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1. — GEÇEN 1 

Adalet Komisyonu Başkanlığının; İstanbul 
Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 166 arka
daşının Yargıtay kanunu teklifi ile İçel Mil
letvekili Mazhar Arıkan'ın Temyiz Mahkemesi 
teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 2020 sa
yılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin ta
diline dair kanun teklifinin Adalet ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kuru
lu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
tezkeresi ile, 

İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve ilgili bâzı kanunların kaldırılma
sına dair 19 . 7 . 1963 tarih ve 306 sayılı Ka
nunda değişiklikler yapılması, Belediye Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair 19 . 7 . 1963 
tarih ve 307 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve Köy Kanununda değişildik yapıl
masına dair 18 . 7 . 1963 tarih ve 286 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarılarının havale edilmiş olduk
ları İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonların
dan alınacak 5 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi kabul 
olundu. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 nci madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin geri verilmesine dair önergesi 
okundu ve teklifin geri verildiği bildirildi. 

Parti grupları başkanvekillerinin, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı görüşmeleri sırasında 
Genel Kurulun çalışma süresine ve görüşme şek
line dair önergesi kabul olundu. 

2. — GELEN 

TASARILAR 
1. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına 
bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarı
sı. (1/390) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

2. — 1967 Kalkınma İstikrahı hakkında ka
nun tasaıısı (1/391) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında Demir-

JTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Faruk 
Kınaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 5434 
sayılı Kanunun 41 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının kaldırılması hakkında kanun teklifinin 
maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
tümü kabul olundu. 

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü kurulu
şu hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü ve 
11 arkadaşının, Devlet Operası kuruluşu hakkın
da kanun teklifi ile, 

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuruluşu hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, bir maddesinin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısının görüşülmesi, ilgili Bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından, gelecek birleşi
me bırakıldı. 

Tasarruf bonoları ihracı hakkında kanun ta
sarısı ile bu konudaki tekliflerin tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanarak maddelere ge
çilmesi ve ivedilikle görüşülmesi kabul olundu 
ve maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

26 . 6 . 1967 Pazartesi günü saat 10,00 da 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerindeki 
görüşmelere başlanılmak üzere Birleşime saat 
20,10 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 

Ahmet Bilgin Fuat Avcı 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

KÂĞITLAR 

köprü Hidroelektrik tesislerinin devrine mü
teallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla 
tasdik edilen mukavelenin feshi hakkında kanun 
tasarısı. (1/392) (Maliye, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Uzunhasanoğlu ve 13 arkadaşının, vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisi hakkında kanun tek
lifi (2/546) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 
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5. — Antalya Milletvekili Ahmet Torgay'ın, 
İstiklâl Savaşma fiilen katılıp İstiklâl Madalya
sı alanlardan muhtaç durumda olanlara maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi. (2/547) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Vazife üe yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil'e İçişleri Bakanı 
Faruk Sükanhn vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/682) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının iki sunuşu 
vardır, okultuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışma giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar Dış
işleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm vekillik etmesinin, Barbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/681) 

BAŞKAN — Bâzı arkadaşlarımızın izin ta
lepleri varadır. Bununla ilgili Başkanlık sunu
şunu okutuyorum : 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
.Mebr-ureAksoley'in, -5434 sayılı T.. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 74 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasından sonra bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi. (2/548) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I Genel Kurula 
Aşağıda aidi arı yazılı saym mi'lletvekilleri-

I nin h'izalarınüa gösterilen müddet ve sebeplerle 
j vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun 

mütâlâa edilmiştir. 
Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozibeyli 
Millet MedİM Başkanı 

Yozgat Milletvekili Celâl Şungur,,! ay ma
zeretine binaen, 10 .7 . 1967 tarilhin'den itibaren, 

Erzurum Milletvekili 1. Hakkı Yıldırım, 24 
gün mazeretine binaen, 22 . 6 . 1967 tarihinden 
itibaren, 

Tekirdağ Mil'letvekni Kemul' Nebioğlu, 20 
gün mazereitine 'binaen, 22•; 6 . 1^67'iarühin'den 
itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Hifeeyin feıeifoğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 21 . 6 . 1967 tarihinden 
itifoaren, 

Adıyaman Milletvekili Ali Turarilı, 15 gün 
mazeretine binaen, 19 . 6 . 1967 tarihinden iti-

I baren, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Ferruh Bpzbeyli 

KATİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 125 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Saym üyelerin İkabül düğmelerine bas
malarını rica ellerim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

—. 259 — 
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Bingöl Milletvekili Oemal Yavuz, 15 gün 
mazeretine binaen, 21 . 6 .1967 tarihînden iti-
İbaren, 

Konya Milletvekili Ilışan Kabadayı, 15 gün 
mazeretine binaen, 19 . 6 . 1967 tarihlinden iti
baren, 

Uşak Milletvekili Ali Rnza Akbıyılkoğlu, 10 
gün hastalığına binaen, 19 . 6 ,. 1967 tarihinden 
İtibaren. 

(BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
za arz edeceğim. 

«Yozgat Milletvekili Celâl Sungur, bir ay 
mazeretine binaen, 10 . 7 . 1967 tariilhimdien iti-
İbaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et'miyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili İsmail Halkikı Yıldı
rım, 24 gün mazeretine binaen, 22 . 6 . 1967 ta
rihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul eldi'lımişjt'ir. 

«Tekirdağ Milletvekili Kemal Nelbioğlu, 20 
'g*ün .mazeretine binaen, 22 . 6 . 1967 tar'ühindien 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy eni er... 
Kabul ddilimişitİr. 

5 . — GÖRÜŞ 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı üe 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştir
gelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Plân Karma Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 3/658; Cumhuriyet Senatosu 3/590) 
(S. Saym,: 315) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; îkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı Bütçe Plân Karına 

(1) 315 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Not : îkinci Beş Ytllık (1968 - 1972) Kalkın
ma Plânı ile Cumhuriyet Senatosu 949 S. Sayılı 
Plân Karma Komisyonu raporu Cumhuriyet Se
natosunun 16 . 6 . 1967 tarihli 70 nci Birleşim 
tutanağına eklenmiştir, 

I «Gaziantep Milletvekili Müseyin İneioğlu, 15 
gün mazeretine binaen, 21 . 6 . 1967 tarihinden 
itilbaren.»» 

BAŞKAN — Kabul edenler... KaJbul ettaıiyen-
ler...' Kabul edilmiştir. 

«Adıyaman Milletvekilli Ali Turanlı, 15 gün 
mazeretine binaen, 19 . 6 , 1967 'tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul et'miyen-
I 1er... Kalbul edilmiştir. 
I «Bingöl Milletvdkili Cemal Yavuz, 15 gün 

mazeretine binaen, 21 . 6 . 1967 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Kalbul edenler... KaJbul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili İhsan Kabadayı, 15 
gfön mazeretine binaen, 19 . 6 . 1967 tarihinden 
İtibaren.:» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmîyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyikoğlu, 10 
gün hastalığına binaen, 19 . 6 . 1967 tarithİnden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul etmiyen-
I fer... Kabul edilmiştir. 

ftEN İŞLER 

I Komisyonunda ve Cumlhuriyet Senatosunda gö
rüşülerek tamamlanmış ve Yüce Meclisinize 
intikal etmiştir. Bu günden itibaren 8 günlük 
kanuni süre içinde İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımızı müzakereye başlıyoruz. 

Bundan evvelki birleşimde Yüce Heyetini
zin aldığı karar uyarınca bu 8 günlük müd
detin 5 günü Plânın tümü üzerindeki 'görüşme
lere, 3 günü de gere&çeli geri çevirme önerge
leri üzerindeki 'görüşmelere tahsis edilmiştir. 

Günlük mesaimiz; saat 10 dan 13 e, 14,30 
dan 19,30 a ve 21 den 24 e olmak üzere 11 saat
tir. 5 gün tutarı olan 55 saatlik zamanın 13 

I saati Hükümete ve Hükümetle birlikte Bütçe 
Plân Karma Komisyonuna, 5 er saatten 30 saati 
(gruplara ve ıgeriye kalan zamanı da sayın üye-

, lerin şaihıslan adına yapacakları konuşmalara 
ayrılmıştır. 

İkinci Beş Yıllılk Kalkmma Plânının mem
leketimize, milletimize ve Yüce Meclisimize 
hayırlı ve başarılı olmasını temenni ederim. Bu 

— 260 ~ 
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konuda söz alan sayın arkadaşlarımızın isim
lerini okumaya başlıyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, grupları adına söz 
alan arkadaşlarımızın ayrıca isimleri verilme
miştir. Zaten gruplar kendilerine ayrılan 5 sa
atlik zamanı bir veya birkaç sözcü kullanmak 
suretiyle değerlendireceklerdir. " ' 

tik söz C. H. Partisi Grupunundur. Ondan 
»sonra Yeni Türkiye Partisi, Güven Partisi, Ada
let Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Millet Par
tisi söz istemişleridir. 

Şimdi ilk söz C. II. Partisi Grupunundur. 
Grup adına Sayın Nihat Erim, buyurunuz efen
dim. 

Bu arada muhterem arkadaşlarım, raporda 
muhalif olduğu halde, muhalefet şerhi hasım 
sırasında unutulmuş olan Sayın Sadun Aren'in 
bir önergesi Başkanlığa intikal etmiştir. Bir 
basım hatasıdır, mulhlefet şerhi de vardır, bu 
(tashihi yapıyoruz. 

5 saatlik müddete esas olmak üzere konuş
maya başlama saatini tesbit ediyorum: Saat 
1X),07. 

Buyurun Sayın Erim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Şahısları adına söz alanların listesi? 
BAŞKAN — Gruplar konuştuktan sonra, 

o listeye de bilâhara okuyacağız, Sayın'Sarıib-
rahimoğlu. 

O. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) — Değerli arkadaşlarım, uygulama
sı 1968 yılında başlıyacak olan İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı üzerinde C. H. P. Millet 
Meclisi Grupu adına düşünceler söyliyeceğim. 

Millet hayatını plânlı bir kalkınmaya yö
neltme, Türkiye için belli başlı ıbir aşamadır. 
Cumhuriyet Hükümetleri, 1933 de gene beş yıl
lık bir (Sanayi Plânı) uyguladılar. Uızun süren 
felâket yıllarından, Osmanlı İmparatorluğunun 
söküşünden sonra modern Türkiye'nin kurul
masında, millî sanayiin temellerinin atılışında, 
ilk gelişmelerin hu 'birinci sanayi plânının yara
tıcı etkisi unutulamaz. 1938 de, İkinci Beş Yıl
lık Sanayi Plânı haızırlandı. Fakat 1939 da pat-
lıyan ve 1945 e kadar süren Büyüik Cihan Sa
vaşı, hu İkinci Plânın uygulanmasına imkân 
'bırakmadı. 1947 de, Beş Yıllık (Türkiye İkti
sadi' Kalkınma Plânı) adı ile anılan bir plân, 
(hazırlık çalışmalarından 'öteye ,gıötünülememi§-
tir. 

İkinci Cihan Harbi ertesinde, Dünyaya yeni 
sosyal ve ekonomik görüşler yayılmaya başladı. 
Savaştan önce Batılı demokrasiler plân fikrini, 
liberalizme engel sayarlardı. Plânın en çok to
taliter rejimlerde yürütülebileceği sanılırdı. 

1947 de Fransa'nın Monnet Plânı adı veri
len kalkınma plânı, yol gösterici bir plânın libe
ral veya neo - liberal bir ülkede de, pek iyi uy
gulanabileceğini gösterdi. Çünlkü, plân pazar, 
piyasa, serbest rekabet mekanizmasını yok et
mez; düzeltir, iyi işlemesini, toplum yararına 
yürümesini sağlar, Devlet sektörü için emredi
ci; özel sektör için yol gösterici, yön verici, 
düzenleyici, teştvik edici etkilerle kalkınma 
plânlarını artık, hir ülkenin rejimi ne olursa ol
sun, XX nci yüzyıl ekonomisi ıgereği gibi be
nimsemektedir. Fransa, her 'biri dörder yıllık 
olan plânların şimdi V ncisine gelmiştir. 

Tanınmış plâncı Pierre Masse, plânlı ekono
mi ile plansızlığın farkını şöyle izah eder: «Plân, 
rastgele gidişe son verip, hesaba dayanan bir 
serüven yaratmaktır». Bununla şunu anlatıyor: 
Plânsız ekonomi, başıboş bir 'gidiştir. Çünkü, 
XX nci yüzyıl ekonomik ve sosyal yaşayışı gös
termiştir ki, piyasaya - para - ve serbest reka
bete dayanan fiyat mekinazması artık işlemez 
olmuştur. 

Bu mekanizma, işsizliği, birbiri ardından 
gelen buhranları, tıkanıklıkları, durgunlukları, 
enflâsyonları önliyememektedir. Başbyah eko
nomik ve sosyal hastalığın ağırlaşmasını önle
mek, hastalığın çıkmasına engel olmak, ancak 
ve yalnız Devlet, kamu, siyasi otorite müdaha
leleriyle mümlkün olmaktadır. Bu müdahalenin 
en akıllısı, en tutarlı ve verimlisi, önceden ha
zırlanmış uzun vadeli plânıdır. 

Burada bu konuyu derinleştirmek, örnek
ler vermek isterdim. Fakat, Büyük Meclisin çok 
vaktini almaktan korkarım. Üstelik bundan 
on yıl, hattâ beş yıl ötoce, plân mı, plânsiizlık 
mı? tartışması Türkiye'de günün başlıca konu
larından iken, şimdi artık bu tartışmalar arka
da kaldı. Herlkes plânlı kalkınmanın faziletine 
inanmış görünüyor. Biz ise, ta baştan, oldum 
olası, C. H. P. nin devletçilik ilkesinin ekonomi
ye müdahale, zayıfı kuvvetliye ezdirmeme yö
nüne çok önem vermiş ve plânı en rasyonel dav
ranış saymışızdır. 

~^2eı 
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Şimdi benim söylediğim gibi, konuşan C.H.P. 
milletvekillerinin iddialarını çürütmek istiyen 
Sayın Başbakan, Bütçe ve Plân Komisyonunda 
'bir soru ortaya attılar: 1950 de veya 1961 de 
C. H. P. nin kolunun altında plânı var mıydı, 
1950 de iktidara gelseydi, plânı hazır mıydı, 
1961 de keza plânı var mıydı, dediler. 

Kendilerine cevap vereyim : 
Evet, C. H. P. 1950 de Devle't için millî 

bir kalkınma plânı hazırlatmaya başlamıştı. Bir 
Plân Dairesi kurmak, bir millî kalkınma plânı 
meydana getirmek maksadiyle Cfünaltay Hükü
meti, Dünya Bankasına 1949 da 'başvurmuştu. 

1949 yılında, Devlet Plân Dairesi kurmak 
için Dünya Bankasının yardımı sağlanmış, adı 
geçen Banka, ilk incelemeleri yapmak üzere 
Barker Heyetini Ankara'ya göndermişti. Bu He
yet 1950 başlarında geldi, bir müddet çalıştıktan 
ısonra raporunu verdi. Ancak bu rapor uygulan
madı. 1950 den 1960 a kadar plân fikri ısrar
la reddedildi. 

27 Mayıs 1960 devriminden sonra Millî Bir
lik Hükümeti, Devlet Plân Dairesini 91 sayılı 
ve 30 Eylül 1960 da kabul edilen kanunla 
kurdu. 

Hazırlıklar sonunda meydana getirilen ilk 
Beş Yıllık Plân 1963 yılında uygulanmaya baş
landı. Şimdi 1967 de, bu Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının son yılındayız. İkinci Beş Yıllık 
Plân ile birlikte 1963 den 1966 ya kadar dört 
yılın neticeleri, Parlâmentoya sunulmuş bulunu
yor. • 

ikinci Beş Yıllık Plânın eleştirilmesine geç
meden önce, Birinci Beş Yıllık Plânın uygu
lama sonuçları üzerinde durmamız gerekir. 
Çünkü, Birinci Beş Yıllık Plân uygulamasın
da, ikinci ve daha sonraki plânlar için -yararlı 
dersler vardır. 

Birinci Beş Yıllık Plân uygulaması ile Tür
kiye'de ilk defa, kamu sektörü ve özel sektör 
her ikisi de hası boş, gelişi güzel çalbalar har
camaktan vaz geçip, rasyonel ilmî esaslara göre 
çalışacaktı. 

Kamu sektörü için bu kolaydı. İdaresi Dev
letin elinde veya denetiminde olan kamu iş
letmeleri ve hütün kamu tüketimi emredici 
bir plân uygulamasına tabi tutulabilirdi. Za
ten Devlet organlarının direktifi ile çalışan ka
mu sektörtü bu defa, uzun vadeli hedefleri ön

ceden belirtilmiş olarak, bilimin ve aklın gös
terdiği yoldan ilerliyecekti. Bunun yanında da
ha da önemli olan nokta şudur: Kamu sektörü 

-ve özel selktör birebirinden ayrı metodlarla, fa
kat çalışmalar birbiriyle tutarlı olarak, aynı he
deflere yöneltilecekti. 

Devlet sektörü için az önce söylediğim gibi, 
hu nisibeten kolaydı. Fakat özel sektöre karşı 
Devlet zoru kullanılmıyacaktı. Plân, öızel sek
tör için emredici değil, yol gösterici, teşvik edi
ci ve bilhassa düzeltici ve düzenleyici olacak
tı. Yani plân, özel sektörü emir ile değil, vergi, 
kredi, ithal veya ihraç kolaylığı veya kısıtla
maları, ulaştırma kolayhlkları gilbi tedbirlerle 
/hedeflere doğru sevk etmeye çalışacaktı, ona 
yön verecekti. Kâr, piyasa, fiyat, serbest re-
kalbet mekanizmasını, saydığımız çeşitten ted
birlerle baskı altında tutarak, düzeltecek; böy
lece plâna uygun 'bir yönde 'gelişmeyi sağlıya-
caktı. 

Sözlerimin başında da kısaca dokunduğum 
gibi, Birinci Beş Yıllık Plân sadece belli bir 
oranda hızlı ekonomik kalkınma yaratılmasında 
etkili olmakla kalmıyac.a)ktı. Yurdu, toplumu 
'bunun kadar önemli, hir büyük neticeye doğru 
çekecekti: Ekonomik ve sosyal yapı değişikliği
ne götürecekti. Düzeni değiştirecekti. 

Gerçekten, Türkiye gibi .geri kalmış, az ge
lişmiş, yahut gelişme halinde, - hangi deyimle 
söylersek 'söyliyelim - kıısaca halkının büyük 
çoğunluğu yo'kısun, eğitimden mahrum, uygar
lıknimetlerinden uızak hir ülkede, millî gelirin 
her yıl % 7 oranında artması ile birlikte, bu 
millî gelirin vatandaşlar arasında dağılımı sos
yal adalete uygun bir tarzda olmak gerekir. Bü
tün, vatandaşlara fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 
En az geçim ve gelir seviyesinin yükseltilmesi 
vazgeçilmez şarttır. Bölgeler arasındaki denge
sizliğin giderilmesi lâzımdır. Dış yardıma muh
taçlığın yıldan yıla azaltılması ve belli hir sü
rede yok edilmesi lâzımıdır. 

İkinci Beş Yıllık Plân belgesinde, Birinci 
Beş Yıllık Plân dönemi üzerinde bilgiler verilir, 
yorumlar yapılırken, tarafsız davranılmamış-
tır. Plân ve Bütçe Karma Komisyonunda ve Se-
nato'da 0. H. P. sözcüleri arkadaşlarım bu tu
tumu eleştirdiler. Objektifliğe ve bir teknik bel
cenin hüviyetine sığmıyan yorumları ayrmtıla-
riyle belirttiler. Ben hu nokta üzerinde tekrar 
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fazla durmıyacağım. İşaret ederek geçiyorum. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 15 yıllık 

•daha uzun vadeli bir plânın ilk parçasıdır. Be
şinci uygulama yılının ortasmdayız, İktisadi ve 
sosyal hedefler, kamu ekonomisinin yapısı, ida
rede yeniden düzenleme, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin yeniden düzenlenmesi, toplum - kıöy -
kalkınması, iş ve işçi meseleleri, sıoısyal güven
lik, kredi müesseseleri, cari dış ödeme açığı, 
tarım, toprak reformu, tarım tekniğinde ve mü
esseselerinde reform, madencilik, sanayi, in
şaat, enerji, ulaştırma, hizmetler, insan gücü, 
istihdam, eğitim araştırma, bölge plânlama ve 
kalkınması gilbi alanlarda uygalama politiksı 
başarılı olmuş mudur? Plânın finansmanı için 
öngörülen gerçekleşmiş, gerekli vergi reform
ları yapılmış mıdır? 

Kamu sektörü ne yapmıştır? özel sektörü 
plân hedeflerine yöneltmek mümkün olmuş 
mudur? Gelir dağılımı politikası başarı ile ve 
plâna sadık kalarak yürütülmüş müdür? 

Yani plân, ekonomik ve sosyal hedeflerine 
ne ölçüde yaklaşmış veya varmıştır? 

Bu sorular üzerinde dururken, yalnız Birin
ci Beş Yıllık Plânı eleştirmiş olmıyacağız; ay
nı zamanda İkinci Beş Yıllık Plân için de yer 
yer düşüncelerimizi söylemiş olacağız. 

Kalkınma hızı bakımından % 7 oranının tu-
tulamadığmı, 1966 durumuna göre dört yıl or
talamasının % 6,5 olduğunu biliyoruz. 1967 uy
gulaması sonunda, % 7 hedefine varılmasa bile, 
belki biraz daha yaklaşılacağı anlaşılıyor. Ge
nel ekonomik netice olarak bu, iyimserliğe yol 
açacak bir durumdur. Birinci Beş Yıllık Plân
da öngörülen yatırımlar, ancak % 93 oranında 
yapılmıştır. Bu durumdan, yatırımlar tam ya
pılsaydı, hedef olan % 7 ye varılabileceği anla
şılıyor. 

Ayrıca, tarım alanında hava şartlarının ya
rattığı ileri - geri dalgalanmaların etkisini 
azaltacak teknik tarım geliştirildikçe, yeni 
araçlar, yeni metotlar, yeni ve daha verimli 
totıum, kimyevî gübre kullanılması ilerledikçe, 
bu sektörden alınacak tasarruf fazlası sanayie 
yatırılarak, G. S. M. H. nin yıllık artış oranını 
III ncü plân döneminde % 7 nin üstünde mü
talâa etmek imkânını dahi verebilir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen reform
lardan toprak reformu ve tarım tekniği refor
mu yapılmış olsaydı, işaret ettiğimiz yönde de 

önemli adım aitılmış olacaktı. Fakat ne yazık 
ki, önümüzdeki ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı dönemi bakımından da, bu alanda hiç bir 
umut verilmemektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, genel 
ekonomik hedef olan % 7 nin altında kalmıştır. 
Konut, ulaştırma ve hizmet dışında, sektörler
de de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
öngörüldüğü hedeflere varılamamıştır. 
Demek ki, 1963 - 1966 yıllarında toplam yatı

rım 51 893 milyar olmak lâzım gelirken 47 926 
milyarlık bir yatırım yapılabilmiştir. Bu, az ön
ce belirttiğim gibi % hesaJbiyle % 93 bir ger
çekleşme oranıdır. 

Yatırımların eksik yapılmasının çeşitli se
bepleri vardır. Bunların başında finansman 
gedmektedir. 

Kamu gelir hedefleri için de, en önemli ge
ri kalma, vergi gelirlerinde görülmüştür. 1962 -
1966 yıllarında her yıl, öngörülen hedeflerden 
geri kalınmıştır. 1966 da vergi gelirlerinin 
14,1 milyar olması öngörülmüş, fakat 12,1 mil
yar gerçekleşmiştir. Toplam kamu gelirleri 
1966 da 22,4 milyar olmak gerekirken 19,4 
milyar olabilmiştir. % 13,4 oranında bir geri 
kalma vardır. 

Gelir Yergisinin üçte ikisini ücretliler öde
mektedir. Beyannameli mükelleflerin ortalama 
gelir bildirileri halen ayda 1 000 lira civarın
da, ödedikleri vergi yılda ortalama 2 9O0 lira 
kadardır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda «Vergi gelirlerinin 
gelişiminde alman tedbirlerin çoğunlukla vası
talı vergiler alanında olması nedeniyle vasıtasız 
vergiler oranı yükıseltilememiştir» denmekte
dir. 

Plânın öngördüğü vergi dağılımında denge
yi sağlama bakımından, vasıtasız vergiler re
formunu ihmal edip, vasıtalı vergilere yüklen
mek, plân ilkelerine aykırı bir davranıştır. 

Muafiyet ve istisnaları dolayısiyle, yılda 
28 000 liralık bir kazancın Gelir Vergisi dışın
da bırakılması bugün mümkündür. Bunun 
yanında, tarım dışında çalışan beş çocuklu bir 
ücretli, asgari geçim indirimi 3 600 lira ve gö
türü gider 540 lira tutarı olan 4 140 liranın 
üstündeki gelirinden vergi ödemektedir. 

Tarımda yüksek kazançlardan ve götürü 
kazançla vergilendirilen ticaret erbaibmdan 
âdil bir vergi alınabilmesi sağlanamamıştır. 

— 263 — 
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Birinci Beş Yıllık Plân, özel sektör yatırım
larının hem artmasını ve aynı zamanda hem de 
plân hedefleri bakımından yönlendirilmesini 
öngörmüştü. Meselâ lüks konut yatırımları 
azaltılacaktı. Tersine olmuştur. Özel sektör ko
nut yatırımlarında plân hedeflerini aşmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen hedef
lerden; lüks ithal mallarının çeşitli yollarla 
ekgnomimize girmesine mani olunamamış, lüks 
malların vergilendirilmesinde başarı elde edi
lememiştir. Posta Tasarruf Sandıkları ile ser
maye piyasası kurulamamıştır. Mahalli idare
ler gelir sisteminde reform yapılamamış, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin re organizasyonu 
sağlanamamıştır. 

Keza, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ih
racatta, tarım ürünlerinden sanayi ürünlerine 
kayma gorçefeleşememiştir. 

Tarım ürünleri, ihracatı 1963 de 284,2 mil
yon dolar iken, 1966 da 379 milyon dolara yük
selmiş; sanayi ürünleri 73,3 milyon dolardan 
ancak 90 milyon dolara çıkabilmiştir. 

Yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi ve 
kâr transferleri rejimi yurt ekonomisinin lehine 
mi, yoksa aleyhine mi işlediğini ciddî surette 
sorduracak nitelikler gösteriyor. .Uygulamada 
büyük hilelerden, kaçırmalardan şikâyetler ek
sik olmuyor. 

Dış ödemeler dengesindeki bozukluk son ay
larda tehlikeli bir hal almıştır. Döviz rezervi, 
1958 i hatırlatan bir ölçüde erimiştir. Yüksek 
faiz ve kısa vâdelerle dış kaynaklardan yeni 
(borçlanmalar yapılmaktadır. 

Kredi meselesi bir facia halindedir. İkinci 
Beş Yıllık Plân' belgesinde bu yaraya şöyle 
parmak basılmaktadır: «Birinci plân dönemin
de alınan tedbirlerin, bu alandaki kanuna ay
kırı faaliyetleri önlemeye yetmediği anlaşıl
maktadır. Bu alandaki karnına aykırı faaliyet
ler ve yüksek faiz uygulamaları kredi hacmi
nin yetersizliğini ve kredilerin talöbe uygun 
dağılmadığını ortaya koyan göstergeler nite
liğindedir. 

Gene plân belgesi, kredilerin istenilen sek
törlere yöneltilmediğini haber veriyor. Halbu
ki, özel sektör üzerinde en etkili plân aracı 
kredi politikası olmak gerekirdi. Merkez Ban
kasının bu alanda oynayabileceği rol kesin ola
bilirdi. Tedbirsizlik veya tedbir eksikliği ne ya

zık ki, memleketi bu imkândan mahrum bırak
maktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân belgesi, tasarrufları 
artırmada karşılaşılan yapısal güçlükleri kay
detmektedir. Dış ticaretin, Birinci Plânda ön
görüleni gerçekleştirmediği ve «Ekonomik ge
lişmeyi tutucu bir etki yapmış olduğu sonucu
na varılabilir» ve «önümüzdeki yıllarda belir
li bir iyileşmenin beklenmesine rağmen dış ti
caret konusundaki gelişmeler, % 7 kalkınma 
hızının gereklerine yeterli olmıyacak ve dola-
yısiyle 1968 - 1972 yılları arasında dış borç
lanma zorunlu olacaktır» denmektedir. 

Ayrıca, birinci dönemde gelişmeyi kısıtla
yan ve ikinci dönemde de etkisi devam edecek 
olan «kurumsal güçlükler» üzerinde durulmak
tadır. Tarımsal organizasyon bozukluğuna işa
ret edilmekte ve eğitim, ulaştırma, enerji alan
larında büyük ilerlemeler kaydedilemediği tak
dirde, özellikle İkinci Beş Yıllık Plân dönemi 
sonlarında gelişme önemli ölçüde kısıtlanmış 
olacaktır. 

Sanayide de, küçük işletmeler, ileri tekno
lojinin uygulanmasına mani oluyor ve araştır
malar yapılamıyor, pazarlama noksan deniyor. 

Alt yapının tamamlanması lüzumuna işaret 
ediliyor. 

Birinci Beş Yıllık Plân uygulamasında dik
kati çeken gelişme eğitim alanında olmuştur: 
1963 yılında ilkokul çağındaki çocukların 
% 67 si okula gidebilmekteydi. 1966 da bu oran 
% 87 ye yükselmiştir. Bu hızla yakında ilko
kul meselesi bir bakıma halledilmiş olacaktır. 
Bu güzel bir başarıdır. 

Fakat iş bununla bitmiyeeektir. İlköğretim 
vazgeçilmez bir şarttır. Ama kâfi midir? Asla, 
değildir. Türkiye'de okur yazar nüfusun 
% 58,4 ü ilk, % 6,7 si orta, % 2,5 i meslek 
% 2,8 i lise, % 1,6 sı yüksek öğrenim yapmış
tır. % 28 i ise belli bir eğitim kurumundan me
zun oilmıyan kişilerden meydana gelmektedir. 

Bu oranlar çok şey söylemektedir. Önce, 
artık beş yıllık ilköğretim yeterli değildir. Ge
lişmiş veya az gelişmiş «afhasından sıyrılmış 
jlan memleketler 8 yıllık ilk ve mecburi öğre
time geçmektedirler. Teknik öğretime gereken 
Jncmi vermektedirler. 

1967 yılı ıbütçesi konuşulurken C. H. P. 
Grupu adına bu kürsüden yaptığım konuşma* 
da zamanımızda bilimsel ve teknolojik araş-
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•tırmaların önemine işaret etmiştim. Kalkınma 
Plânında bu konuya yer verilmesi ve büyükçe 
'bir yatırımın plâna konması dileğini ileri sür-
Tifüştüm. 

İkinci Beş Yıllık Plân, bu dileğimize uygun 
400 milyon liralık bir yatırımm öngörüldüğü 
anlaşılmaktadır. Bunu memnunlukla karşıla
makla beraber, daha yüksek meblâğların gö'ze 
'alınması zaruretine bir kere daha dikkati çek
mek isteriz-. 

Köyden şehire nüfus akışı hızlanmıştır. 
1960 - 1965 de şehirler nüfusu binde 51,5 ço
ğalmıştır. Bu, Türkiye genel nüfus artışının 
%; 100 üstünde bir orandır. 

Bir bakıma buna sevinmek ve bu akış teş
vik edilmek gerekir, denebilir. Ancak, şehire 
akış sıhhatli bir ekenomik temele dayanmalı 
ve sosyal hazırlıklar da buna göre yapılmalı
dır. Köyden topraksızdık yüzünden, işsizlikten 
dolayı şehire göç eden insanların, şehir için ya
ratacağı meseleler önceden tesbit edilip tedbir
leri alınmadıkça, bu akış zararlı olabilir. On 
binden fazla nüfuslu şehirlerde, nüfusumuzun: 
1945 de % 18,5 u, 1955 de % 22,1 i ve 1965 de 
ise % 29,9 u yaşamaktadır. Bu oramın daha 
da yükselmesi elbette istenir, fakat ekonomik 
ve sosyal tedbirleri birlikte almak şartiyle. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, ebono-
miık hedefler yanında, sosyal hedefleri de ön
görmüştür. Sosyal 'adaletin sağlanması bakı
mından, reformlar, gelir dağılımının düzelmesi 
açısından durumu incelemek gerekir, Plânlı 
kalkınmanın ekonomik gelişme kadar önemli 
hedefi, gelir dağılımını sosyal adalet, sosyal 
güvenlik yönünden de ele almaktadır. Türki
ye'nin 1963 deki durumu, sosyal adalet açısın
dan reform istiyen bir yapıdır. BöLgeler arası 
dengesizlik inkâr edilemez. Türkiye, yılda % 7, 
bir G. S. M. H. artışın; gerçekleştirmiş olsa bi
le, sosyal adalet, gelir dağılımında adalet sağ
lanmadıkça, milletçe kallkmma gerçekleşmiş ol
maz. Yaygın şekilde fertler ve bölgeler Dünya 
nimetlerinden adalete uygun bir pay almadık
ça, huzura kavuşulamaz. Ayrıca, kalkınma da 
bu sebepten devamlı, uzun vadeli olamaz. 

Millet fertlerinin bir kısmı, bölgelerin bir 
kısmı kalkınırken, öteki kısmı eski halinde ka
lır yeya:: değerlerinden çok eksik pay alırsa, 
asıl hedefe varılmış olmaz. 

Bundan dolayı Türkiye'nin yapısal bir deği
şikliğe ihtiyacı vardır. Bu gereği Anayasamı
zın 41 nci Maddesi bir direktif olarak koymuş
tur. 

«Anayasa Madde 41 — İktisadi ve sosyal 
hayatın düzeni: İktisadi ve sosyal hayat, ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insan
lık hayatiyetine yaraşır bir yaşayış sağlanması 
amasına göre düzenlenir.» 

«İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
demokratik yollarla gerçekleştirmek; bu mak
satla millî tasarrufu artırmak, yatırımları, top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt
mek ve kalkınma plânını yapmak Devletin öde
vidir.» 

Anayasa'nm emri budur. Birinci Beş Yı l ık 
Kalkınma Plânı, sosyal adalete uygun bir gelir 
dağılımı için en etkili vasıta olarak vergi sis
temimizin ıslâhını öngörmüştür. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı hedef ve stratejisinde 
şöyle denmiştir: 

«Sosyal adalet, verginin müterakki bir ma
hiyet taşımasını gerektirir. Gelir Vergisi, teş
kilât yetersizliği ve sosyal organizasyonun bün
yesi bakımından bir çok az gelişmiş memleket
te olduğu gibi, bizde de müberaıkkdıği istenilen 
derecede sağlamaktan uzaktır. Bu sebeple, Ge
lir Vergisinin boşluklarını giderebilmek için 
diğer vergileri ıslâh etmek ve bu suretle müte-
rakkiliği sağlamak gereklidir.» 

Aynı belgede : 
«Türkiye'de bölgeler arasında iktisadi faali

yet hacmi ve Gelir Vergisi bakımından büyük 
farklar vardır. Dengeli bir kalkınmanın unsurla
rından biri de bölgeler arasındaki büyük eşitsiz
likleri ortadan kaldırmaktır. Bu itibarla yatırım
ların bölgelere dağılışında böyle bir dengeye gö
türecek şekilde hareket etmek gereklidir.» den
miştir. 

Gene aynı hedef ve strateji belgesinde organi- ' 
zasyonu - tarımda »ticaret ve sanayide, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde - ıhlah edici ve modern-
leştirici tedbirler uygulanması istenmiştir. 

Bütün bunlardan çıkan netice şudur : Anaya
sa ve onun emrine uygun Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı, Türkiye'de bir «yapısal değişim» i 
öngörmüştür. Bu deyime İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında da raslanmaktadır. (Ezcümle : 
1 nci cilt, s. İÜ) 
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Kısaca yapısal değişim, bir başka deyimle dü
zen değişimidir. Zengini daha zengin, fakiri da
ha faıkir yapan bir ekonomik ve sosyal işleyişi 
düzeltip, zenginin daha zengin olmasına engel 
olmıyan, fakat fakiri de daha fakir değil, var
lıklı yapan bir düzene hızla geçmek lâzımdır. 

Az önce işaret ettiğimiz gibi uygarlık âlemi, 
Batı dünyası demokratik özgürlük içinde bunun 
yolunu bulmuştur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı da bunu öngörmüştür. 

Üzerinde durduğumuz bu konuda, 1963 -
1966 yıllarında, ne gibi olumlu adımlar atılmış
tır. A. P. iktidara gelmeden önce, vergilerle ge
lir dağılımını düzeltme, sosyal adalete yaklaşma 
yolunda reformlar yapılmıştır. A. P. koalisyonu 
ve yalnız başına A. P. iktidarı döneminde han
gi vergi reformu veya ıslahı ele alınmış veya ba
şarılmıştır? Hiç! A. P., Anayasanın emrine ve 
Birinci Beş Yıllık Plânın öngörmesine rağmen 
bu alanda hiçbir düzeltici tedbir almamıştır. 

Halbuki gelir dağılımı yönünden Türkiye'
nin durumu büyük bir dengesizlik içindedir. 
Bakınız, durum 1963 te yapılan bir incelemeye 
göre, nedir : 

Türkiye'de, 54 milyar 163 milyonluk bir ge
lirin, 5 milyon 269 bin 694 aile arasında dağı
lımı : 

Geliri ayda 300 liradan az aile sayısı 
1 603 979 dur. Geliri 1 000 liradan az aile sayısı 
4 152 433 tür. Türkiye'de yaşıyan 5 269 694 aile
de 4 152 433 aileye, yılda toplam olarak 54 mil
yar 163 milyon liralık millî gelirin, sadece 18 
milyar 547 milyon 772 bin lirası dağılmaktadır. 
Oeriye kalan 1 177 261 aileye ise, 54 milyar ge
lirin 35 milyar 616 milyon 189 bin lirası dağıl
maktadır. Bu 35 milyar lira 1 000, 1 500, 2 000, 
3 000 ilâhiri dilimlere ayrıldığında daha büyük 
dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Halkımızın 
yüzde 20 si G. S. M. H. nın yüzde 66 smı, yüzde 

80 i ise, G. S. M. H. nın sadece yüzde 34 ünü al
maktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân bölgesinde bu durum 
bir başka formülle şöyle ortaya konmaktadır : 

«Yapılan bir ön araştırma sonucuna göre, 
1963 yılında ailelerin en alt gelirdeki yüzde 20 
si millî gelirden yüzde 4,5 oranında pay alırken, 
en üst gelirdeki yüzde 20 nin yüzde 57 oranında 
pay almakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu du
rumda 1963 te birinci grup için aile başına yıl

lık gelir yaklaşık olarak 2 500 Tl. ve ikinci grup 
için 31 900 Tl. olmaktadır. Budurum, ikinci Beş 
Yıllık Plân döneminde gelir dağılımını ıslah 
edici yöndeki politikaların sebebini teşkil et
mektedir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu gerekçenin açığa vurulmasına karşılık, 

demagojiye saparak, ne yapalım yani, zenginin 
servetini müsadere edip fakirlere mi dağıtalım 
denmesin. Konuşmamızın başında da söylediği
miz gibi, bu türlü düşünceler bizlerden çok uzak
tır. Hayır, böyle bir şey asla düşünülemez, ko
münist rejimler bile artık bundan vazgeçmenin 
çarelerini aramaktadırlar. Biz, kâr ve çıkar ma-
kanizmasını, mülkiyet prensibini insan oğlunun 
yaradılışı icabı sayanlardanız. Herkes zekâsının, 
çalışmasının, yaratmasının, almterinin, emeğinin 
ürününe malik olacaktır. (Ortadan alkışlar) 
Zengin de olacaktır, refah içinde de yaşıyacak-
tır. Ama, Batının demokratik uygar ülkeleri
nin uyguladıkları sosyal adalete uygun gelir 
dağılımı düzenine geçişin yollan vardır. Bunla
rın başında ad'jletli vergi alma, herkese iş ya
ratma, herkese fırsat eşitliği verme, her ferdi 
yetiştirme tedbirleri gelmektedir. Bir memleket, 
nüfusunun yüzde 80 i millî gelirin sadece yüzde 
34 ünü bölüşürken, nüfusun yüzde 20 si gelirin 
yüzde 66 smı bölüşürse, o toplumda bir hasta
lık, bir düzensizlik olduğunu kabul «dip, ona 
göre tedbir düşünmek gerekir (Ortadan alkış
lar) 

Sayın Başbakan, Bütçe ve Plân Karma Ko
misyonunda, gelir dağılımının düzeltilmesini is-
tiyenlere karşı «peki nasıl bir gelir dağılımı is
tiyorlar, söylesinler» demiştir. 

Biz diyoruz ki, demokratik, özgür, özel mül
kiyeti, özel teşebbüsü, kârı, kazancı, serveti ta
nıyan memleketler, bu hastalığı daha önce gör
müşler, çaresini bulmuşlardır. 

Her şeyden önce, elbette millî gelirin topla
mını yıldan yıla çoğaltmak lâzımdır. Ekmek so
munu büyüme]i ki, ondan faydalanacaklara dü
şecek pay, parça da yıldan yıla büyüsün. Ama, 
bunun yanında, dağılım düzeni ilkel, adaletsiz, 
sosyal ve ekonomik yapı, keza geri; olarak mu
hafaza edilirse, ekmek somununun büyümesi, 
paylar, parçalar arasındaki adaletsiz bölüşme
nin daha ziyade keskinleşmesine yol açar, diyo
ruz. 
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A. P. iktidarı, Birinci Beş Yıllık Plânın bu 
konuda öngördüğü vergi reformunu, yapısal 
düzeltmeyi yapmış mıdır? Soruyoruz : Bu konu
da ne yapmıştır?. 

Şimdi : DPT ınca yayınlanan «gelir dağılı
mı araştırmasın (1963)» dan durumu öğrenelim. 
Türkiye'deki gelir dağılımı ile, bâzı başka mem
leketler gelir dağılımı arasında bu adı geçen 
araştırmada bir mukayese yapılmış. Bu muka
yeseye göre muhtelif kıtalardan alınmış olan 12 
memleketten, adlarını sayıyorum : 

Holânda, 
Danimarka, 
İsrail, 
İngiltere, 
A. B.D., 
Japonya, 
Kanada, 
İtalya, 
Seylân, 
Porto R:ko, 
El Salvador, 
'Sadece El Salvador'da gelir dağılımı Türki

ye'den daha bozuktur. Bütün diğer saydığım 
memleektlerde gelir dağılımı bizden iyidir. 

İşte biz, Hükümeti Türkiye'deki adaletsiz 
gelir dağılımını düzeltecek tedbirleri almadığı 
için, kınamaktayız. Birinci Beş Yıllık Plânın 
kendi idaresindeki yıllarını A. P. iktidarı bu 
alanda hemen hemen hiçbir şey yapmaksızın hat
tâ tam aksine tedbirlerle geçirmiştir. 

Sayın Başbakan, Bütçe ve Plân Komisyo
nunda, gelir dağılımı konuşumda; bir de : «Şu ka
dar sene ıroemk'keit'i idare ettiniz, gelir dağılımı
nı o zaman niye düzeltmediniz» demişlerdi. Ge
lir dağılımını düzeltecek en etkili araç Gelir 
Vergisidir. Türkiye'ye Gelir Vergisini 1949 -
1950 de C. H. P. getirmiştir. 

1960 dan sonra yeniden iktidara geldiğinde, 
servet bej^annamesi almak, görünüşleri ve har
camaları da beyan ettirmek suretiyle bu vergi
nin etkenliğini artırmaya devam etmiştir. 

Ya siz, Sayın Başbakan; hedefe varıncaya 
kadar, durmadan düzelme, düzenlenmede yeni
lik istiyen Türkiye'de, bu ihtiyacı ısrarla neden 
görmezden gelirsiniz ? 

1965, 1966, 1967 de bu alanda siz de C. H. 
P. nin bıraktığı yerden alıp, daha âdil bir Gelir 
Vergisi ıslahatına, boşlukları doldurmaya neden 
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gitmediniz? Lütfen bu sorumun cevabını verir 
misiniz ? 

Buraya kadar anagerçeklerle Birinci Beg 
Yıllık Plânın, pek çok noktalarda hedeflerine 
varamadığını tesbit ettik. 

Birinci Plânın ilk dört yılında hedeflere va-
rılamayışı nedenlerini, D. P. T. şöyle sıralıyor : 

1. Cari giderlerin sınırlan aşması neticesi 
iç finansman güçlükleri, 

2. Projelerin ilk yıllarda gecikmesi, 
3. Yatırımcı daire ve kuruluşların tecrübe 

eksikliği, 
4. Yatırımları güçleştiren mevzuatın değiş-

tirilemeyişi, 
5. Dış finansmanın beklenen neticeyi vere-

meyişi, 
6. Uygulamayı izliyecek etkin bir sistem 

kurulamayışına, bağlamaktadır. 
Şunu hemen söyliyelim ki, böyle bir kalkın

ma plâftnda yurdumuz şartları göz önünde tu
tulunca, sayılan bu aksaklıkların çoğunu ola
ğan kabul etmek doğrudur. Meselâ, ilk yıllar
daki proje gecikmeleri, tecrübe eksikliği, dış fi
nansman sıkıntısı, uygulamayı denetliyecek sis
temin bulunmayışı gibi. 

Fakat, gecikme sebepleri arasında bir de 
mevzuat meselesini görüyoruz. İkinci Beş Yıllık 
Plânın uygulama esaslarına dair kanun tasarı
sı son on gün içinde Parlâmentoya sunuldu. Bu 
tasarının Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda
ki Sözcüsü şöyle diyor : 

«'Birinci Beş Yıllık Plân ve bu plânı uygula
mak için çıkarılan yıllık programlar, 305 aded 
tedbirin kanunlaşmasını derpiş etmiştir. Bunlar
dan sadece 22 aded tedbir kanunlaşmıştır. Geri
ye kalan 90 tedbir yasama organlarında sıra 
beklemekte; 79 aded tedbir, icra organınca ha
zırlanmaktadır. 117 aded tedbir hakkında ise 
hiçbir muamele henüz yapılmamıştır.» 

«İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı da, 106 
aded tasan ve teklifin kanunlaşmasını öngör
mektedir.» 

