er 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Ankara 
Turgut Cebe 

Bingöl 
Arif Hikmet Yurtsever 

Trabzon 
Ömer Hocaoğlu 

Ankara 
Yiğit Köker 

İlâç sanayiinde, yabancı sermayeye ancak 
ilâç aktif maddeleri imali ile ilgili kimya sanayii 
için ve yerli gelişmelere engel olmamak kaydiyle 
müsaade edilecek, hazır ilâç yapımında, bunların 
yeni giriş ve genişlemelerine izin verilmiyecek-
tir. Yerli kuruluşları teşvik edici tedbirler uygu
lanacak ve bu kuruluşların memleket ihtiyaçları
na yeter miktarda üretim yaptığı sahalara, ya
bancı serma}7e ilâç üretiminin yayılmasına ruh
sat verilmiyecektir. 

Gerekçe 
İkinci Beş Yıllık Plân hedefleri ve strateji

sinin 37 nci maddesi; «Özel yabancı sermayenin 
Türk müteşebbisinin teknik bilgi, tecrübe ve ser
maye yetersizliği sebebiyle ele alamadığı sanayi 
dallarına kabul edilmesine özel bir dikkat göste

rilecektir. Böylece özel yabancı sermayeden ek bir 
tasarruf ve teknoloji kaynağı olma yönlerinden 
faydalanılacak, öte yandan yerli sanayinin geliş
mesi engellenmemiş olacaktır.» prensiplerini vaz'-
etnıiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 6224 sayılı Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanununun birinci maddesi, yatırını 
yapacak yabancı teşebbüsün memleketin iktisadi 
inkişafına yararlı olmasını âmirdir. 

İlk Beş Yıllık Kalkınma Plânının kimya sa
nayii bahsinde özel tedbirler bölümünün 7 nci 
maddesi «İlâç sanayiinde yabancı sermayeye hiç 
olmazsa ilâca giren aktif bir maddenin sentezini 
yurdumuzda yapmak şartiyle izin verilecektir. 
Yurdumuzda sentez yapmıyan yabancı ilâç üre
timcilerinin daha genişlemesine engel olunacak
tır.» denilmekte, Plânın 1967 yılı programının 
kimya sanayii bahsinin tedbirler bölümünde de, 
bu prensibin ışığı tahtında «1967 yılında başlıya-
rak hazır ilâç yapımında yabancı sermaye giriş
lerine ve genişlemelerine kesinlikle izin verilme
mesi sağlanacaktır» hususu ifade edilmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının, 
gelişmeler ve sorunlar, üretim, yatırım bahisle
rinin metinleri tetkik edildiğinde, ilâç sanayiinin 
son yıllarda inkişaf ettiği ve fakat yabancı ser
mayenin büyük mikyasta müstahzarat imaline 
yöneldiğini, yerli sanayii bu sahada engellediği, 
iptidai ve aktif maddelerin imalinde faaliyet gös
termesi gerekirken bu yolda çalışmadığı hakikat
te beyan edilmektedir. 

Yine bu bölümde üretim bahsinin (E) fıkra
sında «İlâç aktif maddelerinden yeterli miktar
larda talebi olanların mümkün olduğu kadar ilk 
kademeden üretimi» derpiş edilmektedir. 

Yukarıda arz ettiğimiz prensipler böylece 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının kim
ya sanayii bölümünün metninde yer almış olma
sına rağmen, aynı bölümün tedbirler bahsinde 
zikredilmemiş bulunmaktadır. 

Bu gerekçe ile ve plânın ruhuna tamamen 
uygun olan önergemizin kabulünü arz ve rica 
ederiz. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okumuş bulunuyoruz, 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANT 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Aynen 
katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Aynen katılıyoruz. 
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BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet aynen 
katılıyor, takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bir takrir daha var okutuyorum (Vakit geldi 
sesleri) Çok az kaldı efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kalkınma Plânı ikinci beş yıl (1968 - 1972) 

eğitim sektöründe (üçüncü kitap sayfa 56) Sağ
lık okullarının da Millî Eğitim Bakanlığına dev
redileceği ve bunun için hazırlıklara başlanacağı 
ifade edilmiştir. , 

, Ekteki gerekçede açıklanan sebeplerden dolayı 
bu paragraftaki ifadenin : 

«j) Bütün eğitim kanunlarının Millî Eğitim 
Bakanlığı içinde toplanması esastır. Millî Sa
vunma, Tarım, Sağlık ve Emniyetle ilgili eğitim 
kuralları dışında başlangıçta tarım eğitimi ku
rumları dışında bırakılarak fark kuruluşlara bağ
lı bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlanması tamamlanacak, tarım okul
larının da söz konusu Bakanlık içine alınması için 
hazırlıklar yapılacaktır.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

Muğla 
İlyas Karagöz 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Trabzon 
Ömer Hocaoğlu 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Yozgat 
Sadık Artukmac 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

Balıkesir 
Enver Aka 

İzmir 
Hilmi Onat 

Kayseri 
Sami Turan 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Konya 
Muammer Obuz 

Eskişehir 
G-avsi Uçagök 

Manisa 
Refik Ulusoy 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Trabzon 
Ali Şakir Ağaoğlu 

Adana Konya 
Mukadder Öztekin Muhittin Kılıç 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Gerekçe 

1. Sağlık eğitiminin her kademesi normal 
meslekî eğitimden, genel prensipler bakımından 
ayrılmaktadır. 

Sağlık eğitiminde lüzumlu bâzı bilgilerin öğ
renilmesi metot yönünden tatbiki yapılmak su
retiyle olmaktadır. 

Bu cihetle öğrenim programlarında % 60 za
man, pratik ve yaparak öğrenime ayrılmaktadır. 

2. Sağlık eğitiminde pratik yapılacak sa
halarda ayrıca bir özellik arz etmektedir. 

Diğer meslek eğitiminin malzemesi ve mevzu
ları okulların lâboratuvar atelye gibi hayattaki 
benzerleri üzerinde olabildiği halde, bu eğitim
de materyal doğrudan doğruya hayattaki hakiki-
örnekleri üzerinde olmaktadır. 

Eğitim için lüzumlu materyalin hayattaki eşit 
benzerlerini okullarda bulundurmaya maddeten 

. imkân olmamaktadır. 
Bulunan materyalin okula getirilmesi imkân 

dâhiline sokulduğu anda okulun gerçek öğretim 
hüviyeti kaybolmakta, gaye ve hizmet şekil de
ğiştirerek okul bir hastane olmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı eğitimini hizmeti aksatma
dan beraber yürütmekte ve ayrı tatbikat yerleri
ne ve hastanelere yakın muhitlerde açmaktadır. 

Birçok okullar hastaneler bünyesindedir. Her 
hangi bir devir düşünüp okullarla birlikte has
tanelerin de devri yapılması icabedecektir ki, 
imkânsız görülmektedir. 

3. Sağlık eğitiminin yürütülmesinde önemli 
bir noktada bu eğitimi yapacak personelin du
rumudur. 

Memleketimizde sağlık hizmetlerinin görül
mesi için yeteri kadar sağlık personeli bulunma
maktadır. Esas hizmete personel bulunmaması 
karşısında eğitim hizmeti görecek personelin bu 
hizmetleri yapanlardan ayrılması ela imkânsız
dır. 

Birinci 5 Yıllık Plânda da tesbit edildiği gi
bi eğitim ve hizmet ayrılamamakta ve bu bakım
dan da beraber yürütülmesi zaruri hale gelmek
tedir. 

Bu eğitim şekli, yalnız memleketimizde değil 
birçok memleketler aynı şekilde yürütülmekte, 
hizmet görülürken eğitim yapılmaktadır. 
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4. Eğitimin hizmete bu kadar sıkı sıkıya 
bağlı bulunduğu bir sahada eğitimin ayrılması, 
ayrıca hizmet yerleri ile şümullü bir koordinas
yonun organizesini icabettirecek ve eğitim mas
rafları çok fazla artacağı gibi hizmetin ve eği
timin kalitesini de düşürecektir. 

5. 1219 sayılı Kanun sağlık personelinin 
meslek tescilini bu personeli kullanan Sağlık Ba
kanlığına bırakmıştır. Normal bir eğitim mües
sesesinden mezun* olan personelin hizmete gir
mesi için lüzumlu tescil işlemi Sağlık Bakanlı
ğınca yapılacak ve bu işlem için personelin kali
tesinin bilmesini de icabettirecektir. 

Ayrıca personel yetiştirilmesinde öğretim 
standardını yükseltmek ve modern usullerin öğ
retime intikali daha güç şartlarda olacaktır. 

6. Kaldıki 1593 ve 225 sayılı kanunlar bu 
personelin yetiştirilme işini Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına vermiştir. 

Bu bakımdan sağlık okullarının Millî Eğitim 
Bakanlığına devri her yönden mahzurlu görün
mektedir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, plânın getirdiği bu tedbirin he
defi mîllî eğitimi, bütün eğitim kurumlarını bir 
'elde toplamak amacıdır. Şimdi esas hedef bu
dur. Yani eğitim müesseselerini tek elde top
lamak. Bu madde okunduğu takdirde açık ola
rak görülecektir ki, İkinci Beş Yıllık Plân dö
neminde tarım ve sağlık okullarını millî sa
vunmaya bağlı okullar gibi İkinci Beş Yıllık 
Plânın dışında tutmaktadır. Bunun sonunda bir 
araştırmaya tabi tutulacaktır. Yani bir araştır
ma sonucunda tarım ve sağlık okullarının da 
Millî Eğitim Bakanlığı camiasında tek elde 
toplanmasında fayda görüldüğü takdirde ta
rım ve sağlık okulları Üçüncü Beş Yılltk Plân
da veya başka bir döneminde Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlanacağı anlamını taşımaktadır. 
Yani İkinci Beş Yıllık Plân döneminde veya 
hemen bunum ötesinde tarım ve sağlık okulla
rı, Tarım ve Sağlık bakanlıklarından almanak 
Millî Eğitim Baikanlığma bağlanması öngörül
mektedir. Bir araştırma yapılması ve araştır
manın sonunda uygun görülürse bağlanması 
düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Yani neticeyi kelâm bu takrire 
(katılıyor musunuz, katılmıyor ımusunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın' Milletvekili) — Efen
dim, plânın bütünlüğünü bozacak nitelikte gör
düğümüz cihetle katılmıyoruz. 

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

kişehir Milletvekili) — Muhterem Başkanım, 
aynı gerekçe ile katılmamıza imkân yoktur. 
İkinci plân devresi ihrazat devresi olacak. Ta-
biatüyle takdir Yüce Senatonundur. 