«•Gerek Birinci Beş Yıllık Plânın ve gerekse 
görüşmekte olduğumuz İkinci Beş Yıllık Plânın 
öngördüğü bu tedbir ve tasarılan kanunlaştır
madan, bunları yürürlüğe koymadan ve uygula
madan, plânı ve hızlı kalkınmadan bahsetmek, 
plânları ve yıllık programları tam tatbik etmek 
mümkün değildir.» 
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Bu sözlere itiraz etmek de mümkün değildir. 
Yalnız acafoa iktidar partisi Birinci Beş Yıllık 
Plân için önce kendi Parlâmento grupundan, son
ra bütün partilerden üstün öncelik istiyerek Par
lâmentodaki 90 tasarıyı niçin çıkartmadı ve Hü
kümet 79 tasarıyı hâlâ neden hitirmedi ve 117 
tasarının hazırlığına bile şu ana kadar niçin baş
lamadı? Birinci Beş Yıllık Plân dönemi için ön
görülen 304 kanun tedbirinden neden sadece 22 si 
kanunlaştı? İktidar partisi ve Hükümet bundan 
dolayı sorumludurlar. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, hedef
lerine varılamama sının nedenleri üzerinde duru
yoruz. Gerçekten, İkinci Beş Yıllık Plân belgesi 
ortaya konduğundan beri, bu konuda konuşan ve 
yazan bütün ilim adamları, uzmanlar, Birinci 
Plânın hem ekonomik ve hem de sosyal hedefle
rinden uzak kalındığını işaret ediyorlar. 1968 -
1972 plânın gerek hedef ve stratejisinde, gerekse 
makro dengelerinde, kâğıt üstünde okundfcğu za
man, insana umut verecek tatlı sözler görülmesi
ne rağmen, sonuç için iyimser bir inanç söylemi
yorlar. Tersine, 1963 - 1967 uygulamasına ba
karak, 1968 - 1972 de de, hedeflere varılamıya-
cağmı öngörüyorlar. 

Sayın Başbakan bir konuşmasında, «Plân dar 
bir ceket olmamalı» demişti. Şimdi bu sözün an
lamı daha iyi ortaya çıkıyor? Meğer, Sayın Baş
bakan, plânı dar hir caket değil, vücuda tam uy
gun bir el'bise olmaktan da öteye, her tarafı sar
kan bir giysi hâline getirmiş... Yalnız özel sektör 
için değil, kamu sektörü 'bakımından da öyle ol
muş.. (O. H. P. sıralarından, alkışlar.) 

Durum ne yazık ki bu! Durumun itiraf belgesi 
ise, hem İkinci Beş Yıllık Plân kitabı, hem ve bil
hassa kanunlaşması istenen yetki tasarısı... 

Ne diyor bu yetki tasarısı? Şimdiye kadar, za
ruri olan yetkilerden mahrum bulunuyorduk. Bu 
yetkiler olmadan, plân uygulanamaz, plân etkisiz 
•kalıı*... 

Bu sözde gerçek payı vardır. Ama, Birinci 
Beş Yıllık Plân hedeflerine ulaşılamamağında, 
D. P. T. nın tesbit ettiği, ilk plân olmanın tecrü
besizlikleri, proje gecikmeleri, gibi nedenleri de 
kabul etmek lâzımdır. Ancak, bütün bunlara bir 
neden daha eklersek gerçekleri eksiksiz ortaya 
koymuş oluruz. Bu, iktidarın - ne kadar inkâr 
ederse etsin - eskimiş liberal bir ekonomik ve sos
yal inanıştan kendisini tam sıyıramamış olması

dır. Bu, A. P. nin kuruluşundan, programından 
gelen bir davranıştır. 

Sayın Başbakanın çeşitli konuşmalarında, bir 
yandan bu liberal, bırak yapsın, bırak geçsin fel
sefesinin belirtilerini, öte yandan 20 nci yüzyıl 
ekonomisinin plâna bağlanmaya verdiği bilimsel 
önemin gücü göze çarpmaktadır. Hattâ 1966 
bütçesi üzerinde bu kürsüde konuşurken, çelişen 
•düşüncelerin etkisi altında Sayın Başbakan : 
«Şimdi, biz bir plân revizyonu getireceğiz» demiş
ti. Her halde sonradan vazgeçmiş olacak ki, bu
güne kadar böyle bir revizyon gelmedi. 

İktidar partisi ve onun Sayın Başkanı, bu çe
lişmelerden büsbütün sıyrılma dıkça, Birinci Plân 
gibi, İkinci Plân da hedefleri bakımından, ekono
mik ve bilhassa sosyal sonuçları yönünden, ger
çekleşmemiş iyi dilekler olarak kalabilir. 

Şimdi, doğrudan doğruya İkinci Plân üzerin
deki bâzı eleştirmelerimize geçelim. 

Birinci Beş Yıllık Plân denemesinden sonra 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, daha iyi ha
zırlanması beklenirdi. 

No yazık ki, hu böyle olmamıştır. Bu plân, 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda ele alındı
ğından heri, Parlâmento içinde ve dışında yapı
lan haklı tenkitler sonunda, İkinci Plânın acele
ye geldiği, gerekli istişarelerin ihmal edildiği 
meydana çıkmıştır. Plânın bir oldu bitti şeklin
de getirildiğinden A. P. Meclis Grupunda da 
vakınmalar olduğunu gazetelerde okuduk. 

Halbuki, plânı, Büyük Millet Meclisine sun
madan, üniversitelerin, plancılıkta ün kazanmış 
yerli ve yabancı uzmanların mütalâaları alınsa 
fena mı 'olurdu? 1965 yılı başında yapılan millî 
tartışmaya, Devlet Plânlama Teşkilâtınca hiçbir 
doküman sunulmadığını, 1966 da yapılan ulus
lararası bir tartışmada da, İkinci Plânla ilgisi 
bulunmıyan İngilizce bir notun yabancılara do
küman diye sunuluğunu, öğrenmiş bulunuyoruz. 

Eğer İkinci Plân, bu şekilde bir eksik hazır
lıkla Parlâmentoya getirilecek yerde, üniversite
ler, eski plân uzmanları, Devlet Plân Dairesi ve 
diğer yetkili teknisyenler arasında, teknik çalış
malardan sonra getirilseydi; şimdi tenkitlere yol 
açan birçok noktalar düzeltilmiş, ıslah edilmiş 
olurdu. Böyle yapılmadığı için üst seviyede tek
nik bir plânın, eksikliklerini ve yanlışlarını 'bu
lup ortaya koyma görevi Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin omuzlarına bindirilmiştir. 
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Bu bir hatadır. Birinci Plân da böyle hazır
landı, b'öyle görüşüldü cevabını vermeye kalk
mak, hatayı düzeltmez. Her denemeden sonra da
ha kusursuz olmaya mecburuz. 

Sayın Başbakan, Karma Plân ve Bütçe Ko
misyonundaki konuşmalarında* «Plâna taraftar 
olmak veya olmamak diye 'bir şey söylenemez, 
plân bir Anayasa emridir.» dediler. Plânın bir 
Anayasa emri olduğuna şüphe yok. Ancak, me
selâ Hükümetin başında olan sayın zat, plânlı 
ekonominin zaruretine inanmamış bir insan olur
sa, plânların hazırlanmasında ve uygulamasında 
bunun yurt için, millet için, zararlı etkileri mut
laka görülür. 

Sayın Başbakan da, ilk Başbakan Yardımcısı 
olduğu tarihten bugüne plânlı ekonomiye inanç 
bakımından, kendileri bunu açıklasalar da, açık-
lamasalar da, olumlu bir gelişme sezilmektedir. 
Bunun ilerlemesini ve çelişmelerden büsbütün 
sıyrılmasını dilemekteyiz. 

Sayın Başbakan, Bütçe ve Plân Karma Ko
misyonunda, Birinci Beş Yıllık Plânın «mülkiye
ti» üzerinde durmuştur. C. H. P. lilere, bunun 
mülkiyetini kabul ediyor musunuz, diye sormuş
tur. 

Birinci Beş Yıllık Plânın stratejisini ve he
defini C. H. P. nin yürüttüğü Hükümet Koalis
yonu tesbit etmiştir. Bundan dolayı Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının ana hedefleri ve 
bu hedeflere ulaşmak için güdülecek politika, 
C. H. P. nin ilkeleri yönünde olmuştur. Yani 
halkçılık, devletçilik ve reformculuk karakteri ön
de gelmektedir. 

Fakat, Birinci Beş Yıllık Plânda uygulama. 
ilk iki yıldan sonra A. P. iktidarının sorumlulu
ğuna geçmiştir, uygulamaya 1965 başlarından 
bugüne A. P. nin felsefesi hâkim olmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Plâna gelince, onun hazır
lanması A. P. iktidarının siyaset felsefesine tabi 
tutulmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanması ile ilgi
li teknik çalışmaların büyük sarsıntılar içinde yü
rütülmüş olması ve üstelik sonuçlara politikacıla
rın keyfî müdahaleleri, plân hedefleriyle bu he-
hedeflere ulaştıracak tedbir ve politikalar arasın
da da tutarsızlıkların ve önemli boşlukların orta
ya çıkmasına sebebolmuştur. 

Bu açıdan plâna baktığımızda, onun çelişme
lerle dolu sıhhatsiz bir 'bünyeye sahip bir belge 
olduğunu görüyoruz. 
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Birçok önemli konularda, temel sorunlarımıza 
isabetli teşhisler koymuş bulunmakla beraber, 
bunların çözümünü sağlıyaoak tedbirleri ve re
formları getirmek cesaretini gösterememiştir. 

Hiç şüphesiz bütün bu yetersizliklerden plân
cıları sorumlu tutamayız. Sorumlular politikacı
lardır. 

Finansman ve vergi, fiyat politikası, daha âdil 
gelir dağılımı, para politikası, kredi politikası, 
özel teşebbüsün teşviki politikası, ihracatla ilgili 
tedbirler ve eleman yetiştirilmesi, ödemeler den
gesi ve dış ekonomik ilişkiler politikası, Avrupa « 
Ekonomik İşbirliğine giriş için 1969 da gelecek 
vâdeye hazırlık gibi konularda, İkinci Beş Yıllık 
Plân hedef ve strateji belgesinde, okunduğu za
man «güzel» denmesi tabiî olan birçok konular
dan söz edilmiştir. Ancak bunların uygulama 
tedbirleri asıl plânda kısmen yoktur, kısmen de 
açık değildir, yetersizdir. Birinci dönem netice
leri karşısında bunların bile, uygulanıp uygula-
namıyacağı sorusu da ciddî bir endişe doğurmak
tadır. Birinci Beş Yıllık Plân dönemi, Hükümet
çe, iktidarca alınması gerekli tedbirler bakımın
dan, ne yazık ki, ümit uyandırmaya, iyimserliğe 
elverişli değildir. 

Bu plân yeteri kadar bilimsel araştırma teme
line dayanmamaktadır. Birçok önemli konular
da hiçbir araştırma yapılmamıştır. 

Bunu şundan anlıyoruz: İkinci Plânın getirdi
ği birçok konularda meseleler olgunlaşmamış, çö
züm yolları bulunmamıştır. 

Sadece, gereği düşünülecektir, tedbiri alına
caktır, üzerinde çalışmalar yapılacaktır, gibi ifa
delerle geçiştirilmektedir. Meselâ; Türkiye'de 
bankalar sisteminin iyi işlemediği, kredi piyasa
sının ve faiz strüktürünün bozukluklarına önem
le işaret edilmekte, fakat ne bunun hangi sebep
lerden ileri geldiği, ne de hangi tedbirlerle düzel
tileceği konusunu ele alan bir araştırma yapılma
mıştır. 

Ekonominin çok daha az önemli, çeşitli sektör 
ve alt sektörleri hakkında özel istişare komisyo
nu raporları olduğu halde, bu önemli konuda hiç
bir ciddî çalışma yapılmamıştır. 

Aynı şeyleri sanayileşme politikası, dış eko
nomik ilişkiler, ihracatımızın geliştirilmesi gibi 
diğer önemli konularda da söyliyebiliriz. 

Sanayii plânın sürükleyici sektörü olarak ka
bul eden bir plânın, «Türkiye'nin uzun vadeli sa-
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nayi politikası ne olmalıdır?» konusunda çok esas
lı bir bilimsel araştırmaya dayanması gerekirdi 
Bu yapılmamıştır. Nitekim, bunun izlerini, plân 
belgesinin çeşitli bölümleri arasındaki çelişmeler
de görüyoruz. 

Bu konuda ele alınabilecek bir diğer nokta, 
İkinci Beş Yıllık Plân çalışmasının yeni 'bir pers
pektif plân çalışmasına oturtulmamış olmasıdır. 

Sayın Başbakan, böyle bir çalışmanın yapıl
mış olduğunu Komisyonda ifade ettiler. Gerçek
ten böyle bir çalışma yapılmış ise, bu plân bel
gesi içinde yer almalıydı. Türk ekonomisinin uzun 
vadeli gelişme hedeflerini bilmeliyiz ki, bu plân 
bizi o hedeflere götürebilecekmi, tartışalım. 

Halbuki, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, çok 
elverişli bir ortamda hazırlanmıştır ve uygula
nacaktır. 1963 te Türkiye'de millet hayatının her 
sektörünü içine alan bir plân ilk defa hazırlan
mış ve ilk defa uygulamaya geçilmiştir. Her şey, 
her bilgi plân açısından ilk defa toplanıyor, ilk 
•defa sisteme bağlanıyordu. 

Şimdi ise aradan beş yıl geçmiştir. D. P. 
T. nın büyük tecrübe kazanmış olması 'gerekirdi 
Arkada kalan yıllar, tahminleri 'gerçeklerin tera
zisinde tartmak imkânını vermiştir. Bilimsel 
ve teknik araştırmalar çoğalmış, ilerlemiştir. 

Bütün bunlara rağmen, ikinci Plân belgesi 
karşısında Türk kamu oyu rahat değildir, gü-
vençli olmaktan uzaktır, ileri sürülen teknik le 
bilimsel tedbirler, D. P. T. nın, objektif olması 
gereken tahmin ve hesaplarına, politika karıştı
rıldığını ortaya koyuyor, iktidar, D. P. T. nca 
kendisine sunulan teknik formülleri, modeller 
arasında - onların bilimsel sonuçlariyle oynamak-
sızın - sadece politik tercihini kullanacak yerde, 
plânı politik maksatlarına göre konuşturmaya 
gitmiştir, deniyor. Ve bu müşahede, D. P. T. nda 
son yıllarda yapılan üst ve alt seviyedeki deği
şikliklerin, istifaların gerçek anlamını ortaya ko
yuyor. 

Bugünkü iktidarın toprak reformunu, daha 
geniş bir deyimle tarım reformunu ele almıya-
cağı da anlaşılıyor. Sayın Başbakanın, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda bu konuda söylediklerini 
dikkatle okuduk. Kendisi, sanki toprak reformu, 
yalnız fazla miktarda toprağı olanlardan bunu 
alıp, toprağa ihtiyacı bulunanlara dağıtmaktan 
ibaret bir işlemmiş 'gibi, muhakeme yürütüyor, 
«Büyük arazi sahipleri elinde 10 milyon dönüm 

toprak var, bunu alıp dağıtsak ancak 100 bin ai
leye toprak verebilirsiniz. Halbuki, toprağa ih
tiyacı olan aile tutarı 500 bin, 'geriye kalanlar 
ne olacak?» diyor. 

Tabiî, toprak reformu dendiği zaman, bunun, 
fazla arazisi olanlardan fazlasının istimlâk edi
lerek, topraksızlara verilmesinden ibaret bir iş ol
duğunu hiç kimse düşünmüyor. Elbette bu var; 
ama bunun yanında toprakla ilgili başka tedbir
ler, başka reformlar da var. 

Önce, sayısı kaç olursa olsun, 20 nci Yüzjalm 
ikinci yarısında Türkiye'de, bir insanın, içinde 
oturanların kaderi ile birlikte 10, 20, 30 veya da
ha fazla köyün topraklarına sa'hibolması gibi bir 
ekonomik düzen - sosyal adaleti bir yana bıra
kalım - insanlık haysiyetiyle bağdaşamaz. (Orta
dan, alkışlar.) Bundan dolayı, bu Ortaçağ dü
zeni kalıntılarını modern ekonomik ve sosyal 
hayata uydurmak gerekir. 

Bundan sonra, bâzı yerlerde büyük bir eko
nomik ve sosyal yara olan toprakta kiracılık, mal-
sahipliliği düzenini, keza yine medeni memleket
ler standardına getirmek şarttır. 

Tabiî âfetlere karşı sigorta, tapu işlerinin ıs
lahı, kooperatifleşme, modern tekniğin uygulan
ması, tarımsal eğitim, tarım alanlarında yerleşim, 
kredi mekanizmasının ıslahı, Devletin tarımsal 
organizasyonunun yeniden ele alınması gibi işler 
toprak reformu - veya tarım reformu - meselesin
de düşünülecek noktaların başta gelenleridir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedef ve 
stratejisi belgesinde tarım reformuna yer ayrıl
dığını görüyoruz. Fakat iktidarın sözleri ve tu
tumu bu konuda işin lâfta kalacağı endişesini 
güçlendirmektedir. 

Çünkü, hedefler arasında yer almasına rağ
men, plânın Hükümetten gelen asıl metinde bu 
da yoktu. Komisyonda ilâve edildi. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının finans
manı da ayrı bir kaygı yaratmaktadır. Plân bel
gesinde, özel sektör tasarruflarının çoğalmasına 
büyük önem verilmiştir, özel sektör tasarrufla
rının Birinci Beş Yıllık Plân döneminde doğru
dan doğruya hesaplandığına dair plân belgesinde 
bir işaret yoktur. Üzerinde doğru tahmin ya
pılabilen kamu tasarruflariyle tüm millî tasarruf 
rakamı arasındaki nazari fark özel tasarruf gibi 
kabul edilmektedir, ikinci Beş Yıllık Plân 1987 
de 7.6 milyar olan gönüllü tasarrufların,-1972 de 
11.8 milyara ulaşacağını öngörmektedir, 
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Gönüllü tasarruflarda, beş yılda bu ölçüde 
bir artışın nasıl sağlanacağı izah edilmemiştir. 
1963 - 1967 döneminde gönüllü tasarrufları hız
landıracağı düşünülen tedbirlerden hiçbiri uy
gulanmamıştır. 1968 - 1972 döneminde bu ted
birlerin gerçekleştirilmesine girişileceği farz 
edilse bile, bunların gönüllü" tasarruf eğili
mini krsa zamanda bu ölçüde etkilemesi bekle
nemez. 

Kısaca, İkinci Beş Yıllık Plânın gönüllü ta
sarruf tahminleri şişirilmiş intibaını vermekte
dir. Pl'ân belgesi, geçen dönem için açık ve be
lirli bir projeksiyon vermemektedir. 

ö t e yandan, özel tasarrufun İkinci Plânda 
öngörüldüğü üzere, imalât sanayii payını ço
ğaltacak şekilde yatırılacağına dair de etkili 
tedbir söylenmemiştir. Konut yatırımlarının 
% 20.6 dan, % 17.9 a düşürüleceği; imalât sa
nayii yatırımlarının ise % 19.6 dan, % 22.4 e 
çıkarılacağı bildiriliyor. Bu .nasıl gerçekleşecek
tir? Meselâ, orta, orta - üst ve üst gelir seviye
sindeki maaş ve ücret erbabının tasarruflarını 
konut yatırımlarından sanayi alanına çekmek 
nasıl mümkün olacaktır? 

özel tasarrufları artırmak için düşünülen 
tedbirlerin ikinci dönemde beklenen sonucu 
vermesi çok şüphelidir. Kamu tasarruflarından 
özel yatırıma transfer yapılması, gönüllü tasar
rufu artırma değil, bâzı kimseleri hiç katkısı 
olmadan işletmenin bir kısmına sahibolma imkâ
nına kavuşturmaktan başka bir işe yaramaya
caktır. 

Kamu tasarrufuna gelince, bunların tahmin
lerinin de gene sırf politik maksatlarla yüksek 
tutulduğu söylenebilir. Milletin, vergi veren va
tandaştan ek bir gayret istemeden varılabilece
ği intibaını yaratma arzusu, Hükümeti bu yola 
götürmüş olmalıdır. 

Kamu tasarrufları gelirle sağlandığına göre, 
öz kaynak ve fonlar gibi bellibaşlı Devlet gelir
lerinin 1963 - 1967 projeksiyonu neticeleri elde
dir. 

Vergi gelirlerinin G. S. M. H: içindeki oranı, 
1962 de % 12.9 iken, 1966 da % 15.1 e çıkmış
tır. Plân, bunun 1972 de kendiliğinden % 19.1 e 
yükseleceğini kabul etmiştir. Tekel ve akar ya
kıt zamları dolayısiyle 1967 de, 1966 ya göre 
% 24.2 lik bir artış beklenmektedir. Fakat, 
Nisan 1967 hesaplan bu artışın şimdilik % 15 
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olduğunu göstermektedir. Yıl sonuna kadar du
rum ne olacaktır? % 24.2 ile % 15 arasındaki 
% 9.2 lik fark kapanabilecek midir? Şimdi Ha
zirandayız Nisandan bu yana gelişme nedir? 
Bunu da biz, bilmiyoruz. 

Ancak, 'ek bir vergi gayreti yapmadan bu 
derece iyimser tahminin nedenleri izah edilme
lidir. Değil Türkiye gibi gelişme halindeki bir 
ülkede, gelişmiş ülkelerde bile bu oranlar her 
zaman sağlanamamaktadır. Türkiye, hiçbir ted
bir almaksızın 1972 de % 20.5 artış oranma na
sıl çıkacaktır? 1964 te verilen rakamlara bakı
lırsa, İngiltere % 17, Fransa % 20, Danimarka 
% 19 bir yıllık artış elde edebilmişlerdir. 

D P T nin bunu bildiği muhakkaktır. Anla
şılan burada da işe politika karışmış. 

Böylece finansman açığı : 1967 de 300, 1968 
de 600, 1969 da 800 milyon 1970 te 1 milyar 200 
milyon, 1971 de 2 milyar, 1972 de 2,5 milyar; 
beş yılın toplam açığı 7.4 milyardan ibaret gös
terilmiştir. 

Aslında, İkinci Beş Yıllık Plânın finansman 
açığının bugünkü verilere göre gerçekçi tah
minlerle 20 mityar civarında olduğu hesaplan
maktadır. 

Yapılan bir hesaba göre, plândaki tahminler 
doğru kabul edilirse, hiçbir ek gayret harcama
dan, yıllık G. S. M. H. yükselme hızı kendili
ğinden, % 6.2 olacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plân tahminlerinin doğru
luğu bir an için kabul edilse, ister istemez, aynı 
mantıkla şu düşünceye yer vermeli: gerekir : 
Mademki 1972 yılında finansman açığı sadece 
2.5 milyardan ibaret olacaktır, biraz fazla gay
ret göstererek, yurt içi tasarrufları 2.0 milyar 
daha artırılsın. Fert başına tüketim artırımı 
% 2.5 yerine % 2.2 de tutulsun. Böylece Tür
kiye, hem dış tasarruflara bağlılıktan 1972 de 
büsbütün kurtulur, hem de işsizlik problemi 
daha hızlı çözülebilir. 

Tasarruf açığını dış kaynaklardan kapatma 
zarureti, yalnız Türkiye için değil, her memle
ket için, bir an önce son bulması gereken bir 
durumdur. Zira, tabiî kredi muamelelerine sığ-
mıyan dış yardım, bunu arayan, bunu istiyen 
ülkenin dış politikasını mutlaka, şu veya bu 
yolda etkisi altına alır. Bu şekilde yardım alan 
devletin hareket serbestliği, olaylar karşısında 
sırf kendi millî menfaatleri açısından karar ve
rebilme imkânı zayıflar. 
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Evvelce, Türkiye'nin dış kaynaktan tasarruf 
sağlama ihtiyacı 1972 de ortadan kalkacak de
niyordu. Şimdi, bu sürenin uzadığını, 1975 e 
gittiğini öğreniyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Plân, az önce de işaret et
tiğimiz gibi, verilen tahmin rakamlarına göre, 
vatandaştan önemli bir ek gayret istemeksizin, 
hem % 7 kalkınma hızının gerçekleştirileceğini, 
hem de fert başına tüketimde de yılda % 2.5 
oranında bir artış sağlanabileceğini haber veri
yor. 

Eğer bu doğruysa, dışardan siyasi etki ile 
borç alma durumundan kurtulmak için, bir ek 
gayret çok görülemez. 

Bugün., dış borçların yıllık taksitleri, faiz
leri başlı basma bir meseledir. 1965 te, bu öde
melerin süresini uzatmak suretiyle, yıllık tak
sitlerin tutarı düşürülmüştür. Fakat gene de, 
her yıl 100 milyon dolar anapara, 30 milyon do
lar kadar da faiz ödenmesi istenmektedir. 2014 
yılma kadar ödenecek anapara toplamı 1 mil
yar 369 milyon dolar, faiz ise 376 milyon do
lardır. 

İlgili devlet ve milletlerarası kuruluşlardan 
ödeme süresinin daha ziyade uzatılmasına ve bu 
yoldan yıllık taksitlerin ve faizlerin azaltılmasına 
çalışılmalıdır. 

Dövizle ödenecek borçların yanında, bir de 
Türk parası ile ödenecek dış borçlar vardır. Bun
ların da, 2000 yılına kadar ödenecek tutarları 
3 milyar 769 milyon ana para ve 1 milyar 865 
milyon Tl. faiz olarak hesaplanmaktadır. 

Her iki konuda da, millî kalkınmamızı zorlaş
tıran ödeme süre ve şekillerinin alacaklılarla ye
niden gözden geçirilmesini, Hükümetten rica et
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, Birinci Plân ile ikincisi arasında hedef 

ve stratejinin kaleme alınışı bakımından bir far
ka işaret etmek istiyorum : 

Birinci Plânda açıkça, «özel sektör yatırım
larına yön vermek» ten bahsedilmektedir. İkinci 
Plân hedef ve stratejsi adlı belcede ise «yön 
verme» sözüne raslanmıyor. «Yol gösterici ve 
destekleyici, fertlerin teşebbüs gücünü ortaya çı
karıcı ve geliştirici» olmaktan bahsediliyor. 

Buradaki fark bir terim ayrılığından mı iba
rettir? Yoksa politika anlayışındaki daha derin 
bir görüş değişikliğinden mi ileri gelmektedir? 
Bizim düşüncemize göre, elbette özel sektör için, 

Devlet yol gösterici, destekleyici, teşebbüs gücünü 
ortaya çıkarıcı ve geliştirici olmalıdır. Fakat bü
tün bu tedbirlere rağmen, özel bir işletme, bir 
belli teşebbüs dahi piyasa, serbest rekabet, fiyat 
mekanizması içinde, plân hedeflerine yönelmezse 
o zaman ne olacak? 

Meselâ Fransa'da bizdeki gibi, özel sektör ba
kımından yol gösterici, bir plân uygulamaktadır. 
Meşhur ekonomi bilgini François Perrox, serbest 
rekabet, fiyat - piyasa ve Fransız plânı konusun
da, şöyle diyor : 

«XX nci yüzyıl sanayileşmesi (fiilî) tekeller 
ve güçlü ekonomik gruplar doğurmuştur. Bu, 
tekniğin ve örgütlenmenin bir sonucudur. Ortak 
Pazar da büyük endüstri birimlerini, polarizas
yonları hızlandırmaktadır. Plân da, üretimi 
yükseltmek istediğinden hem sanayide, hem ta
rımda büyük birimlere doğru gidişi teşvik ede
bilir.» 

«Pazar - piyasa, miktarlar ile fiyatları ayarla
ma imkânım kaybetmiştir. Birçok alanlarda fi
yatlar ve miktarlar müdahalelere mâruz kalmış
tır. Bu, sanayide de, tarımda da böyledir.» 

«Bu tekelci katı yapıyı, plânlı kalkınma ile 
değiştirmek gerekiyor. Plân bu müşahede göz 
önünde tutularak yapılmak gerdiriyor.» 

«Yol gösterici plân, özel sektör için kamu oto
ritesinden gelen ve açık bir zorlama yapamaz, 
fakat tüm sosyal ve yaygın zorlamaya dayanır.» 

«Plân, piyasanın, pazarın âciz kaldığı yer
lerde onun yerine etki yapar.» 

Ve François Perrcux, devam ederek diyor ki-
«Konsantrasyon, polarizasyon, vahim ve devamlı 
dengesizlik, ve fiilî tekellerle karşılaşılması halle
rinde, plân o işletmenin veya işletmelerin kamu
laştırılmasını öngörür.» 

l iberal veya nco - liberal sayılan bir ekonomi 
düzeninde bunların yapılması isteniyor. 

Acaba, İkinci Beş Yıllık Plânın metninde ve
ya o metne politik direktif veren zihniyette,, bu 
işaret ettiğimiz anlayış var mıdır? 

Birinci Beş Yıllık Plân «özel sektöre yön ver
me» yi açıkça öngörmüştür. 

İkinci Beş Yıllık Plânın hedefleri vo strateiisi 
adlı belge bu konuda susuyor. Üstelik Sayın 
Başbakanın Karma Bütçe ve Plân Komisyonun
daki söyleri, çok tereddüt uyandırıcıdır. Özel sek
tör karsısında, Sayın Başbakan, François Pcrroux 
kadar bile yön verici değildir. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 
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Bilmeliyiz, Sayın Başbakanın bu anlayışı kar
şısında, özel sektör bakımından plânın varlığı ile 
yokluğu arasında ne fark kalıyor? Plân olma
saydı özel sektör gelişi güzel davranmakta bun
dan daha mı çok serbest kalacaktı1? 

Bu noktada Sayın Başbakandan açıklık isti
yoruz: Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda, 
Sayın Başbakan «Türk vatandaşlarına iş yap
mayı, teşebbüs yaratmayı, kazanmayı çok gör
meyin onlara karşı güvensizlik göstermeyin. Ne
den güvenmiyorsunuz onlara, onlar bu vatanın 
çocukları değil mi?» şeklinde, demagoji dozu kaçı
rılmış bir ifadeyle konuşmuşlardır. 

Şimdi burada açık ve kesin olalım ve sonun
da her birimiz ötekinin ne dediğini, ne yapmak is
tediğini anlıyalım. 

Bilim diyorki - az önce Françoiş Perroux,yu 
naklettim. Onu naklettim, çünkü klâsik olmuş 
kırk yılın F. Perroux şudur; Kimse onun bi
lim otoritesine itiraz edemez,, bir kulp takamaz, 
diye onun söjdediklerini buraya getirdim. 

Evet, F. Perroux diyor ki, modern eko
nomi, konsantrasyona, gittikçe büyüyen birimlere 
ve bunun sonucu fiilî tekellere götürüyor. Piyasa, 
pazar, miktar, fiyat mekanizması hastalıkları 
önlemeye yeterli olamıyor. Plân, böyle hastalık 
hallerinde müdahale etmelidir, yön vermelidir. 
Gene başa çıkamıyorsa, devletleştirmeye kalar 
gitmelidir. 

Biz de, C. H. P. olarak plânlı kalkınmayı böy
le anlıyoruz. Özel sektörü, piyasa, pazar, reka
bet, kâr ve zarar mekanizması içinde plân hedef
lerine uygun davrandıkça, teşvik edeceğiz. Fakat, 
aykırı durumlarla karşılaşınca tedbir özendirici 
yetmediği yerde yön verici tedbir almak gerekir. 
Böyle yapılmazsa plânın yalnız adı kalır ortada. 
Özel sektör bakımından, plândan bahsedilemez. 
Bilim bunu tesbit etmiş, bunu söylüyor. 

Sayın Başbakan ne diyor? Türk vatandaşına 
itimat edin. Edelim, ediyoruz, Fakat bu sözle, 
ferdin serbest ekonomik faaliyeti plâna mutlaka 
uygun olur mu, demek istiyoruz, Sayın Başba
kan. 

Çok rica ederiz: Bu noktada aydınlığa ihti
yaç var. Bir yandan, plân Anayasa emridir, 
kimse onsuz yapamaz deme~k, öte yandan plânın, 
plancılığını, plânlı kalkınmanın liberal veya 
neo - liberal memleketlerde bile bilim adamlarınca, 
tekniısyenleree teslbit edilen gerçeklerine, kaideleri
ne uymıyan sözler söylemek bir çelişmedir. Bu

rada, vatandaşa güven meselesi değil, belli bir 
ekonomik mekanizmanın, belli bir sonuca götür
mesi bahis konusudur. Bilim götürür, diyor. Gö
türdü diyor. Ya, Sayın Başbakan ne diyor? Şöy
le diyor: (Başbakan Demirel, Plân 19 . 5 . 1965 
Meclis Tutanak D. S 650). 

«Özel sektör Devlet sektörü münakaşasında 
söyliyeceğimiz bir söz daha vardır: Millî ekono
mimiz zaviyesinden böyle bir tefrik yapmaksızın 
her iktisadi ünitenin kendi kendisini savunması, 
kendi kendine savunmaya mecbur olursa ve yeteri 
kadar mal ve hizmeti iyi kalitede, düşük maliyette 
yürütmesinin şart olduğunu, bunu başaramıyan 
ünitelerin ise hayatlarının uzun olamayacağını 
kaydetmek isterim. Bunu başaramıyan özel sek-
'ör üniteleri kendiliğinden yıkılır Devlet sektörü 
üniteleri ise vergi kaynağı ile beslenip idameî 
hayata mazhar olursa iktisadi kaynaklarımız israf 
•«dilmiş olur.» 

Başbakanın sözleri burada bitiyor. 
Sayın Başbakanın bu düşüncesi, liberal bir 

görüştür. Neo - liberal bile değil. Bugün eko
nomide Beveridge'den önceki liberalizm, tutucu
luk hâline gelmiştir. İngiliz Liberal Partisi bile, 
Beveridge'den sonra programını değiştirmiştir. 
A. P. ise, İkinci Dünya Savaşından önceki liberal 
ekonomi, liberal, müdahalesiz plânsız ekonomi 
anlayışında İsrar eder görünüyor. Yahut, daha 
doğrusu iki anlayış arasında bir ileri, bir geri, 
çelişiyor, bocalıyor. Daha doğrusu manzara bu
dur. Özel işletme, Başbakanın isteği gibi bir yan
la iyi kalitede, düşük maliyetle üretim yapabilir; 
öte yandan fiilî tekel şeklinde piyasaya hâkim 
:>lur, aşın kârlar sağlar. Bugün Türkiye'de de 
hâzı montaj sanayimde, lâstik sanayiinde görül-
düşü gibi.. Bunlara seyirci kalan zihniyeti plan
cılıkla bağdaştırmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Sırası gelmişken bir noktaya daha parmak bas

malıyız. İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerini, stra
tejisini tesbit eden politika ile, C. H. P. nin 
ekonomik ve sosyal politikası arasındaki dünya 
görüşü ayrılığını belirtmek için faydalı olur. 

Bizim anlayışımıza göre, çıkar ve kâr insan
ları çaba harcamaya sevk eden en fiilî etkenlerdir. 
Bunlardan daha g'üclü etkenler bulunamamıştır. 
Bundan dolayı, ekonominin temeli - komünist 
ülkeler dışında - her yerde çıkar ve kârdır. Çün
kü insan böyle yaratılmıştır, insan oğlunun doğal 
karekteri budur. 
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Ve bundan dolayı piyasa ve pazar yerine baş
ka bir mekanizma koymak istiyen her teşebbüs, 
otoriter bir sisteme götürmüştür. Halbuki biz, 
kalkınmanın da, refahın da yalnız ve yalnız insan 
özgürlüğünü korumak suretiyle gerçekleşmesini 
isteriz. 

Gene bu konuda, C. H. P. olarak, devletçilik 
ilkesini benimsemiş bir partiyiz. Karma ekono
miyi geçici değil, devamlı bir ekonomik düzen 
olarak görmekteyiz. Sayın Başbakan bu kürsüde, 
A. P. için karma ekonomiyi geçici bir düzen, tüm 
özel teşebbüse geçerken mecburi bir aşama gibi 
kabul ettiğini söylemişti. 

Bizim düşüncemiz bu değildir. Biz, özel sek
törle kamu sektörünün Türkiye'nin kalkınmasın
da, yan yana ve devamlı çabalarına her zaman 
ihtiyacolacağma inanıyoruz. Birinci Beş Yıl
lık Plân bu anlayışı hâkim kılmak. İkinci Beş 
Yıllık Plânın hedef ve strateji belgesine bakarsa
nız, A. P. nin de karma ekonomiyi benimsediğini 
zannettirecek ifadelere raslarsınız. Fakat aynı 
zamanda da, Sayın Başbaknm karma ekonomiyi 
tüm özel teşebbüse geçişin ^aşaması saydığrnı (bilir
seniz, aradaki tutarsızlık karşısında, gerçeği bul
makta güçlük çekersiniz. 

Bize gelince, biz devletçiyiz. Devletçilik iki 
şekilde uygulanır: Biri müdahaleciliktir. C. H. P. 
baştan beri ekonomi alanında müdahaleyi top
lum için yararlı saydığı anda, tereddütsüz hare
kete geçmiştir. Şimdi Anayasamızda da yer alan 
plânlı kalkınma ilkesi ile, C. H. P. nin devletçi
liği müdahale bakımından en rasyonel, ilmî ve en 
mütekâmil şekline ulaşmıştır. XX nci yüzyılın 
tanınmış ekonomi bilginleri, plânlamayı Devlet 
müdahalesinin bilim yolundan zaferi olarak kay
detmektedirler. C. H. P., ilk sanayi plânını 
1933 de uyguladı, 1949 da ise, millî kalkınma 
plânı hazırlattı. 

Devletçiliğin, geçmişte ve bugün, - önemini 
azaltmış olarak - bir de işletmede Devlet mülki
yeti, Devlet kapitalizmi diye adlandırılabilecek 
yönü vardır. 

Bilhassa İkinci Cihan Savaşından beri, eko
nomik alanda işletmenin sahipliği konusu önemini 
kaybetmiştir, önemli olan, işletmenin sahibinin 
kim olduğu değildir, önemli olan, işletmenin 
üreticiliğinde sevk ve idarenin etkenliğinin kimin 
elinde daha güçlü olduğudur. Eğer özel teşebbüs, 
özel mülkiyet olarak bir işletme daha verimli ise, 
onu kamulaştırmaya artık heves edilmiyor. Baş-

I ka bir işletmede kamu mülkiyetinde daha fazla 
üretim, daha iyi ve daha ucuz mal elde ediliyorsa, 
0 zoman, Devlet araya işletmeci olarak girsin, den
mektedir. 

Yani, birinci derecede önemli nokta işletmenin 
mülkiyeti değil, sevk ve idare üstünlüğüdür. 

Ekonomik kalkınmanın, ilerlemenin de sosyal 
adeletin böyle anlaşılan bir karma ekonomi siste
minde daha çabuk, daha güzel elde edildiği anla
şılmıştır. 

İşte biz, C. H. P. olarak özel işletmeciliğin 
daha iyi ve daha üstün üretim yaptığı yerde 
onu teşvik ederiz; fakat, plân hedefinden ıs
rarla kaçtığı, tekel kurduğu, kötü üretim yap
tığı alanlarda özel sektörü dilediği gibi dav
ranmakta başı boş bırakmaz, kamuya yararlı 
işler görmesi için gerekli her türlü tedbiri alı
rız. 

Bizim karşımızda A. P. nin anlayışı nedir? 
Bâzı sözlere bakarsanız, A. P. elinden gelse, ka
mu sektörünü işletmeci olarak ortadan kaldıra
caktır, yok edecektir. Özel sektörden topluma 
zararlı bir davranış gelebileceğini kabul etmi
yor olmalı ki, yalnız özendirici tedbirler üzerin
de duruyor. Yön verici tedbirler düşünmüyor. 
İyi yürümiyen özel işletme piyasa, fiyat, ser-
belslt refcalbeıt melkaniızması içinde silinir gider 
diyor. Fakat, sonara İkinci Beş Yıllık Plânı olra-
yonsraıuz, değişik görüşlere raslıyıoırsuınuz, uy-

k gulaimaiya balkıyorsunuz, büsbütün şaşıyorsu
nuz. 

Sayın Başbakanın sözlerine göre, elinden 
gelse bütün ekonomik işletmeleri özel sektöre 
yaptıracak... Fakat icraatı görüyorsunuz. Dev
let kapitalizminıin ta kendisi... İşte örnekler : 
1 milyar yatırım istiyen Alüminyum tesislerini, 
700 milyon liralık bakır kompleksini, her biri 
600 - 700 milyonluk üç suni gübre tesislerini 
Devlete kurduracak. Sayın Başbakan «bunları 
özel teşebbüs yapsın diye bekliyemeyiz» buyu
ruyorlar. Çok doğru, beklenmemeli. Ya bunları, 
bugün özel sektörün kolayca başardığı, dokuma, 
bira, otelcilik gibi hafif sanayi dallarını ve iş
letmeleri katmasına ne diyelim? Bunları yapı
yor, sonra kamu sektörünü, kamu işletmeciliği-

I ni yermek için, Başbakan; «70 milyarlık bir Uç. 
tisadi Devlet Teşebbüsü sermaye yaratana bakı-. 
mınıdan bu memlekete ne katmıştır» dedikten; 
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sonra, yeniden 5 - 6 milyarbk büyük kamu iş
letmeleri kurma, İktisadi Devlet Teşebbüslerine 
yenilerini, bu ölçüde muazzam yenilerini katma 
mecburiyetinde kalıyor. Bu durumda kalan bir 
insan daha dikkatli, daha ölçülü konuşur. Hiç 
değişe, özel teşebbüsün aradaki çelişmeyi fark 
edeceğini hesabeder. 

Sayın Başbakan, «birgün gelecek bu işleri 
fert yapacak» diyor. Demek o gün daha gelme
di. Şu anda «günü geldi» diyemediğimize göre, 
Sayın Barbakan, 1933 te, 1945 te ve 1961 deki 
hararetler için insaflı olmalı değil misiniz? 

Bu çelişmeler karşısında Sayın A. P. Genel 
Başkanını kendi gruplarında sola kaymakla suç
lamışlar. îşin şakaya gelir yanı olsaydı, biz de 
kendisine: - Sayın Başbakan, galiba sağ göste
rip, sol vurmak istiyorsunuz - derdik... (C. H. P. 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Bakın, biz C. H. P. olarak ne rahatız: Dev
letçiyiz, Halkçıyız, sosyal adaletçiyiz ve bu hüvi
yetimizle ortanın solundayız, diyoruz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi daha fazla 
uzatmayacağım. Kısaca : Türkiye'nin hızla kal
kınmaya ihtiyacı vardır, Türk vatandaşlarını, 
gelecek kuşakları dünya nimetlerinden daha 
Mil ölçülerle pay almaya hazırlamak için, bu
gün «bekle ve gör politikasına değil, ek gayret
ler istiyen bir politikaya ihtiyaç vardır. Her işin 
başında da, plânlı kalkınma zaruretine inanmış 
olmak lâzımdır. Hürmetlerimle. (C. H. P. sıra
larından sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 11,29. 
Söz sırası Y. T. P. Grupundadır. 
Saat 11.30. Sayın Yusuf Azizoğlu buyuru

nuz. 
Y. T. P. GRUPU ADINA YUSUF AZİZOĞ

LU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Millet 
Meclisinin sayın üyeleri ;• 

Türkiye gibi az gelişmiş ve fakat kalkın
ma ve ilerlemeniın istek ve çabası içinde bulu
nanı bir memlekette, bir kalkınma plânının mü
zakeresi ve kesin şeklimin verilmesi, Türk Par
lâmentosu için, ımultlu, önemıli ve tarihî bir 
olaydır. 

(Millet olarak, maddi ve mânevi gücümü
zün en yüksek oranı ile, mutlu bir hedefe en 
(kısa zamanda ulaşma arzusunun bir aracı olan 
Kalkınma Plânının, gereği üzerimdeki fayda

sız tartışmalar çok şükür bugün arttık din-
miştir.. 

îşin daha çok memnunluk verici yanı, Ikin-
<el Baş Yıllık Kalkınma Plânının son şeklini 
alacağı bugün, herkesin plân ideali ile olan il
gisini uzak geçmişlere kadar götünmek gibi, 
hiç de fena olmıyan bir gayretin içinde olma
sıdır. 

Bunların hepsinden daha güzel olanı ise 
topyekûn Türk Milletinin bîr kalkınma plânı
mın fayda ve gereğini bugün gönülden anla-
ımış ve benimsemiş olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, birirocMnd'e olduğu 
gibi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının da 
hür ve medenî bir ortamda, demokratik yol
larla, kanma ekonomi düzeni ve sosyal adalet 
prensipleri içinde bir anlayışla ele alınmış ol
masını memnunlukla karşLİamaktoyız. Bu ilke
ler Y. T. P. nin Türk siyasi hayatına adım 
attığı ilk günden bu yana şaşırmadan ve saımi-
miyetle müdafaa ettiği, bu rengin ve bu an
layışın Birinci Kaiikınma Plânıma da hâkim 
olmasıma çaba sarf ettiği aynı görüşler ve ay
nı inançlarıdır. 

Muhterem milletvekilleri, hür ve medenî 
bir ortam ve demokratik düzen Türk Milleti
nin uzun bir çaba sonunda elde ettiği, onu de-
vaım ettirmek inanç ve kararlılığı içinde bulun
duğu ve toplumumuzun gerçekten lâyık o'ldu^ 
ğu bir yaşama ve yükselme hakkıdır. Bu hak
kı Türk Milletine çok görecek bir kimse vic
danlı bir düşman bile değildir. Bu itibarla hür 
ve medenî bir ortam ve demokratik düzen il
kesinin bu ülkede artık tartışılacak bir yanı 
'kalmamışjtır. 

Kamu ve özel teşebbüsün yanyana buluna
cağı kanma ekonoımi sistemi, Atatürk'ün Cum-
huriyeıtle beraber ortaya koyduğu ekonomik 
düzene, Türkiye'nin gerçeklerin, Türk Milleti
nin geleneklerine ve inançlarına ve en kısa 
yoldan hedefe varma idealine uygun bir sis
temdir. Bu itibarla bütün siyasi partnerimizin 
kanma ekonomi fikri üzerinde, tam bir anlaşma 
olmasa bile, yaklaşmalarında büyük millî men
faatler vardır. 

Bu yönde ahenkli bir görüş, iş hayatımıza 
emniyet ve istikrar götdrdr, dinamizm kazandı
rır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Doktrinci sosyalizmin, yanını asırlık çetin 

ve kanlı uygulamalara rağmen, hâkim olduğu 
topluluklara bir refah ve mutluluk getirmedi
ği, artjlk •herkesin görmesi gereken bir gerçek
tir. 

Dolktrincü sosyalizmi Türkiye için bir ide
al olarak savunanlar, iddia ettikleri gibi, Türk 
vatanının yükselmesi ve Türk Milletlinin çıikar-

. lan yolumda olmadıkları kesin inanç imizdir. 
Türkiye'nin meselelerini halletmek için sı

nıf boğazladım asını vsâllik veren düzlemlerin geti
recekleri hüsnan ve göız yaşından başka bir 
şey değildir. Tersine sınıf çatışmaları bizi bu
gün olduğumuz noktadan da gerilere götü
rür. 

Kamu ve özel teşebbüs bir/birini tamamdı-
yan, aynı bedenin sağ ve sol kolları yerinde 
ilki lüzumlu organıdırlar, birinim noksanlığımın 
gerçek adı sakatlıktır. 

Doiktrimei sosyalizmin veırlimsizliği ve mut
suzluğu tek kollu beden halinde çalışmasın
dan ileri gelmektedir. 

Türkiye'yi böyle bir sakatlıktan koruma
nın yolu Devletin sosyal adalet ilkesine kuvvet
le, cesaretle ve gönülden sarılması, sonuç al
mak için de her türlü fedakârlığı göze alması 
ydudur. Batı âlemi bu çeşit köklü tedbirlerle, 
topluluklarını komünizm tifüsünden korumuş
lar dur. 

Mulhtereım milletvekilleri, milletimizin sap
sağlamı sosyal bünyesine rağmen, doktrindi so
lun sistemli ve kararlı pnopıoıgamdalan, memle
ketimizde bir/takım -yankılar yaratıyorsa, bi
lelim ki; bunun tek seibebl, Türkiye'de mev
cut, birçok alanlardaki sosyal adaletsizlikler
dir. Hiç şüphe yoktur ki; bunun günahı, ne 
hür ve medeni' ortam fikrinde, ne demokratik 
düzende, ne de karma ekonomi sisteımindedir. 

. Bozukluk, birbirinden güzel ve faydalı bu sis
temlerim kötü bir biçimde uygulamasındadır. 
Bu uygulamaları düz eltim ede yetersizlik ve ida-
rei maslahatçılık bu millete pahalıya mal ol
anaktadır. 

Devlet hayatımızın hemen her devresinde, 
çeşitli açıklardan faydalanarak, meşru olımı-
yan yollardan büyük kazançlar sağlıyan fırsat
çıların çokluğu, memleketimizıin ezelî bir baş 
belâsı halinde süregelmesi. (mesullerim bu kan
sere bir çare aramamaları, totaliter sistem ta

raf tarlarına gerekçe vermekte, bu yüzden de
mokratik rejim haksız yere yara almaktaıdır. 

Sayın milletvekilleri, -
'Biz sosyal adaleti, çalışanım, başarılı iş 

adamlarımın emek mahsulünü çalışımıyanlarla 
bölüşmek mânasına amılaımıyoruız. Bu, sefaleti 
genelleştirmekten başka hiçbir yapıcı sonuç 
sağlamaz. 

Türkiye'nin bugün saJhibolduğu imkânlarla 
bütün vatandaşlarımızı refaha kavuşturmayı 
iddia etmek de ölçüsüz bir beyan olur. Fakat 
sağlam prensipler, doğru hedefler ve tutarlı 
bir uygulama ile, mâkul bir süre içimde, Tünk 
toplumunun büyük kısmının buıgıün içinde bu
lunduğu çaresizliğe bir çare bulmak • elbette 
mümkündür. İşte Türk Milletinin, birbirini ko
va! lyacaık olan iktisadi plân/landan beklediği 
ilk sonuç da budur. 

'Sosyal adaleti sağlayıcı tedbirlerin bir ço
ğu Yüksek • Meclisin onayıma sunulan İkinci 
Beş Yıllık Plân tasarısında mevcuttur. Önü
müzdeki beş yıl içimde millî gelirin % 40 art
ması ve % 7 İlk bir gelişme hızı, eğer para
nın değeri korunabilirse, güzel bir hedeftir. 

Bu hedeflere varıldığı takdirde,- artacak 
millî gelirden herkesin adaletli bir pay. alarak 
yaşama seviyesi düzeltilebilir. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşlar arasımda 
-iüisyal adalet ilkesinin gerçekleşmesi içlin, âdil 
bir gelir dağılımı, fırsat eşitliği, hizmetlerin 
bütün yurt sartjhına dağıtılması, kredilerden 
teşeiblbüs sahibi herkesin bir adalet anlayışı 
içinde faydalanmaları, üzerinde titizlikle 'du
rulması gereken hususlardır. 

Resmî, yarı resmî ve özel bankalarda biri
ken tasarruflar ve Merkez Bankasının sağladı
ğı krediler, birer millî imkândırlar. Sayın. ..Hü
kümet Başkamı Türkiye'de çalışan her ferdi bir 
özel müteşebbis kabul ettiklerine 'göçe, 'herke
sin az veya çok bu millî imkânlardan. fayda
lanmaları sonucunu da göz önünde bulundur
maları gerekir. Bir ımütaahhlit, bir -bankadan 
10, hattâ 20 milyon lira kredi alırken, seribest 
teşebbüs mensubu basit bir vatandaş, bir esnaf, 
bir küçük sanatkâr 300 - 500 lira için bimfbir 
güçlük içinde süründürülmemeliidir. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıdlılk 
Plân dönemimde, sanayie önem verileceği ve sa
nayiin ekonominin sürükleyici sektörü, olması 
ilkesine katılıyoruz. Fakat bunum tarımımiKim 
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tali, "ve âz önlemli tutulacağı anlamına asla gel-
miyeceğirii bir köre de biz tekrarlamak iste
riz.- Çün<kÜ sanayi ve hele ağır sanayi yönün
de ;ne kiadar hızlı koşma gayretinde bulunur
sak-. bdluhalunı, Batı ile anamızda açılan mesa
fenin çıcrtk uzaklığı yüzlünden hedefe ulaşmamız 
uzun bir süreye bağlıdır. Bu süre boyunca iç
te millî gelindeki oranda, dış ödeme dengesin
de -tarım, gene en büyük sektör olmakta de
vam-'edecektir. Bu itibarla bu sektörün mo-
dernleştirMımesi, tarım reformunun gerçekleş-
tiriltmesi ve bunun içinde mülkiyet haklarına 
saygılı bir toprak reformu, kalkınmanın başa
rıya ulaşmasının kaçınılmaz şartlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, bir iktisadi kalkınma 
plânlından, mükemmel sonuçlar alabilmek için, 
meselelere doğru teşhisler koyabil/inek ve iyi 
tercihler yapmak zorunludur. Birinci Beş Yıl-
ılılk - Kalkınma Plânı dönemi, 'meselelerimize 
yer; yer doğru teşhisler konamadığınıın, her za
man iyi tercihler yapılamadığının örnekleriy 
le doludur. 

Türkiye'nin ve dolayısiyle kalkınma plân
larının • büyük problemlerinden biri de memur 
meselesidir. Türkiye'de idari bir. reform başa
rı lâbildiği oranda kamu hizımetlerinden ve ya
tı rımlarıdan randıman almak ihtimali artabilir. 
Halbuki, Devlet kadroları iyi yetişmemiş, ya
şama şartları bozu(k, isteksiz çalışan perso
nelle.,, ihtiyaçtan fazla sayıda doldurulmuştur. 
Memleketteki, iş sahalarının azlığının sebebol-
duğu. sosyal zaruretlerle her gün biraz daha 
kabaran Devlet kadroları limit'e indirilmedik-
ıçe Devlet personelini terfihe imkân bulunamı-
yacaktır. Personel Kanunu, bu yüzden malî 
gücü taşınmış ve uygulama imkânı bulunama
mıştır. Bu tutumla hiçbir zaman da bulunamı-
yaca'ktır. 

Personel Kanunu uygulanamayınca bütçeye 
İkonan • yârım milyar eivarmda ödenek Devlet 
memurlarına % 10 - 16 nisbetlerinde avans 
olarajk dağntıılmıştır. Önümüzdeki yıllanda da 
tekrarlanacağı anlaşılan bu maaş zammı yan
lış bir teşhis ve tercihin en tipik bir örneği
dir. ; 

Bir kere, bu küçük zam bütün âmme hiz
metlilerine verilmemiştir, iktisadi Devlet Te
şekkülleri ve mahallî idare personelinin zam 
dışı v bırakılması bir adaletsizlik ve şikâyet se
bebi olmuştur. 

'İkincisi; zam yetersiz olmuştur. Bununla 
memurun yaşama düzeninde bir düzelme bek
lenemezdi. 

Üçüncüsü, bundan öncekilerde olduğu gibi 
bu zam da piyasada daha yüksek oranda yük
selen bir fiyat dalgalanması yapmıştır. Hele 
maaş zammı ile birlikte, tekel maddelerine, 
Devlet eliyle satılan mallara da zam yapılınca, 
piyasadaki ihtiyaç maddeleri fiyatlarındaki 
artış, maaş artırımları oranının birkaç misline 
çıkmıştır. Memurun bayat seviyesini yükselte
ceği düşünülen avans geçinme şartlarını biraz 
daha ağırlatırnuştır, Kısaca son maaş zammı
nın, yani avans kanununun hiç kimseye bir 
faydası olmamıştır. Bu, önceden hesaplanması 
ve teşhisi gerelken bir ticari ve iktisadi olaydır. 
Hükümet acı sonuçların farlkmda görünmemelk-
te veya görünımeik istemeımeıktedir. Halbuki, 
Personel Kanunu karşılrğı için 1966 ve 1967 
yılları bütçelerine konan 480 milyon liranın, 
tam bir uygulamaya yetmiyeceği anlaşılınca, 
Hükümet cesaretli bir dönüş yaparak, gene 
faydalanma balkkı memurlara aidölmak üzere 
bu ödenek için başka bir harcama teklifliyle 
Meclislerin huzuruma gelmeliydi. 

Meselâ, her yıl bütçeye konacağı anlaşılan 
en az 480 milyon lira ödenek kurulacak bir 
(memur konutları ofisi) nin emrine verilse 
ve günün rayiçlerine göre her memura, 50 000 
lira eivarında bir değerle bir konut yaptırma 
yolu tutulsaydı, bu para ile yılda 10 000 konut 
yapma imkânı sağlanabilirdi. Hele buna me
murların imkânlarını da eklemek şartları aran-
saydı bu sayıyı iki misline çıkarmak bile müm
kün olabilirdi. Böyle bir netice Türkiye gibi 
konut darlığı içinde kıvranan bir memleketıte 
parlak bir başarı olurdu. Ve eğer İkinci Kal
kınma Plânı böyle bir teklif ile önümüze geti
rilseydi, daha ço(k ağırlığı ve değeri olan bir 
ddkûman olabilirdi. 

Biz gene Hükümete bir ata söızünü hatır
latmayı vaziife. bileceğiz: «Zararın neresinden 
dönersek kârdır.» 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ciddiyet 
ve cesaretle üzerine eğilmesi gereken bir prob
lemi de Millî Savunma masraflarıdır. Millî gü
cümüze göıre ezici bir harcama yükü teşkil 
eden ordu kadroları hazar dönemlerinde de bu-
günlkü seviyede tutulduğu sürece, iktisadi kal-
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kmmamız için gerelkli iımlkânları sağlamaya 
üjmlkân okuyacaktır. Hükümetin, bizıiım duru-
muımuzida olan memleketlerin tercih ve tutum
larını göız önünde tutarak ve dâ;bil bulu'ndu-
ğuimuz savunma sistemlindeıkii orttaMarıımızı da 
ikna ederek bu fevikalâde önemlli meseleye 
olumlu bir çözüm yolu bulması hayatî bir dâ
vadır. 

Plânın şehirleşme hareketi olarak adlandır
dığı, köylerden şehirlere alkım korkunç bir hız
la devam etmektedir. Plân taslağının verdiğıi 
ralkamlara gıöre; 10 000 den yulkarı şehirle-
ırin nüfusu, genel nüfusumuza göre, 

1945 (ta <%ı 18,9 
19*95 te %' 02,1' 
1965 ita % 29,9 oranıma çılktığı anlaşılmak

tadır. 
Plân taslağı ve Sayın Hükümet Başkanı 

'köyle-rden şehirlere akını olumlu biir eğilim 
olarak nitelemekte ve bundan memnunluk be
yan etmektedirler. Hemen belirtelliım ki, biz bu 
görüşe katılmıyoruz. Türkiye'de köyden ken
te salkın yalnız sanayileşmenin mutlu bir sonu
cu değildir. Çünıkü sanayileşme hızımızla şe
hirleşme hızımız arasında olumlu bür orantı 
yaktur. 

ıKöyden şehirlere göçü zoırlıyan daha çıoik 
ters yöndeki ekonomik ve sosyal güçlüklerdir. 
Köyde huzur ve güvenlük yoktur. Kamu hiz
metleri ve düzen tatmin edioi değildir. İş ve 
kazanç imkânları en düşük derecededir. Köy
den şeıhre kaçanlar, şehirlerde elveırüşli şartlar 
buldukları için değil, köydeki dumanları ve 
köy şartları dayanılmaz olduğu için sığınmak
tadırlar. Bu göçün doğurduğu ve hergün bi
raz daha dağlaşan gecekondu problemi Devle
tin gücünü aştığı için ancak şehirler köyleş-
ımektedir. Henüz özel ve kamu sektöründe is
tihdam güoü minimumlarda olduğu içıin de, ye
ni şehirliler, kapıcı, odacı, hademe, bekçi gibi 
ımıüstehliık işlerde, zorlama kadrolarda ve bir 
ıkısımı da işsiz durumdadırlar. Köyden şehre 
akın her devirde olmuştur. Bu dönemde biraz 
daha fazla olacaktır; hu olağandır. Fakat 
olumlu ve ölçülü bir oranda o'lması şartiyle. 
bu ölçü taşırıldığı takdirde netice zararlı ve 
hattâ tehlikeli olur. Bu sebepilerle kanaatimiz 
odur (ki, Türkiye'nin şartları .'bugün henüz bu 
(kadar hızlı bir şehre göç etme hareketine ha-
Kir değildir. Hükümet bir yandan şehirlere göç 

edenlerin durumlarını düzeltmeye çalışırken, 
öte yandan köyün ekonomik: ve sosyali stan
dartlarını bir parça yükseltmeye ve köy ha
yatını dayanılır, hattâ cazip hale getirerek goç 
hızını azaltmaya gayret gösterirse daha isabet
li bir politika kovalamış olur. 

Muhteremi milletvekilleri, Türkiye'de sıh
hatli ve güçlü bir millî bünye yaratılabilmefc 
için aile plânlaması ilkesini ben'iımsemek gere
kir. Belirli bir sayıdan fazla çocuk yapmak is-
tomiyen bir ailenin bu arzusu, bir yandan o» 
ailenin en tabiî insanî bir hakkı, öte yandan 
cemiyetin düzeni ve gelecekteki sağlamlık gere
ğidir. Devlet bu yöndeki arzu ve haklara daha 
belirli biçimde eğitimci ve yardımcı olmalıdır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda aile plânlaması, 
tesbit edilmiş bir ilke olmasına rağmen, Hükü
met, yetkili ve sorumlu kişilerinin tamamını bu 
ilkeye inandıramamışsa bu, gerçekten düşündü
rücü bir olaydır. Plânda tesbit edilmiş prensip
lerle icra sorumlularının tutumları arasındaki 
çelişiklerin sayısı çoktur. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında çeşitli Devlet teşekküllerine 
ait tedavi kurumlarının, yani hastanelerin Sağ-, 
lık Bakanlığı idaresinde toplanacağı prensibi 
vardı. Bu prensip kararı elimizdeki İkinoi Be§ 
Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında da vardır. 

Yeni tasarıdan okuyalım: «Sağlık hizmetle
rinin birbiriyle tutarlı bir bütün olarak ve ve
rimli şekilde uygulanabilmesini sağlamak, sağ
lık personelinin bölgeler arasında ve çeşitli mes
lek dallarında dengesiz dağılışının sağlık hiz
metlerinin istenen şekilde yürütülmesine yaptı
ğı olumsuz etkiyi gidermek amaeiyle sağlık hiz
metleri tele elden yürütülecektir. 

Durum : Birinci Beş Yıllık Plânda kamu 
sektörüne ait sağlık hizmetlerinin (M. S. B. nin 
Özel nitelikteki hizmetleri hariç) elden yürütül
mesi Öngörülmüşse de bu husus gerçekleştirile
memiştir. Çeşitli kuruluşlara bağlı sağlık ku
rumlarında değişik personel ve malzeme stan
dartları, farklı ücret politikası uygulanmakta
dır.» 

Yine aynı fasılda : «Sağlık hizmetlerinin tek 
elde toplanmasındaki gecikme belirli bir sağlık 
ve ücret politikasının uygulanmaması nedeni 
ile yoksulluk bölgelerinin çekiciliğini kaybet
mesi, sosyalleştirme programlarının yavaşlatıl
ması sebeplerinden birisidir.» 
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Dip notta 1971 de sosyal sigortalar kurumu 
ve diğer kamu kuruluşlarının (Millî Savunma 
hariç) yataklı tedavi kuruluşlarının tek elden 
yürütüleceğine göre sayılar verilmiştir. 

Yine aynı fasılda, «Kamu sektörüne ait sağ
lık tesisleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına devredilecek, (Millî Savunma Bakanlığı te
sisleri hariç) ve tek elden yürütülmesi gerçek
leştirilecektir.!» 

Bu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
olduğu gibi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında da tesbit edilen hedeflerdir. Şimdi gele
lim, Sayın. Hükümet üyelerinin bu konudaki 
görüşleri nedir? Ajanslara ve bütün matbuata 
intikal eden bir fikir çekişmesini Cumhuriyet 
Gazetesinden okuyacağım : «Sosyal sigortalar 
hastanelerinin tek elde birleştirilmesini istiyen 
Sağlık Bakanı Vedat Ali Özkan ile, bu fikre 
karşı çıkan Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem 
arasındaki söz düellosu dün de devam etmiştir. 
İstanbul'da tetkikler yapmakta olan Sağlık Ba
kanı devir işleminin yapılacağını kesin olarak 
belirtirken aynı saatlerde Ankara'da konuşan 
Çalışma Bakanı böyle bir şey düşünmediğini 
söylemiştir..» Konuşmalar biraz daha nahoş şe
kilde devam etmektedir. Daha fazla bu mevzu
da huzurlarınızı işgal etmiyeeeğim. Bütün bun
lar, aynı zamanda bir Hükümet teklifi mahiye
tinde bulunan plân tasarısı ortada önümüzde 
müzakerede bulunmasının arefesinde bulunma
sına rağmen iki bakanın'bu kadar zıt ve birbi
rini ittiham edici münakaşaları karşısında du
rum gösteriyor ki, sayın bakanlardan en az bi
risi bu plânı imzalamış olmasına rağmen, plân
daki fikirlerden haberdar değildir. Eğer «ha
berdarım» derlerse o zaman bizim de kendile
rine söyliyeceğimiz var : «Hayır beyler, sizlerin 
T. B. M. M. kararını yok saymaya ne hakkı
nız, ne de yetkiniz vardır.:» 

Bu türlü tutumlar ve anlayışlar plân fikri
nin bütünlüğü ve ciddiyetiyle bağdaştınlamaz. 
Plâna inanmış, umut bağlamış vatandaşları an
cak hayal kırıklığına uğratır. 

Sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yılh'k Kal
kınma Plânının en çok yerilmesi gereken yanı 
bölgeler arasındaki denge meselesidir. Plân 
taslağında, plâtonik diyebileceğimiz bir iki be
yanın dışında, bölgeler arasındaki dengesizlik
leri ortadan kaldırıcı, yeterli ve ciddî bir ted

bire raslamak hemen hemen mümkün değildir. 
Bugün Türkiye'de fertler arasındaki gelir 

dağılımındaki adaletsizlikten çok daha ileri ve 
Türkiye'nin ahenkli bir bütün olması yönünden 
önem ve ağırlık taşıyan en büyük problem, 
bölgeler arasındaki dengesizlikler meselesidir. 
Bu hal elbette dünden bugüne vücut bulmuş bir 
aksaklık değildir. Bu aksaklığı açıklamak ve 
aydınlığa çıkarmak için de şahısları ve teşek
külleri suçlamakta da bir fayda düşünmüyo
ruz. 

20 nci asrın ikinci yarısında Türkiye'de kül
türel, sosyal ve ekonomik yönden ancak Asya'
nın ve Afrika'nın en geri kalmış köşelerinde 
eşine az raslanır bir gerilikte, karanlıkta ve ça
resizlik içinde kıvranan vatan parçalan vardır. 
Bu haldeki vatan parçalarının hemen hemen 
tamamına yakın kısmı Doğu - Anadolu bölge
sinde toplanmış bulunmaktadır. Bu halin acıklı 
yönünü, Türk devleti için ifade ettiği ayıbı, mil
lî birlik ve sosyal adalet bakımından sebeboldu-
ğu vahîm sonuçları görmiyen bir insanın mev-
cudolabileceğini sanmıyoruz. 

Buna rağmen, gelmiş geçmiş sorumlu kişi
lerin. istisnasız hepsi bu büyük vatan meselesine 
el atmak büyüklüğünü, cesaretini ve insaflılık 
ğını gösterememişleridir. (Türkiye'de Doğu, Batı 
yoktur. Düşünlüyoruz, halledeceğiz) gibi teker
lemelerle meseleyi geçiştirmek, • esefle söyliye-
yim "ki, itiyadedinilmiş bir uısul haline getiril-
•niiştir. Sorumluların, Türkiye'nin imlkân ve hiz
metlerinden bu geri kalmış 'bölgenin payını ver
mekten kaçınmalarının biıttaikıım sebepleri oklu
ğu da şüphesizdir. 

'Türkiye'nin kalkınmış, kültür ve sosyal sevi
yeleri yüks»elk böDge'leri ve büyük şehirler, sa-
MbbMukları çeşitfli güc ve nüfuzlarla siyasi 
Ibaskı yaparak memleket imkânlarının büyük 
oranlarını çekip götürmekte, bilgisizlik ve güç
süzlüğün çaresizliği içimle kıvranan Doğu Ana
dolu ise ortaya siyasi baskı da koyamadığı için 
büyük p.aylarıdan devamlı olarak mahrum kal
maktadır. 

Doğulu vatandaş, Türkiye'de haksız ve ada
letsiz bir uygulamanın sürögeldiğinin farkına 
varmıştır. Vicdani aradaki b'irikin'tilerin acısı her 
gün hiraz daha artmaktadır. Bu ıstırap kendi' 
ihal'îne terk edildiği sürece, millî bünyenin önem
li bir parçasıridaki rahatsızlıik gittikçe büyüye
cektir. 
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Tarih ve millî, şuur bu hali umurisamıyan so
rumlu kişileri suçlıyacaktır. Bu fevkalâde önem
li millî sorunun çözüm yeri, Yüksek .tasviple
rinize getirilen bu Kalkınma Plânı tasarısıdır.. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında (geri 
kalmış bölgelerin kallkınaeağı öncelikle elle alın
ması) prensilbi 'kabul edildiği halde, sanki tcr's 
yönde biır karar ımıevcutmuış gibi, Doğu bölgesine 
kalkınmayı ^sağlıyacak hiçbir ciddî yatırım ya
pılmamış, Birinci beş yiMa yapılan uygulama
lar ile geri 'kalmış bölgeler aleyhine denge biraz 
daha bozulmuştur. 

Bu devrede özel Veya kaımu sektörüne ait 
sanayiıin küçük mikyasta da oflisa Doğu'ya kay-
ımasını sağlıyacafc ne bir tedbire, ne ide bîr ka
rara raslamalk mıümıklün değildir. Sovyet Rus
ya'nın kredi ve telknik yardılmı ile kurulacak 
7 sınai tesisin bir tanesi için bile geri kalmış 
'bölgelerin önceliği prensibini hatırlıyan olma
mıştır. Buna karşılık taJbiâtm bağışladığı petrol 
cevherini yerinde büyük rafineriler kurarak 
tasfiye eltmefc ve ancak ihtiyaca yetecek mik
tarda olanı aynı bölgede tüketime sunmak ye
rine, Ba'tlman'da çıkan petrolü boru hattı ile Is-
kenderuna' götürmek gibi rantaibilite, adalet ve 
insafla ilgisi olmıyan bir yol tutulmuştur. Bir
takım ekonomik faydalardan lâf ederclk Hükii-
m'elti böyle bir uygulamaya götürenler, Doğu 
bölgesinin de birtakım sınai tesislere ihtiyacı ve 
haik'kı olduğunu düşünmemiışlerdir. Doğumda ta
rım, en iptidai şartlar içinde müteşebbisini bile 
doy ur amıyac ak derecede verimsizlik içindedir. 

Türküye'nin başka bölgelerinde, /denize ya
kın:, rutulbeltli, sulatmanın hemen hemen lüzum
suz olduğu yerlerde, milyonlar, milyarlar harca
narak büyüklü 'küçüklü yüzlerce sulama tesisi 
ıkurüMuğu, hattâ sel suları önlünde büyük bü
yük barajlar tesis olunduğu halde, Doğu'mm 
Diıcle, Baitiman, Basur, Murat, G-arzan ığilbi yüz
lerce akar suların bir damlasından bile Doğu'lu 
vatandaş fayda! anamam'aiktadır. 

Doğu'lu çiftçinin % 98 i suni gübreyi gönme-
mişltir. 

Hizmet sahalarında da durum aynıdır. 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminin tek âdil 

uygulaması olan Doğu'da sağlık hizmeti erinin 
sosyali! eştMlmelsi çalışmalarının bile, Hüküme
tin ilgisizliği ve istemezliği yükünden içinde 
'bulunduğu hal gerçekten yürek sızlaltıcııdır. 

Çeşitli sahalarda buna benzer düzinelerle mi
sali sıralamak mümkündür. 

Burada bir tutuma işaret etmeden geçemi-
yeceğiz. 

Birinci Boş Yıllık Plân döneminde Türkiye'-
delki imam kadrolarının büyük kısmı Doğu'ya 
verilmiştir. Bu davranışları ile icracılarımız 
(Doğu'mın dünyasından şimdilik hayır yoktur, 
hiç olmazsa ahiretlerini imar etsinler) der gibi 
bir tutumun içindedirler. (Alkışlar) Bir iktidar 
nıiıllotyek'ilinin İktidar G-rupn Önlünde belirttiği 
gilbi (Türkiye ide geri kalmış bölgeler, ifctisaden 
güçlü bölgelerin bir müstemlekesi halinde idaro 
edilmektedir.) Bu beyan gerçeklerin en dürüst 
ve aç ilk şekillide bir ifadesi olmuştur. 

•Saym milletvekilleri, Birinci Plânın karşılık
sız beyanlarının aynını getiren İkinci Beş Yıllık 
tasarının başka türlü bir uygulamaya sahne ola
cağına inanmak için ortada hiçjbir ciddî sebep 
mevcut dcğüldir. 

Taslarının 70 nci sayfasında bakınız bu konu 
için ne denmektedir : (Bölgeler arasındaki ge
lişme durumlarının farklılığı devam eltimoktefdir. 
Az gelişmiş bölgelerin kıt olan tasarruf ve va
sıflı işıgücü kaynaklarının gelişim'iş bölgelerde 
yoğunlaşması ile sorun ağırlaşmaktadır.) Bu 
hazin beyanlardan, Plân uzmanlarının, çözmeye 
güc bulamadığı bir memleket dâvasını hal içdn 
Büyük Meclisi karar afim aya davet eden bir ses 
gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, biz Y. T. P. liller bu 
adaletsiz ve böl geçi uygulamanın Türkiye'de 
ilaha fazla süreğeİmesine «hayır»1 demek ka
rarındayız, Bunun için İkinci Kalkınma Plânının 
prensip ve hedeflerinin henüz kesin karara bağ
lanmadığı bu anda, yapıcı ve memleketçi bir 
anlayışla ve sosyal adalet ilkesine gönülden bağ
lı o i arak Büyük Meclise bir teklif sunuyoruz. 

Teklifimizin esası : 
'1. İkinci Plân döneminde bölgeler arasın

daki denge ve kalkınmayı sağlamak için, yıllık 
plânlar hazırlanırken yatırUmlardan Doğu için 
yeterli paylar ayrılması, 

2. İkinci Plân dönemindeki kamu sektörü 
yatırı!m!arı Ödeneğinim. % 25 in Doğu'ya ay-
nlmtaisı, 

3. Yılında harcanamıyan ödeneklerin ertesi 
yıla aktarılmam, 

4. Özel teşebbüsün mahrumiyet bö'lgiel erine 
gitmesini kolaylaştırıcı tedbirler alınımasıdır. 
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Bu teklifimizi bölgeci T<eya gerelksiz bulacak 
kîmıseler çıkabilir. Ama biz bu çeşfilt insaftan 
yolksun, millî birlik ve beraberliği düşünemez 
İıaHe kimselerin demag'oj illerini hesaplıyarak 
haJklı cbil'diği'mdız 'bir yoldan geri kalmak niyetin
de değiliz. Bu görüşümüzü her zaiman ve her 
yerlde savunmayı va'tana hilzımet gereği (bilmek
teyiz. 

Doğu'yu kalkın'dırımanın böylesine bir poli-
tilkadan başjka bir yollla gerçökleştirilm'esıinin 
mümkün olmadığı meydandadır. Bırakınız çok 
uzaik geçan'iışjeri Cumhuriyetin kuruluşundan 
bugüne ıkadar geçen 44 yıllık bir dönemin uy
gulama neticeleri görüşümüzün haklı1]iğim ispat-
lamatkta)dır. Bu teklif üzerine, geri kalmış Doğu 
iHleninin sienatlör ve milletvekili arlkaldaşlarımıza 
özel bir çağında bulunmak Meriız. 

Mensup bulunlduğuımuz snyalsi teşekküllerin 
dlüışülbilimelleri muh'tem'el >olan. tereddütleri da
ğıtmak için, Doğu'nun hali hakkında, incelik
lerine kadar eldrnmilş olduğunuz bilgi ve görgü
leri ortaya dökerek, teklifimizin; yapıcı ve âdil 
bir uygulatmanın, bu milkltin sionlsuız ollmaısmı di
lediğimiz gebeceğine, ısağlıyacağı 'kuvveti ve 
mutluluğu yılimadan anlaltmız. Ve unutmayınız 
iki; ısiıyaısi (bağlılıkların ve siyasi geleceklerin 
gayesi vatana ve millete, faydalı sonuçlar ge
tirdiği sürece şeref verici Ve güzel olur; ailesi 
takdimde bir hakkı gerçekleştirtiııienıiın gereMeri-
ni yapamamanın vicdan sızıları kaçınılmaz bir 
Sonuç olacaktır. 

iSayın .milleitvekillıeri; 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, teıker 

teker bütün Türk vatandaşlarına ve Türk Vata
nının bütün çevrelerine eşit fi matlar, dengeli 
îmikânlar ve mutluluklar getirmesini diler. Y. 
T. P. grupu adına değerli topluluğunuzu saygı 
ile sellâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 12.08. 
Söz sırası Güven Partisi Grupunundur. Sa

yın Feyzioğlu, buyurun efendim. Saat 12.09. 
GÜVEN PARTÎSl GRUPU ADINA TUR

HAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; Güven Partisi 
Millet Meclisi Grupu adına ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı üzerinde görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurunuzdayım. 

Güven Partisi milletimizin hürriyet ve de
mokratik rejim içinde hızlı ve devamlı şekilde 
kalkınmasında plânı tesirli ve vazgeçilmez bir 

vasıta sayar. Bu inançla İkinci Kalkınma Plânı
nın Yüce Meclise gelmiş olmasını derin bir 
memnuniyetle karşılıyoruz. Sözlerime bu plânın 
milletimize hayırlı ve faydalı olması, Türkiye'
nin kalkınma ve yükselme çabasında yeni ham
lelere imkân vermesi dileği ile başlamak iste
rim. 

Bundan beş yıl kadar önce Birinci Kalkınma 
Plânını o günkü Koalisyon Hükümeti adına 
Yüce Meclise takdim etmek bahtiyarlığına er
diğim zaman şöyle söylediğimi hatırlıyorum : 
«Türkiye için hürriyet mi, kalkınma mı tercihi
ni yapmak bahis konusu değildir. Türk Milleti 
hem hürriyeti, hem de kalkınma yolunda kesin 
kararını vermiş bulunmaktadır. Plânlı kalkın
ma başarısını Türkiye için yalnız ekonomik bir 
zafer olmıyacak, aynı zamanda demokrasimizin 
de zaferi olacaktır.» Bugün de değerli arkadaşla
rım, bu görüşü aynen taşımaktayım ve aynı he
yecanı duymaktayım. 

Hiçbir plânın kusursuz olarak uygulanması, 
içindeki bütün yatırımların ve tedbirlerin yüz
de yüz gerçekleşmesi beklenemez. Birinci Beş-
Yıllık Plânın uygulanmasında kısmen plânın, 
kısmen memleketin içinde bulunduğu siyasi 
şartlardan, kısmen milletlerarası ilişkilerden, 
bu arada drş finansman kaynaklarının yarattığı 
güçlük, kısmen uygulayıcı idarecilerin ve mev
zuat noksanlığı ve nihayet plânda öngörülen 
birçok yasama tedbirlerinin, birçok reform ted
birlerinin zamanında Yüksek Meclise gelememiş 
olması ve Meclisten zamanında çıkmamış olma
sından dolayı bu hedeflere tam olarak ulaşıla
madığı bir gerçektir. Bununla beraber Birinci 
Plân Döneminde Türkiye'nin ortalama % 6,5 
civarında bir kalkınma hızını gerçekleştirdiği 
meydandadır. Gayrisafi millî hâsılada elde edi
len ortalama yıllık artış, plân hedefi olarak se
çilen % 7 den biraz aşağı olmakla beraber, 
plânsız dönem ortalamasının ve bütün Cumhu
riyet devri ortalamasının bir hayli üstündedir. 
Buna milletçe sevinmemiz gerekir. 

1962 - 1967 döneminde gayrisafi millî hâsı
lamızın hareket noktasına göre % 40 artaca
ğını hesabetmiştik. Plânın uygulama sonucun
da, öyle görülüyor ki, % 40 yerine gayrisafi 
millî hâsılada 5 yılın toplamı olarak % 35 ora
nında bir artış elde edilmiş olacaktır. Hedefe 
tam olarak varamadığımız için üzülürken bu ar-
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tış hızının önemli bir artış hızı olduğunu ve bin-
bir güçlüğe rağmen gerçekleştirilmiş bulundu
ğunu düşünerek, önümüzdeki devreler için de
mokratik rejim içerisinde kalkınmayı başarmak 
bakımından yüreğimizi umutla doldurmamız 
gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Cumhuriyet döneminde ortalama kalkınma 
hızımız yüzde 4- civarındadır. Uzmanlar Türki
ye'nin plânlı kalkınma yolunda özel tedbirler 
alınmazsa, özel bir gayret gösterilmezse ikti
satta tarihî veya tabiî kalkınma hızı diye ifade 
edilmeye başlanan kavrama göre, Türkiye'nin 
kalkınma hızının yüzde 5 civarında olacağı 
hesaplanmıştır. Plânlı dönemde kalkınma hızı
mız bu % 5 e nazaran bir hayli yüksektir, % 6,5 
olarak gerçekleştirilmiştir ve bu sonuç; iki çok 
iyi tarım yılı, fakat iki defa da tarım alanında
ki artışın sıfırın altında, nakıs oranda olduğu
nu bilmekteyiz. Yani bir gerileme olduğu iki fe
na tarım yılma rağmen % 6,5 kalkınma hızıdır. 
O itibarla % 7 kalkınma hızının, gerçekleşmesi 
mümkün bir hız olduğu konusunda bize ümit ve
rici bir sonuç ortaya çıkmış demektir. 

Plân hiçbir fayda sağlamamış denilemez, bi
lâkis Türkiye'deki iktisadi münaıkaşalarm sevi
yesini çok yükselttiği aşikârdır. Demagojiyi yok 
etmeye hiç kimsenin ve hiçbir tedbirin gücü yet-
miyebilir, fakat bir plân iktisadi konularda de-
mogojiyi çok güçleştirmiş, ciddî tenkid ile so
rumsuz iddiaların arasındaki farkı herkesin da
ha kolay anlıyabileceği ciddiyet ortamı getir
miştir. 

Birinci plân yapılırken yıllık kalkınma hızı
nın % 7 değil, % l'OO olmasını, yani imkânsızı 
istlyenlere bile raslanmıştı. Bir milletin gayri-
sâfi millî hâsılasından önemli bir kısmını yıl 
içinde tüketeceği, yatırıma ancak yıllık hâsıla
sının bir kısmını ayırabileceği ve sermaye - hâ
sıla oranı 3 farz edilirse, 100 liralık bir hâsıla 
artışı sağlamak için 300 liralık yatırım yapmak 
gerekeceği düşünüldüğü takdirde, % 100 kal
kınma hızından bahsetbek, bir milletin yıl için
de hiçbir şey yemeyip içmeyip, tüketmeyip, üs
telik gayrisâfi millî hâsılasının üç mislini yatı
rıma ayırmak gibi imkânsızı istemek, elimizi 
uzatıp güneşi arza çekmek kabilinden bir talep
ti. Biz beş yıl önce bu gibi taleplerin yapılabil
diği bir iktisadi münakaşa ortamından, bugünkü 
ciddî münakaşa ortamı seviyesine hiç şüphesiz' 

plânm getirdiği aydınlık ve açıklıkla kavuştuk. 
Bu da azımsanacak bir fayda değildir arkadaş
larım. 

Dıştaki tereddütlerden de bahsetmek isterim. 
Yurt dışında Türkiye'nin plânlı kalkınmayı 

istikrar içinde başarabileceği konusunda derin 
tereddütler vardı. Bu tereddütlerin muhatabı ol
duk, bu tereddütleri yaşadık. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının dış finansmanı için İktisadi 
işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı ile temaslarda 
bulunmak üzere konsorsiyum kurulması ve sai
re için uzmanlarla ve Davlet sorumluları ile, ya
bancı devlet sorumlu temsilcileri ile temas etti
ğimiz zaman, bu mânada ilk defa plân yapan 
bir ülkenin öngördüğü yatırımların ancak yüz
de 75 ini gerçekleştirebileceği, bu sebeple, tale-
bettiğimiz dış kaynak rakamlarının mübalağalı 
olduğu, gerçekte Türkiye'nin beş yıllık dönem 
içerisinde ihtiyacı olacak dış kaynaklann ileri 
sürdüğümüz rakamların dörtte üçünden ibaret 
olacağı; çünkü yüzde 75 in üstünde bu yatırım
ları gerçekleştirmenin mümkün bulunmayacağı 
çok iddialı uzmanlar tarafından ileri sürülmüş 
idi. Kendilerine gücümüz yettiği kadar bu ora
nın düşük bir oran olduğu ve bunun çok üstün
de bir gerçekleşme sağlanabileceği söylenmiş idi. 
Bugün çeşitli bakımlardan plânın öngördüğü 
tedbirin zamanında ve tam olarak alınmamış ol
masına, bu arada finansman tedbirlerinin zama
nında ve tam olarak gerçekleşmemiş, iç ve dış 
finansman tedbirlerinin tam olarak gerçekleş
memiş, projelerin zamanında yetiştirileni emiş ol
masına, idarenin plânlı kalkınmanın icaplarına 
hemen ayak uyduramamış olmasına ve çeşitli 
noksanlara rağmen yüzde 75 değil, yüzde 93 ora
nında bir yatırımın gerçekleşmesi birinci plân 
dönemi sonunda elde edilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yine İktisadi İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtının vazifelendirdiği bir 
uzmanlar heyeti; ki bunların başında İngiltere'
nin en namlı iktisatçılarından biri Cambridge 
Üniversitesi profesörlerinden Berili bulunmakta 
idi; Plânımızı etraflı bir şekilde incelemeye tâbi 
tuttu, Türkiye'ye geldi, yerinde incelemeler yap
tı. Sonunda verdiği raporda plânımızın bilhassa 
bir konuda son derece iyimser olduğu iddiasını 
ortaya attı. Bu plânın ihracat rakamı olarak, 
dış ödeme dengesi bakımından, ileri sürdüğü ra-
kamlann çok iyimser olduğu, Türkiye'nin beş 
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yıllık dönem sonunda bu ihracat rakamına, bu 
dış ödeme dengesi durumuna alışamıyacağı ve 
10 yıl sonunda veya ondan çok daha uzun bir 
süre içinde olağanüstü yardımlara ihtiyacolma-
dan kalkınmasını gerçekleştirebilecek bir duru
ma gelemiyeceği yolunda bir hayli kötümser bir 
yorumla rapor bağlandı. Gerçekte plân uygula
masında en fazla başarı sağladığımız noktalar
dan biri, bu uzmanlar heyetinin en az muvaffak 
olacağımızı söylediği ihrcat alanı oldu. 1967 se
nesinde, yani plânın son yılında Türkiye'nin va
racağını ümidettiğimiz hedefe Türkiye 1965 yı
lında vardı. 1966 yılında ve 1967 yılında plân 
hedeflerinin bir hayli ötesinde bir ihracat ra
kamına ulaşılmış bulundu. Bu konuda konuşma
mın daha ilerdeki bir kısmında bâzı teknik mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, birçok temel konular
da Birinci Plân dönemi, gecikmelerle ve başarı
sız uygulamalarla doludur. Bunlardan milletçe 
ders alarak ikinci plân dönemine daha az hata 
ve daJha az gecikme olması için hazırlıklı bir şe
kilde girmemiz gerekir. Başarılar umut kayna
ğımız, noksanlar ve hatalar ise ibret kaynağımız 
olmalıdır. Bu hatalardan dolayı birbirimize; se
nin hükümetin devresinde böyle oldu, benim hü
kümetim devresinde böyle oldu tarzında bazan 
'ölçüsüzlüğe ve haksızlığa varan şekilde itham 
etmekten ziyade, karşılıklı suçlamalar üslûbun
dan ziyade, hataların nerede olduğunu, neden 
ıgeeikmelerin vukubulduğunu objektif bir şe
kilde, doğru bir şekilde tesbit etmeye çalışma
mız, milletçe bundan gerekli dersleri çıkarıp 
ikinci plân döneminde bu hataları azaltmanın 
yollarını aramamız ve göstermemiz icabettiği 
inancındayım. 

Sırası geldikçe birinci plân uygulamasından 
çıkarılacak bu derslere ve sonuçlara dair bu ko
nuşmada ve bundan sonra Grupumuz adına ya
pılacak olan konuşmalarda görüşlerimizi arz 
edeceğiz. Şimdi, ikinci plân tasarısının hedefleri 
<ve stratejisi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek 
istiyoruz. 

İkinci plânın temel hedeflerini ve stratejisini 
'gösteren belge dikkatli ve iyi hazırlanmıştır. Ne 
yazık ki, plân tasarısı her noktada hedefler ve 
stratejinin uyandırdığı ümitlere cevap vermiyor. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına da hâkim 
olan temel görüşleri bâzı noktalarda ilk beş yı
lın tecrübesini de değerlendirip daha açık ve da

na etraflı ifadelere kavuşturarak tekrar eden 
«İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefleri 
ve stratejisi» adlı belge, millî hayatımızda bir 
kopukluğun-değil, fakat birinci plânda kabul 
edilmiş olan temel görüşlerde bir devamlılığın 
ifadesi olduğu için, bu belgeyi beğendiğimizi 
açıkça ve cesaretle söylemekten çekinmiyeceğiz. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

Plân metninin bu temel görüşleri yeteri de
recede aksettirmediğine inandığımız için, tasa
nda açıklanmasını, tamamlanmasını ve düzeltil
mesini istiyeceğimiz noktalar elbette olacaktır. 
Bunu da aynı açıklıkla ve cesaretle söylemekten 
geri kalmıyacağız. 

Şimdi plân hedefleri ve stratejileri ile hangi 
noktalarda ve neden mutabık olduğumuzu açık
lamak isterim. 

Plân hedeflerinde Türk milletinin kalkınma 
gayesi şöyle özetlenmiştir : «Hür ve medeni bir 
ortamda, güvenlik, refah ve mutluluğa erişmek 
çabası içerisindeki Türk Milleti, demokrasi için
de yaşamayı; iktisadi ve sosyal kalkınmayı de
mokratik yollarla, karma ekonomi düzeni içinde 
gerçekleştirmeyi, adalete ve tam çalışma esası
na bağlı, herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesine ulaşmayı gaye edin
miştir. Bu ilkeler, bu gaye ve hedefler bizim de 
katıldığımız ve üzerinde millî mutabakat sağ
lanmasını istediğimiz ilke ve gayelerdir. Bu he
deflere ulaşmada demokratik plânlama tesirli 
bir vasıta olarak kabul edilmektedir. Demok
ratik plânlamanın fayda ve zarureti üzerinde 
Birinci Beş Yıllık Plânın üzerinde tartışıldığı 
1962 yılından bu yana geniş bir görüş birliğinin 
doğmuş bulunmasını memleketimiz hesabına çok 
sevindirici bir gelişme olarak kaydediyoruz. 
Anayasamızın kabul ettiği demokratik plân an
layışını gerçek plânlama saymıyan bu plân, plân 
denemiyeeek bir vesikadır. 

Plân denilen şey kavrayıcı olmalıdır, merkezi 
olmalıdır, şu vasıflara, bu vasıflara sahibolma-
lıdır» tarzında demokratik plânlama tekniğinin 
dışında bir plân tekniğini gerçek plânlama ola
rak öne süren görüşlerin bazan Yüce Meclisle
rin çatısı altında, bazan dışarda ortaya atıldığı
na maalesef şahidolmaktayız. Oüven Partisi 
Anayasamızın 41 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
daki hükme göre, Türkiye'de plânın demokratik 
plân olması zaruretine inanır. Anayasamız sözü 
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geçen maddesinde açıkça iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleş
mektedir. Kalkınma, Anayasamızda teminat al
tına alınmış hak ve hürriyetler korunarak ger
çekleştirilecektir. Anayasamızın hangi iktisadi 
sistemleri ve hangi plânlama usullerini reddet
tiğini bu kürsüde bundan evvel, yıllardan beri 
birçok defa söylemek fırsatını bulduk, bugün 
de açıklıkla tekrar etmekte fayda görmekte
yiz : Bizim anlayışımıza göre kalkınma plânının 
demokratik olması demek, sosyal adalete yönel
mesi yanında Anayasanın temel haklar arasın
da saydığı çalışma serbestliğini, sözleşme ser
bestliğini, mülkiyet hakkı ve buna dayanan pi
yasa mekanizmasını tanıması demektir. Şüphesiz 
bu temel hakların da, bütün temel haklar gibi 
kamu yararına uygun olarak kullanılması ve 
toplum yararına aykırı uygulamalara meydan 
vermemesi esastır. Fakat yine bütün temel hak
lar gibi bu hakların özüne dokunulamryacağı 
da Anayasamızın kesin emirleri arasındadır. 