BAŞKAN —• Takrir hakikında takrir sahiplerin
den konuşacak olan varımı, efendim?... (A. P. sı
ralarından Kınaytürk sesleri) Buyurun Sayın 
Kmaytürk. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler, takriri din
lemiş bulunuyorsunuz. Komisyon Başkanı ar
kadaşın da ifadelerinden vuzuhla anlaşılmıştır 
ki, sağlık eğitıimi ile tarım eğitiminin normal 
meslek eğitimden farklı olmasına rağmen, özel
lik taşımasına rağmen eğitimin norma! meslekî 
eğitimde toplanmasını ve taikririmize katıldığı
nı ifade ettiler. 

Huzurunuzda şunu ifade edeyim ki, sağlık 
eğitimi normal meslekî eğitimden mühim ve 
farklı özellikler taşır. Binaenaleyh, biz İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının bütünlüğünü bo
zacağı kanaatinde değiliz. Bilâkis bütünlük ge
tireceği kanaatindeyiz. Takdir buyurursunuz 
ki hayattaki tatbikatı sağlık eğitimleriyle hiz
met veren müesseseler bilhassa hastanelerin ya
nındadır, hizmetle eğitim beraberdir, bunu ayır
maya imkân yoktur. Binaenaleyh, bütünlük ge
tiriyoruz. İkinci Beş Yıllık Plânda değil, Birin
ci Beş Yıllık Plândan da sayfa okuyayım, biz
zat plândan okuyorum. Bu evvelce halledilmiş 
ve tamamiyle kalkınma plânı Birinci Beş Yıl
lık 1963 - 1967 sayfa 457 - A; eğitim politika
sı:' «Çeşitli meslek okulları belli bir süre için
de ilgili bakanlık ve dairelerle işbirliği ile yü
rütülmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı bün
yesinde toplanacaktır. Ancak, millî eğitim ile 
hizmetin birbirinden ayrılmıyacağı alanlarda 
tarım, sağhik ve millî savunma eğitimi gibi eği
tim hizmetleri kendi bakanlıklarınca yürütü
lür» Binaenaleyh, bu Birinci Beş Yıllık Plânda 
sarahaten açıklanmış ve tamamen ayrılmış. 
Kaldı ki, sağlık eğitiminin programlarında 
% 60 hizmet tatbikatta geçer, yani hastaneler
de geçer. 

— 370 — 



O. Senatosu B : 76 22 . 6 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, izahatınız 
kâfi görülüyor heyet tarafından. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 
—• Peki Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Yal
nız takririmde son ikinci satırda tarım meselesi 
vardır. Bunun da çıkarılmasını teklif ediyorum, 
tarım da sağlık ile beraberdir, bu kelimelerin 
çıkarılmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Takrirden mi çıkarılacak ilâ
ve mi edilecektir'? ? 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 
Hayır, sağlık ve tarım kelimeleri plândan çı
karılacaktır. 

BAŞKAN — Anlaşıldı. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Devamla) 

— Daha izahat çok. Takdirlerimize arz ederim, 
anlaşıldığı için hürmetlerimi sunanım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk'ün izahatından 
anlaşıldığı veçhile takririnde 'bir tashih var; tak
rirde tarım kelimesine ilâveten, plândan (ta
rım ve sağlık okulları) nm çıkarılmasına ma
tuf takriri oylarınıza arz .ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edil
miştir. (A. P. den oy birliği ile sesleri) 

Efendim, komisyon ve Hükümet iştirak et
mediği için dikkate alınması kabul edilmiştir. 
Ve biraz sonra 2 nci bir oylamaya tabi tutula
caktır. 

Şimdi sayın.... (A. P. den, esas onlar mı 
Parlâmento mu sesleri) 

Esas Tützübtür beyefendi bir plâna ait usul 
kanunu. Esas budur. 

Şimdi sayın üyeler, mesai müddetimiz dol
muştur. Fakat 4 tane takrir kaldı ve bunun dı
şında da komisyonun Hükümetin iştirak etme
diği halde Heyeti Umumiyemin dikate alınma
sını kabul ettiği 3 tane takrir vardır. Bunların 
oylanması vardır. Bu hususta bir taikrir var, 
(okutuyorum s 

Sayın Başkanlığa 
Plân çalışmaları ve .müzakeresi 13 e kadar 

'bitmediği takdirde toplantının, görüşmenin 
'bitimine kadar devamını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Takriri oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir, müzakereye devam ediyoruz. 

Bir takriri vardır, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan plân tasarısının tarım 

sektörü ile ilgili bölümünün ilkeler ve gelişme
ler kısmına (Sayfa 238) ekli gerekçede izah 
edilen sebeplerden dolayı aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Kars 
Ömer Hocaoğlu Ziya Ayrım 

«9. Tarım sektöründe teknolojik gelişme
lerin sağlanabilmesi ve birim sahaya isabet 
eden verimin artırılabilmesi için tarım alanın
da gerekli araştırıcı kadrosu tamamlanacak ve 
müesseseler yeter miktara çıkarılacaktır» 

Gerekçe : 
Yurdumuz çok değişik tabiat şartlarına sa

hip bir ülkedir. Bu sebeple değişik birçok se
bepler mevcuttur. Bu problemlerin çözümü zi
rai üretimin artırılmasında önde gelen işler
dendir. 

Mevcut durum göz önüne alınırsa araştırıcı 
kadromuz ve araştırma müesseselerinin yeter
siz olduğu görülür. Bu boşluğun doldurulması 
zirai üretimde çok müspet tesirler meydana 
getireeelktir. 

Bu gerekçe ile önergemizin kabulünü arz 
ve rica ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efendim Sa
yın Hocaoğlu ve Sayın Ayrım'm önergelerinde, 
zirai araştırmalar için öngördükleri hususlar bir 
tedbir niteliğindedir öngördükleri hususları kap-
sıyacak her türlü tedbir okunacaktır. Bu sebep
le katılmıyoruz. 

BAŞKiVN — Sayın Hocaoğlu, Komisyon 
Başkanın izahatını dinlediniz, önergenizde ar
zu edilen, istenen bütün hususatın plânda mev-
cudolduğu beyan edilmektedir. Ayrıca bir iş
leme mahal bulunmadığı belirtil mistir. Takri
rinizi geri alıyor musunuz? 

ÖMER HOCAOĞLU (Trabzon) — Almıyo
ruz, bir - iki kelime ile izah etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak üzere buyu
run efendim. 

ÖMER HOCAOĞLU (Trabzon) — Sayım 
Başkam, muhterem arkadaşlarım, plânda zirai 
araştırma ile ilgili bir - iki kelime vardır. Fa
kat bunlar doyurmaktan çok uzaktır. Zirai is-
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tihsulde zirai araştırmanın önemi hepimizin ma
lûmudur. Özellikle yurdumuz için zirai araştır
ma diğer memleketlerden daha fazla değer ta
şır. Bunun sebebi; yurdumuzun çok değişik ta
biat şartlarına sahibolmasıdır. Değişik tabiat 
şartlarının sağladığı nimet yönünden faydala
rı vardır. Fakat bunun yanında yüklediği kül
fetler de vardır. Çünkü değişik tabiat şartları 
karşısında mevcudolan problemlerin miktarı 
çok fazladır. Bu problemleri, Türk zirai araş
tırıcılarının çözmeleri icabeder. Doğu - Anado
lu'ya nazari- dikkatinizi ceibetmek isterim; bu 
bölgede, bir tarafta kar varken bir tarafta pa
muk toplanır ve çok değişik problemleri var
dır. Biz bu problemlerin ne problemlerini bi
liriz, ne de çözümlerini biliriz. Bir misal arz 
edeyim; vaktiyle Ziraati Mektebi Âlisi kurul
duğu zaman, Korunga Fransa'dan getirilmiştir 
ve Fransa'dan geldiği için de bunun adına 
'St. Poin adı verilmiş, Peygamber Otu diye de 
tercüme etmişlerdir. Bunun ifade ettiği ger-
çok şudur: Biz haddizatinde memleketimizi bil
miyoruz muyoruz. Halbuki Korunga'nıın anava
tanı Türkiye'dir. Yani Türkiye'den dünyaya ya
yılmıştır. Binaenaleyh, müsaade buyurun, bu
nu plâna koyalım ve hiç olmazsa yeterli araş
tırıcı yetiştirmek imkânını sağlıyalım ve yeter
li miktarda da araştırma müesseselerine sabibo-
llailım. Aksi takdirde birçok problemlerimiz mey
danda kalacak, aynen böyle diğer taraflardan 
da Korunga misali nakiller yapmak mecburi
yetinde kalacağız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir dik
kate alınmıştır. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Tarım sektöründe tedbirler bölümüne (say

fa 243) ekli gerekçede izah edilen sebeplerle 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

<^Tarım teşkilâtı yeniden düzenlenmelidir.» 
Trabzon Kars 

Ömer: Hoeaoğlul Ziya Ayrım 

Gerekçe : 
(Bugün mevcut tarım teşkilâtı öğretim ve 

yayım bakımından yetersizdir. Ve istihsalle di
rekt olarak ilgili çiftçilerle yeterli temas bir 
türlü sağlanamamıştır. 

Teşkilât kazalara kadar inmekte fakat ka
zaların ötesinde üretimle esas olarak ilgili köy
lere inem emektedir.) 

Önergemizin kabulünü arız ve teklif ederiz. 
BAŞKAN — Komisyon? -
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Efen
dim, Tarım Bakanlığı merkezî idarenin dışın
da mı görülüyor da merkezî idarenin yeniden 
düzenleneceği hükmü plânda yer alsın? Red
dediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı gerekçe ile katıl
mıyoruz. 

ÖMEE HOOAOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, biraz önceki 
takrirde ziraatin iki meselesinden birisine par
mak basmış bulunuyorsunuz. Zirai istihsalin 
artırılmasında önemli iki fonksiyon vardır. 
Bunlardan bir tanesi araştırma konusu, bunun 
önemini kabul ettiniz ve plâna koydunuz. İkin
cisi bu araştırmalarda bulunan neticeler, yani 
araştırma sonuçlarını veya teknik gerçekleri 
ilgililere ulaştırmak meselesi vardır ki, bunun 
adına yayın diyorlar, teknik teşkilât, öğretim 
diyorlar, ne derseniz deyin. Türkiye'de bir ger
çek vardır, muhterem arkadaşlarım. Türkiye'
de ziraat teşkilâtı bugün kazalar seviyesinde
dir. Kazalara kadardır. Halbuki esas istihsal 
merkezleri köylerdir ve çiftçilerdir. Hepinize 
soruyorum, ziraat teşkilâtı köylerle ilgili mi
dir; değildir ve zaten ilgilenemeadi de. Sebebi 
şu muhterem arkadaşlar; misal olmak üzere 
arz ediyorum, Bayburt'un 180 tane köyü var
dır, benim kazam Vakfıkebir'in de 113 tane 
köyü vardır, bunların birçoğunun malûm oldu
ğu üzere yolu yoktur, münakale imkânları yok
tur. Ve buna karşılık bu kazalarda bulunan zi-
raatçi ne kadardır bilir misiniz? Bir adeddir. 
Veteriner bir adeddir. Ormancı bir adeddir. 
Çok rica ederim, memleketin yarısı kış olduğu
na göre bir ziraatçinin köylü ile temas etmesi
ne imkân hâsıl olur mu? Bunun yanında üste
lik bir sürü de bürokrasi işleri vardır. 