Mülkiyet, çalışma ve sözleşme haklarını ta
nıyan Anayasa düzenimiz açıkça özel teşebbüs
ler kurma hürriyetini de tanımıştır. Nitekim 
Anayasamız plânlı kalkınma ile ilgili 41 nci 
maddesinden hemen önce 40 ncı maddesinde özel 
teşebbüs kurma serbestliğini de özüne dokunu-
lamıyacak haklardan biri olarak saymıştır. El
bette özel teşebbüs kurma serbestliğinin do, bü
tün temel haklar gibi, sınırları vardır. Anaya
samıza göre devlet, özel teşebbüslerin millî ikti
sadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yü
rümesini sağlamak ve kamu yararına aykırı 
davranışları önlemek için tedbirler almakla so
rumludur. Aynı Anayasamız, özel teşebbüslerin 
rahatça ve korkusuzca gelişebilmesi için gerekli 
'güvenlik ve istikrarın da Devletçe sağlanmasını 
emretmiştir. 

Hulâsa Anayasamız, son derecede dengeli, 
yürekten katıldığımız bir düzen emretmiştir. 
Bir tarafta özel teşebbüslerin korkusuz gelişmesi 
için güvenlik ve istikrar içinde yaşamaları lü
zumunu, bir taraftan özel teşebbüslerin sosyal 
amaçlara ve millî iktisadın gereklerine yöneltil
mesi için Devletin gerekli tedbirleri almasını ve 
kamu yararına aykırı davranışların önlenmesini 
öngörmüştür. Şu halde; mülkiyet, çalışma ve 
sözleşme, özel teşebbüs kurma hürriyetlerini 
ret ve inkâr eden ve piyasa mekanizmasının ye

rine merkezî devlet otoritesinin yer almasını 
öngören plânlama şekilleri açıkça Anayasamıza 
aykırıdır. Daha çıplak söyliyelim; Türkiye'de 
komünist, kollektivist sistemlerin, plânlama 
usullerini savunmak yalnız Türk Milletinin sağ 
duyusunu ve hürriyet aşkını hiçe saymak değil, 
Anayasanın emrini de hiçe saymak demektir. 
(Sağdan ve soldan alkışlar). Yalnız hür ve de
mokratik insan haysiyetine uygun tek idare 
şekli saydığımız için değil, iktisadi sebeplerle 
de demokratik yolları, demokratik plânlamayı, 
serbest karar merkezlerini ortadan kaldıran 
topyekûn emredici merkezî plânlamaya tercih 
ediyoruz. Piyasa mekanizmasının yerine kaim 
olarak iktisadi hayatı bütün teferrııatiyle dü
zenleme çabasının çok büyük hata ve israflara 
yol açacağını ve bunların bedelini her türlü ten-
kid hakkından, -şikâyet hakkından, hürriyetin
den maihrum edilmiş kütlelerin çekeceğini bili
yoruz. 

Güven Partisi Grupu olarak inanıyoruz ki, 
iktisat ilmi bakımından israfları önlemenin en 
sağlam yolu demokratik plânlamadır. Bu yol 
hem piyasa mekanizmasının düzenleyici ro
lünden faydalanır, hem de piyasa mekanizma
sı başıboş bırakıldığı takdirde bu mekanizma
nın yol açtığı israfları, ölçülü müda/halelerle, 
önler. Güven Partisi, birinci plân stratejisinde 
yer almış olan bu birinci plânın takdim edildi
ği günden bu yana bu kürsüde demokratik 
plânllamayı, demokratik olmıyan plânlamıya 
karşı savunmuş olan, bütün arkadaşlarımız ta
rafından ısrarla savunulmuş olan bu görüşle
rin ikinci plân hedefleri ve stratejisinde açıkça 
yer almasından sadece memnunluk duyar. 

İzin ve lisans gibi yollarla fizikî ve direkt 
sınırlamaların ancak kesin zıorunlük halinde 
ve kabil olduğu kadar az kullanılması birinci 
plân stratejisinde bizim kabul ettiğimiz bir 
esas idi. Bugünkü plân stratejisinde aynı esas 
vardır. 

Özel tcşeiblbüsler için plânın, esas itibariyle, 
yol gösterici, teşvik edici, destekleyici bir nite
lik taşırması yardırganacak bir husus değildir. 
Bu hususlar birinci plân stratejisinde-yer almış 
olan başlıca görüşlerden biriydi. İkinci plân 
stratejisinde aynı görüşe raslamaktayıız. Şüp
hesiz özel teşebbüslerin, biraz önce arz ettiğim 
gibi, millî iktisadın gereklerine, sosyal almaç
lara, kalkınma plânı hedeflerine ve buna ilâve 
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«etmek lâzım, yurdun geri kalmış bölgelerine 
yönelmesini sağlamak üzere malî tedbirler, kre
di tedbirleri, para ve dış ticaret politikaları 
şeklinde, dolaylı tedbirler alınması birinci plân 
müzakeresine hâkim olan ve bugün de parti 
grupu olarak savunduğumuz temel görüştür. 

Hülâsa plân, özel teşeJbbüs için bir baskı va
sıtası, bir tedip sopası değil, ö'zel teşebbüsü 
emniyeti, huzur ve istikrar içinde çalıştıran ve 
onu millet için en faydalı istikametlere yönel
terek geliştirmek için,çeşitli tedbirler getiren 
bir vasıtadır. 

Birinci plân gilbi ikinci plân da kamu teşeb
büsleriyle özel teşebbüsün birbirini tamamladı
ğı bir karma ekonomi düzenini esas tutmak
tadır. Türkiye'de karma ekonomi liberal ve 
sosyalist doktrinlerin benimsenmesinden, şu 
veya bu ideolojiye duyulan peşin yakınlıktan, 
taklitten, özentiden değil, yurdumuzun ve ta
rihimizin gerçeklerinden doğmuş olan bir sis
temdir. Kamu sektörü ve özel sektör, her iki 
sektör Türkiye'nin gerçeklerinden doğmuştur 
millî tariıhimizden doğmuştur. Bu konuda bi
rinci ve ikinci plânın stratejilerini karşılaştır
dığımız zaman ve hatta metinlerini karşılaş
tırdığımız zaman ortaya çıkan bir gerçek var
dır. Siyasî partiler bâzan, biz daha liberal daha 
'çok özel teşelbbüse yer veren görüşlerle ortaya 
'çıkıyoruz diye çıkarlar, çıkmışlardır. Bizim si
yasi tarihimizde çok görülmüş bir hâdisedir. 
Bâzı siyasi partiler «efendim, asıl aksanı şu 
noktaya koymak lâzımdır» demişlerdir. Fakat 
tatbikata geldiği zaman 1950 - öO arası bunu 
ispat etmiştik, birinci plân döneminin çeşitli 
siyasi partileri iktidara getiren siyasi çalkan
tıları içindeki uygulaması bunu ispat etmiştir. 
Birtek siyasi parti tarafından sorumluluğu ta
şınarak huzurunuza getirilen strateji ve plân 
metni gene ortadadır. Görülüyor ki, Türk Mil
letinin ihtiyaçları ve Türkiye'nin gerçekleri, 
bu toprağın gerçekleri, Türk ekonomisinin ih
tiyaçları, bütün ideolojilerin ve partilerin pe
şin hükümlerinin çok üstünde bir kuvvet taşı
makta ve Türkiyenin gerçekleri siyasî partile
rin peşin hükümlerine daima hâkim olmakta
dır. (Alkışlar) Bu müşahedemizi komisyonda 
ifade ettik, bir defa daha ifade edelim. 

Birinci plâna bu gerçekler hâkim olmuştu. 
İkinci plâna da aynı yurt gerçeklerinin hâ

kim olduğunu görüyoruz. Esasen büyük Ata
türk, Türkiye'de tatibiık edilmekte olan iktisa
di sistemim 19 ncu yüz yılm liberal görüşlerin
den ya da o yüz yıldan arta kalmış sosyalist 
doktrinlerin taklit ve kopyasından doğlan bir 
sistem olmadığını ve Türkiye'nin gerçeklerin
den, millî tarihin zaruretlerinden doğmuş bir 
sistem olduğunu ifade etmişti. Bizim de aynı 
yolda yürümemizin çağdaş bilime ve inşam ak
lına en uygun yol olduğu inancındayız. 

Güven Partisi programında milletçe yapıl
ması gerekli işler ve milletin malı olması ge
rekli iktisadi faaliyetler çok açık bir şekilde 
gösterilmiştir. Bu faaliyetler bakımından plânı 
incelediğimiz zaman görülmektedir ki, milletçe 
yapılması zaruri olan işler konusunda Türki
ye'min gerçekleri kendisini stratejiye hâkim 
kılmıştır. 

Gene programımızda özel teşelbbüse bıra
kılan alanlarda Devletin müdaihaleler yapma
sının lâzım gelebileceği şıı şekilde izah edilmiş
tir : Özel teşebbüse bıraktık dersiniz, fakat eko
nomide dar boğazlar teşekkül eder, tıkanıklık
lar teşekkül eder. Bekliyemezsiniz. Bu dar bo
ğazı ve tıkanıklığı göre göre «efendim bu saha
ya Devlet girmiyecektir, özel teşebbüs yapa
caktır, biz elimizi kavuşturalım, bekliyelim» 
diyemezsiniz. Yahut da, biraz önce bu kürsüde 
işaret edildi, yurdun geri kalmış bölgelerinin 
kalkınması zarureti vardır; «efendim özel te-
şdbbüs gitsin.» Özel teşebbüs yurdun geri kal
mış bölgelerinin kalkınmasında kendisine düşe
ni teşebbüs kabiliyetiyle yapmadığı takdirde, 
Devletin bu geri kalmış bölgelerin kalkınması 
bakımından prensip olarak Devletçe yapılması 
zaruri görülen iktisadi faaliyetler dışındaki faa
liyetlere de Devletin el atması suretiyle bu böl
gelere yatırım yaparak girişmesi gerekebilir. 

Kalkınma nimetlerinden dengeli şekilde va
tandaşları faydalandırmak Devletin görevleri 
arasındadır. Ziraatten geçinen büyük müstah
sil kütlesinin mahsullerinin değer fiyatla satı
labilmesi, çiftçi, esnaf ve. sanatkâr gibi büyük 
üretici kütlelerinim kredi ve benzeri ihtiyaçları
nın karşılanması gibi zaruretlerle Devletin gi
rişeceği iktisadi faaliyetler de vardır. Bütün 
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bu noktalarda neyi destekliydim? Memleketin 
gerçekleri, icraatlara hâkim olacaktır ve olma
lıdır. 

C. Senatosunda, Devlet elinde bulunması 
gerekli faaliyetler bakımından plândan ayrıldı
ğımız bir konuda görüşlerimizi arz ettik ve 
bir önerge verdik. Bu, petrol konuşundur ar
kadaşlar. Petrol konusunda programımıza uy-
ıgun olarak vermiş olduğumuz önerge şükran
la kaydetmeliyim ki, C. Sena/tosunda muhtelif 
siyasi partilere mensup ve partilere mensübol-
mıyan değerli Senato üyelerimizin desteği ile 
önemli bir başarı kazanmıştır. Ve plân 'metnine 
kısmen görüşlerimizi, hiç değilse bâzı noktalar
da aksettiren bir değişiklik itlhal edilmiştir. 
Bu konudaki görüşlerimizi sıra, teferruat ko
nularına, sektör konularına geldiği zaman tek
rar arz etmek ve bu 'konuda daıha büyük bir 
vuzuha bir iki noktada ulaşmak için çaba sar-
fedeeeğiz. Bununla beralber Türkiye'nin en çok 
tartışılan konusu haline gelmiş olan en çok di
kenli bir konu haline gelmiş olan millî petrol 
konusunda dahi C. Senatosunda görüşmelere 
ttıâkim olan hava Türkiye'nin siyasi geleceği ve 
demokratik rejim içinde problemlerimizi çöz
mek bakımından ümit verici bir işaret olarak 
bizi sevindirmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sosyal adalet 
konusunda, plân hedefleri ve stratejisindeki 
esaslara göz atmak istiyoruz. 

Plân hedefleri ve Stratejisinde sosyal ada
lete ve bölgelerarası adalete yer verilmiştir. 
Bir yandan adam başına geliri hızlı ve devam
lı olarak arttırmak; öte yandan çeşitli gelir 
grupları ve bölgeler arasında dengeli gelişme 
sağlamak; çok sayıda vatandaşa iş imkânları 
açmak, kalkınmanın nimet ve külfetlerinin fır
sat eşitliğine ve sosyal adalet ilkesine göre 
paylaşılmasını mümkün kılarak iktisadi ve sos
yal düzenimizde istikrar içinde olumlu bir ge
lişme elde etmek ikinci plânın hedefleri arasın
da sayılmıştır. 

Plân hedefleri ve stratejisi, herkese iş saha
sı yaratılmasını, müterakki vergilerle vergi 
adaletinin sağlanmasını, eğitim ve sağlık gibi 
çeşitli kamu hizmetlerinin, geniş halk kitlele
rine, bilhassa mahrumiyet bölgelerine, köylere 
doğru yayılmasını, kişilerin yetişme ve geliş

mesi bakımından fırsat eşitliğinin sağlama
sını ve çeşitli tedbirlerle aşırı gelir farklarının 
azaltılmasını, sosyal adaleti gerçekleştirecek 
başlıca vasıtalar olarak zikretmiş .bulunmak
tadır. 

Yine Hükümetçe kahul edilen bu temel 
belgede insanlık haysiyetine yaraşır bir asga
ri yaşama seviyesinin altında hiç kimsenin bı
rakılmaması için çalışılacağı helirtilmişifcir. Bu 
temel görüşler isabetli değildir diyemez kimse. 
Tartışılacak olan, bu temel görüşlerin isabeti 
değildir; olsa olsa ikinci plân döneminde bilfi
il alınacak olan tedbirlerin, fiilen uygulanacak 
olan politikaların bu temel görüşlere uygunlu
ğu ciddî tartışma ve mulhalcfet tarafından mu
rakabe konusu yapılmak lâzımıgelecietotir. 

Sosyal adalet, snnııf kavgası kışkırtmacılığı 
ile elde edilemez arkadaşlar. Bu konuda Güven 
Partisinin görüşleri kesindir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarından bu yana adım adım gerçekleştirilen 
sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirlerine 
bakalım; bunlar sınıf kavgası yolu ile gerçek
leştirilmiş tedbirler değildir. Bundan sonra da 
bu yoldan sonuç alınmaz. 

Biz soisyal adaleti istiyoruz; çünkü kalkın
manın külfet ve nimetlerinin âdil olarak dağı
tılmasının vatandaşlarda kalkınma heyecanını 
artıracağına ve kalkınmanın 'gerektirdiği feda
kârlıkların vatandaşlar tarafından sosyal ada
let sağlandığı ölçüde da'ha büyük kolaylıkla 
kabul edileceğine inanıyoriîz. 

Biz sosyal adaleti istiyoruz; çünkü milliyetçi 
bir anlayış içinde Türk Milletini daha çok kay
naşmış, daha çok bağdaşmış bir hale getirmek 
ve milletlimizin bünyesini içeriden veya dışarı
dan gelecek tehlikelere karşı daha da sağlamlaş
tırmak azmindeyiz. Bizim anlayışımıza göre bu 
konuda Atatürk'çü bakış açıcı, hadiselere millet 
açısından bakmaktır. Sosyalist bakış açısı hadi
selere sınıf açısından bakmaktır. Biz sosyal ada
let konusuna, kalkınma konusuna millet zaviye
sinden bakan, sınıf kavgası ve sınıf mücadelesi 
zaviyesinden balkmıyan bir görüşe sahibiz. Bunu 
açıkça ifade ediyoruz. (Sağdan alkışlar) ancak 
'bunu daha sarahate kavuşturmak da lâzım. Sos
yal adalet deyince merdivenin birkaç basamağı
nı tırmanmış olanı ayağından çekip aşağıya al
mak, orta halliyi fakir hale getirmeyi kaydetmi
yoruz. Tam aksine Türkiye'den fakirliği söküp 
atmak, .yoksul, işsiz, dar gelirli yurttaşın elinden 
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tutup onu merdivenin birkaç basamak yukarısı
na çekebilecek bir sosyaıl adalet anlayışına ta
raftarız. (Sağdan alkışlar) 

Biir başka ifade ile, yurttaşları Devlet kapı
sında köle haline getiren, az gelişmiş ülkelerde 
çoğu zaman sefalet ve fakirlikte eşitlik sağlıyan, 
zincir ve esaret eşitliğini sağlıyan otoriter re
jimlerin vâdettiğ'iı sosyal 'adaleti istemiyoruz. Az 
gelişmiş ülkelerde problemin bir taraftan millî 
geliri, adam başına düşen geliri artırmak; bir 
taraftan bunun dağılımlında adaleti sağlamak 
olduğunu biliyoruz. Ve sınıf kavgası kışkırtma
larının veya aşırı tüketim eğilimi kıştırtmala-
rmm, aşırı tüketim eğilimi yaratmalarını neti
cede, bu tooş haya:!er ve vaifler gerçekleşmediği 
zaman siyasi iktidarları ekonominin az geliş
miş olduğu ölçüde baskıya, şiddete zulme ve hal
kın tüketim seviyesini daha da aşağı düşürerek 
kalkınmayı sağlamak için baskı usûlleri kullan
maya zorlayacağını, Asya'nın, Afrika'nın nice 
ülkelerinde denenmiş olan ve adı sosyalist, faşist, 
ne olursa olsun, fakat herhalde baskıcı bir ta
kım rejimlerden tecrübelerle biliyoruz. 

Eefahı yaygın hale getirecek ve yurttaşlara 
bir lokma ekmek vermek için hürriyetlerini, 
inançlarını ve haysiyetlerimi bedel olarak ken
dilerinden istemiyeeok bir sosyal adalet anla 
yışma sahibiz. 

Senatoda Güven Partisi Grup sözcüsünün be
lirttiği gibi, Sayın Fehmi Alpaslan'ın Senatoda 
(belirtmiş olduğu gibi; aşırı solcular ve onların 
(hık) deyicileri (A. P. ve Güven Partisi sırala
rından alkışlar) ancak yabancı işgali veya kanlı 
ihtilâllerle kurulabilen sistemlerde Devletin ve 
tek partinin mutlak hâkimiyetine dayanan bir 
imtiyazlı yöneticiler sınıfının doğduğunu gör-
memezlikten gelirler. Aslında bilmek lâzımdır 
ki, aşırı solcuların savunur göründükleri sistem
lerde bugün dile dolanan ve tenkit edilen ve bi
zim de düzeltilmesini istediğimiz gelir farklarını 
've bir kısım cemiyetin tabiî icabı olan itibar 
farklarını çok aşan ölçüde gelir, otorite ve iti
bar farkları Komünist ve Kollektivist sistem
lerde vardır. Üstelik bu rejimlerde tek teşkilâtlı 
kuvvet iktidar partisi veya iktidar partisine da
yanan Devlet teşkilâtı olduğu için, bu aşırı oto
rite farklarını, bu aşırı gelir farklarını ve itibar 
farklarını şikâyet ve tenlkid konusu yapmak da 
kimsenin haddine düşmemiştir, 

Sosyal adalet hiç şüphesiz, her çeşit gelir, 
servet, meslek ve itibar farklarını ortadan kal
dırmak değildir. Sosyal ilimler, böylesine bir 
eşitlik çabasının batıl, ham bir hayal ve bir 
ütopya olduğunu ortaya koymuştur. Böyle bir 
hayali gerçekleştirme çabası neticede, çok daha 
büyük haksızlıklara, çokjlaha büyük zulümlere, 
adaletsizliklere, çdk daha büyük eşitsizliklere, 
kanlı bastırmalara yol açmaktadır. Bilhassa ik-
ftisaden gelişmeye muhtaç bir ülkede son' dere
cede büyük önem taşıyan sosyal adalet ve sosyal 
'güvenlik tedbirlerimi, aynı şekilde büyük önem 
taşıyan toplam millî gelirin artırılmasını sağlı-
yacak iktisadi tedbirlerle bir arada yürütmek 
zarureti vardır. Aksi halde sınıf kavgası tahrik
leri, gelişmeye muhtaç ülkelere sadece sefalet, 
esaret ve yoksulluk getirebilir. Bizim sosyal ada
let anlayışımız şudur ki; her vatandaşın kabili
yet, ehliyet ve çalışkanlığına göre şahsiyetini 
'geliştirmesi, toplum içinde her alanda hakkı olan 
mıevfci ve görevlere, gelir ve servet seviyesine eri
şebilmesi için imkân ve yolların aşılması, gelir 
ve servetler arasında insan haysiyeti fikriyle 
bağdaşmryacak ölçüdeki farklılıkların ve bilhas
sa bir kısım yurttaşların insanlık haysiyetine 
yaraşan bir asgari yaşama seviyesinin altında 
kalmasını önlemek ve bu gayelere ulaşılmasını 
güçleştiren engelleri kaydırmıya çalışmaktır. 
Böyle bir sosyal adalete ulaşmak yeni imtiyaz
lılar ve yeni zâlimler ortaya çıkartan ihtilâlci 
kollektivist usûllerle değil, ıslahatçı, hürriyetçi 
ve demokratik usûllerle gerçekleştirilebilir. Bu 
inançla bu görüşleri savunduk ve savunmaya 
devam edeceğiz. (Güven Partisi sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bütün yurttaşları oy verme hakkına sa
hip kılan, milleti idare edenleri milletin seçme
sine ve dilediği zaman da düşürmesine imkân 
veren demokratik usûller, Devleti idare eden
leri yoksul ve nıuzldarip halk kütlelerinin dert
lerle ilıgilenmeye sevk eder. Sosyal adalete, 
gerçek sosyal adalete götüren yol sınıf kamga
sından ve aşırı sol kışkırtmacılığından değil, 
mülkiyet, kazanç, haysiyet düşmanlığından de
ğil, demokratik rejimden, rey sandığından, hür
riyetten ve iktisadi kalkınmayı tehlikeyi düşür
meden alınacak ciddî ve cesur tedbirlerden ge-
çer. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiıyenin .gerçeğini 
'bilmek lâzımdır. Türkiye'de boşalan bir iş ye-
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.ine talibolan 10 köylü vatandaş vardır. Şehir
de 'boşalan bir kapıcılılk, bir odacılık için, Dev
let fabrikasında veya özel sektörde boşalan bir 
âdi işçilik için 10 köylü vatamdaşi'muzın sıra 
beklediği bir memleketteyiz;. Türkiye'de sosyal 
adalet köylü vatandaşımıızm ıstırabını anlamak
tan başlar ve köylü vatandaşın ı'stıraîbma eğil
mekte köylü vatandaşın rey 'hakkına saygıdan 
başlar. Türkiye'nin gerçeğini bilenler, Türkiye-
nin hayatı içinde 'bulunanlar Türkiye'de köyün 
içine girmiş ve onun derdini, yaşayışını ve bu 
yaşayışta 1946 dan bu yana, çok partili rejime 
geçtiğimizden bu yana, hani Türkiye'nin hep 
geriye gittiği söylenen 'biçimsel bir demokrasi 
içinde, halkın eskisine nazaran çok daha faızla 
ezildiği söylenen 1946 yıllarından bu yana her-
zaman ifade ettiğimiz gerçekleri bir deCa daha 
ifade edelim; Türk Vatandaşı . on yılıdır kul
landığım bir tâbirle söyliyeyim - vatandaşlık 
rütbesine gençekten ulaşmış olan Türk Vatan
daşı ıstırabını söyler ve dinletir 'bir hale gel
miştir. Türkiye'de politikacının, Türkiye'de ida
re adamının, Türkiye'de Toprak Su'nun, Şeker 
Şirketinin veya falan ziraat teknisyeninin hal
kın ayağına gitmesini sağlıyan ve onun derdine 
eğilmesini sağlıyan nedir? Demokratik rejimdir. 
dışında sol otoriter rejim yazılmıştır Türkiye'
de. Türkiye'de sokaktaki adamm, sokaktaki fa
kir vatandaşın yaşantısını düzeltecek olan sis
temi sosyalistlerin ıbildiği yazılabilmiştir. Tür
kiye'de sokaktaki adamın fikri olmadığı yazı-, 
labilmiştir. Sol otoriter rejimlerin Türkiye'yi 
kurtarabileceği iddiası ısrarla ortaya atılabil-
miştir. Biz bunların karşısında, bu düşüncelerin 
karşısında haklı olarak diyoruz ki, halkın ya
şayış seviyesini düzeltecek olan yol bu edebi
yattan geçmez. Bunlar salon ideolojisi olmaktan 
öteye gitmez, gerçek buldur. (G. P. sıralarından 
alkışlar). Bu insanlardan çoğunun, Türkiye'yi 
Sol otoriter rejimin kurtaracağına inanan in
sanlardan çoğunun Ziraat Bankası kapısında 
bekleşen ve demokratik rejim olmasa, Banka 
Müdürü tarafından değil, odacısı taralından 
dahi itilip hakılacak olan; demokratik rejimi 
olmasa kaymakam tarafından değil, kendisi de 
'belki bir köylü olduğu halde, kendisinin bir baş
ka rütbeye, yöneticiler rütbesine girdiğini sanan 
bir kaymakam odacısı tarafından itilip kakıla
cağım bilen insanlar, demokratik rejimin soısyal 
adalete götüren başlıca yol olduğunu da bilirler. 

Çünkü, rey hakkı olan yerde, işçilerin büyük 
kütlesinin rey verdiği yerde köylünün büyük 
kütlesi ile rey verdiği yerde milyonlarca muz-
tarip vatandaşın ray verdiği yerde, uzun vâ
dede «İster solcuyum, ister sağcıyım» desin, ne 
derse desin, hiçibir iktidar, demokratik rejimin 
bulunduğu bir ülkede bu milyonlarca işçilerin, 
köylülerin ve yoksulların, gecekondu sakininin. 
ıstıraplarına seyirci kalamaz. «Mendim, oku
ması yazması yoktur, rey hakkını kullanmaya 
lâyık değildir» sözleri Anayasa hazırlanırken 
söylenebilmiştir. Anayasanın hazırlığı sırasında 
bu kürsüye çıkıp okuması - yazması olmıyan 
vatandaşlara rey hakkı tanımıyaeak bir siste
min demokratik rejim olmadığını bugünkü he
yecan vatandaşların ıstırabı vardır, dile getiri
lecek reyleri ile halledeceği dertleri vardır, 
belki okuması - yazması yoktur ama sağ duyu
su vardır ve Türk Milletinin tarihten gelen bir 
sağ duyusu vardır diye; o tarihte genel oy pren
sibini savunmuş bir arkadaşınız olarak, sosyal 
adalet konusundaki mâruzâtımı heyecanımı ma
zur görmenizi rica ederek demokratik rejim 
inanciyle noktalamak istiyorum. 

Tekrar edeyim; diktacı sınıf kışkırtmacılı
ğından değil, fakat demokrasiden geçen bir 
sosyal adalet istiyoruz. Ve bunu bu memle
kette halk istediği için, milyonlar istediği için 
mutlaka gerçekleşecektir. (Güven Partisi sıra
larından alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım; kalkınma hızı konu
sunda bir noktayı arz etmek isterim. 

Konuşmamın ibaşında Cumhuriyet devrinde
ki ve Plân öncesi ortalama kalkınma hızı ile 
plânlı kalkınma gayreti sarf edilmediği takdir
de kendiliğinden husule gelecek olan tajbiî veya 
tarihi hız dediğimiz kalkınma hızı ile Birinci 
Plân döneminde gerçekleştirdiğimiz yüzde 6,5 
ihızm mukayesesini yapmış idim. Buna bakılınca 
plân hedefleri ve stratejisinde tesbit edilen 
ve bugün kimi arkadaş]arımıızca beğenilip, kimi 
arkadaşlarımıızca yetersiz bulunan % 7 kalkın
ma hızı üzerindeki görüşümüzü arz etmek is
terim. 

İkinci Plânda ekonomik kalkınma hızı he
defi olarak % 7 nin seçilmesini biz Güven Par
tisi olarak isabetsiz saymıyoruz. % 7 kalkın
ma hızından daha azına razı olmamız hiç şüp
hesiz artan nüfusumuzun tempolsu karşısında 

— 288 — 



M. Meclisi B : 125 

mümkıün değildir. % 7 den daha ileri bir kal
kınma hızını şüphesiz gönül ister. Ancak bugün
kü şartlar içinde % 7 den dalha büyük bir kal
kınma hızım vaz'edecek olan bir plânın pek ger
çekçi olmıyacağı görüşüne varmış bulunuyoruz. 

Birinci plân döneminde sermaye' - hâsıla 
nislbeti 2,6 olarak hesaplanmıştır. Yani 100 
liralık bir hâsıla artışını sağlamak için, Birinc: 

Plân yapılırken, 260 liralık bir yatırım yapılaca
ğı hesaplanmıştır. İkinci Plânda sermaye hâsıla 
nisbeti bundan çok daha yüksektir ve daha ileri 
bir gelişme noktasına Türkiye'miz ulaştıkça ser
maye hâsıla kat sasayısınm biraz daha yükselme
si maalesef mukadderdir. 

Birinci Beş Yıllık Plânda sermaye hasıla kat
sayısı 2,6 olarak hesaplanır ve 260 liralık yatırım
la 100 liralık hasıla artışı sağlanacağı ümidedi-
lirken, bu hesap kısmen de sadece Birinci Beş Yıl
lık Plân dönemine has olan bâzı özelliklere daya
nılarak düşük tutulmuştur. Bu da plânlı dönem
den önceki dönemden arta kalmış, iyi kullanıl-
mıyan pek çok âtıl kapasitenin bulunduğu fara
ziyesi idi. Bu âtıl kapasitenin plân döneminde 
iyi değerlendirilmesi ve iyi kullanılması sayesin
de küçük miktardaki yatırımlarla âtıl duran bü
yük kapasitelerin harekete geçirileceği hesaplan
dığı cihetle, 2,6 kat sayısı Birinci Plân dönem' 
için gerçekçi bir kat sayısı olarak düşünülmüştü. 
Ancak bu âtıl kapasitelerin azaldığı ölçüde de 
katsayının artacağı biliniyordu. Nitekim 1964 te, 
yani plânın birinci yılında 2,4 olarak hesaplanan 
sermaye hâsıla kat sayısının plânın son yılı olan 
1967 yılında 2,9 a yükseleceği daha o zamandan 
tahmin edilmişti, artarak giden bir tempo ola
caktı. İkinci plân döneminde plân hedefleri, plân 
stratejisi ve plân metninin incelenmesi gösteriyor 
ki, seçilen sermaye hasıla kat sayısı 3,25 tir. Ya
ni 100 liralık hasıla artışı için 260 lira değil, fa
kat 325 liralık yatırım yapmak bu ikinci dönem 
de gerekecektir. Demek ki, sermayenin ortalama 
prodüktivitesinde, ikinci plân döneminde önem
li bir düşüş olacaktır, mukadder. Fakat aynı kal
kınma hızına ulaşmak için daha çok sermayeye, 
daha çok yatırım gayretine muhtacolacağımıza 
göre ve birinci plân döneminde gerekli finans
man seviyesine tam olarak ulaşılmadığı gerçeği 
göz önünde tutulunca Hükümeti % 7 kalkınma 
hızını öngören bir plân getirdiği için kınamak 
gerçekçi olmaz. Ancak birinci plân tecrübesi 'bize 
% 7 kalkınma hızının gerçekçi bir hız olduğunu 
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ve gerçekleşebilir bir hız olduğunu da göstermiş 
bulunmaktadır. Yeter ki, tedbirleri hu dönemde 
birinci dönemde olduğundan daha büyük bir ce
saretle, daha büyük bir sorumluluk duygusu ile 
Hükümetler olarak, Meclisler olarak alabilelim. 

Yalnız burada kalkınma hızı rakamları incele
nirken bir başka gerçeğe dokunmak zarureti var
dır arkadaşlarım. Bu gerçek de global kalkınma 
hızının dışında sektörler itibariyle kalkınma hızı
nın incelenmesi gereğidir. Tarım sektöründe yıl
lık ortalama kalkınma hızı Birinci Plânda 4,2 
olarak tahmin edilmiş idi, hesaplanmıştı. Dört 
yıllık 'gerçekleşme oranı; 1967 rakamları çok kaba 
bir taihmin olduğu için bunu hariç bırakıyoruz; 
1962 - 1966 gerçekleşmesine göre elde edilen ar
tış % 3,3 tür, 4,2 yerine. Sanayide gelişme he
defimiz % 12,2 idi. Yine dört yıllık 1962 - 1966 
döneminin gerçekleşmesine göre elde edilen geliş
me hızı 12,2 değildir, 9;5 tur. Bu dönemin son 
yılında, yani 1966 yılında ortalama olan 9,5 un 
üstünde bir rakama varılmıştır; % 10 gelişme hı
zı sanayi sektöründe sağlanmıştır. Bununla bera
ber fiziki mal üreten, bu itibarla millî kalkınma
mız bakımından özel bir değer ve önem taşıyan 
sanayi ve tarım gibi hayati sektörlerde plânda 
öngörülen hedeflerin gerisinde kalınmış olduğu 
bir vakıadır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, saat 13,00 e 
geldi... 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Müsaade 
ederseniz Sayın Başkanım, yalnız bu dokundu
ğum konuyu birkaç cümle ile toplıyayım, izin ve
rirseniz; ondan sonra öğleden sonra devam etmek 
üzere izninizi istirham edeceğim. 

Buna karşılık arkadaşlarım, malî müesseseler, 
konut, serbest meslekler, ticaret gibi sektörlere 
baktığımız zaman, bu sektörlerde de plânda ön
görülen kalkınma hızlarının üzerinde bir kalkın
ma hızına varıldığı ve global hız olan % 6,5 un 
biraz da bâzı sektörlerdeki bu hedefi aşan hızdan 
doğduğu maalesef bir gerçektir. Bu durumda 
İkinci Plân döneminde bilhassa bâzı sektörler için 
öngörülen kalkınma hızının gerçekleştirilebilme
si özel bir gayret ister. 

Sektörlerden sanayi sektöründe daha gerçekçi 
bir hedef teshit edilmiştir. Bu hedef yüzde 
11,1 dir. Ama ortalama yüzde 9,5 ıkaUkınımıa hızına 
ulaştığımız düşünülürse, bu % 11,1 rakamına 
ulaşmak özel hir gayret ister. Bilhassa konut 
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sektöründe geçen dönemde gerçekleşen hızın % 8 
olduğu da hesaba katılırsa, bunu İkinci Plân dö
neminde yüzde sekizden % 6,1 e düşürmek ve di
ğerleri diye toplanmış olan ticaret, serbest mes
lekler, malî müesseseler ve Devlet hizmetlerini 
kapsıyan, sektörlerin 'geçen dönemin ortalaması 
olan % 7,7 den plân hedefi olan % 5 e düşürül
mesi; buna karşılık enerji, tarım, sanayi gibi" sek
törlerde tecrübe ile son yıllarda elde edilen ge
lişme hızının üzerinde bir hıza ulaşılmak, yalnız 
global bakımından yatırım rakamlarına ulaş
makla sağlanmaz. Gerçekten cesur tedbirlerin, 
gerçekten ciddî tedbirlerin daha plânın ilk ayla
rından itibaren, hattâ bu yıldan itibaren alınma

sını çare olarak gerektirir. Bu konuda Güven 
Partisi Grupu olarak sorumlu bir muhalefet par
tisinin memlekete karşı taşıdığı vazife duygusu 
içinde alınacak olan tedbirleri küçük siyasi is
tismarlara vesile yapmadan desteklemeye hazır 
olduğumuzu arz ederek bu bahsi kapatıyorum. 

öğleden sonra devam etmek üzere Yüce Mec
lisi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 13,04 o gelmiştir. Saat 
14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma sati : 13,04 

<•» -•«i 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — 125 nei Birîıeşimlitn İkinci oturu
munu açıyorum. 

Söz sırası Güven Partisi Grupu adma Sayın 
Feyzioğlu'nundur. 

Sayın Feyzioğlu yoklar mı efendim?.. («Geli
yor» sesleri) 

Saat 14,32. Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR

HAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, özür1 dilerim. Meclisin muhtelif yerlerinde
ki saatlerde bâzı dakika farkları vardır, bağışla
manızı rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım, hazırlanmış olan plâna 
göre beş yılda Türk Milletinin 109 milyar .lira 
tasarruf yapması gerekiyor. Dış yardım ve ya
bancı sermaye katkılariyle birlikte, ki, bunlar 
9,9 milyardır, elde edilecek olan toplam kaynak 
119 milyar liradır. Bunun stok artışına gidecek 
olan 7,5 milyar lirası ayrılınca, -111,5 milyar li
ralık yatırım yapılması öngörülmüş bulunuyor. 
Bu yatırım miktarının 3,25 olarak tesbit edilen 
sermaye hâsıla kat sayısına bölünmesi ile elde 

edilen beş yıllık hâsıla artışı ise 34 milyar onda 
üçtür. Böylece 1967 de 85 milyar olan gayrisâfi 
millî hâsılamızın 34 milyar artarak 1972 de 
119 milyar 400 milyona yükselmesi hedef olarak 
tesbit edilmiştir. Bu hedef hiç şüphesiz her Türk 
vatandaşını heyecanlandırması gereken güzel 
bir hedeftir. 

Ancak böyle bir güzel hedefe ulaşmanın bir 
bedeli, ödenmesi gerekli olan önemli bir bedeli 
vardır, bunun bedeli tasarruftur. Plân hedefleri 
ve stratejisi millî tasarruf ve gayrisâfi millî hâ
sıladan yatırımlara ayrılacak olan oranların git
gide artmasının zaruri olduğunu tesbit etmiştir. 
Kalkınmasının gerekli kıldığı tasarruf gayreti 
yapılırken, tasarruf gayretinin yükünü esasen 
çok dar gelirli olan kütlelere yüklememek için 
halkın tüketim seviyesinde bir düşme olmıyaca-
cağı tesbit edilmiştir. Tam aksine, bir taraftan 
bu tasarruf gayreti yapılırken, bir taraftan da 
yılda ortalama tüketim oranmm % 2,4 artacağı 
tesbit edilmiştir. Tüketim artışının bütün Türk 
nüfusu için yılda ortalama olarak 2,4 artması, 
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* plânda öngörülen sosyal adalet tedbirlerine gö
re aslında şu şekilde olması lâzımdır ve plân 
stratejisi bunun böyle olacağını tesbit etmiştir. 
Düşük gelir gruplarına mensubolanların yıllık 
tüketim artışları 2,4 ün çok daha üstünde ola
caktır. Fakat bütün nüfusa şâmil tüketim artı
şının 2,4 sınırında tutulabilmesi için daha yük
sek gelir gruplarında tüketim artışını yılda 2,6 
nm altında tutmak içabedecektir. Bunu söyle
mek kolaydır. Fakat gerçekleştirilmesi - plânı 
ayarlarken iyice bilmemiz lâzımdır ki - cesur 
kararlara ihtiyaç gösteren bir hedeftir ve bu ce
sur kararları, fedakârlık istiyen kararları küçük 
siyasi istismarlara vesile yapmadan desteklemek 
vatanperverliğin icabıdır. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) Bu istikamette tedbirler getiril
diği takdirde plânın başarısı, öngörülen bu ta
sarruf hacmmm ve tüketimin belli sınırlar için
de hapsedilmesi ve bilhassa yüksek gelir grup
ları için tüketimin belli sınırlar içinde tutulması 
gayretlerinin başarıya ulaşmasına bağlıdır. 
Aksi halde ne yatırımları, ne yatırım hizmetle-
lerini, eğitim ve sağlık gibi gelişme cari harca
malarını sağlamak ve ne de plânın finansmanı
nın enflâsyoncu olmıyân yollardan sağlanması 
mümkün olabilir. 

Plânın tasarruf bakımından öngördüğü başlı
ca yollardan birisi ve başlıcası gönüllü tasarruf
lardır ve plânın en çok tartışma götüren ve bu
güne kadar üzerinde en fazla tartışılmış yönle
rinden birisidir. Plânın teksir edilen metninin 
15 nci sayfasının altıncı tablosuna göre, ki, bu 
tablo değişmemiştir. Komisyonda ve Senatoda, 
gayrisâfi millî hâsıla, kullanılabilir gelir ve özel 
iç tasarruflar rakamlarını gösteren bu tabloya 
göre kullanılabilir gelir 1967 de 65,5 milyar iken 
1972 de 85,9 milyara yükselecektir. Böylece beş 
yılda kullanılabilir gelirde 20 - 20,4 milyar bir 
yükselme olacaktır. 

özel iş tasarrufuna gelince : 1967 de 7,6 mil
yar olan özel iş tasarrufu bir başka deyimle gö
nüllü tasarruflar, 1972 de 11,8 milyar liraya yük
selmektedir. Yani gönüllü tasarruflar artışı beş 
yılda 4,2 milyar olarak hesaplanmıştır. Bu tab
lo özel iş tasarrularının kullanılabilir gelire bö
lünmesi demek olan tasarruf eğilimi yüzdesini 
1967 de yüzde 11,6, 1972 de ise % 13,7 olarak 
göstermektedir. Birçok uzmanların kanaatince, 
bu yüzdeler aşırı derecede iyimserdir, fazla yük
sek tutulmuştur. Senatoda, bu konuda cereyan 

I eden müzakereleri ve bu konuda Güven Partisi 
adına Sayın Ferid Melen'in vermiş olduğu bir 
önerge dolayısiyle Komisyon Başkanı Sayın Sez-

I gin'in verdiği cevapları dikkatle izledim. Bu ce-
I vaplarda iki ayn döneme ait birbirinden çok 

farklı iki rakam mevcudolduğunu ve bu iki ra
kamın ortalaması olarak bir tasarruf eğilimi 

I tesbit edilmiş bulunduğunu ifade buyurdular. 
Fakat Devlet Plânlama Teşkilâtınca bu konuda 
yapılmış bizim bildiğimiz bâzı yayınlar vardır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bâzı uızımanlarınoa 
bu konuda ileri sürülmüş iddialar vardır; bu-

I günkü ve dünkü uzmanlarının, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının çalışmalarının neticesinde Türk 
ekonomisinde gönüllü tasarruf eğiliminin yüz
de 8 - 8,5 arasında olduğu yolunda iddialar or-

I taya atılmıştır. Bu rakamlar karşısında tasarruf 
eğiliminin plânın ilk yılında yüzde 11,6, son yı
lında yüzde 13,7 olarak gösterilmesinin dayan
dığı bilimsel gerekçelerin, araştırmalar kaynak 

I gösterilmek suretiyle ve kabilse biraz daha ikna 
I ecHci şekilde ortaya konmasında zaruret vardır. 
I Gönül rahatlığı ile bu konuya bakabilmemiz, me-
I selenin biraz dalha etraflı olarak bu kürsüde 

tartışılmasını gerektirir. Daha evvel Senatoda 
I ve komisyonda cereyan eden müzakerelerin bu 
I konuda yeteri kadar ikna edici, yeteri kadar ay-
I dmlatıcı olduğu inancına varmamış bulunuyo-
I ruz. Bilhassa tasarruftaki artışın başlıca kulla

nılabilir gelirlerdeki artıştan yapılacağını hesap-
I larsak, marjinal tasarruf eğilimi yani tasarruf 
I artışının kullanıla'bilir gelir artışına bölünmesin

den elde edilen % rakamı 20,6 yi bulmaktadır 
plânda.Bu rakam çok yüksek ve gerçekleşmesi 
güç bir yüzdedir. Nitekim Devlet Plânlama Teş-

I kilâtınm Komisyonda da zikrettiğim İngilizce 
I olarak hazırlanmış ve milletlerarası kolluyyuma, 

İkinci Beş Yıllık teknik yönlerini incelemek 
I üzere toplanan uzmanlara sunulmuş olan rapo

runun «ıMakro İncelemeler» başlıklı kısmının 11 
I nci sayfasındaki 20 sayılı marjinal tasarruf eği-
I limini gösteren denklem, (Türkiye'de marjinal 

tasarruf eğiliminin, o denklemdeki marjinal tü-
I ketim eğilimi verilmiştir) tüketim eğiliminin 
I % 88 olduğunu göstermektedr. Geriye kalan 

% 12 marjinal tasarruf eğilimi rakamıdır. Bu 
I rakamla, plân tasarısının Meclise sunulmasm-
I dan kısa bir süre önce uzmanlara resmî bir belge 
I ile sunulmuş olan yüzde 12 rakamı ile bugünkü 
I tabloların incelenmesinde meydana çıkan yüzde 
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20,6 civarındaki marjinal tasarruf eğilimi raka
mının nasıl bağdaştırıldığı konusunda izahat ve
rirlerse müteşekkir olacağız. 

Geçmiş yıllardaki tasarruf eğilimi yüzdele
rini değiştirerek köklü ve etkili tedbirlerle geliş
tirerek gönüllü tasarruflar artırılmadığı tak
dirde plânın finansmanında çok önemli bir boş
luğun teşekkül edeceği aşikârdır. 

Bâzı tedbirler hatıra gelmektedir, gelmiştir, 
öne sürülmüştür : (Çekle ödemeyi yaygın hale 
getirmek, posta tasarruf sandıkları kurmak, 
köylerdeki tarım kredi kooperatiflerini mev
duat kabul edebilir hale getirerek bugün kul
lanılmaz halde olan tasarrufları kullanılır hale 
getirmek, vadeli mevduatın cazibesini artırmak, 
vergilerin tahsilinde bankaların aracılığını ka
bul etmek) gibi tedbirler hatıra gelmektedir. 
Ancak, plânda öngörülen çok yüksek gönüllü 
tasarruf yüzdesi, hele bir kısım uzmanların ile
ri sürdüğü gibi geçmiş yıllara ait yüzdelerin 
8 - 8,5 civarında olduğu doğru ise - ki bu nok
tanın burada kaynak göstererek tartışılması 
lâzımdır - bu takdirde bu tedbirlere ilâveten 
daha başka ciddî tedbirlerin alınmasının gerekli 
olacağını sanıyoruz. 

Plânın finansmanında ikinci büyük kaynak 
vergi kaynağı. Burada evvelâ komisyonda da 
işaret etmiş olduğumuz, fakat her nedense dü
zeltilmesine lüzum görülmiyen ve bir tezada işa
ret etmiyor diye üzerinde İsrar edilen bir çeliş
me gibi görünen bir noktayı arz etmek isterim. 

ikinci Beş Yıllık Plân tasarısının matbu met
ninin 5'9 ncu sayfasında, «Vergi gelirleri» baş
lığı altında verilen rakamlardan öğreniyoruz 
kî, plân döneminde vasıtasız vergilerin toplam 
vergi gelirleri içindeki payı plânın ilk yılında 
% 30,2 iken plânın son yılında % 29,3 e düş
mektedir. Plân vasıtasız vergilerin yüzdesinde-
ki bu düşmenin nedenlerinden birisini hemen 
ifade etmiş bu sayfada : «Asgari geçim ve gö
türü gider indirimi Kanununun 1968 yılı başın
da yürürlüğe girmesi nedenlerden biridir.» 

Yine plânın 59 ve 60 ncı sayfalarındaki bil
gilerden ve 63 ncü sayfadaki «Kamu gelirleri» 
başlığını taşıyan 9 ncu tablodan anlaşılmakta
dır ki, 1967 - 1972 yılları arasında vasıtasız ver
gilerde yıllık ortalama artış oranı % 8,3, vası
talı vergilerde ise artış oranı yılda ortalama 
olarak 9.2 dir. Yani vasıtalıların artış hızı va

sıtasız vergilerin artış hızından daha yüksek
tir. Burada vasıtalı vergilerin daima adaletsiz, 
bütün vasıtasız vergilerin ise âdil olduğu yo
lunda bilim dışı bir iddiada bulunacak değiliz. 
Daha önce de ifade edilmiştir, bâzı vasıtasız 
vergiler vardır ki, düşük işçi ücretinden veya 
dar gelirli memur ücretinden alınan vasıtasız 
vergi - Gelir Vergisi gibi - vasıtasızdır, ama 
âdil bir vergi değildir. Buna karşılık bâzı vası
talı vergiler vardır ki, adı vasıtalı vergidir, 
ama son derecede âdildir. Lüks tüketim mad-
deelrinden alman vasıtalı vergiler gibi. Bu iti
barla bir verginin vasıtalı veya vasıtasız oluşu 
mutlaka - bazan uluorta iddia edildiği gibi -
vasıtasız ise adaletli, vasıtalı ise adaletsiz ola
cak diye tefsir olunamaz, buna şüphe yoktur. 
Ancak, yukarda verdiğim rakamları şu gerekçe 
ile veriyorum. Aynı plânın, aynı kitabın 81 nci 
sayfasında vergi politikasının sosyal adaleti 
sağlamak görevinden bahsedilirken aynen şu 
cümle yer almış bulunmaktadır : «Vasıtalı ver
gilerin tersine müterakki etkilerini azaltacak 
tedbirlerin alınması yanında bu yolun mevcut 
sistemde ekonomik yapıdan gelen etkilerle sı
nırlı oluşu sebebiyle sosyal adaleti gerçekleştir
mede en etken bir araç olan vasıtasız vergilerin 
toplam vergi geliri içindeki payının artırılması
na çalışılacaktır.!» Yani bu cümleden çıkan an
lam şudur ki ; vasıtasız vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payının artırılmasına çalışmak 
bu plân döneminde siyasi iktidarın kendisine 
hedef olarak tesbit ettiği hususlardan biridir 
ve bu ifade edilmiştir plân metninde. 

Fakat, aynı plân metninde bir taraftan bu 
payın artırılmasına çalışılacaktır diye bir hedef 
tâyin edilirken, hemen birkaç sayfa ötesinde 
artırmayı değil, düşmeyi ifade eden bir tablo 
yer almaktadır. Bu itibarla, fiilî durum olarak 
gerçekleşeceği tahmin edilen yüzdelerle veya 
artış oranlariyle şurada biraz evvel «Verginin 
sosyal adalete etkisi» başlığı altında yazılmış 
olan satırlar arasında bir çelişme vardır zanne
diyoruz, Böyle bir çelişmenin bulunmadığı id
dia edilir. Fakat bu çelişme vardır. Çünkü, bi
risi aynı dönem için böyle olmasına çalışılacak
tır, diyor, ötekisi aynı dönem için, bunun için 
aksine bir durumu ihdas ediyor, bunun - için 
mutlaka plânın bütün dengelerini değiştirme 
gerekmez. Eğer bu düşüş hakikaten son dere-
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cede sosyal adalete uygun bir tedlbir olan gö
türü gider indirimi ve asgari geçim indirimi
nin uygulanmasından doğacak ise ve yine id
dia edildiği ıgilbi Vasıtalı Vergiler oıranındaki 
artış, lüks tüketim maddelerinin daha ağır şe
kilde vergilendirilmesinden doğacak ise, 'bu 
ifade edilir. Fakat her halde plân dönemi içinde 
bıı oranın bu şekilde tersine çevrileceği, yani 
artışın Vasıtalı Vergilerde olacağı iddiasından 
vazgeçilir; bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Bil
hassa bu konuyu titizlikle ineeliyen çevrelerin 
böyle bir tezada rastlamamasınlda fayda ola
cağı inancı ile üzerinde duruyoruz. 

Bu arada Vasıtalı Vergilerdeki artışın biraz 
mübalâğalı heısaibedilmiş olması ihtimali akla 
gelmektedir. Yapılan hesaplar gerek Vasıtasız, 
gerek Vasıtalı Verlgilerde vertgi esnekliğinin 
bugüne kadar Tiürkiye^de gerçeikleştirilebilenin 
bir hayli üstünde tesibit edildiğini göstermekte
dir. Yalnız meseleye insaf ile bakınca bu konu
da plân hedefleri ve stratejisinde ve plân met
ninde bâzı inşirah verici işaretlere de dokun
mak gerekmektedir. Plânın plân hedefleri ve 
stratejisi dokümanının 4)6 ncı maddesinde şu 
ifadeyi görüyoruz: «ıKamu tasarrufunu artır
mak için en önemli metot vergileme yoludur. 
Vergilemede yeni kaynaklar yanında bugünkü 
vergi sistemilnden en yüksek verim elde ©dikmesi 
üzerinde de önemli durulacaktır. Bunun yanın
da gelir dağılımının iyileşmesi ve vergi ödeme 
gücü olan fert ve sektörlerin vergileme dışında 
kalmamalarına çalışılacaktır. 

Tasarruf pıolitikası ilkelerine uygun olarak 
vengi kaybının önlenmesi için gerekli gayretler 
sarf edilecektir». Bu ilkelere katılmamak müm
kün değil. Yıllardan beri savunulan ilkeler. 

Plânın esas metni vengi reformu konusunda 
vadedilenler neler? Vergi idaresinin ıslahı za
ruridir. Vergi kazasının yeniden düzenlenmesi, 
vengi kontrolünün dalha etkili hale getirilerek, 
vengi gelirlerinin önemli oranda yükseltilmesi, 
yani açık ifadesiyle vergd kayıplarını önlemek 
suretiyle gelirin artırılması. Vengi sisteminde 
mevcudolan boşlukların doldurulması suretiyle 
bugün ulaşılamıyan vengi rezervlerine ulaşılma
sı. Bu arada plânın finansman ihtiyacını karşı
lamak için gerekirse yeni vengi kaynaklarına 
başvurulacağı da belirtilmiş ve yeni vengi kay
nağı olarak da şu hususlar zikredilmiştir. Bun
ların bir kısmına Yüce Meclis âşinâdır. Birinci 

Plân müzakeresinde kulaklarda kalmış olan 
•bâzı hedeflerdir. Temenni ederiz ki, birinci plân 
döneminde gerçektirilemiyen bu hususlar ikinci 
plân döneminde dalha büyük bir cesaretle ele 
alınsın ve genç ekleştirilsin. 

Arazi ve Bina Vengilerinin verimini artıra
cak olan yeni bir sayımın yapılmasına öngörü
yor. Birinci plânın hazırlanışına ve uytgulama-
sma katılmış olanlar, bu tedbirin haklılığını 
kabul ederler. Birinci plân döneminde bu ko
nuda bâzı adımlar atılmıştır, tamamlanması 
gerekmektedir. 

Vengilendirilmiyen lüks tüketim mallarının 
vergilendirilmesi; buna da itiraz edilemez kat
ma değer vergisine geçilinceye kadar İstihsal 
Vengisi kapsamının yeniden gözden geçirilme
si yeninde tedibindir. Karayolu ulaştırmasının 
bakım ve idame masraflarını karşılayacak bir 
tarzda vergilendirilmesi; yine Birinci Plân ha
zırlıklarını ve müzakeresini hatırlıyanlaır daha 
1962 de ıbu zaruretin açıkça ortaya konduğu
nu ve bulgüne kadar gecikmiş olmasından bir
çok kimselerin üzüldüğünü bilirler. Yeni plân 
döneminde mutlaka 'gerçekleştirilmesi gerekli 
olan bir reform tedbiridir. 

Önemli olan bir başka konu; Türkiye'de çok 
tartışılmış olan bir noıkta; tarım sektöründen 
alınan verginin artan gelire paralel olarak yük
seltilmesi ve mevcut mevzuatın bu amaçla göz
den geçirilmesi. Yine 1962 den bu yana bilin
mektedir ki, tarım sektöründe bâzı tahminlere 
göre bir milyar lirayı bulan, bâzı tahminlere gö
re 500 milyon lirayı bulan bir vengi resenvi var
dır. Uzananlar bunu devamlı surette iddia et
mişlerdir. Birinci plân döneminde bu konuda 
ilk defa bâzı adımlar atılmış, fakat elde edilen 
gelirler biraz- evvel zikrettiğim rakamlara yak : 

laşmaktan çok uzak kalmıştır. İkinci Beş Yılkk 
Plânda vadedilen bu, reform gerçekleşirse ver
gi adaleti bakımından da, plânın finansmanı 
yolunda da önemli bir noksan telâfi edilmiş ola
caktın*. 

Gelişme halinde olan ülkelerde tarım sek
töründe sağlanacak olan üretim artışları yalnız 
gıda ve hammadde ihtiyacını karşılamakla, 
yalnız ihracat dövizleri sağlamakla kalmaz. 
Az gelişmiş ülkelerin kalkınmasında tarım sek-
tömindeki üretim artışlarından beklenen önem
li bir fayda da tarım dışmdaiki alanlarda ya
tırımların billhassa sanayileşmenin finansmanı-
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na bir katkıda bulunmaktır. Bu ise anıoak bu 
sektörün ciddî ve sorumlu bir şekilde vergilen-
dirilmesiyle sağlanaıbilir. Eğer plânda öngörü
len bu tedlbir getirilecek oluma plânlı kalkın
maya inanan seviyeli ve sorumlu bir muhale
fet partisi olarak: bunu desteklemeye kararlı
yız. 

Plânda vergi reformunun sosyal adaleti sağ
lamak bakımından oynayabileceği role de yer 
verilerek düşük gelirlerin Gelir Vergisi yükünün 
azaltılacağı ve buna karşılık üst gelir dilimi sa
hiplerinin ödedikleri Gelir Vergisinin vergi tari
fesinde kademeler farklılaştırılarak artırılacağı 
yazılmıştır. Bu tedbirleri de yerinde bulmamak 
mümkün değil; olsa olsa bu tedbirlerle özel tasar
ruf ve özel yatırım eğilimlerini azaltmak hedefi
nin nasıl bağdaştırılacağı sorulabilir. 

Gelir Vergisinin sosyal adalete aykırı olan 
istisnaları vardır. Bunların kaldırılması gerek
lidir, denmektedir. Ayrıca şahıslar elindeki kay
nakların tüketim yerine yatırıma ve lüks konut 
gibi kısılması istenen yatırımların yerine verimli 
yatırıma sarf edilmesini sağlamak için gerekli 
vergi tedbirlerinin alınacağı da ifade edilmiştir. 

Sınai mamullerin maliyetlerinin düşürülmesi, 
lüks tüketim mallarını vergilemek suretiyle bu 
mallara karşı talebin kısılması, bu malları üreten 
tesislere yapılacak yatırımların azaltılması, ihra
cata dönük sanayi dallarının teşvik edilmesi, yur
dun geri kalmış bölgelerine yapılacak yatırımların 
teşviki gibi hususlarda yine vergi politikası ile 
ilişkili olarak plânın muhtelif yerlerinde yer al
mıştır. 

Vergi reformu konusunla başlıca mülâhaza
mız şöylece özetlenebilir. Siyasi iktidar ve onun 
dayandığı Parlâmento grupu ve memlekete karşı 
sorumluluk hissi taşıyan muhalefet bu konuda 
lüzumlu tedbirlerin zamanında kanunlaşması 
için gerekli azmi ve cesareti göstermelidir. Bu 
konuda söylenmesi gerekli olan asıl gerçek budur. 
Yoksa plân metninin bu konuda şurasında bu bu
rasında şu noksan vardır meselesi değil; asıl ya- : 

zılmış olan ve beş yıldan beri savunulan fakat 
gerçekleşmiyen bâzı hususların gerçekleşmesi için 
bir siyasi sorumluluk yarışma çıkmaktır. Plân 
bir taraftan kamu tasarruflarını artırıyor, bir 
taraftan kamu tasarrufları artırılırken gönüllü 
tasarrufları azaltmak şöyle dursun, gönüllü tasar
rufları hızlı bir tempo ile artırıyor. Bir taraftan 
vergi yolu ile sosyal adaleti gerçekleştirmekten, 

yani tasarrufu yapacak olan asıl üst dilimlerin
den fazla vergi alınmasından bahsediyor. Mühim 
olan ilk bakışta birbiriyle çelişir gibi olan ve 
dikkat edilmezse çok ince tedbirler düşünülmez 
ise mutlaka çelişecek olan bu hedeflerin birbiri ile 
bağdaştırılması ve bunun için gerekli bilimsel ted
birleri cesaretle uygulamaktır. Plânın başarısı 
her şeyden önce uygulamada gösterilecek olan 
bu sorumluluk duygusuna bağlı olacaktır. Geçmiş 
yılların tecrübesi bunu ortaya koymuştur. 

Plânda dikkatimizi çeken önemli konularlan 
biri de kamu tasarruflarından özel kesime beş yıl
da 2.8 milyar lira civarında bir transfer düşü
nülmesidir. Bunun son derecede nâzik bir konu 
olduğu meydandadır. Bu transfer yapılacaktır, 
bu transfer hangi çeşit teşebbüslere yapılacaktır, 
bu transferlerden sağlanacak faydaların belli ye 
mahdut kişilere değil fakat geniş halk kütlelerine 
intikal etmesi için düşünülen tedbirler nelerdir? 
Bu konularda Yüce Meclis aydınlatıldığı takdirde 
plânın ilk bakışta endişe uyandıran noktalarından 
biri daha vuzuha kavuşmuş olacaktır. 

Bununla bağlantılı olan bir başka konu kar
ma teşebbüsler konusudur. Karma teşebbüsler 
konusunda duyduğumuz bir endişeyi Komisyonda. 
ifade etmiştik. Karma ekonomiye ne kadar yü
rekten taraftarsak, karma teşebbüslerin geçmiş
teki uygulamasından bu memleketin ağzı o kadar 
yanmıştır ki, karma teşebbüs denildiği zaman 
o derecede endişeli oluyoruz. Güven Partisi 
adına Cumhuriyet Senatosunda bu konu ile ilgili 
olarak sunulan önemli bir önergenin gerek ko
misyon tarafından, gerekse Hükümet tarafın
dan anlayışla karşılanması ve Yüce Senatonun 
bu önergeyi aynen kabul etmesi suretiyle plâ
na şu hüküm eklenmiş bulunmaktadır : «Devlet 
veya Kamu iktisadi Devlet Teşebbüsleri serma
yesinin iştiraki suretiyle kurulacak karma te
şebbüslerde sermaye ve idare hâkimiyetini mah
dut sayıda özel kişilere bırakmak yoluna gidil-
miyecektir.» Bu hükmün taşıdığı amaca uygula
mada tam olarak riayet edilmesini dilemekle ye
tineceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, plânın hem finansmanı 
ile ilgili, hem de temel amaçlarından biri ile il
gili bir başka konuya geçiyorum; Dış kaynak 
konusu. Bu plânın birinci plânda olduğu gibi 
koyduğu temel amaçlardan biri de, Türkiye'
nin kalkınma gayretlerinde dışa bağlılığını azalt
mak amacıdır. Bir memleket, plân hedefleri ve 
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stratejisinde de gayet güzel ifade edildiği gibi, 
düşük bir gelişme hızına razı olduğu takdirde 
dış kaynak ihtiyacını süratle ortadan kaldırabi
lir. Ama, bir taraftan hızlı bir gelişme temposu
nu istemek, bir taraftan da gelişmenin hızını teh
likeye düşürmeden dış kaynak ihtiyacını orta
dan kaldırmak önemli ve Türkiye için gerçekten 
hayati bir konudur. Metin incelendiği zaman 
görülüyor ki, oran olarak gerçekten dış kaynak 
ihtiyacında ilk bakışta bir azalma vardır; yani 
dış kaynak ihtiyacının gayrisâfi millî hâsılaya 
bölünmesinden çıkan yüzde oranı 1962 de iki
dir, 1972 de ise 1,7 dir. Fakat oranlara değil, dış 
kaynak temini bakımından mutlak rakamlara 
bakmak gerekir ve mutlak rakamlar bu alanda 
en az oran kadar önem taşır. Çünkü bu kaynak 
bizim gayrisâfi millî hâsılamızdan değil başka 
ülkelerden gelecek olan bir kaynaktır ve başka 
ülkelerin sağlıyabilecekleri dış kaynaklar da çe
şitli sebeplerle, en başta millî mevzuatları ve 
millî imkânları olmak üzere, sınırlıdır. Bunu tec
rübeyle görmüş bulunuyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Plânda beş yılın toplamı 
olarak hata ve rezerv payı olarak koyduğumuz 
yılda küçük bir miktar vardır; 25 veya 35 mil
yon dolar. Bu çıkarıldığı takdirde hata ve re
zerv payı hariç tutulursa 1 milyar 398 milyon 
dolarlık bir dış kaynak ihtiyacı tesbit edilmişti. 
ikinci Plânda gayrisâfi millî hâsılamızın artması 
sebebiyle oranda bir düşüklük göstermekle be
raber yine beş yılın toplamı - rezerv payı hesa
ba katılmadan yaklaşık olarak 1 milyar 300 mil
yon dolardır. Demek oluyor ki, yine Türkiye 
ikinci Beş Yıllık Plân^ döneminde de yaklaşık 
olarak yılda 250 milyon dolar civarında dış kay
nağa mu'htaçolacaktır. 

Bir başka gerçek dalha, birinci plân dönemi
nin uygulama neticelerinden meydana çıkmak
tadır. 1962 - 1966 arasında sağladığımız dış yar
dımların yüzde 55 i eski borçlar, anapara ve 
faizlerinin ödenmesine sarf edilmiştir. Yarıdan 
fazlası gitmiştir, önümüzdeki plân döneminde 
de sağlanması düşünülen bir milyar küsur dolar 
dış yardım kaynağının yarısından fazlasının 
anapara ve faiz ödemeleri için gideceğini hesaba 
katmak gerekir. 

Dış ödeme dengemize tesir eden ihracat ve 
ithalât rakamlarına baktığımız zaman, konuş
mamın birinci kısmında da arz ettiğim gibi, ih

racatımızda gerçekleşme payı sevindirici olmuş
tur. ihracatta dört yılda tesbit edilmiş olan he
def % 12; plânnın ilk dört yılında % 12 hedef 
aşılmıştır. Plân yapıldığı sırada 1962 yılında, 
1953 den 1962 ye kadar Türkiye Cumhuriyeti
nin ihracatının 325 milyon doların biraz altın
da, biraz üstünde; bazen 300 milyon doların al
tına düşerek, 280 - 290 milyon dolar civarına 
düşerek seyrettiği bilinmekte idi. Ve bu sebeple 
tesbit edilmiş olan rakamlar oldukça mübalağa
lı görülüyor, Türkiye'nin hemen hemen on se
neye yakın devam eden bu çemberi kırıp 
450 - 500 milyon dolar civarında bir ibracaât 
rakamına ulaşabilmesi kolay görülmüyordu. Bu
gün beşyüz milyon dolar civarına rahatlıkla 
gelmiş bulunuyoruz. Daha 1964 te hedef ola
rak tesbit edilen 374 milyon dolar yerine 411 
milyon dolar ihracaat yapılmıştır ve 1965 yılın
da plânın son yılı olan 1967 hedefi geride bıra
kılmıştır. 

Bu arada üzüntü veren bir konuda ihracaatı-
mızda yapısal bir değişiklik olmamasıdır. Tarım 
ürünlerinin payı 1963 de ne ise 1966 da da aşa
ğı yukarı aynı hedefde yüzde 77 civarındadır. 
ikinci Beş yıllık Plân bu konuda bir büyük 
iddia ile ortaya çıkmaktadır. Ihracaatımız için
de sanayi mamullerimizin oranının beş yılda 
yüzde 10 nisbetinde artırılmasını öngörmekte
dir. Bunun gerçekleşmesi şüphesiz Türkiye için 
dışa bağlılık bakımından bir kurtuluş adımı ola
caktır. ithalâtta birinci plân döneminde tahmin
le gerçekleşme arasında büyük bir yakınlık var
dır. 2 milyar 499 milyon dolar ithalât tahminine 
karşılık 16 milyon farkla sadece 2 milyar 515 
milyon dolar ithalât yapılması tahminlerin ol
dukça isabetli olduğunu gösterir. Ancak bura
da da ithal mallarının muhtelif bölümlere dağı
lışını yakından incelediğimiz zaman, mal grup
ları bakımından dökümünü yaptığımız zaman, 
yatırım malları ithalâtının maalesef tahminden 
biraz daha az gerçekleştiği meydana çıkmakta
dır. Yani global tahmindeki isabet, mal grupları 
bakımından aynı derecede gerçekleşmiş değildir. 
ikinci plân döneminde buna da itina edilmesi ye
rinde olacaktır. Bâzı uzmanlar ikinci plânda ön
görülen, yatırım mallan ithalâtının öngörülen 
yüksek yatırımı seviyesi için yeterli olmadığı 
iddiasındadırlar. Bu konunun da uzmanlar ta
rafından, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Hükümet 
ve komisyon tarafından izah edilmesi faydalı 
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olacaktır zannediyorum. 111,5 milyar liralık ya
tırım için beş yılda 16 küsur milyar liralık ya
tırım malı ithali öngörülmüştür. Yani yatırım
larda ithal payı olarak yüzde 14 oranında bir 
pay düşünülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
oranın geçmiş yılların tecrübesine göre düşük 
olduğu ididasında bulunan uzmanlar vardır. Bu 
yolda yayımlar yapılmış olduğu da dikkatten 
kaçmamıştır. Bu konuda Yüksek Meclisin ay
dınlatılmasında fayda olacağını zannediyoruz. 

Bir başka temennimiz, ithalât ikamesiyle il
gilidir. Birinci Plânın beş yılında 491 milyon 
dolarlık ithalât ikamesi sağlanacağı öngörülmüş
tü, «İthalât ikamesi alanında hedefe ulaşıldığı 
tahmin ediliyor» tarzında bir ifadeye plânda 
rastlıyoruz. Ancak bu konuda da iddialar biribiri-
ne uymamaktadır. İkinci Plânda, Birinci Plân
da ikame hedeflerine ulaşıldığı yolundaki iddia
nın bir bilimsel araştırma ile tesbitinde fayda 
vardır. Bu bilimsel araştırma, yapılması kolay 
olan bir araştırmadır. Çünkü ithalât rakamları 
en sağlam istatistiklerle, en ciddî istatistiklerle 
tesbiti mümkün rakamlardır, tahlilî bir etüt ya
pılmak suretiyle ne ölçüde ithalât ikamesinin ger
çekleştiği, 491 milyon dolarlık hedefin Birine' 
Beş Yıllık Plân tatbikatında neresinde olduğu
muz tesbit edilirse, İkinci Plân bakımından yolu
muz daha fazla aydınlanmış olacaktır. İthalât 
ikamesinin Türkiye için gitgide güçleşeceğine de 
dikkatinizi çekmek isteriz. İthalât ikamesi gitgide 
pahalı, gitgide verimsiz bir hale gelecektir. Ve 
asıl ihracata yönelen yatırımlara öncelik vermek 
zarureti vardır. 

Bu konunun teferruatı üzerinde fazla dur-
mıyacağız. Komisyonda daha geniş olarak arz 
edilmiş idi. 

Bir başka nokta da, dış ticarette anlaşmalı ül
kelerle münasebetlerimizle ilgilidir. Bu konuda 
yine parti olarak Senatoda vermiş olduğumuz 
önergenin bir kısmı dikkate alındı, fakat bir kıs
mı üzerinde pek durulmadı, daha doğrusu Ko
misyonda geliştirmiş olduğumuz bir konunun üze
rinde fazla durulmadı. Anlaşmalı ülkelere doğru 
ihracatımızda bir kayma vardır. 1963 ten 1966 
ya kadar % 5 oranında bir artış vardır. Anlaş
malı ülkelere ihracat yapmanın zarureti ve hattâ 
bâzı faydaları aşikâr. Bâzı sınır bölgelerimizin 
mahsullerini bu anlaşmalı ülkelere, - başta Sov
yet Rusya ve o bloka bağlı bâzı Orta - Doğu ül
keleri olmak üzere - bu ülkelere kolay ihracat 

yapma imkânımız vardır, sınır bölgelerinde. Ay
rıca serbest dövizle ithalinde güçlük çektiğimiz 
bâzı malları bâzı yıllardan elimizde kalan stok 
fazlalarını anlaşmalı ülkelere satmak imkânı hâ
sıl olmaktadır. Ancak bu ticarette 'düşündürü
cü bir nokta vardır: Karşımızda Devlet var, bu 
ticarette. Bizde ise piyasa mekanizması var. Kar
şımızda Devlet olduğu için bir yabancı Devlet 
Türkiyede hangi şahıstan hangi özel kişiden mal 
alacağını kendisi tesbit etmekte ve hangi özel şa
hıslara mal satacağını da yine kendisi tesbit et
mektedir. Bunun pek çok bakımlardan mahzur
ları olduğunu ifade etmek isterim. Pek çeşitli 
yolsuzluklara ve Türkiye'nin ticaret hayatına bir 
yabancı Devletin lüzumundan fazla etki yapması
na imkân veren bir münasebet şeklidir. Karşı
mızda Devlet olduğuna göre bu ticari münase
betlerin çeşitli fiyat bindirmelerini açıktan açığa 
alındığı iddia edilen birtakım ataşeler tarafın
dan, resmî Devlet memurları tarafından alındı
ğı iddia edilen, fakat nereye gittiği, nasıl kulla
nıldığı bilinmiyen çok yüksek komüsyon rakam
ları v. s. yi ortadan kaldıracak ve meselâ Kars 
bölgesinden canlı mal alacağı vakit, ben ancak 
falan tüccardan alacağım, başkasından almam 
tarzında, Türkiye içinde hangi şahıstan mal ala
cağını Sovyet Rusya Devletinin tâyin etmesine 
imkân vermek gibi bir garip duruma son verici 
tedbirleri almak lâzımdır. Bu konu incelendiği 
takdirde bir çare bulunabileceği kanaatindeyiz. 

İkinci nokta bu ülkelerden devamlı surette 
alacaklı olmamızdır. Yani fiilen bir taraftan kre
di alırken, bir taraftan da dış ticaret münasebet
leri dolayısiyle bu ülkelere kredi açar durumda 
olmamızdır. Kliring anlaşmaları tatbikatında de
vamlı surette alacaklı kalmamızı önleyici tedbir
ler de düşünülmelidir. Alacaklı kalmak ve ala
cakları eritmek zorunluğu zaman zaman pahalı 
mal almak gibi mecburiyetlerle de bizi karşı kar
şıya bıraktığına dikkati çekmek isterim. 

Dış kaynak bahsinde önemli bir nokta da özel 
yabancı sermaye konusudur. Özel yabancı serma
ye konusunda bizim görüşümüz çok açık olarak 
Cumhuriyet Senatosunda ifade edilmiştir. Gü
ven Partisi olarak bu konuya hissî ve peşin hay
ranlık ve düşmanlık açısından bakılmaması ge
rektiğini savunuyoruz. Bu kürsüde bundan bir, 
iki yıl evvel de muhtelif vesilelerle yabancı ser
mayenin ateşe benzetilmesinin mümkün olduğu
nu, ateş nasıl, iyidir veya fenadır demlemezse, 
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kullanılmasına, sınırlandırılmasına bağlı olduğu
nu ifade etmişsek, bugün de aynı görüşteyiz. 
Yabancı sermaye iyi kullanıldığı zaman faydalı, 
milletin hizmetinde kullanıldığı zaman faydalı. 
fakat birtakım sınırların dışında kullanıldığı 
zaman zararlı ve tehlikeli olabilir. İhracatı artı 
rıeı, ihracat ifeamesimi sağlayıcı, Türkiye'nin 
dış ödeme dengesinde müspet sonuçlar yaratıcı 
Türkiye'nin kendi kendisine kısa zamanda ula 
şamıyacağı bir ileri teknolojiyi çok dahr 
kısa zamanda Türkiye'ye getireci lüzum
suz iç tüketim eğilimleri yaratmıyan ken 
dişi tüketim ihtiyacı yaratıp sonra karşılamak 
gibi bir durum ihdas etmiyen yerli sanayiimi
zi veya yerli müteşebbisler tarafından kurulması 
pek kolay ve mümkün olan, sanayi dallarını 
kaplayıp yerli sanayii sarsmıyan ve öldürmiyen 
yabancı sermayenin faydalı olabileceği konu
sunda gömüşlerimizi bildirmiş ildik. Bu (konuda 
plâna girmesi dileğiyle vermiş olduğumuz bir 
önerge Cumhuriyet Senatosunda evvelâ bütü-
niyle kabul edildi, - komisyonun muhalefetine 
rağmen bütüniyle kabul edildi - ikinci müza
kerede bu önergede öngörülen bâzı hususların 
esasen plânda yerini bulduğu gerekçesiyle öner
genin bâzı kısımlarına iştirak edildiği halde 
komisyonca plâna vuzuhla bu görüşler ilâve 
edilmemiş oldu. Bu noktada Yüce Komisyonun 
yardımiyle belki biraz daha aydınlığa kavuştu
rulması mümkün olabilir Millet Meclisinde ih
tiyaç görürlerse arkadaşlarımız. Bâzı noktalar
da bir önerge de yeniliyeeeğiz. 

Turzim konusunda da birkaç kelime söyle
mek isterim. İkinci Beş Yıllık Plân turizm ko
nusunda çok iyimser bâzı rakamlar vermekte
dir. Turizm gelirlerimizin beş yıl içinde her yıl 
ortalama 21 milyon artacağı öngörülmüştür. 
Plânm son yılında turizmden 135 milyon dolar 
gelir sağlıyacağımız tahmini yapılmaktadır. 
1 nci Plân Dönemi sonuçları bu konuda maa
lesef tahminlerin çok gerisinde kalmıştır. Tu
rizm rakamları 1 nci Plânın müzakeresinde, bu 
Mecliste 1962 yılında konuşulurken pek çok ar
kadaşımız bu konuda yapılan kesif yayınların 
tesiri altında, tesbit edilmiş olan rakamların bu 
mütevazi rakamların, çok düşük olduğunu söy
lemişlerdi ve turizmden çok daha büyük gelir
ler sağlıyabiliriz, demişlerdi. Meselâ 1965 te 
giden turist ile gelen turist arasında çıkarma 
ameliyesi yapıldıktan sonra müspet bakiye ola

rak 2 milyon dolar fazlalık kalacağı, 1966 da 
10 milyon dolar fazlalık kalacağı, 1967 de 20 
milyon dolar bir müspet bakiyenin kalacağı he
saplanmış idi, birinci plânda bu rakamlar çok dü
şük tahminler diye vasıflandırılmıştı. Gerçekten 
1.966 da yani plâna göre 1966 yılında 10 milyon do
lar fazlalık sağlamamız gerekirken nakıs 13 
milyon dolardayız. Yani Türkiye'den turizm ha
reketleri dolayısiyle dışarıya giden döviz mik
tarı Türkiye'ye girenden 13 000 000 dolar faz
la olmuştur, rakamlarını bildiğimiz en son uy
gulama yılında Bu itibarla bunun tamamen 
tersine çevrilip önümüzdeki plân döneminde 
büyük bir müspet bakiye kalması için başta ka
raborsanın önlenmesi, - başlıca sebeplerden bi
risinin karaborsa olduğundan eminim - başta 
karaborsanın önlenmesi olmak üzere önemli 
tedbirlerin alınması gerekeceğine şüphe yoktur. 
Bunu da arz etmek istedim. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi tamamla
madan binkaç müteferrik görünefbilecek fakat 
önemli noktaya temas etmek istiyorum. Bun
lardan bir tanesi, bugün Dünyanın her yerinde 
görülen bilim ve teknoloji savaşıdır. Çağımız, 
hu bilim ve teknoloji yarışı damgasını vurmuş
tur. Son günlerde Orta - Doğu'daki olaylar da 
bilim teknoloji hâkimiyetinin milletlerin haya
tında ne derece önemli ibir etken olduğunu zan
nediyorum ortaya koymuş bulunmaktadır. Mil
letçe kalkınmamız, gelişmiş ülkeler ile aramız
daki mesafenin kapatılabilmesi, askerî gücü
müz, millî güvenliğimiz Iherşeyden önce bu alan
daki çalışmalarımızın başarısına bağlıdır. Her 
alanda dünyanın en ileri ülkelerinde yaşamış 
insıanların seviyesinde bilim adamları ve uz
manlar yetiştirmek, dünyada vuıkubulan bütün 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri zamanında 
takibetmek, zamanından haberdar olmak ve 
bunların ülkemizde uygulanafbileeck olanlarını 
izlemek; yurdumuzun kendine has imkânlarını, 
güçlüklerimi, özelliklerini değerlendirmek ihtiya
cı karşısındayız. Birinci plân bu alanda bir 
tedlbir öngörmüştü, bir kurumsal tedJbir': Plânın 
tabiriyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
malar Kurumunun teşkil edilmesi emredilmişti. 
Plânın ilk yılında bu tedbir alındı ve bu kurum 
teşkil edildi. Çalışmaları ümit vericidir. Ancak 
bu konuda dikkati çekmek istediğimiz nokta 
başka bir noktadır. Bugün Avrupa ülkelerinin 
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hiçbirisi İngiltere, Biati Allrnaınya, Fransa 'gibi 
ileri Batı sanayi ülkeleri de dahil, Dünyada iki 
süper kudretin, A. B. D. ve Siövyet Rusya'nın 
teknolojik imkânlarına, bilimsel araştırma im
kânlarına sahip değildir. Ve bunu itiraf etmek
tedirler. Bu sebepledir ki, Batı Avrupa'da dahi 
zamanla az gelişmiş bir bülge olmak, teknolojik 
ve bilimsel gelişmeleri izleyememek yüzünden 
iktisadi bakımdan ıgeri kalmak, millî güvenlik 
bakımından tehlikeye düşmek endişesi başıgös-
termiş ve Avrupa'da milletlerarası işbirliği yolu 
ile Avrupa ülkelerinin personel güllerini, malî 
güçlerini bir araya getirmek 'suretiyle iki dev 
güç arasında bir büyük bilimsel ve teknolojik 
güç yaratmak kararı kesin olarak verilmiş ve 
bu yolda önemli adımlarda atılmıştır. Bulgun 
bütün Avrupa ülkelerinin kabineleırinde bir bi
limsel araştırma bakanı, bir teknolojik araştır
malar bakanı, bazan da bilim bakanı adını taşı
yan sorumlu 'bir kimse vardır. Temennimiz, 
Türkiye Cumlhuriycti Hükümetinde de millî 
kaderimiz bakımından hayati olan bu konuyu 
bütün yönleriyle izliyecek ve bütün enerjisini 
bu konuya teksif edecek tarzda öızel sektörde, 
devlet sektöründe, sivil sektörde ve askerî sek
tördeki, bütün araştırma gücünü millî menfaat
lere en uygun şekilde koordone edecek ve bu 
alanda milletlerarası iş/birliğini takitbediıp Tür
kiye'nin girişebileceği milletlerarası işjbirliği 
teşelbbüslerni değerlendirecek bir bakanlığın 

'' çok az sayıda personelle, fakat takipçi bir baş
la bezenmiş bir bakanlığın kurulmasına ihtiyaç 
vardır. Ayrıca Avrupa ülkeleri arasında bugün 
girişilmiş olan nükleer enerji alanında, feza 
alanında pek çıok alanlarda girişilmiş olan or
taklaşa teşebbüslere Türkiye'nin malî gücü nis-
Ibetinde katkıda bulunmak suretiyle .ki, bu 
katkılar gaynisâfi millî hâsılaya göre tesibit 
edildiği için bizim gibi ülkeler, Yunanistan, İs
panya bunların bâzılarına katılmıştır - çok a:z 
para ile hüyük teşebbüslerden istifade elde et
mektedir. Türkiye'de girdiği mahdut sayıda te
şebbüsler vardır. Bu konular araştırılmak sure
tiyle, Türkiye'nin tek başına yapamadığı araş
tırma faaliyetlerini bir Avrupa ülkesi olarak, 
Avrupa ülkeleri ile bir arada yapması imkânı 
sağlanmalıdır. Aksi hailde çağın dışımda kalma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. 

Bu araştırmalar konusunda ikinci küçük te
mennimiz, Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Ens

titüsünün, birinci plânda öngörüldüğü halde 
kurulamıyan bu enstitünün kardeş kuruma 
muvazi olarak ikinci plân döneminde biran ev
vel kurulmasıdır. 

Temel reformlar konusunda bir teslbiti açık 
dille yapalım arkadaşlar. Bir başka konuya 
.geçiyorum. Birinci plânda başlıca veıtigi refor
mu öngörülmüştü; kısmen yapıldı. İktisadi Dev
let Teşekkülleri reformu ele alınmıştı, mer
kezi idare reformu ele alınmıştı, raporlar ya-
ızıldı, reonganizasyonla ilgili bir kanun çıka
rıldı, komiteler toplandı, çalışmalar yapıldı, 
bir miktar mesafe alındı, fakat tamamlanmadı. 
Tarım ve toprak reformu öngörülmüştü. Bu 
alan aşağı - yukarı bakir halde kalmıştır. Ta
rım ve Toprak Reformu konusunda şu noktala
rın tesbitinde zaruret vardır. 

Plân tasarısı Türkiye'nin kalkınmasında sa 
nayie itici güc kuvvet vasfını vermek iddiasın
dadır; yerinde bir görüştür. Hiç şüphesiz, sa
nayileşme kalkınmanın zlaruri şartı, ancak zirai 
hünye'miizde sanayiin payını artıran bir bünye 
değişikliğinin başarıya ulaşaibilmesi için tanım 
Sektöründe verimi artıracak bir tarım reformu
nun gerçekleşmesidir ve bu tarım reformunun 
zaruri bir unsura da toprak reformudur. (Bu 
konnda Plân stratejisinin 55 nci maddesinde yer 
alan temel görüşler ilik Plân tasarısına konma
mıştır. Ko misyonda verilen .bir önerge ile strate
jideki hükümler aynen Plâna konmuş oldu, fa
kat aslında bir strateji dokümanının kısalığı ya
nımda Plânın daha çok teferruata inen uygula
ma tedbirlerini daha açık ve seçik o'larak, daha 
teferruatlı olarak göstermesini beklerdik. Bu 
maddede tarım reformu konuşumda çolk kıymet
li fikirleri ileri sürülmektedir. Ancak bunun 
zaruri bir parçası olarak gördüğümüz toprak 
reformu konusunda açık bir tedbirler manzu
mesi mevcudolmadığı da aşikârdır. Her ne ka
dar topraksız ve aız topraklı çiftçilere toprak 
sağlamak için gerekli mevzuatın çıkarılacağı yo
lunda genel bir ifade ve stratejide aynen Plâna 
alınmak suretiyle bu madde Plân metninde mtev-
oultsa da, iklim bölgelerinde, arazi nevilerine, 
gerekirse ziraat faaliyetleri nevilerine göre aile 
'işletmelerinin asıgari büyüklüklerinin ne ola
cağı, toprak dağınıklığını önliyeeek toplulaştır
ma tedbirleri düzensiz ve düzenli işletmelerde 
âzaımi büyüklük haddinin ne olması gerektiği, 

— 298 — 



M. Meclisi B : 125 26 . 6 . 1967 O : 2 

laile işletmelerinin gitgide ufalmasını, gitgide 
parçalanmasını, verimsiz hale gelmesini önle
yici kanuni tedbirler konusunda Plânda ge
rekli . açıklık yoktur. Toprakta özel mülkiyeti 
esas tutan, Anayasanın öngördüğü usuller gere
ğince gerçek bedeller verilmeden hiç 'kimsenin 
'toprağının gaslbedil'mesine asla imkân vermi-
yen, fakat sade Ve.toprak dağılti'mından ibaret 
kalmayıp tamamlayıcı tedlbirlieri ile birlikte ger
çekleştirilen mâkul ve m'üllî 'istihsali düşürıme-
yici bir toprak reformunun nasıl finanse edilece-
ği konuşundu Plânda bittabli tamamen mtes-
ıkût ge^ilm'iş bulunmaktadır. 

[Bu konumda Cumhuriyet Senatosunda Güven 
Partisi grupunun vermiş olduğu bir önerge üze-
rindie Komisyonun çok değerli Başkanının ver
miş ollduğu izahat da Plân metriine aks'etme-
.miş'üir. Plân metninde bu konuya daha açık bir 
atıfta bulunulmasının faydalı olacağı, zaruri ol
duğu inancındayız. 

Müteferrik ,b'ir (konu olmakla beraber, üzerin
de en çok tartışılan ve Plân kabul edildiği za
man büyülk yatırımlardan birisi olarak, emriva
ki haline gelecek olan televizyon ve boğaız köp
rüsü gibi yatırımlar konusunda da grupum adı
na bâzı temennileri de arz etmek istenim. 

Güven Partisi; televizyonun bir kısıım şehirli 
'hal'km yararlanacağı bir eğlence vasıtası olarak 
kurulması halinde yapılacak yatırımın ve bunun 
gerektireceği dış Ödemelerin geniş ölçüde israf 
ödilm'ilş ölac'ağı görüşündedir. Ve televizyonun 
ımutlaka büyülk halik kütlelerine büyük vatandaş 
kütlelerine ve onların gözlle, kulakla eğitimine 
yardım edecek bir kültürel, sıosyal, hattâ eko
nomik kalkınma aracı olarak kullanmanın ted
birlerini şimdiden etraflıca incelemek lüzu
muna kaanidir. Bu anllamda uygulandığı tak
dirde bu bir kalkınma aracıdır. Yalnız büyük şe
hirlerde yaşıyan, yanlız birkaç büyük şehirde ya-
şıyan bir kısım vatandaşların faydalanacağı bir 
araç olmaktan çıkarılıp, Türklye'nlin kalkınmasın
da, köyün kalkınmasında, kültürel hamlede, sosyal 
hamlede hattâ iddia ediyorum ki, ekonomik hamle
de ve büyük bir eğitim vasıtası olabilir. Sinema ile 
birlikte Devletin bu alana da el atması gerektiğine 
ve Devletin sinemanın göz ve kulakla eğitim 
aracı olarak son derecede etkili olduğu birçok 
gelişme halindeki ülkelerde denenmiiş olan sine

manın da imkânlarından milletin faydalianması-
nın zaruretine inanmaktayım. 

Bir sanat dalı olarak tiyatroya, baleye el 
uzatmış olan Devletin bu gibi büyük halk küt
lelerine hitabeden vasıtaları kullanması çok 
daha tabiî sayılmak, en azından aynı ölçüde ta
biî sayılmak gerekeceği inancındayım. 

Boğaz köprüsü konusunda temennimiz şu
dur : İstanbul boğazı geçişini sağlıyacak olan 
bu köprü ve buna bağlı geniş ve büyük tesisler 
gerçekleştirilecek olursa hiç değilse bunun spe
külatif ve haksız kazançlara yol açmamasını, 
en basitinden birtakım arsa fiyatında husule ge
lecek büyük artışlar sebebiyle birtakım spekü
latif kazançlara yol açmaması için şimdiden bir
takım ciddî tedbirler alınabilir ve alınacak olan 
bu tedbirler, bu önemli yatırımın Türk milleti
ne maliyetini çok büyük ölçüde düşürebilir. Bu
nu da grupumun bir temennisi olarak belirtmek 
isterim. 

Millî petrol konusuna, kamu sektörü ve özel 
sektörle ilgili görüşlerimizi belirtirken dokun
muş idim. Bu konuda tekrar ediyorum, Cumhu
riyet Senatosunda verdiğimiz bir önergenin 
önemli bir kısmının hiç değilse plâna eklenmesi 
ile hakikaten faydalı bir adım atılmıştır. Millî 
petrol kuruluşlarımızın faaliyetlerini kısıtlıyan 
kanun hükümlerinin değiştirilmesini öngören 
bir tasarının getirileceğinin Hükümetçe vadedil-
miş olmasını ve millî menfaatlere aykırı diğer 
bütün hükümlerinin de değiştirileceğinin plân 
metnine bir önerge ile eklenmiş olmasını sevin
dirici bir işaret olarak kabul ediyoruz. Ve Mil
let Meclisinde bu kanunun müzakerelerinin ko
nuya daha fazla vuzuh getireceğine ve bu konu
da da millî mutabakata doğru önemli adımlar 
atılacağını ümidediyoruz ve temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, grupumuz adına başka 
sözcüler muhtelif konularda söz alıp konuşma
lar yapacaklardır. Bu itibarla sözlerimi, konuş
mamın başında temas ettiğim bâzı noktalara 
dönmek suretiyle bitirmek istiyorum. 