Muhterem arkadaşlar, kendi kendimizi al-
datmıyalım, eğer istihsali artırmak istiyorsak 
çiftçiyi teknik bilgi ile teçhiz etmek mecburi
yetindeyiz. 
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Bunun da hal yolu ancak ve ancak ziraat 
teşkilâtını aktif hale getirmekle mümkün olur. j 
Bunun dışındaki hareket tarzımız, şu kazada bir 
tane ziraatçimiz var, deyip kendimizi uyutmak
tan ibaret kalır. Binaenaleyh, biz ziraat hizmet
lerini ve ziraat bilgisini kaza seviyesinin ötesine 
iletmek mecburiyetindeyiz. Yani köylere ve çift
çiye ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Takrir sahibini dinlediniz. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir dikkate alınmıştır efendim. 
- Başka bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma plânı tasarısının 172 nci sayfasının 

1 nci paragrafında 2 nci satırındaki (sağlık hiz
metleri tek elden yürütülecektir) ifadesindeki 
(tek el) kelimesi yerine (tek sistemden yürütü
lecektir) şeklini teklif ediyorum, (el) yerine 
(sistem) kelimesinin ikamesini ,arz ve teklif edi
yorum. 

Gerekçe : 
Tek elden elen idare merkezi ve antidemok

ratik bir idare tarzıdır. Anayasa esasen sağlık 
hizmetlerinin kontrolünden Sağlık Bakanlığını 
sorumlu kılar. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Komisyon ?. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGÎN (Aydın Milletvekili) — Katıl
mıyoruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet l 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Saym Ertuğ; ilâve edeceğiniz 
bir husus var mı efendim? I 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan; 
'bendenizin burada teklif ettiğim ve takririm
de kısaca açıkladığım hususu bir cümle ile izah I 
edeyim : Tek elden bir müessesenin idare edil
mesi sağlık müesseselerinin tek ele bağlanması 
bir inhisarcılık ve merkezî idarecilik zihniyeti
ni akla getirmektedir ve bunun tatbikatta da 
imkânı yoktur. Çünkü bugün Sağlık Bakanlığı j 
elindeki hastanelerin fonksiyonlarını normal se- I 
viyede yürütmek imkânsızlığı içindedir, perso- J 

nel kıtlığından dolayı. Binaenaleyh tek el yerine 
i tek sistem demek hem merkeziyetçilik ve aşırı 

devletçilikten biraz uzaklaşmak mânası taşıya
cağı için bunun hüsnükabul görmesini rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Takrir sahibini dinlediniz. Ko
misyon ve Hükümet takrire iştirak etmiyorlar. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takririn dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Son takriri okutacağım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Kalkınma Plânı tasarısının 171 nci sayfasın
daki, 4 ncü paragrafın, 4 ncü satırında (Ku
rulan bu sigorta kurumları ilerde Sosyal Si
gortalar Kurumunda birleştirilerek tek bir gü
venlik sistemi içine alınacaktır.) şeklindeki iba
renin değiştirilmesini ve aşağıdaki şekle ifra
ğını arz ve teklif ederim. 

1. Gerekçe : Bu ifade sosyal güvenlik mü
essesesinin merkezî bir idarede ve Devlet mo
nopolünde de toplanması mânasını taşıyor. 
Burada demokratik düzene fert hürriyetlerine 
aykırılık vardır. 

2. Değiştirme şeklî : 
«Kurulan bu sigorta kurumları bir güven-

I lik sistemi içine alınacaktır.» 
Burada (Sosyal Sigortalar Kurumunda bir

leştirilecek tek) ibaresi çıkarılmıştır. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Plâ
nın bu konu ile ilgili bölümünde Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı esnaf ve küçük sanatkârla-
rımıznı sosyal güvenlik içerisine alınması ve 
bir vadide sosyal sigortalar kapsamı içerisine 

I alınmasını öngörmektedir. Sayın Ertuğ'un öner
gesi kabul edildiği takdirde plânın esnaf ve 
sanatkârların sosyal güvenliklerini sağlıyacaık 
nitelikte olan tedbiri değiştirilerek esnaf ve 

j sanatkârlarımızın sosyal güvenlikleri sağlana-
I mıyacaktır. Bu seheple reddediyoruz, kaıtılmı-
| yoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

CELÂL ERTUÖ (Elâzığ) — Müsaade ederse
niz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem arka

daşlar, zannediyorum ki, gerekçemi iyi izah 
edememişim ki, sayın komisyon başkanı başka 
türlü ifade ettiler. Efendim, esnaf ve sanat
kârlar ve çiftçiler sigıortalanacaktır. Bunlar 
sigortalandıktan sonra... Bakınız bu paragrafı 
aynen okuyayım : 

«Esnaf ve sanatkârlar, bağımsız çiftçiler, 
serbest meslekte çalışanların hastalık, ihtiyar
lık ve ölüm hallerinde gelir güvenliklerini 
sağlamak için, uygulama şekil ve şartları araş
tırmalarla tesibit edilecek ve kendi aralarındaki 
yardımlaşma ve dayanışma kuruluşlarından 
yararlanabilecek sosyal sigortalar kurulacak
tır.» 

Buraya kadar tamamen .aynıdır. Kurulan bu 
sigorta kurumları ilerde Sosyal Sigorta Kuru
mu ile birleştirilecek tek bir güvenlik sistemi 
içine alınacaktır. Şimdi, bendenizin teklifim 
burada sadece Sosyal Sigortalar Kurumunda 
birleştirilecek kısmın çıkarılmasıdır. Yani si
gorta mefhumu kabul. Çiftçi, işçi, esnaf her 
çeşit bütün çalışan insanlar bir sosyal sekuri-
teye, bir sosyal güvenliğe kavuşacak ve bir 
sosyal sigortalar organizasyonu olacak. Ama 
bunu tutuyor, bugün mevcudolan Sosyal Si
gortalara demin arz ettiği şekilde tek bir or
gana bağlıyor ve bu tek organ da kanunla ku
rulmuş bir Devlet müessesesidir. Devlet sektö
ründe geniş sigorta mefhumu içine giriyor. 

Halbuki bu sigortalar teşekkül edecektir, fa
kat bir sisteme bağlı olarak ve yine Sayın Baş
kan şu noktayı dikkatinize arz edeyim. Sadece 
«Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlanır.» kısmı
nın kaldırılmasını teklif ediyorum, ama bir 
güvenlik sistemi içine alınacaktır, fikri baki 
kalıyor. Plânın bütünlüğüne asla halel getire
cek bir mâna taşımadığına kaaniim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bir noktayı tavzih etmeme izin verir 
misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İEMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın 
Başkan, yüksek malumlarınızdır ki, esnaf ve 
küçük sanatkârlar ve çiftçiler sosyal sigorta 
sistemi içerisine alınacaktır. Bunların bir sos
yal sigorta kurumları olacaktır ve bu belirli, 
küçük bir kapsamı ifade ettiği cihetle kendi 
sosyal güvenlik müesseseleri güçsüz olacaktır, 
zayıf olacaktır. Bu şekilde dahi kendileri sos
yal güvenliklerini bütünüyle ele alıp koruya-
mıyacaklardır. Plân dolayısiyle ileri bir hü
küm olarak onları Sosyal Sigortalar Kurumu 
kapsamı içerisine alarak, onların sosyal güven
liklerini daha güçlü, daha kuvvetli, daha 
garantili hale getirmek amacını gütmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon anlaşılmıştır. 
Takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, ikinci bir müzakere vardır. O da Ko
misyon ve Hükümetin katılmadığı halde Heyeti 
Umumiyenin, dikkate alınmasını kabul ettiği 
önergelerin yeniden müzakeresi hususudur. Bu
rada salt çoğunluk arıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş oldu
ğu Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarından se
çilecek 8 er üyeden kurulacak geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün önergesi. (Millet Meclisi 1/359; Cum
huriyet Senatosu 1/797) 

BAŞKAN — Şimdi bu arada bir takrir var
dır okutuyorum : 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu Millî 
Eğitim ve Bütçe komisyonlarından seçilecek 
8 er üyeden kurulacak Geçici Komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk 
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BAŞKAN — Hükümet bir Geçici Komisyon 
kurulmasını taleibetmektedir. Bu hususu oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal- i 
ktnma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa,yılı \ 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Ko- \ 
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/658; Cumlm- j 
riyet Senatosu 3/590) (S. Sayısı : 949) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin katıl
ması suretiyle kabul edilen takrirler kabul edil
miş telâkki ediliyor. Katılmadıkları halde dik
kate alınması kabul edilmiş olan takrirler üze
rinde yeniden müzakere açacağım efendim 

Sırası ile okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tedbirlerin yetersizliği ve tahribatın fazla

lığı yüzünden yurdumuzun kısa bir süre sonra 
ormansız kalacağı, yerli, yabancı bütün uzmanla
rın ve bu işi düşünebilen her kişinin üzerinde 
birleştiği hir hakikattir. 

Plânda ayrılan parayı imar ve toprak muha
fazadan vazgeçerek sadece ağaçlandırnuya yatır
sak yılda 80 bin hektardan fazla yapılamaz. Bu 
miktar Türkiye ormanlarının ve topraklarının 
hızla harabiyete gitmesi demektir. Hattâ den ile
bilir 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 televizyo
nun eğitimi geri bir yurt bölgesinde bir pilot de
neme olarak kurulup, buradan artacak 2 milyar 
liranın ormancılık ve hayvancılık alanlarına ak
tarılmasına, imkân verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Sayın komisyon buyurunuz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım; orman konusu gibi hepimi
zin üzerinde heyecanla durduğumuz bir konu 
müzakere edilmektedir. Bütün sayın senatör
lerimizin bu konuda, sayın önerge sahibi 
gibi düşündüklerine dair kesin bir kanaat 
içerisindeyim. Komisyonumuz da bu konuda 
Sayın Kaplan'ın heyecan ve hassasiyetine 
katılmanın sevinci içindedir. Yalnız Sayın 
Başkanım, bu iş bir para meselesi değil
dir. Orman meselesi sadece ağaç dikmek me
selesi değildir. Sayın Başkanım bunun, toprak 
muhafazası imarı, ıslahı amenajmanı sınırlan
dırılması gibi birtakım çalışmaları küllola-
rak ele almak zorundayız. Eğer, böyle 1,5 mil
yar, 3 milyar, 5 milyar lira koymak sure
tiyle bir memleketin ağaçlandırılması bahis ko
nusu olsaydı, ileri Batı memleketleri, meselâ 
Sovyet Rusya bugün yeryüzünü kereste ile 
boğması gerekirdi Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, bu önergede 1,5 milyar li
ralık bir miktarın plânın bir yatırım bölü
münden alınıp diğer bir yatırım bölümüne 
konulması öngörülmektedir. Yüksek malum
larınızdır Sayın Başkanını. Plân bir denge
dir, bir denklemler sistemidir. Sektörler 
arasında makro denge yapılmıştır. Bundan 
sonra gerekli çalışmalar yapılmış ve onların 
inputları, autputları hesabedilip düzenlen
miştir, her hangi bir yerinden 1,5 milyar lira 
aldığınız takdirde plânın dengesinin bozu
lacağı çok açık bir gerçektir. Bu sebeple 
gönlümüz çok arzu ettiği halde önergeye ka
tılmadığımızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet.. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Muhterem Başkanım konunun önemi aşikârdır. 
Ve izahtan varestedir. Muhterem arkadaşla
rınım bâzı teknik husularda tatmin olmala
rını teminen Plânlama Müsteşarı Sayın Tur
gut Özal münhasıran teknik sahada malû
mat arz edecek efendim. 
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BAŞKAN •—• Hükümet adına Plânlama 
Müsteşarı Sayın Turgut Özal buyurunuz 
efendim. 

HÜKÜMET ADINA PLÂNLAMA MÜS
TEŞARI TURGUT ÖZAL — Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; orman meselesi gibi haki
katen Türkiye'nin en önemli mevzularından 
birinin burada çok büyük bir hassasiyetle 
ele alınmasını teşkilât olarak büyük bir İfti
harla karşılıyoruz. Ve onu yıllık programlar
da nazarı itibara alabileceğimizi, bu heyeca
nımızı burada bilhassa ifade etmek isterin. 

Yalnız Türk :ye'nin orman meselesinin sa
dece bir ağaç dikme meselesi olarak görü1 

memesi lâzımgeldiğini bâzı teknik malûma'' 
vererek ifade etmek isterim. Ook uzun za
mandır Plânlama Teşkilâtı, Orman Umum 
Müdürlüğü ile çok detaylı çalışmalar yap
mış bulunuyor. Bu çalışmalarda muhteT 
mütehassıs gruplar bulunmuştur. Türkiye or 
manlar bakımından fakir bir memleket değildir. 
Türkiye'nin Akdeniz bölgesi içeris'ndc zengir 
bir orman varlığı vardır, bu tesbit edilmiş
tir. İsveç'in aşağı -yukarı 2,5 da biri kadfr 
bir orman varlığımız vardır ve fakat istih
salimiz. bu orman varlığından istihsalimiz fev
kalâde düşüktür. Aşağı - yukarı biz 2,5 m"l 
yon' metremikâp sanayi kerestesi istihsal edi 
yoruz. İsveç için istihsal 75 m^yon metro 
mikâptır ve isveç bu istihsalden 1 100 000 OOr 
dolar kadar bir dövi? geliri temin etmekte 
dir. kalkınmasını da aşağı -yukarı bu suretV 
yapmıştır. Yapılan hesaplar; Türkiye ormar 
lan ri-'*r üstün şekilde işletildiği takdird" 
15 - 20 sene zarfında 400 000 000 dolara k" 
dar ihracat kapasitesi olduğunu, göstermekte 
dir. Bu meseleleri anlatmamın tek sebebi s? 
dece bir ağaç dikme meselesi olmadığın"1 

•ormanda düzenli bir işletmeye gidilmesinir 
çok önemli olduğunu ve İkinci Beş Yıllık Plâ 
nm ihracatının artılmasmda, bu mevzunu1" 
ehemmiyetine bilhassa işaret etmek istedin 
Eğer ormanda kâfi derecede istihsal yapa
mazsanız. Orman büyüyen bir varlıktır, ağaç
ların muayyen ömrü geçtikten sonra büyü
mesi durur, büyümesi azalır. Bu bakımdan or
man da istihsali artırmak ve istihsal yer'n-
d? yeniden aftac dikmek mecburiyetindesiniz 
Yani sadece ağaç d ;kmek değil büyük çap-
+a istihsal yapmak lâzımdır. Şimdi yalnız 1,5 

milyar lira ile sadece ağaç dikme meselesini 
ele alamayız. Özel ihtisas komisyonunda bu 
mevzu konuşulmuş, orman için fiilen ay
rılmış miktar takriben 1 milyar 7 yüz milyon 
liradır. Özel ihtisas komisyonunda pek çok 
ormancı arkadaşlarımızın da iştirak ettiği ra
kamlar aşağı -yukarı plâna ayniyle dercedil-
nr'iştir. Burada sadece üretim için sekiz 
yüz milyon, imar ağaçlandırma için yedi yüz 
milyon lira para konmuştur. Buna ilâve
ten 1,5 milyar koyduğunuz takdirde tarım sek
töründen alırsanız bunu sulamadan veya 
daha mühim bâzı yerlerden almış olcağız. Bu 
suretle dengelerde birtakım daha başka türlü 
aksaklıklara sebebolacağız. Benim kanaatim 
eğer orman istihsalimizi bu düşündüğümüz 
tempoyla süratle artırırsak bu söylenmiş ağaç
landırma faliyetlerinin finansmanı imkânla
rını orman kendisi yaratacaktır. Bu bakım
dan saym takrir sahibinden de rica ede
riz. Bu takririı biz yıllık programlar içinde 
mevzuun ehemmiyetine uygun olarak hareket 
edeceğimizi bilhasas ifade ediyorum. Takriri 
^ Q H alırlarsa bize yardım etmiş olurlar. Aksi 
takdirde plân anlayışının dışında dar kalıplara 
^r\V^T>c-ır<lZ. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Takrir sahibi Sayın Kaplan. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, tez tamamen aksi istikamette olduğu 
için tehlike büyüdü. Onun için konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Kaplan. Lüt
fen kısa ve veciz konuşunuz Saym Kaplan. (Gü
lüşmeler) efendim gülmeyin. İfade tüzük ifa
desidir. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Saym 
Başkan merak etmeyin yalnız heyecanlıyım. 
Kısa konuşmaya belki mümkün ama, veciz ko
nuşmak meselesi ayrı bir dâva. 

Saym arkadaşlarım, şimdi bakın konu ne 
istikamete geldi. İşletme ve ağaçlandırma öyle 
bir tezle çıktı ki Hükümet, plânlama, tamamen 
aksi istikâmete gidiyoruz. İşletme başka şey
dir, ağaçlandırma başka şeydir. Bunları tama
men birbirinden ayıralım. Ben konuyu böyle 
o-etirmedim. Tabiat varlığımız mevcut enteğral 
dengeyi kaybediyor. Bu kaybediş, orman var
lığının yüzölçümünü artırmaya bağlıdır diyen 
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bir orman mühendisi varsa aksini söylesin. 
Elimizde raporlar var, orman mühendislerinin 
söyledikleri elimizdeki raporda. Hepsini sa
yın vaktinizi gecirmiyeyim sizin. 12 yüksek 
orman mühendisinin imzaladığı bir rapor ki Bi
rinci Plân esaslarını teşkil etmiştir. Her cep
hesi ile ele alınmıştır. Bunları onlar söylüyor 
lar. ben söylemiyorum, zaten ihtisasım değildir 
Bugünün ve yarının Türk toplumunun ihtiya
cını k a r l a m a k t a n uzak bulunan halihazır 
orman vüsatini yeterli bir seviyeye yükselt
mek:vo halen verimlilik vasfını kaybetmiş olan
ları ıslah etmek, bugünkü nesillerin en önem
li v^ i f el erindendir. Ben söylemiyorum bunları 
a^knd^lnr. Ulaşmak istediğimiz asgari gaye 
hale^ % 13.7 nisbetinde olan orman vüsatimizi 
25 e yükseltmektir. Her cümlesinden size bu
nu okuyabilirim. Türkiye Orman Mühendisle 
ri. Odası. Ormancılar Cemiyeti, Yeşil Türkiye 
Ormancılar Cemiyeti, Türkiye Tabiatını Koru
ma Cemiyeti. Böylece, asırların ihmal ve bil 
tfîsi^lio-i yüzünden zaten yetersiz bir duru m ° 
gelmiş olan ormanlarımızın bünye ve takati 
sarsılırken, uvamk Türk ormancısı ilgilileri 
uyarmak i e i" her vesile ile acı acı tehlike e/ı 
nı çalmış bulunmaktadır.» 

Nitekim, bu raporda da yüzde 25 dengey1' 
snğlıyaeak rakam, ki bizde 13 bulmanın şart 
°lduğu söyleniyor baştan aşağı, yukarıda bah-
c—i yı-ryHo-ımız 6.5 milyon hektar tutan bozuk 
orman - % 65 i bozuk çünkü - sahasının imar 
için ele alınmadığı takdirde bakın sayın ar
kadaşlarım. gelecek asrın başlarında üzerin
deki veıetatif orman örtüsünü kaybederek ta
mamen çıplaklaşmış birer yurt parçası haline 
geleceğini tahmin etmek güç olmıyacaktır. Bu 
itibarla ağaçlandırma ve erozyonla mücadele 
çalışmaları tatbikatını iki istikamete yönelt
mek mecburiyeti vardır. Birisini okuyacağım 
vaktinizi almamak için. «Henüz ekolojik şart
ları kaybolmamış, ve kolaylıkla orman tesisi
nin mümkün olduğu takriben 4 milyon hek
tar arazinin orman!anması şarttır». İlk plânda 
6,5 milyon hektar bozuk vaziyette orman sa
hasının imar ve ıslahı bahis konusu idi. Bu 
sahanın takriben 2/3 yani, 4 milyon hektarı
nın büyük ölçüde yeniden ağaçlandırma ya
pılması ve icabeden yerlerde erozyon tedbir
leri alınma zarureti vardır. 

Bakınız mesele nereye geliyor, 10,5 milyon 
hektar artıralım demiyor, bütün ormancılar, 
bunun bozuk olan yüzde 65 ki, dört milyon hek
tar tutar. Bunları ağaçlandırmaya mecbursu
nuz diyor. Vazgeçtik dışarı çıkmaktan, tez ta
mamen yanlıştır. Tez tamamen aksidir, istediği
niz kadar işletin ormanı. Kendilerinin verdiği 
•akamlar ortalama 1,5 tutuyor hektar başına. 
Bozuk doğru ve tam orman için. 1,5 ile hesabe-
derseniz âzami 15 milyon metreküb olur. Ka-
hul ediyorum. Şimdi zaten 17 milyon metre
küb odunluk almıyor. Bunu nereden alıyoruz 
öyle ise? Zaten aşırı işletiyoruz arkadaşlarım. 
Buna rağmen yine işletilsin. Ne olur? Bir ta
raftan zayiata uğrıyacaksınız, bir taraftan çok 
işleteceksiniz, bir gün bakacaksınız ki iki tür-
bı zarar etmişsiniz. Vaktiyle toprakları açarken 
^ milyon hektardan 26 milyon hektara çıka
rırken de böyle münakaşalar oldu. Açtık top
rakları entansif ziraatin icaplarına giremedik. 
Bakın erozyon nasıl şiddetlendi. Korkarım ki 
»Kınlamanın bu hesabı böyle bir netice vere-
ektir, istikbalde. Gayet tehlikeli bir tezdir. 