Plân felsefi tercihleri bakımından temelde, 
«demokratik plân mı, sosyalist plân mı?» soru
su sorulduğu zaman bizim tercihimiz açıktır. 
Biz, demokratik plândan yanayız. Vereceğimiz 
oyu Millet Meclisinde cereyan edecek olan mü
zakereler ve bu müzakereler sonunda sunacağı
mız önergelerin de göreceği işlem tâyin edecek-
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tir. 1962 yılında Birinci Beş Yıllık Plân Parlâ
mentoya sunulduğu zaman hatırlıyorum ki, 190 
üyelik Senatoda C. H. P. nin salece 34 üyesi var
dı. Buna rağmen plân sayıları 20 yi bulmıyan 
kırmızı oyla Senatodan geçti. Yine o tarihte plân 
Millet Meclisinde konuşulurken bir koalisyon hü
kümeti vardı. Koalisyon hükümetinde sorumlu
luk taşıyan partilerden C. H. P. nin Millet Mecli
sinde çoğunluğu yoktu .Fakat bâzı konularda 
partiler sınırını aşan koalisyon içi ve bazan da 
koalisyon ötesine taşan mutabakatlar sağlamak ve 
bu suretle bir belli çoğunluğa, bir siyasi partinin 
çoğunluğuna dayanan bir Parlâmento olmadığı 
halde plânı zamanında kanunlaştırmak mümkün 
oldu ve bu plânda da Türk Milleti tam olarak 
uygulanmamış olsa bile büyük faydalar sağladı. 
Bugün iktidar sorumluluğu taşıyan parti çoğun
luğa sahiptir. Bu sebeple muhalefet partilerinin 
verecekleri oylar şüphesiz plânın kaderini yani 
kabul edilmesi veya edilmemesini doğrudan doğ
ruya etkiliyecek bir durumda değildir. Ancak, 
gönlümüz istiyor ki, millî bir belge niteliğinde 
olan ve bir iktidara döneminin ötesinde bir seçim 
döneminin ötesinde tesirler icra eden kalkınma 
plânı üzerinde yapılacak müzakereler ve plânda 
yapılacak olan, önergelerle üzerinde yapılacak 
olan değişikliklerle, müzakerelerle plânı mümkün 
olduğu kadar geniş ölçüde, mümkün olduğu kadar 
geniş kısımlarını millî mutabakata ulaşarak veya 
geniş mutabakatlarla desteklenerek çıkabilsin. 

Sözlerimi bitirirken Türkiye'nin demokratik re
jim içerisinde kalkmamıyacağmı iddia veya ima 
edenlerin Türk Milletini tanımadıklarını ve bilim
sel gerçeklere de saygı göstermediklerini bir de
fa daha tekrarlamak isterim. Çok partili demok
ratik rejime geçildikten sonra Türkiye'nin kal
kınma hızı yavaşlamamıştır. Plansızlık, tecrü
besizlik, enflâsyon bunların yarattığı vahim sar
sıntılar, bu yüzden husule gelen duraklamalara 
rağmen konuşmamın başında rakamlar verdim, 
1946 dan bu yana ve 1962 den, 1963 ten, plânlı 
dönemden bu yana kalkınma hızı ne tek parti 
devrinden daha düşüktür, demokratik devirde, 
çok partili devirde ne de plânlı dönemde plânsız 
dönemden daha düşüktür. Demek ki, demokratik 
rejim ve demokratik plânlama, kalkınma hızını 
azaltan değil, artıran bir etken olmuştur. Bunu 
görmek bilimsel gerçeklere saygı göstermektir. 
Türkiye'nin hiç şüphesiz sayısız dertleri vardır; 

çözüm bekliyen meseleleri vardır. Türkiye'de tüt-
miyen ocak, işsiz kol, geçim darlığı çeken aile 
reisi, hekimsiz, ilâçsız hasta, okulsuz çocuk okul
suz köy, öğretmensiz okul, bakımsız ihtiyar, su
suz, yolsuz, ışıksız vatandaş kütlesi bırakmamak, 
kalkınma mücadelemizin belli - başlı amaçlarıdır. 
Ve bunları gerçekleştirmek için azimle çalışmamız 
gerektiği muhakkaktır. Ama, biz bütün bu neti
celere demokratik rejim içerisinde ulaşabileceği 
inanciyle demokratik rejimi savunuyoruz. Ve 
Türk Milletinin, bağımsızlığına yeni kavuşmuş, 
Devlet fikrinden yoksun millî şuurdan yoksun, 
millî birlik şuurundan yoksun ve demokratik re
jimi uygulanmaya gerçekten muktedir olmıyan 
birtakım ülkelerin sistemleri örnek gösterilmek 
suretiyle idare edilemiyeceğine inanıyoruz. Çün
kü milletimizin tarihten süzülerek gelen sağduyu
sunun bu ülkede demokratik rejimi, hürriyeti, 
kalkınma ile beraber yürütmeyi mümkün kıldı
ğına kaaniiz. Bunun içindir ki, Birinci Beş 
Yıllık Plânın müzakeresi sırasında bu kürsüden 
arz ettiğim cümleyi tekrar ederek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Türk Milleti için hürriyet mi, kalkınma mı 
tercihi yoktur. Türk Milleti için hürriyet içinde 
kalkınma azmi vardır. Güven Partisi Grupu adı
na İkinci Beş Yıllık Plânın milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyerek Yüce Heyetinizi say
gılarla selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupunundur. 
A. P. Grup adına Sayın Aydın Yalçın. 
A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar, İkinci Beş Yıllık Plânın konuşulduğu bu 
oturum gerçekten tarihî bir oturumdur. Çün
kü, önümüzdeki beş yıl içerisinde sosyal, siyasi 
ve iktisadi tariihimiziın hakikaten bir kilometre 
taşı ve dönemeci noktasını teşkil eden tarihî 
bir gelişmesinin önemli bir safhasını bu plân 
kavramaktadır. Bu plânın geneli vasıflarını, 
genel istikametlerini daha sonraki izahatımda 
anlatmıya çalışacağım. Bu plân, önümüzdeki 
beş yıl içerisinde Türkiye'nin hakikaten büyük 
bir iktisadi ve sosyal istihale geçirdiği bir dev
reye rastladığından dolayı tarihî bir hâdise 
olarak siyasi tarihimize, iktisadi tarihimize ge
çecektir. Bu sebepledir ki, bu toplantı gerçek
ten tarihî kıymeti olan bir toplantıdır. Bunun 
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şuuru bunun idraki ve bunun heyecanı içerisin
de bu plânı bütün muhalefete ve iktidara men
sup arkadaşlar olarak karşılamak herhalde 
yersiz olmıyaeaktır. 

Muhterem arkadaşlar, birinci plândan ikin
ci plâna geçiş hakikaten idare cihazımıza, tek
nisyenlerimize, iktisatçılarımıza, fikir a/dam
larımıza, istatistikçilerimize ve hiç şüphesiz 
bütün Parlâmento üyelerine ve aynı zamanda 
umumi efkâra büyük şeyler öğretmiş, büyük 
tecrübeler kazandırmıştır. 

Biraz evvel konuşan muhalefete mensup bir 
arkadaşın da belirttiği gibi, gerçekte bu plân 
Türk Devletinin devamlılığı, Türk Milletinin 
millî hedeflere yürümesi hususundaki karar
lılığı ve söz birliğinin veciz bir vesikası olarak 
mütalâa edilmelidir. Bu münasebetle Güven 
Partim adına konuşan Sayın Feyzioğlu'nun 
A. P. Gnupu olarak yaptığı tahlillerini büyük 
Ibir zevkle takip ettiğimizi, yaptığı teknik ince
lemelerin; tahlillerin demagoji ve polemik ha-
'vasmdan uzak, gerçekten bilimsel meselelere, 
bilimsel açıdan yaklaşmayı tavsiye eden güzel 
Ibir örnek verişi bizi Türkiye'de yalnız iktisadi 
kalkınma bahsimde devamlılık, millî hedefler 
bahsinde kararlılık bakımından değil, fakat bu 
çatı altında ne demek istediğini, birbirinin sö-
ızünü anlıyan insanların bulunduğu ve iktidar 
ve muhalefet münasebetlerinin saç saça, baş 
ibaşa bir kavgadan ibaret olmayıp nüanslar 
üzerinde, teknik veriler üzerinde, istatistikler 
üzerinde dürüst fikir karşılaşmasından ibaret 
olduğu yolundaki veciz örneğini bu münasebet
le büyük ıbir memnunlukla karşıladığımızı be
lirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, plân yalnızca bir ta
kım soğuk ve kuru istatistikler, bir takım is
tihsal hedefleri, birtakım üktisadi istatistikler
den müteşekkil kuru bir belge değildir. Plân, her 
şeyden evvel, bu kürsüden de çeşitli vesilelerle be
lirtmeye çaiıştığnmız gibi, siyasi tartışmaya yöaı 
veren, anlam veren ve herşeyden evvel millî 
plânda eğitici rolü olan mülhdım bir millî vesika
dır. Plân sayesinde iktisadi meselelerin, sos
yal meselelerin, birbirleriyle gayet girift iliş
kileri olan çeşitli olaylara müdahalenin yalnız 
ayak üstü verilen kararlarla değil, vatandaş 
bayatını yazboz tahtasına çeviren kaprisler ve 
keyfî müdahalelerle yürütülebilecek bir hâdise 

'olmadığını bize ihtar eden mülhim bir eğitim ve
sikası olarak mütalâa edilmesi, kanaatimce plâ
nın en önemli yönlerinden birisini teşkil etmek
tedir. Plân sayesinde çelişmeli, perakende ve 
sistemsiz olarak millî hayata, iktisadi hayata, 
sosyal hayata gelişigüzel müdahalelerin önlen
diği bir vakıadır ve bu mühim vesikayı bura
da, bu tarihî celsede münakaşa ederken her 
şeyden evvel yeni Türk Devletine hâkim olan, 
ilmî düşünceye dayanan, bilimsel araştırmıya 
dayanan aksiyon geleneğini bu münasebetle 
hatırlamış olmak büyük bir hâdise teşkil et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, ilme dayanan ve fik
rî disiplin içerisinde siyasi, iktisadi meselelere 
karar veren, karar vermeden evvel araştırmayı, 
tetkiki birinci merhale olarak mütalâa eden, 
Türk devlet hayatına yeni bir metodun bu plân 
sayesinde girmiş olduğunu bu münasebetle ha
tırlatmak hakikaten yaptığımız bu müzakerenin 
gerçek değerini takdir etmekte bize yardımcı 
olacaktır. 

Plân vesikasına baktığımız zaman plânın bi
ze söylemek istediği gerçekler üzerinde ciddî 
olarak durduğumuz zaman millî meselelere, de
magojik hissî eğilimler, ön yargıların hâkim ol
duğu birtakım keyfî kanaatlerle değil, objek
tif açılardan araştırmadan tetkikten ve ilmî 
metottan mülhem bir yeni yaklaşmanın zaruri 
olduğu her şeyden evvel meydana çıkar. Yal
nız metot bakımından değil, fakat bugün Tür
kiye'de çeşitli açılardan birtakım karamsar, 
ümitsizlik havasını yaymaya çalışan birtakım 
akımların ne kadar temelsiz olduğunu meydana 
çıkarmak bakımından da plâna bakmakta bü
yük isabet vardır. Bu plân, biraz sonra izah 
edeceğim nedenlerle, çeşitli alanlara dair vere
ceğim rakamlarla, objektif verilerle bu karam
sarlığın Türkiye'de kendi kendine güven hissi
ni ortadan kaldırmaya matuf olan gayretlerin 
ne kadar temelsiz olduğunu gösterecek bir millî 
belge, bir millî âbide mahiyetindedir. Bu plân, 
bize iyimserlik veren, ümit veren, bir belge ola
rak kalmamakta aynı zamanda millî mesele
lere, doktriner açıdan bakanların sathiliğini, te-
mel'sizliğini, en veciz şekilde, en müdellel şekil
de ortaya çıkaran bir hâdisedir. Bu plân hak
kında bâzıları, bu plân statükocudur, bu plân 
hiçbir şeyi değiştirmemektedir, plân devlet 
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eliyle ferdi zenginleştirme vasıtalarından iba
rettir ve saire şeklinde birtakım gerçekle alâ
kası olmıyan demagojik, hissî birtakım iddiala-
larm ne.derece yalan olduğunu, ne derece te
melsiz olduğunu bütün açıklığiyle ortaya koya
cak önemli bir vasıtadır. 

Muhterem arkadaşlar, medeni insan cemi
yetlerinde toplumun düzenli bir şekilde, disip
linli bir şekilde hiçbir zaman anarşiye kayma
dan her an karşılaştığı girift meseleleri çözmeye 
kaadir olduğunu en iyi gösterecek eğitici vesika 
olarak plânı mütalâa ettiğimizi biraz evvel izah 
etmeye çalışmıştım. Hakikaten sosyal değişme
ye tesir eden çok şuurlu müdahaleler, biraz ev
vel bâzı arkadaşların bu kürsüde âdeta bir teo-

• lojik münakaşa açılmasını istiyen bir eda ile 
plânı ve Adalet Partisi Hükümeti iktidarını 
birtakım demode, «laisez faire» ci 19 ncu asır 
liberalizmine kendisini kaptırmış birtakım ha
reketler ve davranışlar içindedir tarzında olan 
iddia ve ithamlardan ne kadar yersiz ve temel
siz olduğunu da gösteren en önemli vasikalar-
dan bir tanesidir. 

Muhterem arkadaşlar,. biz plâr> hakkında, 
umumi intiba olarak plâna bakarken bizim ka
famıza hâkim olan başlıca mülâhazalar olarak 
bu hususları belirttikten sonra plânın sistema
tik bir tahliline geçmek ve ifade etmeye çalışa
cağım hususlara dair sizlere delillerimi bizzat 
plân rakamlarından, plânın çeşitli bölümlerin
den almak suretiyle vermek istiyorum. 

1967 - 1972 devresi içinde plân gayrisâfi 
millî hâsılamızda 85 milyar Türk lirasından tak
riben 120 milyar Türk lirası gayrisâfi millî hâ
sılamızın reel olarak çıkacağını öngörmektedir. 
Bu artış bu devre içinde yani beş yıl içinde 
yüzde 40 gibi önemli bir artış ifade etmektedir. 
Milletlerarası mukayeselere yardımı olduğu için 
fert başına düşen gelir Türkiye'de 287 dolardan 
plân sonunda 356 dolara çıkmaktadır. Gelişmek
te olan bâzı memleketlerin bugün el'an yüz dolar 
civarında bulundukları hesaba katılırsa plânın 
bilhassa. bitim döneminde 356 dolara çıkarmak 
suretiyle artık az gelişmişlikten gelişmişlik hu
dudunu aşan bir ekonomik bünyeye doğru yoı 
aldığımız ifade edilmektedir. Plânın bu devre 
içerisinde daha realist faraziyelere dayandığını 
gösteren rakamlar arasında bilhassa şunu belirt-
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mek icabeder. Daha evvel konuşan bir arkadaşı
mızın da ortaya koyduğu gibi, bu devrede serma
yenin ortalama verimlilik nisbetinde Birinci 
Plân döneminde biraz fazla iyimser davranıldığı 
ve çeşitli nedenlerle bu ortalama verimin yüksek 
farz edilmesine mukabil bu devre içinde bu orta
lama verimde bir miktar düşme farz edilmektedir. 
2,6 dan 3,25 e çıkarılan sermaye kat sayı orantı
sı bunu ifade etmektedir. Bu orantı bâzı netice
ler ortaya çıkarmaktadır ve bu neticeler bize plâ
nın ana hedeflerini daha iyi görmemize yardım 
edecek mahiyettedir. Plânın ana vasıfları içeri
sinde bu plân devresinde gerek vatandaş olarak, 
gerek Devlet olarak daha geniş bir tasarruf ça
bası göstermemiz gerekmektedir. Çünkü tıpkı 
birinci plânda olduğu gibi % 7 lik kalkınma hızı
nı geliştirebilmek için bu devre içerisinde yatı
rımların ortalama verim orantısında bir düşme 
olacağı farz edilmekte olduğundan daha geniş bir 
tasarruf çabasına, dalha geniş bir tasarruf ve ya
tırım gayreti ihtiyacı mantıki bir zaruret halin
de ortaya çıkmaktadır. Plânın ana vasıfları ara
sında diğer bir tanesi, bu plân Türkiye'nin ar
tık ilkel bir tarım ülkesi olmaktan çıkıp bir en
düstri ülkesi bünyesine geçtiğini göstermektedir. 
Binaenaleyh sanayi bu plânın hâkim sektörü du
rumunda kendisini göstermektedir. Plânın di
ğer bir özelliği dış dengeye tam mânası ile ulaşa
mamakla beraber buraya da oldukça yakın şekil
de varma amacının güdüldüğü görülmektedir. 
Sosyal gelişme alanlarında köy, şehir ilişkileri 
sosyal güvenlik ve konut yapımı alanında da çok 
önemli adımlar atıldığını plân göstermektedir. 
Şimdi bu umumi karakteristiklerini saydıktan 
sonra plânın daha teknik bâzı yönleri üzerinde 
durmak istiyorum. 

Devlet ve fert olarak tasarruf imkânlarını se
ferber etmemizi gerektiren bir plân olduğu nok
tasını hatırlatmıştım. Hakikaten bu plân döne
minde yatırımların yüzde 19,9 dan plân sonu dö
neminde % 24,3 e çıkacaktır. Bunun için özel tü* 
ketim yılda ancak % 5,1 nisbetinde artacaktır. 
Başka bir deyimle vatandaşlarımız artan gelir
lerinin çok dalha mühim bir kısmını tüketim mas
rafları için değil, fakat tasarruf maksatları için 
ayırmak mecburiyetindedirler. Bu sebepten dola
yı bu plân döneminde gayrisâfi millî hâsılamızda 
özel tüketim için kullanacağımız kaynakların nis-
beti % 68 den % 62 yo inecektir. Aynı şekilde 
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kamu tüketimi yılda kontrollü bir şekilde yük
selmek zorundadır. Nitekim % 8,8 orantısında 
kamu tüketimi, yani âmme cari masrafları arta
cak ve bu hududun ötesinde bir âmme cari masra
fı artışı plânın bilhassa sermaye terakümü gay
retleri bakımından âmme sektörünün yatırımları
nı baltalayabilecektir. Ve bu sebeple kamu tü
ketimi plân döneminde yüzde 14,1 den plânın son 
senesi olan 1972 senesinde yüzde 15,3 e çıkacak
tır. Plânın bilhassa gelişme gayretleri bakımından 
en çok ümit bağladığı, en çok dayandığı nokta, 
dayanak Türk vatandaşlarının gönüllü tasarruf
larıdır. Gönüllü tasarruflar plân döneminin ilk 
yılından, yüzde 8,9 dan yüzde 9,9 a çıkacaktır. 
Bu tasarruflarda yani vatandaşların her yıl ge
lirlerinden ayırdıkları payda her yıl % 9,2 gibi 
bir artırma meydana getirmelerini öngörmekte
dir. Plânın muvaffakiyeti bakımından bâzı ar
kadaşlarımızın da, daha evvel konuşan bâzı ha
tiplerin de belirttiği gibi bu son derece stratejik, 
son derece önemli bir noktadır. Bunun bir mik
tar iyimser, fazla ümitli bir faraziyeye dayandı
ğını iddia edenler de olmuştur. Fakat muhte
rem arkadaşlarım, Türk ekonomisi, fert başına 
düşen gelir itibariyle gelişen bir ekonomik bün
yeye doğru gittikçe yaklaşmakta olduğu için, 
munzam gelirlerinden, munzam kaynak olarak ta
sarrufa ayıracağı miktar hiç şüphe yok, Birinci 
Plân dönemine nisbetle bir miktar artacaktır. 

Bumda en mühim sefbep Türkiye'nin siyasi 
istikrara kavuşması, vatandaşa 'güven hissinin 
gelmesi ve nihayet vatandaşın gayretlerini men
fi bir gözle değil, iyi bir gözle, hahişkâr bir 
ıgözle, öömert bir gözle mütalâa eden yeni bir 
Devlet idaresi anlayışının bu memlekete yeni 
'baştan yerleşmiş bulunması bu ferdi tasarruf 
hedeflerini gerçekleştirmemize yardım eden 
<bir hâdise olacaktır. Marjinal tasarruf tema
yülünün yüzde 20 gibi ço!k yüksek bir orantıda 
mütalâa edilmiş olmasını tenkideden bâzı arka
daşlara şunu bilhassa belirtmek isterim ki, me
selâ yılda geliri Türkiye gibi 300 dolara yakla
şan bir memlekette değil, fakat 80, 90, 100 dıolâr 
civarında bulunan Hindistan'da bile bu derece
de yüksek bir marjinal ta'sarruf faraıziyesi üze
rine plân bina edilmiştir. Bu faraziyenin re
alist bir faraziye olduğu kanısındayım. Plânın 
gerçekleştirilmesinde diğer bir nokta, dış tasar
ruflardan elde edilecek kaynakların bu plân 

döneminde gittikçe düşeceğidir. Dış tasarruflar 
plân dönemi başımda % 2 iken, plân sonunda 
% 1,7 ye inecektir. Plânın bu şekilde özel sek
törden, âmme sektöründen ve dış kaynaklar
dan temin ettiği vasıtalar, plânın öngördü
ğü kalkınma hedefini gerçekleştirmek için zaru
ri olan yatırımları finanse etmeye yardım ede
cektir. Bunun için kamu gelirleri - ki kamu 
maliyesinin plânın gerçekleşmesinde oynıyacağı 
nol hakkında daha geniş olarak başka bir arka
daşım izahatta bulunacaktır plân döneminde 
kamu geliri yüzde 27,4 den yüzde 31,3 e çıka
caktır. İktisadi Devlet Teşekkülleri de bu dö
nem içerisinde, fon yaratıma bahsinde dalha ge
niş nisbette gayret göstermek mecburiyetinde
dir. İşte bu çeşitli kaynaklardan temin edile
cek fonlar sayesinde yatırımlar, plânın baş
langıç yılının 16,9 milyarından plân sonunda 
29 milyara çıkacaktır. Bunun içerisinde ö'zel 
sektör payı olarak plânın dönemi başındaki 
yüzde 46,7 den yüzde 49,3 e yükselecektir, 
özel sektör 7,(6 milyar iç, 0,6 milyar dış tasar
ruflardan temin edeceği kaynaklarla bu kal
kınma hamlesine yardım edecektir. Bâzı kimse
lerin, işçinin parasına göz diken bir plân, Dev
let eliyle fert zengin eden bir plân, sınıf çatış
malarını tahrik eden bir plân, düzeni değiştir-
miyen bir plân tarzında tamamen hissi, tama
men demagojik ve hiçbir zaman polemik havası 
içinde değil, fakat rakam mukayesesi halin
de mütalâa edilmesi gereken bir meselelerde 
zannederim ki, efkârıumumiyeye beklenen reh
berliği gösterecek şekilde plânı takdim etme
mektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, medeni bir ülkede 
gerek Devletin, gerekse çeşitli finans müessese
lerinin en mühim görevlerinden bir tanesi fon
ların transferine yardım etmektir. Bugün Tür
kiye'de bankacılığın bünyesine baktığımız tak
dirde göreceğiniz manzara şudur: Türkiye'de 
Anadolu'nun mühim bölgelerini teşkil eden taş
ra şehirlerinde, kasabalarında mevduat teşek
kül etmekte, 'bunlar sanayi bölgelerinde yatırım 
halinde bankalar tarafından kullanılmaktadır. 
Binaenaleyh Banka sisteminin en mühim fonk
siyonu memleketin çeşitli bölgeleri arasındaki 
hu fon transferini, bu fon akımını tıpkı kan da
marları gibi temin etmek vazifesidir. Aynı şe
kilde Devletin vazifesi yatırım olaibilecek fon-
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lan nereden temin ederse ortadan bulup ya
tırabileceği ajanların eline vermektir. MJodern 
Devletin en mühim görevlerimden bir tanesi 
de fon transferini kolaylaştıraıasıdır. Binaena-
lehy, Devlet eliyle fert zengin ediyorsunuz tar
zında sanki Devlet ve fert birbirinden ayrı 
iki düşman sınıfmış, birebirinde ayrı iki var-
lıkmış şeklinde tamamen polemik havasına bü
rünmüş bir tarzda bu meseleleri mütalâa etme
nin zannederim ki, bu tartışmaya .rasyonel bir 
ka'tkı mahiyetimde bir yardımı lOİmıya&aktır. 

'Muhterem, arkadaşlarım, bu plânın bir sana
yileşme plânı olduğu ve Türkiye'nin iktisadi 
kalkınmasında mühim bir değişmeye sıaıhne teş
kil edecelk bir devreyi ifade ettiğini biraz evvel 
belirtmiştim. Hakikaten çeşitli göstergelerden 
meseleyi mütalâa ettiğimiz zaman Türkiye 
iktisadi ve sosyal kalkınmasında bizden evvel 
aynı transformasyonu, aynı aşamayı, aynı in
tikal safhalarını geçmiş olan memleketlerin aş
mış bulunduğu devrelere yaikın 'birtakım teza
hüratı bu devrede göstermekteyiz. Çeşitli açı
lardan baktığınız takdirde Türkiye'nin İngilte
re'nin 1819 - 1848 yıllarında, Amerika'nın 
1868 - 1893 yıllarında, İsveç'te 1890 - 1920 yıl
larında, Japonya^da 1900 - 1920 yıllarında ve 
nihayet İtalya'da 1910 - 1930 yıllarında iktisat 
tarihçilerinin dikkatini çelken bu bünye değiş
melerinin aynen Türkiye'de ye bilhassa bu ikin
ci plân dönemi içinde kendisini gösterdiğini ifa
de eden belirtiler mevcuttur. 

Nitekim sanayi gayrisâfi millî hâsılamızdan 
1967 yılında % 26,5 oranında bir pay alırken, bu 
plân dönemi sonunda % 30,7 ye çıkmaktadır. 
Buna mukabil Türkiye, iptidai, ilkel bir tarım 
ülkesi olmaktan bu plân dönemi içinde çıkmak
tadır. Nitekim plânın başlangıç senesi olan 1967 
yılında tarım sektörü millî hâsılamıza % 30,4 
nisbetinde katgıda bulunurken, bu plânın son 
yılında % 26,6 ya çıkmaktadır. Bu da gösteri
yor ki, sanayi sektörü Türkiye'de millî hâsılaya 
en geniş nisbette veren bir sektör halinde ken
disini göstermektedir ve bizden evvel iktisadi 
kalkınmasını tamamlamış olan milletlerin, ken
di millî devrelerinde ulaşmış bulundukları, aş
mış bulundukları merhale bu plân döneminde 
aşılmaktadır. 1972 de 34 milyarlık gayrisâfi 
millî hâsıla artışının % 39 nisbetine yakın bir 
kısmı imalât sanayimden gelmektedir, imalât 
sanayii bu plân döneminde yılda % 11,1 gibi 

hızlı bir oranda artmaktadır. Bunu diğer sektör
ler taki'betmektedir. Tarım sektöründe çeşitli 
nedenlerle ve birtakım tarihî zorluklar ve tabiî 
birtakım şartların zorunluğu dolayısiyle bu ar
tış daha yavaş bir tempoda cereyan etmektedir. 
Yatırımların kompozisyonuna baktığımız zaman 
beş yıl içerisinde 110,5 milyar Tl. yatırımın 25 
milyarı imalât sanayiinde kullanılmaktadır. Bu 
yatırımların içinde sanayiin geçen plân dönemin
de kullandığı nisbet yüzde 19,6 olduğu halde bu 
yeni dönemde yüzde 22,4 gibi daha yüksek bir 
orantıya yükselmektedir. Sanayiden sonra ulaş
tırmanın da hissesi bu dönemde artmaktadır. 
Ulaştırma yatırımlarının hacmi içerisinde payı
nı yüzde 14,8 den yüzde 16 ya çıkarmaktadır. 
Bu dönemde bilhassa sanayileşmemizin ucunu 
teşkil edecek ve sınai kalkınmamızda ağırlık ve
rilen sektörler olarak şu dallar dikkatimizi çek
mektedir. Kimya sanayii, suni gübre, demir - çe
lik -metalürji, kâğıt, petrol, çimento ve lâstik 
gibi bilhassa sanayileşmemizin hızlanmasında 
çok önemli bir faktör olan aramallar sanayii bu 
devre içinde, daha geniş bir sanayi bazının âde
ta sanayiin içinde bir alt yapı mahiyetinde ol
mak üzere bu dönem içinde gerçekleştirilmekte
dir. 

Biraz evvel belirttiğim gibi, bu plân dış den
geye tam ulaşmayı hedef almış bir plân değil
dir. Fakat bu dengeye önemli nisbette yaklaş
mayı hedef tutan bir plândır. Biraz evvel belirt
tiğim gibi, dış tasarruflardan millî yatırımlar 
için beklenen pay gayrisâfi millî hâsılamızda 
% 2 den % 1,7 ye inmektedir, ithalât yılda 
%7,4 nisbetinde artmaktadır. Plân dönemi ba
şında 835 milyon dolardan, plân dönemi sonun
da bir milyar 115 milyona çıkmaktadır. Ham 
maddelerin bu ithalât bilançosu içindeki nis-
betleri ise yine biraz evvel sanayi sektöründe
ki bünye değişmesini istihdaf eden yatırımlara 
rağmen, hammaddeler ithalâtımızın plân döne
mi başında % 49 nu teşkil ettiği halde plân dö
nemi sonunda % 54 e yükselmektedir. 

İhracatımıza baktığımız zaman plân döne
minde ihracatı artırmak için daha büyük bir 
gayret sarf edildiği göze çarpmaktadır. Nitekim 
plânda ihracatımızın 510 milyon dolardan 720 
milyon dolara yükseleceği öngörülmektedir, ih
racatı artıracak kalemler bilhassa mamullerden 
beklenmektedir. Mamul malların ihracat gelir-
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lerj içindeki orantısı yüzde 17 den plân dönemi 
sonunda yüzde 27 ye yükselmektedir. Mutlak 
rakamlar olarak 91 milyon dolar tutarından 
197 milyon dolar tutarında mamul malların ih
racından gelir temin edileceği faraziyesi bu plân
da yer almıştır. Tarımsal ürünlerde de beş yılda 
yüzde 23 civarında bir yükselmenin olacağı ön
görülmektedir. Tarımsal ürünlerden elde edile
cek ihracat gelirleri plân dönemi başında 391 
milyon dolardan plân dönemi sonunda 481 mil
yon dolara çıkmaktadır. Aynı zamanda maden
ler alanından da önemli gelirler temin edileceği 
öngörülmektedir. Civa, magnezit, kalomanit, 
volfram, bakır gibi mamullerden temin edilecek 
ihracat gelirleri 28 milyon dolardan 42 milyon 
dolara varmaktadır. Mamullerimiz içerisinde yi
ne biraz evvel orantısını verdiğim, mutlak ra
kamlarını verdiğim mamuller içinde artacağı 
öngörülen mallan şöyle özetle gözden geçirile
cek olunursa şunlar dikkatimizi çeker : Bunlar, 
gıda ürünleri, dokuma, konfeksiyon, deri, köse
le mamulleri kimyevi maddeler, demir, çelik, 
metalürji, orman ürünleri ve bâzı makinalar, 
imalât ve elektrik araçları bu dönem içinde ih
raç malı olarak yer alacak mallar arasında gö
rülmektedir. İhracatımızın gösterdiği bu geliş
meye paralel ve ondan dalha hızlı bir oranda ar
tacağı öngörülen kalemlerden bir tanesi de gö-
rünmiyenler kalemidir. Türkiye'ye gelen turist
lerin plân dönemi başındaki 470 000 kişiden 
1 500 000 ne yükseleceği ve bırakacakları gelir
lerin de 25 milyon dolardan 135 OOO 000 dolara 
yükseleceği öngörülmektedir. Bilhassa işçi dö
vizlerinde de önemli artışlar beklenmektedir. 
130 milyon dolardan 170 milyon dolara çıkacağı 
talimin edilmektedir. Borç ödemelerinde 43 mil
yon dolardan &6 milyon dolara ödeme dengemi
zin masraf kısmında yer alan bir kalemin yük
selme trendi tahmin edilmektedir. Keza kâr had
leri transferinde de dönem başındaki 23 milyon 
dolardan dönem sonunda 40 milyon dolara kâr 
transferi olacağı öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; plânın sistematik tet
kiki, tahlili ve tefsir edilmesini ifade eden bu 
kısa mâruzâtımdan sonra bilhassa plânın sosyal 
kalkınma alanındaki Türkiye'ye getireceği yeni
liklere dikkati çekmek isterim. Sosyal kalkınma 
alanındaki plânın rakamları, plânın tahlilleri, 
plânın felsefesi, plânın düşünce tarzı hakikaten 
rasyonel bir şekilde ama işi demogojiye ve bir

takım polemik edebiyatına sürüklemeden mü
talâa edildiği takdirde, Türkiye'de bugün bile
nin, bilmiyenin, ezbere dönen birtakım lâfların, 
da'ha realist, daha rasyonel, ne söylendiğini an-
lıyan insanlar arasında geçen mükâleme şeklin
de Türk Milletine yön verecek, bir şekilde mü
nakaşa yolu açması imkânı mevcuttur. Türki
ye'de sosyal adalet lâfı en çok tedavül eden 
sözler arasındadır. Gelir dağılımında eşitsizlik 
sözü de keza üzerinde çok durulan meseleler 
arasındadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plân dönemin
de sosyal, alanda yapılmak istenen işleri gerçek
ten sistemli bir şekilde, mantıkî bir şekilde ve 
Türkiye'nin gerçeklerine dayanarak ele aldığı
mız takdirde bu meselelerde birbirimizi anlama
mız imkânları mevcuttur. Sırf misal vermek için 
birkaç meseleyi gözlerinizin önüne sermek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal plânlama ala
nında öngörülen mazideki gelişmeleri gözden ge
çiren ve önümüzdeki beş yıl içinde alınacak me
safenin vüsati ve gidilecek istikametleri üzerin
de izahat veren plânın çeşitli kalemleri gözden 
geçirilirse şu noktalar bilhassa göze çarpıyor : 
Tarım dışındaki alanlarda çalışanların adedi 
süratle artmaktadır. İstihdam yükselmektedir. 
Şehirleşme - ki şehirleşme medenileşmenin, batı
lılaşmanın ve sosyal değişmenin en mühim par
çalarından bir tanesidir - şehirleşmenin bir hız 
kazandığı bir momentum kazandığı görülmekte
dir. Okur - yazarlık nisbetindeki artış hakikaten 
bu plân döneminde büyük bir hız kazanmakta
dır ve Türkiye'de ilkokula gitmiyen öğrenci bu 
nlâıı döneminde sona ermektedir. 1971 yılı içinde 
çocuklarımızın yüzde yüzü okula gider hale gir
mektedir. Basın alanında, radyo alanında, kitap 
neşriyatı alanında, gazete ve dergilerin neşriyatı 
alanında, kütüphane adedi eri alanında hulâsa 
sosyal değişmenin, sosyal gelişmenin en mühim 
vasıtalarını teşkil eden çeşitli göstergeler ele 
alındığı takdirde bu plân döneminde Türkiye'
nin sosyal bünyesinin muazzam bir hareketliliğe 
kavuşacağını gösteren rakamlar hakikaten üze
rinde dikkatle durulacak rakamlardır. Sosyal de
ğişmeyi, gelişmeyi, medenileşmeyi, batılılaşma
yı, sosyal adalete ulaşmayı, bu saydığım göster
gelerin dışında, bu saydığım alanların dışında 
mütalâa etmenin mânası yoktur. Bunlar havada 
dolaşan kendi başlarına varlıkları olan birtakım 
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kavramlar değildir. Bunlar bir milletin hayatı
nın çeşitli yönlerini aksettiren terkip ifadeler
dir. Sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler, sen
dikalaşmanın hızlanması, işçilerin her yıl artan 
millî gelirden kendilerine düşen paydan daha 
fazla şekilde almalarına imkân veren kolektif 
pazarlık usullerinin yaygınlaşması reel gelirleri
nin artışı, köy bünyesindeki değişmeler, traktör 
adedindeki artışlar, gübre kullanımındaki Türk 
köylüsünün muazzam gayreti zirai ilâçların 
son yılüard'aiki kaüflaıuma vüsati ve nihayet bu kür
süden bâzı arkadaşların plânı iyice tetkik etme
den ve plânlı kalkınmayla sosyal değişmeyi na
sıl tahrik etmek istediğimizi tam mânasiyle ta-
kibetmeden uluorta yapmış olduğu «Doğu mem
leketleri kalkınamıyor, Doğu memleketleri geri 
kalıyor» tarzındaki iddialarının da plândaki ra
kamlar, plândaki müspet veriler karşısında hiç
bir anlamı yoktur. Biraz sonra bu husustaki plâ
nın rakamlarını sizlere, canınızı sıkmazsam, eğer 
zamanınızı daha fazla almazsam birer birer oku
mak istiyorum ki, bu meselelerdeki ezberci tar
tışmanın artık bir sonu gelmeli ve ne dediğimizi 
birbirimize anlatacak şekilde aynı dille konuş
maya başlamamız her halde favdalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın istihdam he
deflerine baktığımız zaman İkinci Beş Yıllık 
Plân Döneminde 2 312 000 insana bu plân iş te
min edecektir. 1955 - 1962 yılında ancak Türk 
ekonomisinde bir milyon insana iş temin edile
bilmiştir. 19G2 - 1967 birinci plân döneminde 
istihdam yaratma gücü plânın 1 215 000 insan
dan ibaret idi. Bu plân döneminde bu bütün 
ezbere yaptığımız, havada yaptığımız sosyal 
yönleri, plânın tutuculuğu ve saire gibi daha 
ziyade demagojik ve poHemik havası içindeki 
'tartışmaların d'aiha raisyon'el birtakım tu/tamalk-
lıarı olması için bu rakamları zikrediyorum. 
'Türkiye''de bu Plân döneminde işsiızlik azailm'alk-
tadır. arkadaşlar. Tarım dışı işsizlik % 9,5 tan 
% 8,2 ye inmektedir. Tarımdaki gizli işsizlik: ise 
% 9,9 dan % 1,1 e inmeıktedir. İş Kanunu kap
samı Türkiye'de son yı larda takibeden trendi 
;bu devrede de talkifhede<c ektir. Nitekıiım 1937 de 
ancalk 180 bin kişiyi kapsatmış olan İş Kanunu 
1965 te 1 100 000 kişiyi kapsamıştır. Sendikalı 
sayıısı artmakta devam edecektir ve netekim son 
yıllarda sendikalaşma, Türk deımıofcmısisinin en 
fazla iftihar edeceği hareketlerden birisi haline 
gelmiştir. 1955 yılında 190 000 olan sendikalı sa

yısı 1964 te 339 000 olmuş, asgari ücretler bü
tün bunlar, bütün bu izah ettiğim şeyler Plânda 
sosyal .adaTet hedeflerine doğru nasil yön aldığı 
ve bu meseleleri havada değil yerde, Türk va
tandaşının hayatına tesir edecek allanlarda ne 
gibi hâdiselerin, ne gibi gelişım'en'in meydana 
geldiğini anlatmlaik için Plânın sosyal hedefler 
'bahsindeki bu rakamlarını zikrediyorum. Tür
kiye'de sosyal adaletin en mühim vaısıtalarınd'an 
'b'ir tanesi hiç şüphesiz fırsat eşitliği dediğimiz 
ftemdl hâdiseyi meydana getiren okur - yazarlık, 
okulla gitme Ve okul göreibiTme imkânlarıdır. 
Okur - yazar oranı Türkiye'de 1930 nenesinden 
196'5 senesıkıe kadar % 19 dan % 48 e yüksel
miştir. Biraz evvel de zikretmiş olduğum gibi, 
illko'kul çağındaki çjocükliar Plân dönemli başın
da % 90 ı okula giddbiidikTeri hâlde 1971 den 
itibaren % 100 ü gidebilecek duruluda olacak
lardır. Türkiye'de .sosyal mobilite, sosyal scy-
yaliyet Türk vatandaşının birlblirinden haber
dar olması, Türk vatandaşmın birbirine mâ
nevi yaıklaşimaısını temin eden vasıltalarda'ki ge
lişimle yine Plânın siosyial politika alanındaki bir-
Jtalkım rakamlarından zikredeceğim şu hâdiseler 
muvacehesinde nasıl bir vüsat kazanmıştır, daha 
iyi bir filkir edinmek imkânı (olacaktır. 19*63 yı
lında Türkiye'de blasılan kitapların sayısı 
11 000 000 u bulmuştur. Basilıan eserler 1963 te 
3 440, 1966 yılında ise, 6 100 dür. Bu bize Tür
kiye'deki mânevi geiMışmenin vüsati hakiki nda 
ıen susturucu, en 'kötümserleri dahi düşünm'ey'e 
sevlk edici, önelmli bir göstergedir. Bugün Millî 
Kü'tüphaneımizde Türk vatandaşının teraküm et
miş, medeni ve beşeri bilgileri kolaylikla elde 
edelbi'Dmesini de temin edecek olan Millî Kü-
tüpanemizde 600 000 eserin mevcut bulunduğu 
bu Plânda yazıl'maktadır. 

Memleketin çeşitli bölgelerinde büyük kütüp
haneler dışında birçok halk kütüphaneleri kurul
muş, plâna göre 208 halk kütüphanesi, 179 çocuk 
kütüphanesi ve 160 tane de evlere ödünç kitap 
veren servisler teessüs etmiştir. 1965 senesinde 
müzelere gidenler 3 000 000 u bulmuştur. Ya
yınlanan gazete adedi 1962 senesinde 1 653 tür. 
Bütün bu hâdiseler Türkiye'nin bünyesinde, Türk 
insanının idrakine, kafasına, vicdanına tesir eden, 
ana kanallarda ne muazzam bir gelişmenin, ha
reketlenmenin mevcut bulunduğunu gösteren ve 
bu meseleleri münakaşa ederken her şeyden evvel 
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en objektif kıstaslar olarak üzerinde hassasiyetle 
durmamız gereken bir meseledir. Türkiye'de 
sosyal sigortalar sistemi genişlemektedir. Yine 
plânın birtakım karamsarların, Türkiye'de bir
takım «bittik, öldük, mahvolduk, istikbalimiz ka
ranlık» diye âdeta bir felâket tellalı gibi etrafta 
dolaşan insanların görmeleri gereken bâzı objek
tif hâdiselere temas etmek için bu istatistikleri 
bilhassa zikrediyorum. Türkiye'de sosyal sigor
talar alanı genişlemektedir. Rakamlarımıza, ista
tistiklerimize göre, 1960 da 2 437 000 ücretlinin 
% 38 i sosyal sigortalar alanına girmiştir. 1965 te 
ise yani aradan geçen beş sene içinde "bu nisbet 
3 milyon küsur ücretlinin % 50 ye yakın bir kıs
mının sosyal sigortalar sistemi tarafından kav
randığını göstermektedir. İşte sosyal adaletin, 
işte sosyal emniyetin, işte sosyal dengenin Tür
kiye'de hangi tempoda yürüdüğünü göstermek 
bakımından birtakım karamsarların ve felâket 
tellâllarının konuşmadan evvel şu plândaki şu 
rakamların ifade ettiği mâna üzerinde biraz du
rarak düşünmeleri için şu işaretlerin bizi her 
halde çok düşündürücü olması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, şehir bölgelerinde ve 
endüstri alanlarında gördüğümüz bu değişme tem
posuna köy bölgelerinde de aynen Taslamaktayız. 

Nitekim, Türkiye'de traktör adedi son yıl
larda büyük bir artış hızı göstermiştir. 1965 yı
lında 55 bin traktör, Türkiye'de topraklarımı
zın % 20 sine yakın bir kısmını sürmeye baş
lamıştır. Bu rakam bundan 10 - 15 sene evvel 
çak cüzi, çok müıtevazi idi. Türkiye'de Türk 
köylüsünün asırlık uykusundan uyandığı ve 
medeni imkânlara dört elle nasıl yapıştığını 
gösteren şu rakamları bilhassa zikretmek iste
rim. 1948 - 1951 yıllarında hektar başına Tür
kiye'de suni gübre kullanımak 0,14 kg. idi. Ya
ni 140 gramdı, hektar başına. 

1965 te ise, bu 8 600 grama yükselmiştir. 
60 küsurdan fazla bir artış kendini göstermiş
t i r ki, Aynı şekilde tarım mücadelesi de bu 
orantıda olmamakla beraber son derece şayanı 
dikkat bir tırmanış göstermektedir. Keza Türk 
köyü, eskisi gibi dünyanın diğer ülkelerinden, 
diğer diyarlarından izole edilmiş, tecrıidedilmiş, 
kendi içine dönük bir hayat yaşıyan bir toplum 
düzeni olmaktan çıkmıştır. Yine plânımızda 
1946 yılında köylerde ancak 24 000 radyo bu
lunduğu halde 1960 da bunun 210 000 e yük
seldiği ve 1966 daki 2,5 milyonu aşan radyo

nun hemen hemen yarısına yakın bir kısmının 
köylerde bulunduğu söylenmektedir. Binaena
leyh, Türk köyü dünyanın ve cihanın, memle
ketin diğer bölgeleri ile irtibat haline girmiş 
ve bütün memleket içindeki hareketlenmeye ka
tılmaya hazır bir millet olarak, bir vatandaş 
kütlesi olarak hazır duruma girmiştir. Bâzı ar
kadaşlarım, son yıllarda, Doğu bölgelerinin ih
mal edildiği ve bu bölgelere yatırımların ve sos
yal hizmetlerin gereği kadar götürülmediği yo
lunda - zannederim yine rakamlara ve verilere 
dayanmıyan - birtakım şikâyetlerde bulundu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, yine plânın sosyal 
bölümünde Doğu illerinde toplam yatırımların 
yüzdesinin plân başındaki % 11 den plân döne
mi sonunda % 23 € çıktığını plân rakamları 
göstermektedir. Aynı şekilde sosyal hizmetler
deki genişlemeye bir endikatör, bir gösterge 
olarak bir doktora düşen hasta adedini veya va
tandaş adedini gösterge olarak mütalâa edersek 
1960 da Doğu bölgelerinde 11 000 küsur vatan
daşa bir doktor düştüğü halde sosyal hizmetle
rin az gelişmiş bölgelere götürülmesi sayesinde 
bu orantı 1965 yılında 7 700 kişiye düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlar; medenileşmenin, batı
lılaşmanın herşey den evvel şehirleşme mânası
na geldiğini bilhassa belirtmiştik. Hakikaten son 
yıllarda ve bilhassa içinde bulunacağımız, içine 
gireceğimiz ikinci plân döneminde şehirleşme 
hamlesi büyük bir hız kazanacaktır. Nitekim 
etimolojik mânasiyle medenileşme, şehirleşme 
demektir. Şehirleşmenin gerek iktisadi kalkınma 
bakımından birtakım dış ekonomiler temin et
mesi, iktisadi kalkınma zihniyetini tevlideden, 
bir toplum düzenini teşkil etme ve sanayileşme
nin, çeşitli alanlardaki modern istihsal faaliyet
lerini organize etmenin, ancak şehir bölgelerin
de mümlkünolabilmesi, bu bakımdan Türkiye'nin 
sosyal bünyesinde ne kadar büyük bir hareketli
liğin meydana geldiğini göstermesi bakımından 
çok dikkate değer bir olaydır. 1927 de 10 bin
den fazla yukarı şehirlerde oturanlar nüfusun 
% 16,4 iken, bu 1950 de % 18 e çıkmış, fakat 
bundan sonra hızlanan şehirleşme 1960 da % 26 
ya ve nihayet 1965 te % 30 a ulaşmıştır. Şehir
leşme orantısında önümüzdeki devreler içinde 
geçmiş devrelerdeki % 5 ve % 6 civarındaki 
orantının üzerinde bir gelişme olacağı öngörül-
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mektedir ve bunun % 6, % -7 civarında olacağı 
tahmin edilmektedir. Yine Türkiye'de sosyal 
dengenin kalkınma hamlelerimizde şuurlu sos
yal gelişme politikamızda nasıl bir gerçekleşme 
yolunda olduğunu gösteren diğer bir gösterge 
olarak şu hususu belirtmek isterim. Keza plânın 
sosyal bölümünden alınmış bir rakamdır bu. 