"Muhterem arkadaşlarım bağlamak istiyorum, 
ıâzur görün benim ortaya koyduğum ve dün 

heyecanla tasvibedildiğindcn dolayı da büyük 
'üzün duyduğum sizlerle beraber konu, gittik-
c zayi olan kaynaklarımızı tutmak değil, 
zaltmak - hesaplar tutmaya imkân vermiyor -

halbuki karşı tez mevcudu işliydim diyor. 
.* caba ormanlar seyrekleşirse erozyon ne 'gibi 
tesiri olacaktır, bunun ela münakaşasını ayrı. 
İstediğiniz kadar iyi işletin, yüzde yüz verim 
alın, dışarıdaki erozyona mâni olacak mıdır 
Hayır. Nerden bakarsanız tez terstir. Diyo
ruz ki biz; kasap mal, koyun can derdindedir. 
Plânlama ve Hükümet bir hesap yapmıştır, 
kaani olduklarını da ifade ettiler, memnunuz 
bu noktada. Ama, onlar mal derdindeyken, biz 
can derdinden vazgeçemiyoruz. Hakkımız de
ğil kanunu zorlamaya. İktidar olarak sizlerden 
de muhterem Adalet Partili arkadaşlarımdan 
daha fazla bir şey bekliyemeyiz belki, ama 
geleceğin mânevi mesuliyetini yüklenmek is
temiyorsa Hükümet bunu böyle ısrarla devam 
eder. Ben ancak verebilirlerse 500 milyona, yani 
senede 50 bin hektarlık fazla dikime müsaade 
edecek 500 milyon teklif ediyorum, ama lütfen 
)unu kabul etsinler. Ormancılar islim üzerin

de bekliyor. Teşkilâtları açılacak, merkezde 
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büro işlerinde çalışan orman mühendislerine 
«haydi ağaçlandırmaya» denecek. Böylesine bir 
hareket yaratacağız. Beş yüz milyon teklif edi
yorum. Ve gönlüm ferah olarak oylarınızın bu 
istikâmete döneceğinden emin olarak saygıla
rımla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Muhterem Başkan, Hü
kümet adına şunu açıklamak isterim. Plânda 
ağaçlandırma için yediyüz milyon lira tefrik 
edilmiştir. Binaenaleyh, bu miktarı arkadaşı
mız beşyüz milyon olarak teklif etmektedirler. 
Biz yediyüz milyon olarak koymuşuz. Bu du
rumda daha fazla ağaçlandırmaya gitmek imkâ
nı mevcuttur. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan bir yanlış anlaşma var. Bu ifade edilen mik
tar yalnız ağaçlandırma için konmamıştır, üe 
mevzu için konmuştur. Ben beşyüz milyon ola
rak teklifimde ısrar ediyorum, imar, ağaçlan
dırma, erozyon. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) —• 1,5 milyondur.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, böyle kar
şılıklı konuşma şekline girerse bitiremeyiz mü 
zakereyi. 

HULUSİ SÖYLEMEZOÖLU (Sivas) — An 
lıyalım ama hangisi doğrudur. 

BAŞKAN —• Paşam, bir dakika. Senato mü
zakereleri İçtüzük hükümlerine göre idare edi
lir. İçtüzük hükümlerini tatbik ettik, anlaşıl
sın diye bunun da biraz dışına çıktık, vazifemi
zin dışına çıktık,* tek anlaşılsın, sayın üyeler 
oylarını isabetli kullansınlar diye. Artık bun
dan fazlasını yapamayız. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Salt çoğunluk vardır, takrir kabul 
edilmiştir. (Alkışlar) (A. P. sıralarından «ka
bul etmiyenleri oya koymadınız» sesleri) Efen
dim kabul etmiyenleri de oya koyayım; aded 
belli olduğu için tebliğ ettim. Kabul etmiyen
leri de oya koyuyorum. Kabul etmiyenler.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, salt çoğunluk kaç acaba. 

BAŞKAN — Efendim mevcudun salt çoğun
luğunu arıyoruz. 57 kabul vardır, müstenkif 
vardır, 29 ret vardır. Binaenaleyh, takrir ka
bul edilmiştir. İkinci takriri okutuyorum efen
dim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Yabancı sermaye yatırım izni konusunda 

Plân tasarısına aşağıdaki paragrafın eklenme
sini teminen işbu önergemizin, 16 . 10 . 1962 
tarihli ve 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
6 ııcı bendinin (e) fıkrası gereğince işleme tabi 
tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

«Yabancı özel sermayenin ihracatı çoğaltı
cı, ithalâtı azaltıcı veya ileri bir teknoloji ge
tiren ve millî iktisada yapacağı katkının dışa
rıya çıkaracağı kıymetin aşacağı belli olan 
yatırımlar için kabulü mümkün olacaktır. 

Yerli sanayi kurulmasını ve gelişmesini en
gelleyici, plânda öngörülmemiş iç tüketim eği
limlerini teşvik edici veya dış ödeme dengemi
zi bozucu nitelik taşıyan özel yabancı serma
yeye izin verilmiyecektir. 

Yabancı özel sermaye yatırımlarının millî 
iktisat bakımından zararlı tekeller halini al
masına müsaade edilmiyecektir.» 

Güven Partisi Senato Grupu adına: 
Van Artvin 

Ferid Melen Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Muh-
terem senatörler, Sayın Melen, Sayın Alpaslan 
-e Sayın O buz'un özel sermaye ile ilgili öner
ce! erindeki hususları plândaki bölümü ile mu-
'".nyese edeceğim. 

Şimdi, yabancı özel sermayenin ihracatı ço
ğaltıcı, ithalâtı azaltıcı hükmü: 

Plânda aynen döviz getirici kaydı vardır. 
)Öviz getirici kaydı ihracatı çoğaltmak, itha-

\âtı azaltmak mahiyetindedir. 
Arkadaşlarımızın önergelerinde ileri bir 

teknoloji getiren diyor. Plândaki tedbirlerde 
aynen vardır. 

Üçüncüsü millî iktisada yapacağı katkının 
dışarıya çıkaracağı kıymetin belli olan yatırım
lar için kabulü mümkün olacaktır, bu cümleyi 
şahsan anlamsız gördük. Bize göre bir anlam 
ifade eder mahiyette görmediğimiz için bir şey 
söyliyemiyeceğiz. 

Dördüncüsü, «Yerli sanayi kurulmasını ve 
gelişmesini engelleyici» diyor. Plânın getirdiği 
tedbirlerde aynen vardır. Plânda öngörülme
miş iç tüketim eğilimlerini teşvik edici diyor, 
plânda «Türk ekonomisinin yararı» deniyor. 
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Eğer Sayın Melen ve değerli arkadaşları yetin-
mezlerse iç tüketim eğilimini teşvik edici hük
münü kabul ederiz, bununla iştirak halinde bu
lunuruz. 

«Dış ödeme dengemizi bozucu nitelik taşı
yan...» bu tedbir de vardır. Yani burada ted
bir olarak sayın senatörlerin önergelerinin 
dışında plân da tedbir olarak yer almıyan hu
sus, iç tüketim eğilimlerini teşvik edici husu
sudur. Bu bölüme iştirak ediyoruz. Ve bir ted
bir olarak özel yabancı sermaye ile ilgili bölü
mün tedbirler maddesine konulmasına katılıyo
ruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Komisyon, katıldıklarını beyan 

etti. Hükümet?? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — Ay
nı görüşteyiz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet te, aynı görüşte. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Bir 
madde. Bunda sadece tedbirleri var, şeyde: İç tü
ketim eğilimlerini teşvik edici, hükmüne katılı
yor ve bir tedbir olarak plâna da dercinde fay
da görüyoruz, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Melen, takrirdeki bu 
hususa komisyonun ve Hükümetin katılması 
tatmin eder mi? 

FERİD MELEN (Van) — Daha evvel arz 
ettim, çerçeveleme bakımından bizim takririmi
zin kabulünde bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Takririn o kısmı plâna girer
se, diğer kısımlardan vazgeçer misiniz? 

FERİD MELEN (Van) — Hepsi girsin. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — O tak
dirde katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takrire ilâve edilecek bir hu
sus varmı efendim... Yok. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmiş olmasına rağmen salt 
çoğunluk sağlanamadığı için takrir plâna der-
c edil emiyec ektir. 

Başka bir takrir var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kalkınma Plânı ikinci beş yıl (1968 - 197L. 

eğitim sektöründe (üçüncü kitap sayfa 56) So.y 

lık okullarının da Millî Eğitim Bakanlığına de 

redileceği ve bunun için hazırlıklara başlanacağı 
.Jade edilmiştir. 

Ekteki gerekçede açıklanan sebeplerden dola
yı bu paragraftaki ifadenin: 

«j. Bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim 
Jakanlığı içinde toplanması esastır. Millî Savun
ma, tarım, sağlık ve emniyetle ilgili eğitim ku
rumları dışında bırakılarak farklı kuruluşlara 
jağlı bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlanması tamamlanacak, tarım okul-
..arınm da söz konusu Bakanlık içine alınması 
ein hazırlıklar yapılacaktır.» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa 
Cahit Ortaç 

İçel 
Talip Özdalay 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

Balıkesir 
Enver Aka 

İzmir 
Hilmi Onat 

Kayseri 
Sami Turan 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Konya 
Muammer Obuz 

Eskişehir 
Gavsi Uça gök 

Manisa 
Refik Ulusoy 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Gerekçe : 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Adana 
Nuri Âdemoğlu 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

Muğla 
İlyas Karaöz 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Trabzon 
Ömer Hocaoğlu 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Adana 
Mukadder Öztekin 

Samsun 
Rıza Isıtan 

1. Sağlık eğitiminin her kademesi normal 
meslekî eğitimden, genel prensipler bakımından 
ayrılmaktadır. 

Sağlık eğitiminde lüzumlu bâzı bilgiler teorik 
olarak verilmekte ve bu bilgilerin öğrenilmesi me
tot yönünden tatbiki yapılmak suretiyle olmakta • 
dır. 

Bu cihetle öğretim programlarında % 60 za
man pratik yaparak öğrenime ayrılmaktadır. 

— 379 — 
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2. Sağlık eğitiminde pratik yapılacak saha
lar da ayrıca bir özellik arz etmektedir. 

Diğer meslek eğitiminin malzemesi ve mevzu
ları okulların lâboratuvar, atelye gibi hayattaki 
benzerleri üzerinde olabildiği halde, bu eğitinde 
materyal doğrudan doğruya hayattaki hakiki ör
nekleri üzerinde olmaktadır. 

Eğitim için lüzumlu materyalin hayattaki eşit 
benzerlerini okullardan bulundurmaya maddeten 
imkân olmamaktadır. -

Bulunan materyalin okula getirilmesi imkân 
dâhiline sokulduğu anda okulun gerçek öğretim 
hüviyeti kaybolmakta, gaye ve hizmet, şekil de
ğiştirerek, okul bir hastane olmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı, eğitimin bu özelliğini göz 
önünde bulundurarak ve esas olarak üzerine aklı
ğı sağlık hizmetlerini görürken eğitimi, hizmeti 
aksatmadan beraber yürütmekte ve okulları tat
bikat yerlerine ve hastanelere yakın muhitlerde 
açmaktadır. 

Birçok okullar hastaneler bünyesindedir. Her 
hangi bir devir düşünülürse okullarla birlikte has
tanelerin de devri yapılması icabedecektir ki, bu 
da imkânsız görülmetkedir. 

3. Sağlık eğitiminin yürütülmesinde önemli 
bir nokta da bu eğitimi yaptıracak personelin 
durumudur. 

Memleketimizde sağlık hizmetlerinin görülme
si için yeteri kadar sağlık personeli bulunma
maktadır. Esas hizmete personel bulunmaması 
karşısında eğitim hizmeti görecek personelin bu 
hizmetleri yapanlardan ayrılması da imkânsızdır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda da tesbit edildiği 
gibi eğitim ve hizmet ayrılamamakta ve bu bakım
dan da beraber yürütülmesi zaruri hale gelmek
tedir. 

Bu eğitim şekli, yalnız memleketimizde değil 
birçok memleketlerde de aynı şekilde yürütül
mekte, hizmet görülürken eğitim yapılmaktadır. 

4. Eğitimin hizmetle bu kadar sıkı sıkıya 
bağlı bulunduğu bir sahada eğitimin ayrılması, 
ayrıca hizmet yerleri ile şümullü bir koordinas
yonun organizesini icabettirecek ve eğitim mas
rafları çok fazla artacağı gibi hizmetin ve eğiti
min kalitesini de düşürecektir. 

5. 1219 sayılı Kanun sağlık personelinin mes
lek tescilini bu personeli kullanan Sağlık Bakan
lığına bırakmıştır. Normal bir eğitim müessese
sinden mezun olan personelin hizmete girmesi 

için lüzmulu tescil işlemi Sağlık Bakanlığınca ya
pılacak ve bu işlem için personelin kalitesinin bi
linmesini de icabettirecektir. 

Ayrıca personel yetiştirilmesinde öğretim 
standardını yükseltmek ve modern usullerin öğ
retime intikali daha güç. şartlarda olacaktır. 

6. Kaldı ki, 1593 ve 225 sayılı kanunlar bu 
personelin yetiştirilme işini Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına vermiştir. 

Bu bakımdan sağlık okullarının Millî Eğitim 
Bakanlığına devri her yönden mahzurlu görün
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? Katılıyor 
musunuz efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekeli) — Şimdi 
Sayın Başkanım, Plânın bu bölümüyle ilgili ted
biri müsaade ederseniz arz edeyim. 

Bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Ba
kanlığı içerisinde toplanması esastır. Millî Sa
vunma ve emniyetle ilgili eğitim kurumları dı
şında başlagıçta tarım ve sağlık eğitim kurum
larının dışarıda bırakarak (dışarıda bırakıyor 
zaten Plân, başlangıçta sesleri), farklı kuruluş
lara bağlı bütün eğitim kurumlarının Millî Eği
tim Bakanlığına bağlanması tamamlanacaktır. 
Tarım ve sağlık bunun dışındadır. Tarım ve sağ
lık okullarının söz konusu Bakanlığın içine alın
ması hazırlıkları yapılacaktır, bu uzun vadeli
dir. Bu Üçüncü Beş Yıllık Plânda değil, bir 
araştırma sonunda yapılacak bir iştir. Arkadaş
larımın endişelerini gerçekten yerinde görme
diğimiz için katılmıyoruz. Arkadaşların öner
gelerinde hissedilen endişeyi görmüş olsak ger
çekten önergeye katılırdık, bu açıklık karşısında 
arkadaşlarımızın hâlâ bir endişe içerisinde ol
dukları kanaatinde değiliz. Bu sebeple iştirak 
etmiyoruz, üzerinde durduğumuz mesele bunun 
prensibidir, eğitim kurumlarının Millî Eğitim 
Bakanlığı camiasında birleştirilmesi prensibidir, 
tek elden yönetilmesi prensibidir. Mesel bu, Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet. Önerge sahibi? 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Konuş-

mıyacağım. Takdir Yüce Senatonundur. Yal
nız, yukarda hazırlıkları yapılacak, diyor; aşa
ğıdaki paragrafta da bağlamak, oraya doğru git
mek, diyor. 

Vuzuh getirmiyor. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Plândaki tarım 
ve sağlık okulları bunun dışındadır, diyor. Ondan 
sonra da diyor ki, hazırlıkları yapılacaktır. Ama, 
alınacaktır, kaydı yok. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Vazıh 
değildir. Alınmamasını teklif ediyorum. Takdir 
Yüce Senatonundur. 

BAŞKAN — Alınmamasını teklif ediyorsu
nuz. Hükümet? 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, Plân
daki prensibi gayet sarih şekilde arkadaşımız 
izah ettiler, tkinci Beş Yıllık Plân döneminde ta-
rım ve sağlık okullarının Sağlık Bakanlığı bün
yesinde toplanması bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Bu ifadeler zapta girmektedir 
bu ifade sizi tatmin eder mi? 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Hay-
efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (TV 
vamla") — Ancak, "prensibi iblâl etmernnir Ta
kımından, ikinci dönemde araştırma yapılacak-
tır. Arkadaşların takriri kabul edildiği takdir
de kesin hükümle bu "prensibi o r t a^n ^"i--"'--
mak gibi bir duruma düşeceğiz. Bu itibarla bu 
temel -prensibi ihlâl etmemek bakımından takrire 
atılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Lütfen efendim, takriri ovlfr-
vnTp, a r z ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, salt çoğunluk vardır. 

Diğer takriri okutuyorum, efendim. 
Senato Başkanlığına 

Görüşülmekte olan plân tasarısının tarım 
sektörü ile ilgisi bölümünün ilkeler ve gelişmeler 
kısmına (sayfa 238) ekli gerekçede izah edilen 
sebeplerden dolayı aşağıdaki fıkranın eklenme 
sini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Kars 
Ömer Hocaoğlu Ziya Ayrım 

«9. Tarım sektöründe teknolojik gelişme1^ 
rin sağlanabilmesi ve birim sahaya isabet eder 
verimin artırılabilmesi için tarım alanında ge 
rekli araştırıcı kadrosu tamamlanacak ve mü esse 
ler yeter miktara çıkarılacaktır.» 

Gerekçede : 
Yurdumuz çok değişik tabiat şartlarına sahi1-

bir ülkedir. Bu sebeple değişik birçok sebeple^ 
mevcuttur. Bu problemlerin çözümü zirai üreti
min artırılmasında önde gelen işlerdendir. 

Mevcut durum göz önüne alınırsa araştırıcı 
kadromuz ve araştırma müesseselerinin yetersiz 
olduğu görülür. Bu boşluğun doldurulması zi
rai üretimde çok müspet tesirler meydana ge
tirecektir. 

Bu gerekçe ile önergemizin kabulünü arz ve 
rica ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon? Buyurunuz Sayın 
İsmet Sezgin. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın senatörler, Sayın Hocaoğlu ve Sayın Ay-
rım'm önergelerinin biraz önceki müzakeresin-

I de, tarımsal araştırmalarla ilgili tedbirlerin 
plân metninde mevcut olduğunu kısaca izah 

I etmiştim. Ve tekrar görüşen Sayın Hocaoğlu, 
bu araştırmaların mevcut olmadığı ve yeni 
bir şey getirilmesi gerektiğini ifade ettiler. 

I Muhterem senatörler, şimdi tarımsal araş-
I tırmalarla ilgili hususları plânda oturduğum 
I yerden buldum. Tedbirleri yüksek huzurları-
I nızda takdim ediyorum. Sayfa : 240. yatırım 

tahminleri tablo (1) 965 fiyatları ile. 

I 3. Araştırma yayın ve diğer kamu hizmet-
I leri için 19168 - 1972 yıllarında 815 milyon lira 
I harcanacağı gösterilmiştir. 

Tarımsal araştırma (2) sayfa 242 teknolo-
I jik tedbirler : İleri teknolojinin gerektirdiği 

maddî ihtiyaçların karşılanması yanında bu 
I maddelerin nasıl kullanılacağını ve genel ola-
I -ak çeşitli tarım işlerinin daha iyi yapılma 
I yollarını çiftçilere, balıkçılara göstermek üze-
I -e gerekli düzen kurulacaktır. Yayım ve araş-
I tırma hizmetleri buna göre yürütülecek, be-
I lirli teknolojik sorunların çözümünde yoğun-
I laşmak esas olacaktır. Sayfa 257 Tarımsal hiz-
I metler : Tarımsal yayım, eğitim ve araştırma : 
I 8. Tarımsal araştırma, teknolojiyi gelişti-
I recek, verimi artıracak konulara yönelecektir. 
I Özellikle pratik fayda sağlayacak toprak - su 
I - gübre - bitki ilişkisi, yem - hayvan verimi 
I ilişkileri, verim gücü yüksek tohum ve damız-
I lık gelişltirilmesi, tarımsal işletmelerde işletme-
I îilik anlayışını geliştirmeye yarıyacak araştır-
I malar üzerinde durulacaktır. Araştırmaların 
I sonullarının uygulamaya konulması izlenecek 
I ve değerlendirilecektir. 
I Sayfa 264 : Politika tedbirleri bölümünde, 
I G paragrafı : 
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g. Araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri 
hayvan verimliliğinin artırılması amacına yö
neltilecektir ve özellikle et ve ince yapağı ile 
süt üretiminin artırılması hedef tutulacaktır. 

Muhterem senatörler, sâdece oturduğumuz 
yerden tarım araştırmalariyle ilgili bölümler 
^okunduktan sonra Beş Yıllık Plânda tarım 
araştırmaları yoktur, bunun konulması gerek
lidir diye bir önergenin kaJbulünün yerinde ol
mayacağı görüşümüzü saygılarımızla arz ede
riz. 