Türkiye'nin şehirleşmiş bölgeleri daha ziyade 
Ege ve Marmara bölgeleridir. Buralarda beş yıl
da şehirleşme oranı % 8 olduğu halde, Doğu 
bölgelerinde şehirleşme oranı % 25 e yüksel
miştir. Bu da gösteriyor ki, Türk cemiyetinde, 
Türk toplum bünyesinde birtakım dahilî, den-
geleştirici mekanizmalar Türkiye'de bölgeler 
arasındaki sosyal ve ortam farklarını ortadan 
kaldıracak şekilde harekete geçmiştir.. Batı böl
gelerindeki bu şehirleşme temposundaki yavaş
lamaya mukabil Doğu şehirleşme bölgelerindeki 
hızlanma bunun en veciz ifadesi olarak mütalâa 
edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, önümüzdeki plân 
döneminde şehirleşme hiç şüphesiz teşekkül 
eden yeni ailelerin şehir bölgelerine yerleşmeye 
gelen Türk vatandaşlarının konut ihtiyaçların
da büyük artışı tahrik edecektir. Normal konut 
1956 - 1967 arasında bir milyondan, bir milyon 
650 bine çıkmış, gecekondular ise 50 000 den 
450 000 e yükselmişti/r. Oda başına 195(5, te 
2,17 kişi düşerken, 196(5 te gerek normal konut
ların, gerekse ucuz mesken talebini tatmin eden 
gecekondularım yapımındaki bir süratlenme 
neticesinde bu orantı 2,05 e inmiştir. Fakat bu
na rağmen, Türkiye'de konut prioblemi önümüz
deki dönemde de tam mânasiyle tatminkâr bir 
şekilde halledilmekten uzaktır. Bununla bera
ber 1968 - 1972 döneminde 900 000 den fazla 
konut yapılacaktır.. 10 000 den fazla nüfuslu 
şehirlerde nüfus, bu dönem içerisinde 11 mil
yondan 14 küsur milyona çıkacaktır. Bu 757 000 
ünite kadar bir munzam konut talebini mey
dana getirecektir ve 900 000 ünite olarak inşa 
edilecek konutların' mütelbâki bir kısmı yenile
me, düzeltme ve gecekondu tasfiyesi giibi mak
satlar için kullanılacaktır. Konut yatıınmlamna 
bu dönemde şehirleşmenin mühim bir veçhesi
ni teşkil ettiği için bu dönemde 20 milyar lira 
'harcanacak ve bu suretle gayrisıâfi millî hâsıla
mızın 1963 den bu yana takriben yüzde üç, yüz
de 4 civarında bir kısmımı işgal eden bir payını 

konut yatırımlarına tahsis etmek mecburiyetin
le kalacağız. 

Muhterem arkadaşlar, bu istatistikleri köy
lerde gerek istihsal teknolojisinde, gerek eği
tim, haberleşme, ulaştırma alanında, gerekse 
sosyal hizmetler alanında köy yolları, sular 
v.s. de plânımızda verilmiş bulunan bu rakam
ları şunun için zikretmekteyim; Türkiye'de önü
müzdeki 5 yıl içerisinde sarf edeceğimiz 110 
milyon dolar sanki bir yere gömülecektir, bun
dan hiçbir Türk Vatandaşı istifade edemiye-
cek, bundan köylü, şeıhirli, bundan işçi, memur 
v.s. gibi kalabalık kütleler hiçbir şekilde fay-
dalana'mıyacak, bunun etkisi altında ağırlığın
dan kalmıyacaktır gibi hava yaratılmak isten
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, size bütün ayrıntı-
lariyle, bütün teknik teferruatiyle, rakamlarla 
plânda verilmiş tahlile, araştırmaya müstenit ve 
müatenidatı olan şu rakamları vermek suretiyle bu 
yaratılmak istenen efsanenin temelsizliğini, çürük
lüğünü, hiçbir rasyonel temele dayanmadığını 
göstermek için ve bu arkadaşları biraız ne söy
lediklerini kulaklarının işitmesini rica mâna
sında bu teknik teferruata girmiş bulunmak
tayım. Hakikaten plân dürüst bir vesikadır. 
Plân, Türkiye'de her şeyin en mükemmel bir şe
kilde olduğu, bittiği sonuncumu çıkarmamıza 
imkân verecek bir vesika niteliğinde değildir, 
Gayet dürüst bir şekilde Türkiye'de neler ak
samaktadır; Plân içerisinde bunları görürsü
nüz. Fakat plân içerisinde aynı zamanda Türk 
Milletinin önümüzdeki beş yıl içerisinde ne mu
azzam bir kalkınma çabasına hazırlanmakta ol
duğunu, bunun hangi temellere dayandığını ve 
Pıuınun hangi istikametlere doğru gitmekte ol
duğunu gösteren ve bunların delillerini veren 
ve hakikaten iktidara veya muhalefete menısuib-
olalım, hangi fikir seviyesinde bulunursak bu
lunalım, hangi doktrine saıbibolurtsak olalım, 
mutlaka titiz ve ciddî bir şekilde incelememiz 
gereken bir millî doküman mahiyetinde bulun
duğunu belirtmek için bu geniş tafsilâta girmiş 
•bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başında 
bu plânın bize karamsarlıktan uızaklaşmak, 
istikbale iyimser gözlerle bakmak ve Türk Mil
letinin kalkınma yolundaki 'gayretlerine karşı 
güven hissi içinde gönüllerimizde bir inançla 
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dolu 'olmamız icabettiğini belirten şu sözlerden 
sonıra gayet talbiîdir ki, plânın, üzerinde durul
ması gereken plânm eğer dikkat edilmezse eğe.r 
/tedlbir alınmazsa eğer gereken uygulama 
tedbirleri mahiyetindeki müşahhas Ibirta-
Ikım •alanlarda faaliyetler (gösterilmişse plâ
nın bu kadar ümit beslediğimiz, bu ka
dar güven veren bu millî vesikamın bâzı alan
larda bizi hayat kırıklığına uğratması ihtimal
leri de gayet tabiî vardır. Bu bakımdan muva
zeneyi temin etmek ve aynı zamanda plânda 
üzerimde hassasiyetle durulması gereiken yönle
rin neler olabileceğine işaret etmek için birkaç 
no'kta üzerinde de durmamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, genel izahatımda ve 
sistematik tahlilimde de belirtmeye çalıştığım 
gibi, plânın başarılı olması herşeyden evvel 
Türk: Vatandaşının istihsale millî kalkınmaya 
katılmak: çabasının, anzuısunun kamçılanmasına 
bağlıdır. Plânın muvaffakiyetinin en büyük te
meli, kanaatimce burada kendisini göstermek
tedir. Türkiye'de siyasi istikrarı muhafaza, etti
ğimiz takdirde, Türkiye'yi siyasi anarşiye götü
rebilecek kardeş kavgası peşrevini yapacak şe
kilde ; «sen slömümilcüısün, sen satılmışsın, sen 
yabancıların .adamısın, sen sömürücülerin ada
mısın, sen memlekete ihanet ediyorsun, sen 
memleketi batırıyorsuın» tarzında ölçüsüz, hiç
bir zaman rasyonel bir münkaşa yolu içerisin
de değil, fakat, sinirleri gerecek ve Türkiye'de 
siyasi huzuru ortadan kaldıracak bir anarşi dü
zenine Türk Milletini ittiğimiz takdirde plân ne 
kadar mükemmel bir vesika olursa olsun, plâ
nın dayanağını teşkil eden, temel sütunu ma
hiyetinde olan bu falktörü zedelemiş oluruz. 
»Bundan, gerek iktidar, gerek muhalefete men
sup kimseler olaralk, mutlaka kaçınmamız lâ
zımdır. Türkiye'de, benden evvel konuşan sa
yın meslekdaşımın, Güven Partisi lideri arka
daşımın söylediği gibi birbirimizin dilini anla
maya mecburuz arkadaşlar. 

Demokrasi bir tartışma rejimidir, bir müna
zara rejimidir. Bunun içerisinde birbirimize hak 
vereceğimiz bir müşterek zemin üzerinde buluş
mamız gereken noktalar olacaktır. Fakat hâdisele
rin yorumunda, alternatiflerin tercihinde nüan
sın seçiminde hiç şüphe yok aramızda ayrılıklar 
olacaktır. Fakat bir taraftan sınıf mücadelesini, 
sınıf kavgasını, «sen beni sömürüyorsun, şu böl

ge öteki bölgeyi sömürüyor, şu millet bu milleti 
sömürüyor, şu fert öteki vatandaşı sömürüyor» 
tarzındaki genişletilmiş bir sömürü edebiyatı, 
Türk Milletini biribirine düşürdüğünüz takdirde, 
bu memlekette yalnız plânın temel faraziyesi 
olan vatandaşı kalkınmaya tahrik, vatandaşı kal
kınmaya teşvik gayretini baltalamakla kalmaz
sınız, Türkiye'de medeni düzenin bütün dayanak
larını, bütün istinatgahlarını ortadan kaldırmış 
olursunuz. Binaenaleyh, üzerinde hassasiyetle 
durmamız gereken nokta, plânın temel farazi
yelerinden birisi olan vatandaşların daha geniş 
nisbette istikballerinden emin olarak yatırım ve 
tasarruf gayretlerine geçebilmeleri için, Türki
ye'de siyasi barışı, sulhu ve düzeni müştereken, 
elbirliği ile tutmak birinci hedefimiz olmalıdır. 

Özel tüketim ve âmme tüketiminin kontrolü 
bu temel faraziyenin gerisinde, plânın kalkınma 
modelinin mantıki icabı, sonucu icabı özel tüke
tim ve âmme tüketiminin hesaplarının kontrolü 
üzerinde yalnız vatandaşlar olarak değil, fakat 
bizzat Meclis üyeleri olarak, Parlâmento üyeleri 
olarak hassasiyetle durmamız gereken bir nokta
dır. Bunun bâzı mantıki sonuçlarına kısaca işa
ret etmek isterim. Cari masrafları artırıcı her 
teklif plânı sabote edecek bir adım olarak müta
lâa edilmelidir. Tâ kij plân içerisinde öngörülen 
yıllık cari masrafı artırma limiti içerisinde bu
lunalım. Keza Türkiye'de ücretleri ve gelirleri, 
istihlâk harcamalarımızı hudutsuz bir şekilde ge-
nişletmiye imkân evrecek bir oranda artırmak 
plânın zaruri kıldığı rasyonel bir gelir ve ücret 
politikasını uygulayamamak plânın başarısızlığı
na müncer olacak hâdiselerden biri olarak müta
lâa edilmelidir. Keza iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin fon yaratma gayretlerini baltalıyan her 
türlü idari ve siyasi tasarruf plânm ilkelerinin 
gerçekleşmesini önliyecek bir unsur olarak mü
talâa edilmelidir. 

Vatandaş tasarruflarının mobilize edilmesi, 
seferber edilebilmesi istihsale ve yatırıma tevcih 
edilebilmesi bir nazari dokümanda kolaylıkla söy
lenebilecek şekilde gerçekleşecek bir hedef değil
dir. Bunun için gereken nokta kurumsal hazır
lıkların yapılmasıdır. Bu plân terimi ile ensti-
tüsyonel kuruluşların hazırlanması lâzımdır. Ez
cümle sermaye piyasası gibi büyük gayretler, bü
yük eğitici faaliyetleri gerektiren birtakım ens-
titüsyonel kuruluşların meydana getirilmesi lâ
zımdır. Geçmiş hâdiseler göstermiştir ki, Türki-
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ye'nin kalkınmasını önliyen, kısıtlayan, yavaş
latan en mühim dar boğaz, Türkiye'nin dış ti
caret dar boğazıdır. Son 20 yıllık kalkınma ta
rihimizde Türkiye'nin ihracatının kalkınma ham
lemize paralel olarak geliştinlememesi " kalkın
mamızı baltalıyan ve bir türlü halline muvaffak 
olamadığımız. en mühim mesele olarak el'an kar
şımızda durmaktadır. 

Plânın öngördüğü % 7 küsurluk yıllık ihra
cat artışını biz yeterli görmemekteyiz. Yatırım
ları önliyen en büyük darboğazın döviz olduğu
na işaret ettiğim zaman ve bu yatırım maddeleri
ni rasyonel bir şekilde, rasyonel ve iktisadi önce
lik dizisi içerisinde gerçekleştirebilmek" için dış 
ticaretimize ve döviz kontrol sistemimize, iç malî 
müesseselerimize, münasebetlerimize koymuş ol
duğumuz çeşitli tahditler liberasyon usulünden 
uzaklaşmayı tevlideden temayüller bu kalkınma 
hamlesi bakımından üzerinde önemle durulacak 
noktaları teşkil etmektedir. Hakikaten Türkiye'
nin kalkınmasında en mühim darboğaz olarak 
ihracatın bulunduğuna işaret ettim, ihracatımız 
millî gelirimizdeki reel kalkınma hızını takibeden 
bir tempoya paralel gelişme hızı içinde cereyan 
etmemiştir. 1959 yılında gayrisâfi millî hâsılamı
zın % 7,1 ini ihracata verebildiğimiz halde bu nis-
bet 1965 te mutlak rakamlarla ihracatta artış ol
masına rağmen bu nisbet düşmüş ve % 5, 1 e in
miştir. 

1955 - 1965 yılları arasında ihracatımızdaki 
ırtış % 45 olduğu halde bu derece yavaş artan 
çok az ülke mevcuttur. Az gelişmiş memleketler. 
bile bu devre içinde % 70 in üstünde bir ihraca
tı geliştirme kampanyasına geçmişler ve bunda 
muvaffak olmuşlardır. Hakikaten birçok ülkeler 
Yunanistan, israil, Yugoslavya, Meksika, Kore, 
Milliyetçi Çin ve saire gibi birçok ülkeler bu 
devirler içerisinde hiçbir zaman Türkiye'den 
farklı bir tabiî imkânla teçhiz edilmedikleri 
halde bu dönem içerisinde ihracatlarını. bu ül
kelerin birçoğu iki misline, üç misline, hattâ 
dört misline çıkaran ülkeler mevcuttur arka
daşlar. Binaenaleyh önümüzdeki dönemde ihra
catın geliştirilmesi Türkiye'de uzun vadeli ik
tisadi kalkınmanın en mühim düğüm noktasını 
teşkil edecektir. Ben o kanaatteyim ki ve bu 
kanaatimde birçok yerli, yabancı uzmanlarla 
hemfikir olduğumu söyliyebilirim, Türkiye'de 
bu meseleyi hallettiğiniz takdirde Türkiye'nin 
kalkınma hızının % 7 nin üstüne çıkabileceği

ne ben kaaniim. Bütün temennim, önümüzdeki 
dönemde büyük bir ihracat kalkınmasına geçe
rek, ihracatı geliştirme kampanyasına geçerek, 
Türk iktisadi kalkınmasının en mühim dar bo
ğazını geçerek, Türkiye'nin iktisadi kalkınma
sının en mühim dar boğazını halletmiş olarak, 
Türk siyasi ve iktisadi tarihine gayretimizi 
tescil etmemiz lâzımdır. Hakikaten bunu yapa
bildiğimiz takdirde Türkiye'nin de hür dünya ül
kelerinde misallerine raslandığı şekilde çok da
ha hızlı kalkınan memleketler araşma girme
miz için hiçbir sebebolmıyacaktır. Bu takdirde 
Türkiye'nin yalnız % 7 kalkınması değil, % 9, 
% 10, % 12 hattâ Japonya ve italya gibi bâzı 
senelerde % 14 nisbetinde kalkınma imkânla
rına sahibolabileceği kanaatindeyim. Türkiye'de 
geçmiş devirlerde meydana getirilmiş olan alt 
yapılar ve sosyal bünyemizde, toplumumuzun 
bünyesinde meydana gelen değişmeler Türkiye'
nin kalkınmasının hızlanması için elimize mü
sait bir ortamın geçtiğini bize ihtar etmektedir. 
Bâzı uzmanlar Türkiye'de bugün yapılmakta 
olan, başarılmakta olan % 6 lık ve % 7 lik kal
kınma hızının ekonominin ancak % 40, % 50 si
ni teşkil eden sektörler ve insan, beşerî kaynak
lar tarafından elde edildiğini iddia etmektedir
ler ki, bunda hakikat payı yok değildir. Bu 
kalkınma bazını genişlettiğimiz takdirde ve ni
hayet dar boğazları bilhassa ihracat gibi, döviz 
hazırlığı gibi imkânları genişlettiğimiz takdir
de Türkiye'de büyük bir kalkınma potansiyeli
nin mevcut bulunduğuna biz kaani bulunmak
tayız. Bütün temennimiz bu plân içinde kalkın
mamızı yavaşlatan, tutan öbür taraftan kalkın
mamızı hızlandıran bütün âmil ve esas faktör
leri dengeli bir şekilde, hayale kapılmadan, 
nejimizme kapılmadan aşırı iyimserliğe kapıl
madan, ayaklarımızı yerden kesmeden iyi bir şe
kilde muvazenelendirdiğimiz takdirde, Türki
ye'nin kalkınmasında büyük mesafeler kazana
cağımıza kaaniim. 

Plân hususunda, plânın çeşitli sektör ve yön
leri üzerinde Adalet Partisi adına daha başka 
arkadaşlar da konuşacaklar ve munzam müta
lâalar ve görüşler ileri süreceklerdir. Diğer par
tilerin görüşleri üzerinde bu konuşmamda uzun 
boylu durmadım. Bu konuşmaları daha derinli
ğine tetkik ettikten sonra, konuşmaların sonu
na doğru, hiç olmazsa birbirimizin ne dediğini 
anlamak ve müşterek bir dil konuşmaya doğru 
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Parlâmentoda plân münasebetiyle kantitatif dü
şünmeyi, kemmî düşünmeyi, riyazi düşünmeyi 
bize hatırlatan bir belge vesilesiyle bu hususta 
bâzı munzam mütalâalar ileri sürmek icabeder-
se tekrar huzurunuza çıkacağım. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim efendim. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Söz sırası Türkiye îşçi Partisi 

Grupunundur. 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Sa-

dun Aren, buyurunuz efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADŞNA SADUN AREN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; İkinci Beş Yıllık Plân üzerimde yapılan bu 
tartışmalar, çeşitli partilerin iktisadi konular
da görüşlerini ortaya koymalarına bunlarla il
gili bâzı meselelere açıklık getirmesi bakımın
dan da faydalı olmaktadır. Bunun için, ben de 
sözlerime bâzı genel meselelere değinerek baş-
lıyacağım. Fakat hiç şüphesiz, bunlar elimiz
deki plânla bağlantılı olacaklardır. Kalkınma, 
hele az gelişmiş memleketlerin kalkınması çe
şitli memleket meselelerinin içinde çözümlene
ceği bir oluşumdur. Bundan ötürüdür ki, ikti
sadi kalkınma zamanımızın en önemli olayıdır 
ve Devletin başlıca görevidir. Az gelişmiş 
memleketlerde meseleleri tek tefk halletmek 
•mümkün değildir. Bundan ötürüdür M, Dev
let mekanizması iktisadi kalkınmayı ve bu kal
kınma içinde tek tek meseleleri çözmeyi kendi
sine bir görev olarak almıştır. Bilindiği gübi 
İkinci Dünya Harbine kadar, hiç değilse Bi
rinci Dünya Hartoine kadar iktisadi kalkınma 
ne hükümetleri hele ne de parlâmentoları hiç 
ilgilendirmezdi. Memleketimizi nasıl kalkındı-
rırız diye bir tartışma parlâmentolarda geç
mezdi. Bu meselâ Türkiye'de Birinci Dünya 
ıSavaşından sonra fakat diğer geri kalmış mem
leketlerde ancak İkinci Dünya Savaşından son
ra parlâmemıto ve hükümetlere mal olmuştur. 

Eskiden iktisadi kalkınma, müteşebbis de
nen bir sınıf tarafından yürütüldü. Bundan 
ötürü dünkü, devlet ve parlâmentolar iktisadi 
kalkınmayı kendilerine bir görev olarak alma
mışlardı. Bütün yapılan şey bu müteşebbis sı
nıfı desteklemekten ibaretti. Meselâ, sömür
geler feshedilir ve oraların halkı bu müteşeb
bis sınıfın istismarına açılırdı veya memleket 
içinde emekçi "halk baskı altında tutulur ve 
(böylece bu müteşebbis sınıfın bunların sırtın

dan sermaye teraküm ettirmesi sağlanırdı. Fa
kat Devlet bunun dışında başka bir şey yapa
mazdı. Bugünün ileri gitmiş memleketleri böy
le kalkınmışlardır. Şimdi, bugünün az gelişmiş 
memleketleri acaba nasıl kalkınmalıdırlar? Bu 
konuya yani kapitalist yoldan ve müteşebbis sı
nıf eliyle az gelişmik bir memleketin kalkın
masına imkân olmadığına burada dalha evvel
ce de değinmiştim. Çok önemli olduğu için ve 
bütün mesele buna dayandığı içim burada tek
rar edeceğim, fakat kısaca tekrar edeceğim. 
Bir müteşelbbis sınıf eliyle yani özıel sektör eliy
le az gelişmiş bir memleketin kalkınamıyaca-
ğmın en büyük delili bizim kendi tarihimizdir. 
Bilindiği üzere Cumhuriyetin kurulduğu tarih
ten itibaren Türkiye'de iktisadi kalkınma bir 
mesele olarak ele alınmıştır. Devletin çıkarmış 
olduğu özel sektörü teşvik edici kanunlarla 
memleketin kalkınmasını sağlamak istemiştir. 
Fakat bu sonuç elde edilememiştir. Bugün 
görüyoruz ki, esas itibariyle, özel sektörcü gay
retler, 50 seneye yaklaşan gayretler sonunda, 
Türkiye gene geri kalmış bir memlekettir. Bu, 
bence, tutulmuş olan yolun bir geri kalmış 
memleketi kalkındırmağa kifayet etmediğinin 
en kati delilidir. Ama bu delille ikna olmıya-
cak olanlara bâzı tahlilî hususları da hatırlat
mak isterim. Bir kere bizim için müstemleke 
sahibi olmak bahis konusu değildir. Başka 
memleketleri sömürerek sermaye terakküm et
tirmemiz mümkün değildir. İkincisi; memleke
timizde gittikçe yerleşmekte ve kuvve'tlenmek-
<te olan demokratik hareketlerden ötürü emekçi 
halkı Batı'nm bundan 100 sene, 150 sene evvel 
sömürdüğü gibi sömürmeye de imkân yok
tur. Bu yoldan da sermayeyi teraküm ettirmeye 
de imkân yoktur. Bu yollar yavaş yavaş kapan
maktadır. Üçüncü olarak; ileri memlekeitler ge-
'üşmeleri esnasında kendilerinin karşısında ge* 
lişmiş memleketler bulunmadığından tedricen 
gelişebiliyorlardı; rekabet karşısında değildi
ler, Bundan ötürüdür ki, kapitalist bir sınıf do
ğabildi. Halbuki zamanlımızda bugünkü ileri 
sanayici memleketlerle boy ölçüşecek büyük
lükte, teknolojik kudrette üniteler kurmak lâ
zımdır. Bunun tedriciliğe tahammülü yoktur. Ya 
o ebatta kuracaksınız yahut da kuramıyacaksı-
nız. Bu ise, evleviyetle, gelişmiş bir kapitalist 
sınıf, büyük müteşebbisin mevcudolmasını ica-
bettirir. Bu şartlar içinde tedricen müteşeib-
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bis yeftişjtirmek mümkün değildir. Nihayet gene 
bizim, bulgünkü şartlarımızla bugünkü ileri sa-
nayiici memleketlerin bizim durumuzdaki, za
mandaki şartları arasındaki önemli bir fark da 
şudur : Zamanınıızdia istihlâk imkânları çok ge
niştir. Otomobil, buzdolalbı vardır, uçak var
dır. Binaenaleyh, seyahat etmek imkânları var
dır. Hâlbuki, bu imkânllar meselâ 1O0 veya 150 
sene evvel ydk idi. Bu yüzden memleketin kay
naklarını elinde tutan müteşe'blbils sınıf veya eli
ne verilecek olan müteşeibbis sınıf o zamanlar 
•da istihlâki tabiî olanalk fazla olamadığı için, 
dalhıa fazla b'ir sermayeyi teraküm letltirebili-
yordu. Halbuki, zamanlımızda aynı imkâna sa-
'hilbolan, yani memleketin imkânları kendi eline 
verilecek olan bu mü'teşelblbis sınıf çıünkü onlar 
'bunu kullanacaklardır bu müteşebbis sınıf ev
velâ o yüksek istihlâkini karşı'lıyacak, bundan 
ötürü de yüksek bir siermaye terakümüne im-
Ikân bulamıyacaktır. Aynı şey .müteşjtlbbis sınıfı 
d^stekliyen oıita varlıklı insanlar için de bahis 
konıu'sudur. Bu orta varlıklı insanlarda tasar
ruf temayülleri bugün aızalmışjtır. Onun için
dir ki, sermaye piyasası yaratmak filân güb! 
'gayretler hitçlbir sonuç vermıe m/iştir, vermeleri ih-
timfali de yoktur. İşt'e bütün bu selbeplerder 
ötürü Batı'nm kallikınma için izlemiş o'Muğr 
yolu biziim de izlememize imkân yoktur. Eğer 

ibu yolu izlersek -'ki bu yol bâzı şahısların gay
retleriyle ımemleketin kalkındırılması yolu-
dur - kalkınmamız mümkün dlımryaealktır. Kal
dı ki, kapitalıiislt sınıfın, müteşelbhils sınıfın ye
tiştirilmesi yalnız zor değil artık mümkün de değil 
d'ir. Bu sınıf tarihî fonksiyonunu tamam la-
mışjtır. Bugün ileıri ,Batı kapitalist memleketler
de bile kapi'talis sınıfın yerine yaratıcı sayıla
cak kallkmdıcı kapitalist sınıf yolk olmuiş, onur 
yerline kupon tktoscn yani hisse ,senetlerin'dcn kâ
rını alan bir sınıf gelmiş Ve İdare, işletim'e iida-
cilori denilen kimıstelerin eline geçımişltir, orada 
(bile. Nasıl ki, feodfalliızım ve ona bağlı olarak 
asiller sınıfı tarihe karışmışsa sanayi alanında bir 
feodalizm sayılacak olacak olan kapitalist ve ona 
(bağlı olan müteşelblbiıs sınıf da tarihe karışım^. 
nesli tükerim'iştir. Bâzı numunelerinin m'evcudol-
ması neslinin tükenmiş olmadığı mânasına ged
mez. Hal böyle olunca tek çıkış yolu memleketin 
kurtuluşunun ve kalkınmasının tek çıkış yolu bas 
lıca Devlet eliyle yürütülen kalkınma ve sanayiles 
imedir. Kalkınma ve sanayi'leş'mehin ağırlığının 

ve itici gücünün kamu sektörü olmasıdır. Biz 
bu yola Türkiye İşçi Partisi olarak kapitalist ol-
mıyan kalkınma yolu diyoruz. Bu yol köklü bir 
'toprak reformu yapılmasını dış ticaretin, ban-
kaelığın, sigortacilığm devletleştirilmesi Ye bü
yük üretim faaliyetlerinin Devlet eliyle kuru
lup işletilmesi şeklinde tanımlanabilir. Kapi
talist olmıyan gelişmede de karimla eklonomİ var
dır. Yani, çeşitli üretim alanlarında, kamu te
şebbüsleriyle özel teşebbüsler bir arada bulu
nurlar. Ancak ağırlık kamu sektüründedir, bu 
bir. 

İkincisi de, temel prensip kapita-lizimin kâr 
prensilbi veya piyasa mekanizması değil, ekono
minin halkın yararına, halkın ihtiyaçlarına göre 
işletmelerdir. Bu son nokta birinci derecede 
önemlidir ve halen mevcut kamu sektörünün ne 
nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır. Gerçek
ten bizdeki kamu sektörü mevcut kapitalist sis
temin organik bir parçasıdır. Tıpkı özel sektör 
gibi hareket eder, piyasa mekanizmasına göre 
hareket eder, kârlılık esasına göre hareket eder. 
Bu itibarla nitelik bakımından özel sektörden 
farkı yoktur. Kaldı ki, ekonomik düzene hâkimi
yet bakımından yalnız mülkiyet ilişkisine de ba
kılmaz, mülkiyetin sağlamış olduğu haklara bakı
lır. Mülkiyet hakkının kullanılışının kontrol 
edilmesi, eğer mülk sahibinin değil de, başka
larının ise, o mülkiyet asıl kontrolünü yapana 
ait sayılır, yahut yararlanmak ona ait sayılır. 
Özel sektörün Devlet mekanizmasındaki ağırlı
ğından ötürü Türkiye'de kamu sektörünü de kont
rol ettiği apaçıktır. Demek ki, bizdeki kamu 
sektörü bir de bu yönden özel sektörün fiilî hâ
kimiyeti altındadır. Böyle olunca, Türkiye'de 
gerçekten bir kamu sektörünün bulunduğu, bir 
karma ekonomi düzeninin bulunduğu da söylene
mez. Gerçek bir karma ekonomi, kamu sektörünü 
özel sektörden müstakil olarak ve halkın ihtiyaç
ları prensibine göre işlediği bir düzende, yani 
demin bahsettiğim kapitalist olmıyan kalkınma 
yolunun tanımladığı iktisadi sistem içinde bahis 
konusu olur. Yoksa bugünkü düzen, bugünkü 
karma ekonomi, karma değildir. Esas itibariyle 
kamu dediğimiz sektör de özel sektör hâkimiyeti 
içinde bulunduğu, aynı prensip içinde işlediği 
bir sistemdir. Demek oluyor ki, mevcut iktisadi 
düzenimiz yalnız özel sektör itibariyle değil, kamu 
sektörü de dâhil olmak üzere, yani bütünü ile ka
pitalist bir düzendir A. P. iktidarı bu plân ile 
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özel sektörcülüğü daha da ileriye götürmek iste
mektedir. Daha da keskin bir kapitalist düzen 
kurmak istemektedir. Plân vesikasının 78 nci 
sayfasında, «İmalât sektörünün - ki önemli olan 
sektör budur - ekonomiye hâkimiyeti sağlıyan sek
tördür. Uzunca bir devrede özel sektörü ve terk 
edilmesini öngörmektedir. 

Ayrıca kamu sektörü eğer ilâve bâzı yatırım
lar yapcaksa, bunlarda özel sektörün iştirakinin 
bulunmasının tercih edilmesi bir prensibolarak 
vaz'edilmektedir. Yani zaten demin bahsettiğim 
şekilde kendi hâkimiyeti altında bulunan kamu 
sektörünü mülkiyet bakımından da hâkimiyeti 
altına almak kararındadır. Bundan başka hep 
bildiğimiz gibi kamu sektöründen, yani halktan 
özel sektöre doğrudan doğruya veya dolaylı 
yollarla kaynak aktarılacaktır ve böylece bir 
müteşebbis sınıf takviye edilecek, yetiştirilecek, 
mevcutları daha da gürbüzleştirilecektir. Bütün 
bunlar Adalet Partisi iktidarının bir kapitalist 
sınıf yetiştirmek - çünkü özel sektördüük budur -
yolunu tutmuş olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır ve biz böyle bir yolun tamamiyle 
karşısındayız ve yalnız karşısında değiliz, zaten 
karşısında olmamızın sebebi de bu yolun çıkmaz 
olmasından ötürüdür. 

Sayın milletvekilleri; burada evvelce geçmiş 
olan bir hususu, o da, Adalet Partisi iktidarının 
ve onun sözcülerinin bu konulardaki terminolo
jinin çokluğundan yararlanarak asıl maksatla
rını gizlemeleridir : Meselâ, «Biz liberal deği
liz.» denmiştir. Biz, Adalet Partisinin liberal 
olup olmamasına ehemmiyet vermeyiz. Libera
lizm, kapitalizmin içinde bahis konusu olan bil' 
husustur. Yani, herkesin bir şey yapması da, 
gümrüklerden geçmekte serbest olmasıdır. Bu
nun modası geçmiş olabilir; hattâ hiç böyle bir 
sistem, liberal bir kapitalist sistem var mı idi 
konusu bile münakaşa edilmektedir. «Yoksa br 
liberal devre sadece kitaplardaki nazariyattır 
bile denilmektedir. Fakat ister vaktiyle olmuş 
olsun, ister olmamış olsun bugün kapitalizm li
beral değildir. Bir kere fiilen liberal değildir, 
çünkü monopolleşmişti'r. Hiç kimse fiilen istediL 

ği şeyi yapamaz. Ancak, bir güçlü kapitalist sı
nıf bâzı şeyler yapabilir. Kaldı ki, devlet de bâzı 
maksatlarla müdahalede bulunmaktadır. Onun 
için liberal olup olmaması kapitalist niteliğine, 
kapitalist olma niteliğine halel getirmez. 
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Kapitalizm, üretim araçlarının bir ^azınlığın 
elinde biriktiği ve büyük çoğunluğun yaşaması 
için bu azınlığa emek gücünü satmak mecburiye
tinde olduğu bir sistemin adıdır. Bu sisteme is
ter iyi, isterse kötü istikamette müdahale edelim, 
bu müdahalemiz ister plânlı olsun, ister plânsız 
olsun veya rasgele olsun, kapitalizm olduğu gibi 
durur ve tarihî akıştaki tasvirini de muhafaza. 
eder. 

Bu vesile ile başka bir konuya daha değin
mek istiyorum. Birçok defalar T. I. P. ve onun 
mensupları, doktriner olmakla suçlandırılmak is
tenmiştir. Yani siz doktrinlerinizin i'cabı böyle 
böyle diyorsunuz, yoksa gerçekler başka şeydir 
gibi... ve hattâ buna karşılık, «Biz hiçbir (izm) e 
bağlı değiliz» denmektedir. «Siz doktrin sahibi
siniz, bir (izm) e bağlısınız, biz değiliz» derler. 
Arkadaşlar bu konuları iyice vuzuha kavuştur
mak mecburiyetindeyiz. Onun için burada söy
lenmesi lüzumunu hissediyorum, ister kafamızın 
içinde si'stematize etmiş olalım, ister olmıyalım, 
ister bunun bilincine varalım, ister varmılaım, 
ister tam bir tutarlılık içinde olalım, ister olmı-
valım, herkesin bağlı olduğu bir dünya görüşü 
cardır ve bu dünya görüşü bir «izm» le ifade edi
lebilir. Bu kapitalizm, sosyalizm veya bir başka 
«izm» olabilir. Bugünkü düzene bağlı olan in
sanlar kapitalist düzene bağlıdırlar. Kapitalizm 
felsefesine sahiptirler ve kapitalizm de sosyalizm 
f?ibi bir doktrindir. Birisi doktrindir de diğeri 
değildir, değil. îkisi de doktrindir. 

İkinci olarak, doktrinler böyle zihnî kate
goriler değildirler. Yani, sadece zihnin bul
duğu tutarlı düşünce tarzları değildir. Gerçek 
oluşunun si'stematize edilmiş şekilleridir. Bir 
doktrin gerçekleri ifade edebildiği ölçüde ge
çerli olur. Gerçekleri ifade etmiyorsa geçersiz 
olur. Yoksa havadan doktrin olmaz zaten. Sos
yalizm de sadece tutarlı bir düşünce sistemi 
değildir. Dünyanın ve Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun, Türkiye'nin kalkınmasının yollarını iyi
ce formüle etmiş bir düzendir ve bir izindir ve 
Türkiye İşçi Partisi sosyalist olduğu için sos
yalist değil, Türkiye'nin kurtuluşu ve kalkınma
sını istediği için ve bunu sosyalist doktrinin sağ-
hyacağını bildiği için sosyalisttir. Başka bir me
seleye dah>a değinmek istiyorum yine bununla 
ilgili. Çok defa burada siyasi rejimlerle ikti
sadi sistemleri birbirlerine karıştırılmakta ve 
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bu kargaşalıktan demagoji yapmak için yarar
lanılmaktadır. Açıklıyacağım efendim bunu : 
Meselâ demokrasi övülüşken sosyalizm yeril
mektedir. Daha biraz evvel bir sözcü, (demok
ratik plânlama - sosyalist plânlama) gibi bir ayı
rım yapmaya çalıştı. Biz demokratik plânla
madan yanayız, sosyalist plânlamadan yana de
ğiliz gibi. Demokrasinin alternatifi veya kar
şıtı totaliterizmdir, sosyalizmin alternatifi veya 
karşıtı kapitali'zm'dir. Demokrasinin karşısına 
sosyalizm konulamaz; iktisadi sistemler iktisadi 
sistemlerle mukayese edilir, siyasi rejimler siya
si rejimlerle, bunların arasında bir bağlantı 
yoktur. Bunun en açık delilini yine kendi tari
himizden vereceğim, zira yine bu aynı lâfı söy-
liyen arkadaş kendisi verdi. Türkiye'nin ikti
sadi sistemi değişmemiş son kırk sene içinde 
ama bir tek parti sisteminden çok partili sis
teme geçmiştir. Bugün İspanya'da totaliter bir 
düzen vardır. Fakat iktisadi sistemi kapitalizm
dir. İngiltere'de kapitalist bir düzen vardır ama 
siyasi rejimi demokrasidir. Demek ki, böyle de
mokratik plânlama, sosyalist plânlama diye 
bir şey olmaz, Kapitalis plânlama, sosyalist plân
lama diye bir şey 'olabilir. Ama demokratik plânla
ma, sosyalist plânlama diye bir şey olmaz. Bu nok
taya zaten başka bir vesileyle yine geleceğim. 
Bunları vuzuhla bilelim ve böyle karıştırmalar 
yapmıyalım. Sosyalizmin karşıtı demokrasi de
ğildir, sosyalizmde demokratik olabilir, kapita
lizmde demokratik olabilir veya her ikisi de 
totaliter olabilir. 

Buraya kadar sayın milletvekilleri, A. P, ik
tidarının görüşünün ana çizgisini ve bizim ana 
çizgimizi belirtmeye çalıştım. A. P. nin görüşünü 
tekrar ediyorum; bu, Türkiye'nin kalkınmasını 
müteşebbis sınıf eli ile sağlamaya gayrettir ve bu 
gayret fuzulidir. Bu hususun açıkça bilinmesi 
lâzımdır ve özel sektör 26 milyon halk' değildir, 
bu müteşebbis bir sınıftır. Bu çok küçük bir 
azınlık olan müteşebbis sınıftır, özel sektörcü-
ğü halkınıza, seçmenlerinize bu şekilde söyleyin, 
çünkü kabul etmiş oluyorsunuz, 26 milyon değil
dir. 

Şimdi arkadaşlarım, kısaca plân anlayışı üze
rinde duracağım ve bunu tartıştığımız konulara 
bağlıyacağım. Biz çeşitli vesilelerle Türkiye'nin 
kalkınmasının merkezî ve emredici bir plânla sağ
lanacağı kanısında olduğumuzu ifade ettik. Mer
kezî ve emredici bir plânın demokrasiye aykırı 
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olduğu burada defaatle söylendi. Bunun üzerin
le duracağım. Bu merkezî ve emredici kelimele-
• nin çağrışımlarından ötürüdür bu yanlış yorum 
eya bu konuda demagoji yapma kelimelerin mer

kezî ve emredici olmalarından ötürüdür. Onun 
için bu kelimeler üzerinde duracağım. 

Merkezî kelimesi üzerinde duruyorum, her 
plân merkezîdir. Merkezî olmıyan plân kabili ta
savvur değildir. Bizim plânımız da merkezî bir 
plândır. Çünkü plân mevcut kaynakların bir ara
da görülmesi ve bunların alternatif kullanılışla
rının mukayese edilmesinin sağlanması lâzımdır. 
Bunun için her şeyden evvel bir kere, bir mer
kezden memleketin bütün kaynaklarının görül
mesi lâzımdır. Ama merkezî olmak demokratik 
olarak plânın hazırlanmıyacağı mânasına gelmez. 
Plânla ilgili bütün kişiler ve kuruluşlarla istişa
re yapılır, onların fikirleri alınır bu merkezî plân 
aracılığı ile ve plân böylece hazırlanır. Eğer 
böyle yapılmıyorsa kötü bir plân yapılıyor de
mektir, bu plân kötü bir plândır. Merkezî plân 
kötü değildir. Eğer istişare edilmeden demokra
tik usullere riayet edilmeden plân yapılıyorsa bu 
kötü plândır. Elbette ki, beş - on kişinin bir plân 
dairesinde oturup memlekete neler yapılacağını 
tâyin etmesi kötü bir yoldur. Kötü plân yapmak
ta kimsesin yararı yoktur ve Plânlama Teşkila
tındaki insanlarn da yararı yoktur. Onun için her 
plân merkezîdir ve bizim plân da merkezîdir. 

Gelelim emredici olmak meselesine : Plân 
terminolojisinde emredici olmak zor kullanma 
demek değildir, hiç alâkası yoktur. Plân termi
nolojisinde emredici olmak demek plânda yazı
lı şeyin yapılmasının ıgaranti olması demektir, 
mutlaka yapılacağı mânasına gelir. Ve bir 
plânda yapılması yazılı olan şeyler eğer yapıl
mışsa; onun yapılıp yapılmaması ihtiyari ise 
bu plân değildir. Şimdi bunun ne olduğunu gö
relim, hiç zorlbalikla alâkası olmadığını göre
lim. 

Plânda yazılı bir husus ile yapılması ile gö
revli ünite eğer kamu sektörüne ait bir ünite 
ise Etibank ise, Sürnerbank ise vesaire ise, plân
da yazılı olan şeyi elbetteki yapar, hiç şevksiz 
ve şüp'hesiz yapar. Yapmamak diye bir ihtiyari 
yoktur. İşte meclburiyet ve emredicilik burada
dır, yapar. Zaten bunun yapılmasını belki plâ
na onlar koydurmuşlarıdır. Ama plânın yap de
diği hususu yapmakla görevli olan ünite bir şa-
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his ise, özel sektöre mensup bir ünite ise, bir 
şirket ise yapıp yapmamakta muhtardır. Kâfi 
derecede kârlı görünse o işi yapar, görmezse 
yapmaz. İşte emredici olmak demek bu şekilde 
ihtiyara bırakılmamış demektir. Yoksa zorba
lık kullanılacak demek değildir ve bundan ötü
rüdür ki, özel sekıbörü emredici olarak plânla
mak mümkün değildir. Özel sektörün mahiyeti 
ile bağdaşamaz. Onun için özel sektörcülük 
plancılıkla bağdaşmaz. Zaten onun içindir ki, 
plân özel sektör için yol göstericidir, teşvik edi
cidir. Kamu sektörü için emredicidir. Zaten bu
nun böyle olduğunu bu demagojiyi yapanlar da 
(bilmektedir. Çünkü, bizim plân stratejimizde 
de yazılıdır ki, plân Kamu sektörü için emre
dicidir, öızel sektör içıin yol göstericidir. Yani 
bizim plânlımız Kamu sektöründe zor kullanıl
masını mı icalbettirir mânası çıkıyor, bundan 
değil. Demek ki, plânın emredici olması me
selesi Kamu sektörünün çok olması, büyük ol
ması, hâkim olması meselesidir. Yoksa zıor ve 
oebir kullanılacak meselesi değildir. Bu böyle
ce bilinmelidir. İşte zaten burada plânla iktisa
di sistem arasındaki bağıntı çıkmaktadır. Şim
di arkadaşlarım, bu sözlerim, yani emredici 
plân falan meselesi üzerindeki ssöızlerim bir plân 
tartışması olarak telâkki edilmemelidir. Böyle 
Ibir şey yapma'k niyetinde değilim. Çünkü, böy
le bir şey yapmak asıl meseleleri bırakmak, 
gölgeleri ile uğraşmak dermektir. Alsıl mesele 
ekonominin, memleketin kalkınmasının nasıl, 
hangi yolla sağlanacağı meselesidir. Yani, Ka
mu sektörü mü hâkim olacaktır, özel sektör mü 
hâkim -olacaktır meselesidir. Çünkü, bu her iki 
sektöre ait ayrı, kendilerine has plânlama 
usûlleri vardır,, eğer özel sektiörünkine plân de
nilirse. Onun burada katiyen bizim plânımız, 
'efendim, özel sektör içdn emredici olsun, onun 
için de emredici olsun, demek hatırımızdan 
geçmez. Bizim söylemek istediğimiz şıey, mem
leketin kalkınmasında kamu sektörünün hâ
kim olmasıdır. Tabiî bu takdirde plân esas iti
bariyle emredici karakterde olacaktır. Çünkü, 
bu kalkınma yolunun plânı odur. Ve arkadaş
lar, hangi kalkınma yolunun seçileceği de key
fî değildir. Kapitalist yoldan kalkınma yolunu 
eğer sermayedar sınıflar ve Devlet idaresinde 
ağır basarlarsa seçerler, eğer emekçiler, emekçi 
sınıflar Devlet idaresinde ağır basıyorlarsa on
lar da kapitalist olmayan gelişme yolunu se

çenler. Bu husus da böyle konuşma ile karar
laştırılacak ihtiyara terkedilmiş husus değildir. 