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

kişehir Milletvekili) — Aynı görüşteyiz. 
BAŞKAN — Aynı görüştesiniz. Takrir sa

hibi Sayın Hocaoğlu... 
Ö. LÜTFİ HOCAOĞLU (TraJbzon) — Gö

rüşmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Ö. LÜTFİ HOOAOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar önceki gö
rüşmemde ben, Türkiye'de zirai araştırma yok
tur diye bir beyanda bulunmadım. Türkiye'de zi
rai araştırma mevcuttur ve meslekî hayatımda bu 
müesseselerin bâzılarında da çalıştım. Binaena
leyh Sayın Başkanın bu ifadesi herhalde bir 
yanlış anlayışın neticesi olacaktır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Türkiye'de değil 
«plânda değil» dediniz. 

ÖMEE HOCAOĞLU (Devamla) — Plânda 
da demedim. Ne ise o değil. Türkiye'de şartlar 
çok değişiktir, dedim. Bu değişik şartlardaki 
problemleri çözecek ne araştırıcı ne de mües
seselerimiz yeterli değildir dedim. Ne araştırı
cı kadrosu yeterlidir, ne müesseseler kâfi mik
tardadır, dedim. Ve bunun için de örnek ver
dim. Muhterem arkadaşlar biz memleketimizi 
tanımıyoruz, gerçeklere eğilmek mecburiyetin
deyiz. Doğu Anadolunun hangi bölgesini bili
yoruz1? Türkiye'de çay ziraatını kim biliyor du? 
Hiç birimiz bilmiyorduk. Yani şunu arz et
mek istiyorum ki birçok zirai problemlerimiz 
mevcuttur. Bunların hepsi çözüm beklemekte
dir. Bunlar çözülmediği müddetçe de Türkiye'
de zirai istihsali artırırız sevdasından vazge
çilmesi gerekir, Benim işaret etmek istediğim 
budur ve tekrar ediyorum, Türkiye'de zirai 
araştırıcı kadrosu yeter değildir ve bunlar ye
terli de değildir. Müesseselerimiz de sayı iti

bariyle problemleri karşılayacak miktarda de
ğildir, bölgelerin ihtiyaçlarına cevap vereme
mektedir. Binaenaleyh önergem üzerinde ıs
rar ediyorum, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tak
rir kaıbul edilmiştir, salt çoğunluk mevcuttur. 

Bir diğer takriri okutuyorum. Yalnız sayın 
üyeler açık oylama vardır sonunda, lütfen ay
rılmasın arkadaşlarımız. 

Senato Başkanlığına 
Tarım sektöründe tedbirler bölümüne (sayfa 

243) ekli gerekçede izah edilen sebeplerle aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

«Tarım teşkilâtı yeniden düzenlenmelidir.» 
Trabzon Kars 

Ömer Hocaoğlu Ziya Ayrım 

Gerekçe : 
(Bugün mevcut tarım teşkilâtı öğretim ve 

yayım bakımından yetersizdir. Ve istihsalle 
direkt olarak ilgili çiftçilerle yeterli temas bir 
türlü sağlanamamıştır. 

Teşkilât kazalara kadar inmekte fakat kazala
rın ötesinde üretimle esas olarak ilgili köyler:, ine-
memektedir.) 

Önergemizin kabulünü arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN — Komisyonun görüşü? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Görü
şümüzü bildirdik efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-

Vşehir Milletvekili) — Aynı görüşteyiz. 
BAŞKAN — Komisyon görüşünü bildirdi, 

Hükümet de aynı görüşte. İlâve edilecek bir hu-
-•ns var mı efendim? 

ÖMER HOCAOĞLU (Trabzon) — Önceden 
"zalı etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz efendim. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) - Merkezi 
idarenin içinde zaten, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

Salt çoğunluk vardır. Son takriri okutuyo
rum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma Plânı tasarısının 171 nci sayfasının 

1 nci paragrafında 2 nci satırdaki (Sağlık hiz
metleri .tek elden yürütülecektir) ifadesindeki 
{tek el kelimesi yerine (tek sistemden yürütüle
cektir) şeklini teklif ediyorum, (el) yerine (sis
tem) kelimesinin ikamesini arz ve teklif ediyorum. 

Gerekçe : 
Tek elden idare merkezi ve antidemokratik 

bir idare tarzıdır. Anayasa esasen sağlık hiz
metlerinin kontrolundan Sağlık Bakanlığını so
rumlu kılar. 

Saygılarımla, 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydm Milletvekili) — Görü
şümüzü ifade ettik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Aynı görüşteyiz. 
BAŞKAN — Hükümet de aynı görüşü ifade 

ediyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir, fakat salt çoğunluk yoktur. 

Sayın Fehmi Alpaslan, oylamaya geçiyoruz 
efendim, Sayın Fehmi Alpaslan oylamanın usulü 
hakkında söz istiyorlar, usul hakkında kendile
rine söz veriyorum. 

Sayın Alpaslan son söz istemiştiniz, onu ay
rıca konuşacak mısınız? Usul hakkında münha
sıran mı efendim 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Son söz 
olarak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Evet yazmıştınız son söz olarak 
vereceğim size efendim, onu ayrıca vereceğim 
efendim. Şimdi efendim son söz hususunda iki 
kişiye söz verebileceğim. Daha önce Sayın Zi
ya Termen söz istemişlerdi, lehte istemişlerdi, 
şimdi kendileri buradalar mı efendim?.. Yok. 
Bir de aleyhte Sayın Fahri özdilek istemişlerdi. 
Sayın Alpaslan sizinki? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Üzerinde 
ve lehinde efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan bir teklifim var. Hiç şüphesiz Tüzüğe 
bağlı kalacaksınız, ama çok mühim bir vesikanın 
görüşülmesinin sonuna gelindiği şu saniyelerde 

eğer müsaade ederseniz partiler adına beşer, üçer 
dakikayı geçmemek şartiyle son söz söylemek 
fırsatı bağışlayınız ve böylece belki plânın bü
tün millete malolması... 

BAŞKAN — Bunu bir teklif olarak kabul 
ediyor, bu teklifi Heyeti Umumiyenin oylarına 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmedi efendim. 

Şimdi Sayın Fahri Özdilek, buyurunuz. 
Açık oylama var efendim, sayın üyeler lütfen 

salondan ayrılmasın. 

FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın Senato üyeleri, 

Anayasa hükmü olan plân müessesesinin bâzı 
düşünce temevvücüne uğradıktan sonra tered
dütlerin kalkmasından ve benimsenmiş olmasın
dan memnun olduk. Plân fikrine bağlanılması 
ve buna yer verilmesi israfı; başıboşluğu ve 
keyfî idareyi yok edecektir. Buna rağmen bu 
plân Türkiye gerçeklerine uymıyan ekonomik 
mânada liberal bir anlayışın uygulanmasına ze
min hazırlar mahiyette görylmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân Birinci Beş Yıllık 
Plânın tecrübelerini dikkate alarak kıymetlen-
dirilm emiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plân bütün muhtevası ile 
tatbik edilememiş bulunmasına rağmen % 6 yi 
aşan bir kalkınma hızı imkânını verdiği açıkça 
bilindiği halde, İkinci Beş Yıllık Plânda kalkın
ma hızının % 7 kabul edilmesi süratle kalkınma
mız için kâfi değildir. 

Pplânda derpiş edilen hususlar için finansman 
kaynakları sıhhatle düşünülmemiştir. Özel sek
töre fazla ehemmiyet verilmiş bulunmasına rağ
men bu sektöre bir veçhe verilmesi hususunda 
hiçbir müessiriyet mevzuübahis değildir. Özel 
sektörü özendirici teşvik yanında gücendirici de 
olsa uyarıcı tedbirlere lüzum vardı. 

Bu plân, reformları ihmal etmek ile gelir 
dağılmasmdaki aşırı haksızlıkları düzenlemeyi 
ileri bir tarihe bırakarak vergi yükü dağılımın
daki ağırlığı daha çok artırıcı özellikleriyle 
âdil değildir. 

Bu plânda krediler kalkınma için zikredilen 
hizmetlerin icabına uygun tanzim edilmemiş
tir. Tarım ve hayvancılık mevzularının geleceği
ne vefa edecek yatırımları iyi kıymetlendirme-
miştir. 

Sanayileşmenin imkân dâhiline sokulması hu
susu, sosyal ve ekonomik farklılıkların olum-
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lu istikamette giderilmesi, reformların, hassa
ten toprak reformunun, süratle başarılması 
ile mümkün olacağına inanmaktayız. 

Bu plânda, hiçbir suretle önüne geçilemiye-
cek olan şehirleşme hareketlerinin gerektirdiği 
gecekondu meselelerini düzene sokacak ted
birler noksandır. 

'Kalkınma hamlesi içinde bulunan ve gittik
çe artan nüfus dolayısiyle, geniş ölçüde işsiz
likle karşı karşıya bulunan yurdumuzda Boğaz 
köprüsü, televizyon ve otoban gibi lüks sahalara 
milyarların yatırılması çabası yanlış bir sosyal 
ekonomi ve politika güdüldüğünü göstermekte
dir. 

Bu düşüncelerin tatbikatına imkânların temin 
edildiği anda kalkışmak daha isabetli olurdu. 

Bâzı meslekî okul mezunlarına tanınan is
tisnai durum ile bunlara her branşta yüksek öğ
renime devam imkânı verecek ve bir kısım mes
lekî okul mezunlarına kısıtlama koymak Anaya
sadaki eşitlik, eğitimde fırsat eştliği ilkelerine 
aykırıdır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda ilkeler olduk
ça sağlam idi. Tatbikatı ?ksak oldu. İkinci Bes 
Yıllık Plânda ilkelere daha fazla ehemim iye+ 
verildiği ifadeye çalışılıyor. Birinci Beş Yıllık 
Plânda bugünkü iktidarın da emeği varke^ 
•tatbikatı aksak gitmiştir. Aynı iktidar yine 
bir tatbikatçı olarak ilkeleriyle karşımızdadır. 

Plânın dikkatle ve samimiyetle tatbik edilme 
sinin favdalarmı sizler kadar arzu eden Grupu 
muz bu plânın çok teferaata inerek anamevzu-
lara lüzumu derecede yer vermediğinden, umu 
lan neticeye ulaşabilmesinden şüphe duymak
tayız. 

Bu vüzden Grupumuz bu plân için kanaatle
rini müspet volda kullanmıyacaktır. Arz ederim 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Yalnız grup adına değildi ver
diğim söz, şahıs adına idi, tasrih ederim. Sa
yın Alpaslan, buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, pek sevgili arkadaşlarım, günlerdir bil
gili, tecrübelerden istifade eden ve yapıcı gö
rüşmelerle millî hayatımızda mühim bir mer
hale teşkü edici plân üzerindeki görüşmeleri
mizi tamamlamış bulunuyoruz. 

Grupumuz adına aldığım sözlerimde de arz 
ettiğim gibi, İkinci Beş Yıllık Plânın demok

ratik düzen içinde idraki her düşünen ve her 
iyi duyan insan için şüphesiz mesut bir hâdise
dir. Tetkik ettiğimiz plânın ilkelerini demok
ratik zihniyet içinde benimsememek, takdir 
etmemek mümkün değildir. Plânın evvelâ de
mokratik oluşu, plânın sosyal adalet ilkesine 
hemen her noktasında - kâfi görülüp görülme
mesi ayrı - yer vermekte bulunması, plânın Ana
yasamızın da öngördüğü esaslar içinde karma 
ekonomi düzenini önde tutması ve plânın millî 
imkânları harekete geçirme oranı üzerinde, ya
ni kalkınma hızının yüzde 7 gibi azımsanmıya-
cak bir miktarda ele alınmış bulunması plânın 
anailkelerini teşkil eder ve bunlar mucibi 
memnuniyet tutumdur. O itibarla bu plânın bu 
kısımları üzerinde grupumuz müspet görüşe 
varmıştır. Plânın tedbirlerinde bâzı noksanlar 
görmüş bulunmaktayız. Ezcümle, kaynaklara 
ait tahminleri ileri bulmuşuzdur. Bir de top
rak reformu konusunda vâki olan görüşmeler
de sayın komisyon başkanı esas itibariyle dü
şünceleri paylaştığını söylemekle beraber, me
seleye Anayasanın hükmü içerisinde vuzuh ver
mek için yaptığımız teklifin reddedilmiş olma
sını, bu meselenin tamamiyle bir tarafa atılmış 
olması olarak telâkki etmiyecek kadar geniş yü
reklilik göstermekle beraber doğrusu devamlı 
olarak üzerinde durulması gereken bir mevzu 
halinde muhafa<za etmekteyiz. Bu arada bil
hassa iktidar grupunun endişe verici mahiyette 
gördüğümüz karma teşebbüsler konusundaki 
hassasiyetini ve vaki teklifimizi kabul etmiş 
olmasını, bir millî mesele olan petrol konusun
daki teklifimizi anlayışla ve milletin umumi 
arzu, temayül ve menfaatlerine uygun tarzda 
kalbul etmiş olmasını, yabancı sermaye konu
sunda salt çoğunluk temin edilememekle bera
ber mâruzâtımızın yine milliyetçi duygularla 
ele alınmış olmasını teşekkürle karşıladığımızı 
saygı ile ifade etmek benim için zevkli bir va
zife olmaktadır. (Bravo sesleri) Plânın tat
bikinde, plân fikrinin topyekûn milletçe be
nimsenmesi ve tatbik sahasında Hükümete yar-
lımcı olunması hususunda arkadaşlarımın ara
cında mutlak» bir birlik ve berafberlik vardır. 
Plân Senatodan geçtikten sonra Millet Mecli
sinde daha geniş imkânlarla, buradaki müza
kerelerden de faydalanılmak suretiyle yeni bir 
görüşmeye tabi tutulacağı için arkadaşlarımı
zın, arz ettiğim bâzı kısımlar hakkında görüş-
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lerine uy jun daıvranılmamış olmasını büyük 
bir mesele yapmamak suretiyle heyeti umumi-
yesi üzerinde anlayışlı ve olumlu bir görüşe 
sahib olmalarına rağmen sırf diğer grupu bağ
layıcı b i r vaziyete sokmamış olmak için grupu-
muz oylaımı bir grup kararma bağlı olmaksı
zın kulla imaya karar... 

BAŞOKİN — Sayın Alpaslan, gruplara söz 
vermiş .değilim. Ben, şahsan oyunuzu hangi is
t ikamette kullanacağınızı izah sadedinde ver
dim. 

F E H M ALPASLAN (Devamla) — Şimdi 
ona geliyorum Sayın Başkanım, bendeniz de 
bu şekilde serbest kalmış bir üye olarak (zan
nediyorum ki anlaştık) oyumu bu plânın aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileği ile 
müspet olarak kullanacağımı arz eder, saygı
larımı sınarım. (A. P. ve Güven Partisi sıra
larından .alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, oylamadan önce 
Yüksek Senatonun çalışmalarına karşılık te
şekkür konuşması yapacak olan Sayın Devlet 
Bakanına söz vereceğim. Buyurun Sayın Seyfi 
Öztürk. 

Sayın komisyon başkanının bir önergesi 
vardır, Öyle zannediyoruz ki, bu önergede oya 
konacak bir taraf yok. Komisyon olarak bu 
düzeltmeleri siz yapabilirsiniz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Yapa
mayız. 

BAŞKAN — Öyle ise usulünü ayrıca görüşü
rüz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, 6 günden beri yakın alâka ve büyük 
bir titizlikle tetkik buyurduğunuz İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının müzakereleri ikmal 
edilmiştir. 

Yapıcı bir tutum ve iyi niyet havası içinde 
cereyan eden bu müzakereler, plânın memleket 
gerçeklerine ve büyük milletimizin menfaatleri
ne uygun olduğumu, uygun şekilde hazırlandığı
nı bir kere daha ortaya koymuştur. Mümtaz 
arkadaşlarımızın beyan ettiği birçok hususlar 
yıllık programların hazırlanmasına ışık tutacak
tır, destek olacaktır. Varlığını ve gücünü Ana
yasadan, büyük Türk Milletinin arzu, temayül 
ve iradesinden alan aziz milletimize daha fazla 
refah ve saadet getirmeyi gaye edinen İkinci 

Beş Yıllık Plânın memleketimiz için, milletimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan 
niyaz ederek Hükümet adına değerli mesainize 
teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla, (Alkış
lar) 

BAŞKAN —• Bir husus var efendim, komis
yon : «İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasa
rısında tablolar her bölüm içinde ayrıca numa
ralandırılmıştır. Bu durum metindeki tablolara 
yapılan atıflara karışıklığa sebebolmakta-
dır. Bu sebeple plânda yer alan tablolara 
baştan sona bir devamlılık içinde numa
ra verilmesini ve metin içinde tablolara 
yapılan atıfların da buna göre düzeltilmesini 
arz ve teklif ederim.» demektedir. Sayın Komis
yon Başkanı, bunun komisyon tarafından yapı-
lamıyacağı hususunu lütfen çok kısa olarak izah 
ediniz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, Senatomuza Karma Plân ve 
Bütçe Komisyonu olarak arz ettiğimiz metinde 
tasarının numaraları değişmiştir. Bu Cumhuri-
vet Senatosunun malı olmuştur. Cumhuriyet Se
natosunun bunu kendisi düzeltmesi lâzımdır. 
(Oylıyalım, sesleri). 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
2 nci*Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında 

tablolar her bölüm içinde ayrıca numaralandı
rılmıştır. 

Bu durum metindeki tablolara yapılan atıf
larda karışıklığa sebebolmaktadır. 

Bu sebeple; plânda yer alan tablolara baş
tan sona bir devamlılık içinde numara verilme
sini ve metin içinde tablolara yapılan atıfların 
da buna göre düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Plân Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, bu takririnizi şu 
şekilde oylasam olur mu? 

Bu düzeltme ve numaralama işlemini komis
yonun yapmasına yetki verilmesi şeklinde.. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Olur 
efendim, zaten biz yapacağız. 
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BAŞKAN — Komisyona takrirde okunduğu 
şekilde numara sıralarını tanzim etmesi yetkisi
nin verilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının müza
kereleri sona ermiştir. Şimdi açık oylama mua
melesine geçilecektir. Bu arada bir takrir var
dır onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Plân müzakereleri tamamlandıktan sonra, 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul çalışmaları
na 27 Haziran Salı günü saat 15 e kadar ara 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

izmir Artvin 
Cahit Okurer Fehmi Alpaslan 

Tabiî Üye Ankara. 
Fahri özdilek Hıfzı Oğuz Bekata 

istanbul 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
bugün öğleye kadar olan mesaimiz plân müza
keresi ve ayrı bir programa tabi idi. Perşembe 
günü öğleden sonra saat 15,00 te mûtat toplantı 
günüdür. Mûtat toplantı günü ve saati olması 
dolayısiyle şayet bu karar alınmazsa öğleden 
sonra yani bundan yarım saat sonra tekrar top
lanmak mecburiyetindeyiz. Mûtat toplantımız 

odur. Bu itibarla bu takriri oylarınıza arz edi
yorum.... Kabul edenler... Etnfiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylama muamelesine geçilmiştir, zarf 
dağıtılsın. İsim çekiyorum : Osman Mecdi Aguıı 
(Rize). Kürsüye sepet konmuştur, lütfen sayın 
üyelerin zarfları sepete atmalarını rica ederim. 

Oylama işleminden sonra da tefhim için sa
yın üyelerin lütfen ayrılmamalarını rica ederim. 

(Osman Mecdi Agun'dan başlamak üzere oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı? Varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Oyunu kullanmıyan sayı üye?.. Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. Sayın arkadaşlar, 43,5 saat 
lik devamlı ve yorucu bir çalışmadan sonra 
Yüksek Heyetinizin kabulüne mazhar olan 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının memleke
te ve millete hayırlı olması dileğiyle Divan adı
na sayın üyelere teşekkürlerimi arz ederim. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının oyla
masına 115 sayın üye iştirak etmiş, 79 kabul, 
34 ret, 2 çekinser oyla plân Senatoca kabul edil
miştir. (Alkışlar) 

27 Haziran 1967 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere 78 ncı Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,40 
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İkinci Beş Yıllık (1968-1972) Kalkınma Plânının oylama sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler : 79 
Reddedenler : 34 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 68 

Açık üyelikler : 0 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAIHSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Mae.it Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

[Kabul edenler] 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
Rifat öztürkçine 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 

O. Mecdi Agun 

SAKARYA 

Mustafa Tığlı 

SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 

SP7AS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkahn 
Hidayet Aydmer 
Suad Hayri Ürgüplü 
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TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kanlan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Üınaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Y. Kemal Şenocak 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 
(1 Ü.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Z Nami Şerefhanoğlu 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GÎRESUN 
M. îhsan Topaloğlu 

M. 
HATAY 

Enver Bahadırla 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Fikret Gündoğan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Iş-men 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

NlĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

TABİİ ÜYE 
Selâhattin özgür 

[Çekin s erler] 
"ANKARA 

Mansur Ulusoy 

[Oya katümıyanlar] 
BURSA 

I. S. Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLl 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

ISTANBNL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

Hilmi Onat 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAS 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Adü Ünlü 

Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Suphi Batur 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
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I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KUEULA SUNUŞLARI 
X I . — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal

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

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

M». « ^ > 0 - < ^ •<••• 