A. P. sıralarından bir üye - özel sektör ne 
olacak? 

T. 1. P. G-rupu adına Sadun Aren (Devam
la) — Özel sektörü küçülteöeğiz efendim, so
kacak değiliz. Deminden heri bunu anlatım. 
Özel sektörün planlanması bahis konusu de
ğildir. Özel sektör özü itibariyle plânlanmaz. 
Özel sektör sahibi, kendi kârını plânlama dai-
reısândekilerden çok daha iyi bilir. Ona şunu 
yap derneğe lüzum yoktur, o kendi işini daha 
iyi bilir. Plân ona yol göstericidir, teşvik edi
cidir. Biz, kapitalist usulü ön görmediğimiz için 
bizıim yapacağımız plânın teşvik edici kısmı 
olmıyacaik, kendi haline terkedilecefctir. Yapa
bildiğini yapacak ve büyük ağırlık kamu sek
töründe olduğu için de onu plânlıyacağız. 

Sözlerimin başında kapitalist olmayan kal
kınma yolunda da bir Karma ekonominin mev-
oudtolduğunu söylemiştim. 

isimdi, ıkaımu sektörü kalkınmanın itici gü
cü ve ağırılılk merkezini teşkil edince elbettelkli 
bir plân yapımak zarureti hâsıl olacaktır. Ya
ni plân kamu yatırımları ile kalkınmanın vaz
geçilmez zaruri aletidir. Bu aleti başkaları kul
lanırsa hiçbir işe yaramaz. Kapitalist düzende 
bu alet fazla işe_ yaramaz. Yoksa sınai tesisle
rin özel şahıslar tarafımdan yapıldığı bir eko
nomide plânlaımaya lüzum yoktur. Demin bir 
vesileyle de söylediğim gıilbi, müteşebbisler ken
di kârlarını bilirler, menfaatlerini bilirler, pi
yasa mekanıiızımasıına bakanak istedikleri yatı
rımları yaparlar. Bunun dışında ayrıca 'bir 
plânlanana dairesinden emir almalarına da lü
zum yoktur. B/unlara sadece teşvikte buiuma-
b'ilirler , yön verelblilirler bunlara. 

Şimdi arkadaşlarım, bu gibi memleketler
de, yani kapitalist memleketlerin bâzılarımda 
da plân yapıldığı, özel sektörün teşvik gördü* 
ğü, daha doğrusu, ekonomiye şu veya bu yön 
verilmek istendiği, bunun için raporların ya
zıldığı görülmüştür, varıdır, mevcuttur. Ameri
kalılar da, Fransızlar da, İngilizler de yapar. 
Fakat bunlara plân denmez, Bizim elimizdeki 
vesika da bu mahiyettedir. Yani ekonıamdımi-
zin beş sene için alacağı istikametler hakkın
da bir fikir vermelktedir. Onum için gerçek am< 
lamımda blir plân değildir. Emredici olmııyan 
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plân, plân değildik* ve plânın emredici kısmı 
da gayet azdır. Talbiî plânın oritadan kalkma
sı için kamu sektörünün ortadan kalkması ge
rekmez. Nasıl ki, emredici bir plân yapmak 
için hiç öızel sektörün buluınımaımaısı diye biir 
şey yotktur, bütün meselle ağırlık meselesi ha
ddim. olma meıseleısidlir. Elimizdeki plân sanayi
leşmede öızel sekltöre öncelik vermektedir ve 
planlanacak esas kışımı burasıdır. Böyle oldu
ğuna göre, faaliyetlerin, sınai faaliyetlerin 
önemli bir kışımı şahısların ihtiyarına bıralkıl-
ımıştır, yani plânın kapsamımın dışında ıkalımış-
tır, bundan ötürüdür ki, bu plân bir plân nite
liğimde değildir. Özel sektör gayelt talbiî ola
rak plânın önceliklerine riayeıt etmiıyeıcek ve 
kapitalist sistemin icaplarına göre hareket ede
cektir, yani lüks konut yapmakta devam ede
cektir ve demin söylediğim sebepten ötürü 
ımevcıuıt kamu sektörn de öızel sektörün bir mü-
ttcımimimii olduğu için bu itip kamu sektörü de 
gerçek mânada yine plânlanamııyacakıtıır. Çün
kü piyasa kurallarına gtöre planlanacaktır. Öy
le görünüyor ki, Hükümet bu plânla kendisini 
bir disiplin altına almış değildir. Büyük hare
ket serbestliği bırakmıştır kendisine. Çünkü 
emreidici olımıyan kısımlardadır asıl hareket 
ıserbestasinji icabetltiren hususlar, yani sanayi
leşme. Keyfi iktisadi görüşünün iktisadi meş
ruluğunu sağlamaktadır, bu plânla ve bu key
fi iktisadi görüşündedir; anlattığım bu plânın 
anaçiizgisii budur. 

'Müteşebbis yaraltmak, Devlet eliyle bâzı in
sanları zengin etmek, güya onları fabrikatör 
yapmaktır. Anaçizıgisi budur ve bunun meş
ruiyetini hazırlamaktadır plânla. Çünlkü bize 
ıgelfiıp diyecektir M, arkadaşalr bu plânda biz 
özel sektörü teşvik edeceğiz, dedik. Nasıl ede
ceğiz; para vereceğiz, vergi indireceğiz diye
cek elbeitte tutarlı olacak plânda da bu yazılı. 
J3unun ikltiisaidii meşruiyetini bu plânla sağla-
ımalkta ve bir gün şahısların apaşikâr zengin 
'edildiğini gördüğümüz zamıan karşısına çıkar
sak bize «Ben plânı tatbik ediyorum:» diiyecek-
ıtir. Bu plân bu imkânı vermektedir. Plânda 
yazılı, çünkü bu plânın öızüdür, plân bundan 
ibaıreıttir. (A. P. sıralarından, «Anayasaya ay
ılarıdır» sesleri) 

Şimdi, plânın sosyal adaletle ilgili düşünce
lerini eleştirmek istiyorum. Sosyal adaletin 
sağlanması ve kalkınmanın sosyal adalet için

de gerıçefcleştirilimcisi temel bir amaçjtır. Her
kesin amacıdır. Plânda da bu böyle yazılıdır. 
Sosyal adalet için bir öılçü düşünmek lâzım
dır. Emek bütün değerlerin yaratıcısıdır. Bun
dan ötürü sosyal adalet emeğin değerlendi-
rilmesli ve herkesin emeği oranında gelir alma» 
sı ve hiç kimsenin emeğinin karşılığı olmıyan 
geliri almaması mânasına gelir. Bu gerçekleş
tiği takdirde soısyal adalete doğru yönelmiş 
:>lunur. Emek karşılığı olmıyan gelirlerim orta
dan kaldiırıümaısı sosyal adaleti sağlamanın bi
rinci ve en önemli adımıdır. Bir memlekette
ki emek ıkarşılığı olmıyan büyük kazançlar 
sağlanımaktadır, o memleikeitte sosyal adaletten 
söız eıdileımcız, Şimdi bu tip gelirleri kimler ka
zanır? Bir kere büyük toprak sahipleri kaza
nır. Bundan ötürüdür ki, gerçekten köklü bir 
toprak reformu yapılıp, topraksız ve az top*-
raklı inisanlar toprak sahtilbi kılınmadan ve 
böylece bunlara emeklerini değerlendirmeye 
imkân vermeden ve sosyal durum düzelımedi'k-
çe tanımda yapılacak her türlü gelişme, tarnmı-
•:laki gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da 
artacaktır. Kaldı M, kapitalist gelişime temer
küz isitlikam etinde oılduğu için yani bir memfe-
keıt gelşitikçe üniteler büyüdüğü için 5 sene 
sonra toprak dağılımı bugünkünden daha ada
letsiz olacaktır. Bundan ötürüdür ki, toprak 
reformunun yapılması başka sebeplerin yanım
da sosyal adalet istikametinde de atılması zo
runlu en önemli adımdır. Halbuki plânda bu
nun lâfı bile yoktur. 

Şunu da bu veslile ile belirtmek isterim ki, 
köklü bir toprak reformu sosyalizmin gereği 
değildir. Küçük toprak mülkiyeti sosyalist ik
tidarların devamlı baş ağırısı olabilir, Emeğin 
karşılığı olmıyan gelirlerin diğer kaynağı özeli 
şahısların elinde büyük sermayelerin birikmiş 
olmasıdır. Tarım dışındakiler için söylüyorum. 
Soısyal adalete yönelmiş .bir sisltemin her şey
den evvel onun kaynağı olan kazanılmış gelir 
kaynağı olan bu sermaye farklılıklarımı azalt
ması ıgerekir. Hiç değilse azaltması gere
kir. Halbuki bu plânda bir müteşebbis 
sınıf yaratılması esas alındığı için aksine 
5 sene sonra fertlerin sermaye bakımından du
rumları bugünden de daha adaletsiz olacaktır. 
Bunun yolu nedir? Hiç değilse memleketin 
kalkınması için gerekli serımaye terakümünün 
şahısların değil, Devletin elinde olmasını sağ-
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lamaktadır. Ancak o takdirde şimdiki servet 
farklılıklarının yarattığı sosyal adaletsizliği 
önlemiş oluruz veya artmasını önleriz, hiç de
ğilse sistemin yaratmış olduğu bu adalets'izlük-
ılerin venıgicilükle tashih edilmesi düşünülebilir. 

©aşka vesileler ile söylediğim gilbi, vergi
cilikte sosyal adalet çok cüzi bir oranda sağ
lanır. Vergiiıciliiğim sağlıyacağı sosyal adalet 
çok mahduttur. Vergicilikle sosyal adalet te
min edilebilir. Bu da gayet müessiridir ve bu 
usul talkilbediLmiştir. Mantık zaten bunu ge
tirmektedir. Meselâ Vasıtalı Vargiilerin oranı 
artaafktadır. Vasıtalı Verıgiler kesin olarak 
Vasıtasız Vergilere nazaran aynı zihniyetle dü
şünüldüğü takdirde daha gayriâdil vergilerdir. 
Bunda hiç şüphe yoktur. Lüks eşyayı vergiıle-
ımelk falan doğru şeyler değildir. Çünkü bu
gün herkes bilir ki, pek istisnai birlkaç lüikıs 
eşya hariç, herkes her eşyayı kullanır. Az kul
lanır, çıofc kullanır fakat her insan •kullanır. 
'En fakir insan da oitoımıobıile biner, a>z veya 
çıolk biner o başka, En 'zengin adam da peynir 
alır fakat çıotk alır. Vergi adaletsizliğini artı
ran diğer öneımıli bir olay daha geçenlerde ka
nunlaşma durumunda olan Tasarruf bonoları
dır. Bilindiği gilbi tasarruf bonolarandalkü mua
fiyet haddi yükseltiil'miş fakat bono usulü mu-
fhafaza edilmiştir. Bu ne demektir arkadaşlar? 
Bu şu damelktir; yani verigi ala/bileceğimiz in
sanlardan verigi değil borç alacağız. Tasarruf 
Ibonosu kesintisinden muaf demen adam tasar
ruf bonosu kesilen adama borçlanıyor demek
tir. Bir de bu sosyal adalet istikametinde olan 
bdr adım giıbi takdim edilmektedir. Devamlı 
olarak borçlanılamaz. Bir borç borçlanma usu
lü istisna olarak Devlet bazan borçlanabilir. 
Ama devamlı varidat olarak borçlanılamaz. 
Hele yukarı gelirlerden ve yufkan sınıflardan 
vengi alacağınıza devamlı olanak borç alırsa
nız bu fakir halik sonradan bunları ödiyeceğii-
ne göre aslında fakir halkı tazyik altıma al-
imak demelktlir. Bu da sosyali adaletin nasıl an
laşıldığının bir başka örneğidir. Önümüzdeki 
dönemde vergicilik ve maliye alanında da sos
yal adaleltin daiha da bo/zulacağının bir başlka 
örneğidir. 

Bu bahisleri bitirmeden evvel özel sektörcü-
lüğün uygulamada ne mânaya geldiğini de so
mut olarak belirtmek isterim. 

Bir kere yazıldığı üzere, plân döneminin 
son 3 yılında vergi hasılatından müteşebbislere 
2 milyar 800 milyon lira para verilecektir, 
transfer edilecektir. 

İkinci olarak, Türk Milletinin itibarına ve 
birçok fedakârlıklarına karşılık olarak elde edi
len dış kredilerin yarısı - ki, plân devresinde 
4 milyar 400 milyon lira tutmaktadır - özel sek
töre, özel müteşebbislere verilecektir. Bu iki 
meblâğın yekûnu 7 milyar 200 milyon liradır 
ki, bu, özel sektörün kendi kaynaklarının yüzde 
14 üdür. Bundan başka gerek yürürlükte bulu
nan, gerek plânın uygulaması hususunda yetki 
istiyen kanun gereğince bâzı müteşebbislerden 
bâzı vergiler alınmıyacaktır veya vergiler iade 
edilecektir, Gümrük Vergisinden muaf tutula
caktır, dışarda yaptığı, memleket dışından yap
tıkları bâzı masrafa iştirak edilecektir. Bu gibi 
yollarla bunlara Devlet Hazinesinden kaynak 
aktarılacaktır, para aktarılacaktır. Bunların ye
kûnunu rakamla ifade etmek mümkün değildir. 
İşte arkadaşlar uygulamada özel sektörcülük bu
dur. Özel sektörcülük lâftan ibaret değildir, 
bunlardır işte. 

Kalkıyorlar Türk Milletinden, Türk halkın
dan bu yollarla desteklenmiş, payandalanmış 
fabrika sahibi edilmiş kişilere ve onların teşkil 
ettiği sınıfa saygı duyulması isteniyor. Bunlara 
itimadedilmesi memleketi kalkındırmak için is
teniyor. Bu mümkün değildir. 

ıSayın Başkan, sayın milletvekilleri; plânın 
kullandığı büyüklükler üzerinde fazla durmıya-
cağım. Zaten burada bunlar üzerinde durmaya 
imkân da yoktur. Zaten mânası da yoktur. 

Fakat plânın, plân denen nesnenin, bu ve
sikanın temel rakamı % 7 kalkınmadır. Bu ye
tersiz bir kalkınma hızıdır. Türk ekonomisi bun
dan daha hızlı kalkınmaya müsaittir. Bunun için 
sadece bâzı vakıaları gözlerinizin önüne sermek
le yetineceğim. Geçmişteki kalkınma hızlarına 
bakalım. 1951 - 1953 arasında kalkınma hızı 
% 11,7 dir. 1954 - 1963 arasında kalkınma hı
zı % 3,3 tür. 1951 - 1960 arasında kalkınma hı
zı, bunlar ortalama tabiî, % 5,5 dir. 1963 - 1966 
arasında kalkınma hızı 6,5 dur. Bunların bir 
kısmı plânlanmıyan bir devreye ait rakamlar
dır. Türk ekonomisinin hayatiyetini göstermek 
bakımından önemlidir. Diğer taraftan Batı 
memleketlerinde kalkınma hızları, ki, Batı mem-
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leketlerinde kalkınma hızı teknoloji ile mücade
le edilerek sağlanır, yani, bu memleketler tek
noloji müsaade ederse kalkınabilirler ve tekno
lojinin gelişmesiyle kalkınabilirler. Teknolojik 
gelişme de zor bir iştir. Halbuki, az gelişmiş 
memleketler teknolojiyi icadetmezler, iktibas 
ederler. Bundan ötürüdür ki, onların kalkınma 
hızını teknoloji sınırlamaz. Yani, ileri memleket
lerin kalkınma hızları iz açıcı olduğu için daha 
yavaştır. Bu memleketlerin ortalama kalkınma 
hızları 4 - 5 arasındadır, halen, çoğu da plân
sızdır. Bundan başka - onlarda diğer bir delil 
ve bir mecburiyet - ayrıca uzun zamandır yapı
lan gayretlerin sonunda iktisadi kalkınmayı ya
vaşlatan tarım sektörünün hacmi azaltılmıştır. 
Bundan ötürü de kalkınma hızının mazideki 
kalkınma hızından daha fazla olması mümkün
dür. 

İşte bütün bu mülâhazalarla % 7 nin üzerin
de % 7,5 - 8 ve daha da fazla bir kalkınma 
hızını hedef almak icabederdi. Kalkınmanın bir 
mâna ifade etmesi için, sıçramanın yapılabilme
si için bu gibi hızlara ihtiyacımız vardır. 

Plânın üzerinde en çok tereddüdedilecek 
nokta özel tasarruflar hakkındaki rakamıdır. Bu
rada başka bir arkadaşımız da bunun üzerinde 
durdudar, ben de kısaca değineceğim. Özel sek
törün marjinal tasarruf meyli % 20 civarında 
tahmin edilmiştir. Bu ne demektir? Marjinal ta
sarruf meyli gelirlerdeki 100 kuruşluk bir artı
şın 20 kuruşu tasarruf edilecek demektir. Orta
lama olarak Türkiye'de gelirde bir liralık bir 
artış olduğu zaman bunun 20 kuruşu tasarruf 
edilecek... Vergiler çıktıktan sonra, yani vergi 
filân şeklindeki tasarruflar da çıktıktan sonra, 
yani geliri bin lira ise bu, binbir lira olunca 
bu son bir liranın 20 kuruşunun tasarruf edile
ceğini farz etmektir. Bu olacak bir faraziye de
ğildir. Bu ne mazide böyle idi, ne de bilim ve
rileri ve müşahedeler böyle bir faraziyeyi des
teklemektedir. Kaldı ki, plân vesikasında da, bi
zim gibi az gelişmiş memleketlerde gelirler art
tıkça, bunun hattâ belki de gittikçe artan bir 
oranının istihlâk edileceği söylenmektedir ve 
bunun delilleri de verilmektedir. Sosyal sigor
talar geliştikçe insanlardaki tasarruf meyli aza
lır. Bizde de sosyal sigortalar gelişmektedir. Me
deniyetin imkânlarını görmek, tatmak imkânları 
geliştikçe, yeni yeni mallar çıktıkça insanlar 
onlara sahibolmak arzusu duymaktadırlar. 

Dayanıklı istihlâk malları, buzdolabı, radyo 
filân gibi, aynı zamanda tekrar satılabileceği 
için, fertler tarafından bir tasarruf gibi telâk
ki edilmekte ve bu yüzden bunlar satmalınmak-
tadır. Ha para olarak tutmuşum, ha bir radyo 
almışım, gerekirse sıkıştığımda satarım, denil
mektedir. Böylece marjinal tasarruf meyli az 
gelişmiş memleketlerde son derece düşüktür. He
le, bizim gibi az gelişmiş memleketlerin en uya
nık kademesinde olanlarda bu nlısbet çok daha 
düşüktür. Bu böyle olunca ne olacak? Bu böy
le olunca, bu sektöre atfedilen tasarruf gerçek
leşmeyince iki şeyden biri yapılacaktır: Ya ya
tırımlar yapılmıyacaktır, finansman olmadığı 
için tasavvurlar gerçekleşmiyecektir, yahut da 
vergiyle, vergi alarak bu açık kapatılmak iste
necektir. Böyle olunca, özel sektöre transfer 
edilecek meblâğ 2,8 milyar veya daha fazla, 
öbür söylediğim gibi, rakamların üstüne çıka
cak. Bu sefer onlarca milyar özel sektöre akta
rılacaktır. 

Gene bununla ilgili olarak bir tezadı, özel 
sektörcülüğe bağlı bir güçlüğü belirtmek bakı
mından ifade edeyim... - Çünkü bu demin söy
lediğimiz husus da özel sektörcülüğe bağlı bir 
görüştür. - İnsanların fertlerin tasarrufları zor
lanarak, teşvik edilerek filân fazla artmaz, bu
nun bir sınırı vardır. Ama, vergi ile artırılabi
lir. O vergicilik tasarrufu artırmanın bir geçer
li yoludur, ama bu değildir. Bununla ilgili ola
rak şöyle bir hususa değinmek istiyorum. 

İkinci Beş Yıllık Plânda toplam olarak ya
pılacak yatırımlar 119 milyar Türk lirası he
saplanmıştır. 

Bunun, aşağı - yukarı yarı yarıya Öızel ve 
•kamu sekticıi'ü tarafından yapılacağı düşünül
müştür, yuvarlak olarak sıöylüyorum. Ancak, 
bunların çeşitli sektörlerdeki dağılımı yoktur. 
/ani , bilnıcıın imâlat sektörünün yüzde kaçı 

ıjzel yüzde kaçı kamuınundur ? Bu hiç ıgölstcril-
ınenıiş, hiçlbir sektör içıin gö'sterilmemiştir. Bu, 
plân için büyük bir kusurdur. Bunu ayrıca be
lirtmek isterim. Çünkü, Hükümet ne yapacak
tır belli değil. 

.Şimdi bu plânda sanayi sektörünün itici güç 
olacağı söylenmiştir. Onun için de bütün yatı
rımlar içindeki miktarı % 19 küsurdan % 22 
'kusura çıkarılmıştır. .Şimdi birinci plân döne
mindeki duruma bakliyemiz, birinci plân döne-
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minide özel sektör yatırımlarının toplamı içinde 
sanayie% yapılmış olan yatırımlar % 27 yi teş
kil etmektedir. Yani, toplam özel yatırımların 
% 27 nislbeiti sanayie yatmıştır. Bu, aynı ora
nın ikinci Beş Yıllık Plân Devresinde de değiş
mediğini farz edemelk (iki, bu faraziye oldukça 
ıgeçerli bir faraziyedir - çünkü, Birin/ci Beş Yıl
lık Plân döneminde de özel sektör serbestçe 
elindeki kaynaikları çeşitli sektörler anasında 
lbölmüş'tür) mademiki böyle bölünmüştür, % 27 
isini 'buraya yatırmıştır. İkinci B!eş Yıllık Plân 
•döneminde de çok mıihtemel olarak aynı oranda 
'bu işi yapacaktır. Gene böyle yapacak olursa, 
14,3 miliyaır liralık sanayi yatırımı yapacak de
mektir. Bu da sanayi sektöründe toplam ola
rak 25 milyar liralık yatırım yapıldığı yazıldığı 
iıçin, sanayi yatırımların % 57 sini teşkil etmek
tedir. Hallbuiki, Birimci Beş Yıllık Plân dönemin
de % 60 dır bu rakam. Yani, ters bir şey olmak
tadır. Hem ö;zel sektöre sanayileşmekte öncelik 
verilmekte, hem de şu hesalba giöre nislbeti düş
mektedir. Bunun için özel sektörü sınai ya
tırım yapmaya teşvik edecektir. Bu teşvikin sı
nırları vardır, tabiî. Çok fazla yapılamaz. Bu
nun da zaten gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Yalbancı özel sermaye yatırımları meselesi
ne gelince: Yaibancı özel sermaye yatırımla-
.rınıın artırılmasının öngörülmesi, plân için bü
yük bir zarftır bizıce. Bu konudaki fikirleri
mizi çok çeşitli vesilelerle anlatmıştık, tekrar 
ikısaca duıracağım. 

Plâna giöre yabancı sermaye yatırımları 
İIÖ68 de 40 milyon dolardan 1972 de 55 milyon 
dolara çıkmaktadır. Aynı devrede özel yalbancı 
sermayenin kâr transferleri 23 milyon dolardan 
40 milyon dolara yükselmektedir. Birbirlerine 
ıçio'k yaklaşmıştır, bir kaç yıl sonra da kâr trans
ferleri yatırımları geçecektir, hiç şüphe yoktur. 
Hele geriye doğru gidersek bunu görürüz. Bu 
(birinci vakıa. 

İkincisi, sayım milletvekilleri, yaibancı ser
mayenin yalnıız bir şey getirdiğine yani, seı^ 
maye ge'tirldiğıine 'bakılmamak, ne götürdüğüne 
de bakmalıdır. Bu, ne götürdüğü meselesi yal
nıız kârdan ibaret değildir, yaibancı sermaye
nin Türkiye'den dışarı götürdüğü veya bizim 
elimizden aldığı şey yalnız kâr değildir, imkân
lardır. Bu memlekette yatırım yapma, iş görme 
imkânlarını da kapatmaktadır. Bu, büyük bir 

.'kayıptır. Bugün Türkiye'de artık hiçbir müte
şebbis meselâ, margarin yapamaz. Dünyanın en 
'büyük şirketinin hâkim olduğu bu piyasaya 
ancak, onun müsaadesi nisbetinde girilinebi-
linir, ancajk, onun müsaadesi nisslbetinde ka-
lınılabilinir. Bizdeki yalbanıcı sermaye, dev şir
ketlerin «buradaki ufak kollarıdır, bunlarla 
rekabet edilemez, bunlar köşe başlarını - köşe 
başı dediğim zaman ıgerçe'k bir k'öşe başı dü
şünmeyin, çünkü böyle düşündüler - imkânları 
kapatmaktadırlar ve az ıgelişımıiş bir memlekette 
kıt faktörlerden birisi eğer sermaye ise, öbürü 
de yatırım imkânları, yerleridir. Onun için 
yabancı sermayenin gelip stratejik noktaları ka
pattıklarını hiobir zaman unutmayalım. Hem 
kârları transfer etmekte, hem de elimizden im-
krânlaırımiizı almaktadır. Bu, gittikçe arıtmakta
dır. Bakın önümüzdeki beş yıllık devrede plân
da tahmin edilen yabancı sermaye yatırımları, 
bunların içinde petrolde olduğu için, sanayi ve 
madenciliği birleştirdim sanayi ve madenciliğe 
yapılan toplam yatırımların % 10 una yakınıdır. 
Demek ,ki, önümüzdeki beş yıllık devrede sanayi 
ve madencilik kesimlerine yapılacak toplam ya
tırımların % 10 u yabancı özel sermaye tarafın
dan yapılacaktır. Bu azımısanacak bir yekun 
değildir. 

Memleketin imkânları yabancıların eline 
geçmektedir. Bu noktaya, plânda başka bir nok
tadan değinilmektedir ve bu plânda yazılıdır. 
Plânın 21 nei sayfasında Amerika'dan yaptığı
mız zirai istihsal fazlası ithali hakkında ştöyle 
denilmektedir; «bu ithalâtın memleketin fiyat 
strüktürünü bozduğunu görüyoruz, bu, üretimi 
kötü yönde etkiliyor, bundan ötürü bu sene, 
19'67 senesinde bu ithalâtın kesilmiş olmasını 
olumlu telâkki ediyoruz» plânda bu deniyor. 
Şimdi arkadaşlar bu nedir? Bu, bize Türk pa
rası karşılığı olarak verilen bedava mallardı ve 
burada «yahu ne yapalım daha işte bedava Türk 
parası karşılığı böyle bir şey veriliyor. Belki bi
raz da masrafı vardır, nakliye falan ama, yani 
bunları döviz verip mi alalım» denmişti. Keşke 
döviz verip almış olsaydık. Çünkü o zaman, fi
yat strüktrümüz ve iç üretimimiz bozulmıyacak-
tı. O malın gelmesinden ötürü memleketin zirai 
gayretleri kısıtlanmış ve kötü bir duruma gir
miştir. Bu, tıpkı bir bakıma bir talebenin mate
matik çalışmaması çünkü, birisinin ona kopye 
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vermesi gibidir. Kopye verir, sınıfı geçirir ama 
matematik bilmiyen bir adam olur hayatta. 
Onun için bu avantaj çok büyük kötülüklere se-
bebolur. Böyle yabancı sermayeler de buna pa
raleldir. Bu bedava verilen malda zarar vermiş
tir. Kaldı ki, hatırlardadır belki, Birinci Dünya 
Harbinden sonra Almanya'ya yükletilen tazmi
nat borçlarını Almanya nihayet, ödiyemedi, çün
kü meselâ Fransa onun göndermek istediği mal-; 
l an - Almanya mal gönderebilir elbette başka 
bir şey gönderemez - almak istemedi, alırsa ken
di sanayii duracaktı, alsa 'bedava gelecekti 
ama, kendi üretim faaliyetleri duracaktı. Bir 
milletin asıl gücü üretici bir kapasiteye sahibol-
masıdır. Gittikçe artan bir üretici kapasiteye 
sahibolmaktır. Yoksa her hangi bir anda biraz 
b ol bir yemek yimek değildir. 

©iş ilişkilerimizin yani, dışa bağlılığımızın 
azaltılacağından bahsediliyor, ben plânda böyle 
bir husus göremedim. Dış tasarrufların millî ge
lire oranı, gayrisâfi millî hâsılaya oranı 1967 de 
% 1,7 den, pardon % 2 den % 1,9 a düşüyor. 
Yani, böyle bir nisbet olarak bir küçük düşüş 
var. Mutlak miktarlara bakıyoruz, 1967 de bir 
noktada 7 milyar Tü rk ^irası iken bundan son
raki yıllarda iki milyar Türk lirası oluyor. Ya
ni, mutlak miktarlar artıyor ama oranı düşü
yor. Bu bağlılığın azaltılması falan değildir. Bu 
konuda müşterek Pazar üzerinde de plânın he
men hemen hiç durmadığını görüyoruz. Bir kere 
ayrılan yer gayet azdır. Tahlili de yapılmamış
tır. Sadece müşterek pazar hakkında bilgi ve
rilmektedir. Şu zamanda girilmiştir, şöyle şöyle 
olacaktır şeklinde bilgi verilmiştir. 'Müşterek 
Pazara girilecek midir, girilmiyecek midir? 
iMüşterek Pazara girmenin Türk iktisadiyatı 
üzerinde ne gibi etkileri olacaktır? Binaenaleyh, 
ıgirilmeli midir, girilmemeli midir? Bu araştır
malar bu husustaki direktifler eğer plânda bu-
lunmıyacaksa, nerede bulunacaktır? O bakım
dan büyük bir eksikliktir. 

Sonra, plânda ithal ikamesi... Dış tediye bi
lançomuzun, dış ödemeler dengesinin iyileştiril
mesi bakımından- ithal ikamesine öncelik verile
ceğinden bahsedilmektedir. Yani üzerinde 
önemle durulacağından bahsedilmektedir. Bu, 
elbette ki, karşı konulacak bir şey değildir. El-
bettekl ihracat ithal ikamesinden daha iyidir. 

. Çünkü dünya piyasalarında bir mal satabilmek, 
kendi memleketimiz içinde satmaktan daha zor

dur. Bunu yapabilirsek çok daha iyi bir iş yap
mış oluruz ama, zordur. İthal ikamesi İle müş
terek pazara girmek bağdaşamaz. Çünkü, ithal 
ikamesi, gümrük himayesi altında bâzı ithalât 
ile rekabet edebileceğiz demektir. Müşterek pa
zara girersek bu himaye ortadan kalkacağı için 

. bu şekilde kurmuş olduğumuz sanayi çökebilir. 
Onun için tediye bilançomuz bakımından ithal 
ikamesini mi, yoksa ihracatı mı esas alacağımız, 
müşterek pazara girip girmiyeceğimize çok bağ
lıdır. Bu hususta bir sarahat yoktur. 

Son olarak bir sosyal adalet meselesi ve ta
sarruf bir gösteriş olarak plânda lüks ithalâtın 
vergileneceği, lüks eşyanın vergileneceği, lüks 
üretime müsaade edilmiyeceği gibi sözler var
dır. Bunlar boş lâflardır. Lüks mal üretimi tale
be bağlıdır. Eğer siz ekonomiyi piyasa meka
nizmasına göre işlemeye bırakırsanız ve gelirler 
arasında büyük farklılıklar varsa lüks madde 
talebedilecektir. Bu maddeyi üretmezseniz ithal 
ederler. İthalini yasaklarsanız kaçakçılık yapar
lar, onu da önlerseniz bunun yerine lüks başka 
bir şey ikame ederler. 

Yani lüksü önlemek mümkün değildir. Eğer 
üretimimizi talebe göre yapıyorsanız talep ol
dukça mutlaka karşılanacaktır. Onun için bun
lar boş lâflardır. Eğer bunları bu israflar önle
mek isteniyorsa gelir dağılımı düzeltilmelidir. 
Gelir dağılımı düzeltilince talep düzelir. O za
man yapın da deseniz kimse yapmaz, lüks işi. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye gibi, bir memleke
tin gelişerek meselâ Amerika'ya, meselâ İngil
tere'ye, meselâ İsveç'e yetişmesi çok uzun bir 
zaman alacaktır. Millî gelirini, rakam olarak 
onlara yetiştirmesi çok uzun bir zaman alacak
tır. Ancak, refah bakımından çok daha evvel 
o memleketlere yetişmek mümkündür, temel re
fah bakımından. Çünkü bu memleketler bu bü
yük gelirlerini gerçekten lüks şekilde kullan
maktadırlar. Onun için belki bu memleketlerin 
gelirlerinin yarısiyle veya 1/4 ile onların sağla
dığı temel refahı gerçekleştirmek mümkündür. 
Sağlıkta, eğitimde, konutta bu gibi dilimlerde 
beslenmede. Amerika'nın dörtte birinde iken, 

Amerika'nın bugünkü temel refahına erişebilir
siniz. Ama Amerika'nın istihlâk bünyesiyle gi
decek olursak. Amerika gibi olmak istersek 
Amerika'nın millî gelirine gerçekten ulaşmak 
lâzımdır ki, o da kimbilir ne kadar uzun seneler 
işidir. Hele bu gibi plânlarla o seviyeye erişmek 
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zaten mümkün değildir. Onun için bu lüks istih
lâkler meselesi üzerinde durdum. Temel refahı, 
tüketim harcamalarımızı daha iyi ayarlıyarak 
çok ileri memleketlerin bugün vardıkları sevi
yeye biz çok kısa bir zamanda, onların millî ge
lirlerine miktar olarak varmadan varabiliriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
mi bitiriyoruıı. Elimizdeki bu plân dünyanın ve 
memleketimizin gerçeklerine, halkımızın irade 
ve özlemlerine aykırı bir vesikadır, bir hareket 
tarzının ifadesidir. Gerçekleşmesi mümkün de
ğildir ve eğer bâzı şeyler olacaksa bunlar tesa
düfen olacaktır. Buna rağmen, elbetteki Türk 
ekonomisi bir miktar gelişecektir. Ancak, bu ge
lişme ne gereği kadar hızlı, ne de gereği kadar 
dengeli yani, sosyal adalet içinde olamıyacağı 
İçin meselelerimizi çözmiyecek, meselelerimizi 
artıracak ve sosyal gerginliği de yükseltecektir. 

Saygılarımla. (T. î. P. sıralarından alkış
lar.)1 

(BAŞKAN — Söz sırası M. P. Grupunundur. 
Grup adına Sayın Faruk önder, buyurunuz 
efendim. 

M. P. GRUPU ADINA FARUK ÖNDER 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, demok
ratik düzen ve hürriyet nizamı içinde müzakere
sini idrak edişimizin mutluluğu ikliminde, Millet 
Partisi Meclis Grupunun Plân hakkındaki gö
rüşlerini Yüce Heyetinize arz etmek üzere söz al
dığımız şu anda ilk temenni ve en halisane, niya
zımız plânımızın milletimiz ve memleketimiz için 
hayırlı olması ve demokratik düzen; hürriyet ni
zamı içinde tatbik imkânını bulmasıdır. 

Yüksek malûmlarıdırki; Anayasamız geçmiş 
kötü tecrübelerin ilhamı ile iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın bir plâna bağlanmasını mec
buri kılmış ve politikacıları bir ihsan ve atifet 
kaynağı haline getiren plânsız ve programsız 
devre son vermiştir. 

Esasen fakru zaruret ve hattâ sefalet içinde 
bulunan, işsizleri çalışanlarından çok ve henüz 
nüfusunun yarıdan fazlası okuma - yazma nime
tine kavuşmamış olan memleketimizde her şeyi 
Devletten ıbek,liyen mustarip kütlelere karşı Dev
letin mahdut imkânlarının artık bazan okşama, 
bazan bir tehdit veya baskı vasıtası olarak kulla
nılmasına Hükümetlerin, bunca acı tecrübelerden 
sonra cür 'et edememesi iktiza eder, 

Bu sebeple bir Anayasa müessesesi haline gel
miş olan plâna daha sonra çıkarılacak bütün ka
nunların uygun olması ve plâna uymıyanların 
reddedilmesi de uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 
diğer bir kanunla sarih olarak hükme bağlanmış
tır. 

Bu durum, müzakeresine başladığımız İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının lüzum ve ehemmi
yetini açıkça göstermektedir. 

Esasen, malî imkânları mahdut ve gayrikâfi, 
elde edildiği dış imkânları da muayyen ve geçici 
olan bizim gibi iktisaden geri kalmış memleket
lerde, iktisadi, içtimai ve kültürel kalkınmanın, 
her şeylen evve günlük politika endişelerinden 
uzak, ciddî tetkiklere dayanan ve ilmî esaslara 
uygun umumi bir plânla mümkün olabileceği ar
tık kimsenin şüphe etmediği bir bedahattir. Bil
hassa, İktidar Partisinin artık kalkınmada bir 
plânın zaruretine inanmış görünmesi ve bir dar 
ceket olmadığını söylediği plânda bu defa, aynı 
tatbiki mecburi ve zaruri bir vesika olarak tavzih 
etmesi ve zihniyetindeki bu değişiklik bir f ailî ha
yır telâkki edilmelidir. Plânın zaruretine inan
mak, ihtiyaçlara cevap verecek daha iyi plânlar 
tanziminde ve bilhassa daha iyi tatbikatın başlı-
yacağına, bir işaret telâkki edilebilir. 

Kanaatimizce, gaye ve imkânlar arasında cid
dî bir hesalba müstenit bir aihenk sağlanmadığı 
takdirde Hükümetlerin hâdiselere istikamet ver
mesi mümkün olamıyacağı gibi hâdiselerin peşin-
len sürüklenmesi de mukadder bir akibet olur. 
Bu itibarla, iktisaden geri kalmış olan, imkânları 
mahdut mevcut imkânlarını en verimli işlere sarf 
etmeye mecbur bulunan memleketimiz için uzun 
vadeli bir kalkınma plânının tanzim ve tatbik 
olunması kaçınılmaz bir zarurettir. Ancak şu hu
susu üzülerek ifadeye mecburuz ki, bu gerçeğe 
rağmen, memleketimizde yapılacak işleri iktisadi 
verim bakımından ölçüye vuran millî âzami hadde 
çıkarma hedefine ve diğer iktisadi ve içtimai 
mülâhazalara göre işleri bir sıraya koyan, iç ve 
dış finansmanların malî istikran bozmadan ne 
suretle karşılanacağını gösteren ve kalkınma ha
reketlerinin ortaya koyacağı çeşitli meseleleri ve 
bunların hal tarzlarım derpiş eyliyen, hülâsa ta-
kibedilmesi gereken iktisadi politikayı tâyin ve 
tesbit eden tam ve kâmil umumi bir plân tatbikatı 
memleketimizde henüz lâyıkı ile mevcut olma
mıştır. Birinci Beş Yıllık Plânın ilk üç senesi 
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bir plân tecrübesi mahiyetindeki tatbikatla geç
miş, mütaakıp seneleri de plânın zaruretine kıs
men inanan ve kısmen inanmıyan bir iktidarın 
bocalamaları ile ve ileri - geri bâzı hareketlerle 
geçirilmiş ve maalesef plândan, onu hedeflerine 
ulaştıracak mütemmim tedbirlerin alınmamış ol
ması dolayısiyle beklenen neticeler tam ve kâmil 
olarak alınamamıştır. 

Bugün bu mevzuda daha hazırlıklıyız. İkti
darda plânın lehinde bir zihniyet değişikliğinin 
kıvılcım halinde de olsa vücuda gelmiş olduğunu 
memnunlukla müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu 
sebeple, bu plânın daha müsait şartlarla mevkii 
taltibiikâ konulacağını ülmiiıdeltimeiktieıyiz. Aoealk, 
umumi karakter ve bâzı vasıfları itibariyle müza
keresine başladığımız İkinci Beş Yıllık Plânın 
Birinci Beş Yıllık Plândan pek farklı olmadığını 
ye hattâ tatbik edilebilmesi için gerekli mütem
mim tedbirler bakımından birçok noktalarda 
belki daha kifayetsiz olduğunu ve hemen hemen 
aynı zihniyetle hazılanmış bulunduğunu ve bu 
sebeple kalkınmamızı tam olarak sağlıyabilmesi 
bakımından büyük ümitler vadettiğine inanama-
dığımızı da söylemeden geçemiyeceğiz. 

Bu husus böylece tesbit edildikten sonra şimdi 
ide plânın ihzari şeMi ve ımulhtdvaısi üzerinde bir 
.nebze durmak istiyoruz. 

Muhterem mületvekilleri; 
Kanaatimizce, plân heleflerinin ve stratejisi

nin tâyininde en mühim husus, plân prosodürü ile 
demokrasi icapları arasında mutlaka bir ahengin 
sağlanması zaruretidir. . Aksi takdirde plânın 
milletçe benimsenmesini ve binnetice arzulanan 
muvaffakiyete ulaşmasına imkân olmaz. Demok
ratik rejimlerde, plân stratejisi ve hedeflerinin 
tâyini münhasıran teknik elemanlara bırakılan bir 
keyfiyet değildir. İlim ve siyaset adamları, çe
şitli meslekî teşekküller, üniversiteler, resmi daire
ler mümessilleri uzun tartışmalardan sonra plâ
nın taşıyacağı hususiyetlerini hedef ve stratejsini 
tesbit ederler. 

Hükümetler ve parlâmentolar bu çeşitli ku
rumların işbirliği etkisiyle hazırlanmış ve her 
noktası gözden geçirilerök olgunlaşan fikirler 
üzerinde kurulmuş plânları kendi görüş ve kana
atlerinin ışığı altında karara bağlarlar. Halbuki, 
bizim Beş Yıllık Plânm tanziminde bu lâzimeye 
hakkiyle riayet edilmemiş, hedefleri ve stratejinin 
tâyininde Parlâmentonun hiçbir rolü olmamış, 

ilim ve siyaset adamları ile işçi sendikaları, Özel 
ve resmî sektör mümessillerinin fikirleri, muta
bakatları ve doğrudan doğruya işbirliği sağlan
mamıştır. 

Plân hedefleri ve stratejinin tâyininde tutu
lan bu yol plânın hazırlanmasında da aynen tat
bik ve takibolunmuş, plânın hazırlanmasındaki 
çalışmaların yakından izlenmesine imkân verilme
diği gibi plânlaki hesapların mesnetleri açıkça ve 
zamanında gösterilmemiş, plân müsveddeleri 
çok daha evvelden neşredilerek bunların umunu 
efkârda tartışılmasına imkân hazırlanmamıştır. 

Plân metninin hiç olmazsa memleket ekonomi
sinde söz sahibi teşekküllere ve şahsiyetleri, ke
sinleşmeden çok evvel açıklanarak mütalâalarını 
bildirmelerine imkân verilmesi ve hülâsa plânın 
tetkik zamanının böylelikle daha uzun. tutulması 
kanaatimizce ihtiyaçların daha iyi tesbitine ve 
tedbirlerin daha isabetli seçilmesine hizmet eder
di. 

Yeri gelmişken, Plânın telifindeki bir noksan -
lığın ve metotsuzluğun tetkik imkânlarını daha da 
güçleştirdiğini ve dolayısiyle tetkik zamanının 
Ikıısalımaısıına seböbol'duğunu ^titradenı arz /ötme
den geçemiyeceğiz. 

Plânda bir birine uymıyan nasıl gerçekleştiri
leceği anlaşılmıyan tedbirler gelişi güzel sıralan
mış ve daha çok umumi hedefler gösterilmiş ve 
başka başka yerlerle bu hedeflere varılması. için 
tutulacak yol, gayet müphem ve umumi ifade
lerle ve kısmen kaydedilmiş fakat aralarında, bir 
irtibat maalesef sağlanamamıştır. Hiç olmazsa 
bu hedeflere varılabilmesi için tutulacak yol vo 
alınacak tedbirler açıkça belirtilmeli, müphem ve 
yuvarlak ifadelerle iktifa olunmamalıydı. Bütün 
bu halleri ile plân gerek muhteva ve gerekse ha
zırlanış şekli itibariyle alelacele ve daha çok ka
nuni bir mecburiyeti yerine getirmek için meyda
na getirilmiş bir dokümandan daha farklı değil
dir. Esasen bir iktidar hem kül halinde kalkın
mayı gerçekleştirecek bir siyasi yapıda olmaz ve 
hem de bunu yapmak istiyen bir iktidar gibi.gö
rünmek isterse ortaya, bugün elimizde bulunan 
plândan daha iyi bir plân çıkarılamaz. 

Bu sebeple, bu plânm çok fazla işe yarıya-
cağmı söylemek ve bu plândan çok şeyler ümit",'ye 
hayal etmek fazla iyimserlik olur. Bununla be
raber bir kanun hükmünü yerine getirmek için 
yuikarida arz ctıtiğimiiz veçjhilc belfei de (Artill* 
kısmen) lüzumuna inanılarak, Parlâmentoya'ğe-
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tirilmiş olan plânın esası ve muhtevası üzerindeki I 
görüşlerimizi tafsilen arz ve zabıtlara tescil ede
ceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; 

Biz Millet Partisi olarak, iktisaden geri kal
mış bir durumda olan memleketimizde, bir ta
raftan artan nüfusu ve onların ihtiyaçlarını, di
ğer taraftan her türlü istihsalin artması zarure
tini göz önünde tutarak zirai, sanayi ve malî işler
le her türlü hizmetin bir kül halinde mütalâasını 
ve bunların umumi bir kalkınma ve gelişme plânı 
halinde yürütülmesini ve bilcümle yarıtırmlarm 
istikrarlı ve muvazeneli bir iktisadi sistemin ge
rektirdiği nisbet ve ölçülerde düzenlenmesini ve 
bunların mutlaka kontrolünü zaruri görmekte
yiz. 

Anayasamızın 11 nci maddesi Devlete sosyal 
adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağlaşamıyacak 
surette sınırlanan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün 
engelleri kaldırmak yetkisini tanımış, insanın 
maddi ve mânevi varlığının gelişmesi Hçin ıgercüdi 
şartları hazırlamayı da bir vazife olarak vermiş
tir. Bu itibarla Beş Yıllık Plânın bu esaslara 
göre hazırlanması, şahsi teşebbüsün muvafakiye-
tini sağlamaya matuf bütün gayretleri sarf et
mekle beraber, hileli ticarete, sermaye haksızlık
larına ve istismarına, aşırı kâr ihtirasına ve bun
lardan doğan büyük kütlenin ıstırap ve sefaletine 
mâni olacak tedbirleri de muhtevi bulunması ik
tiza ederdi. Üzülerek ifadeye mecburuz ki, İkinci 
Beş Yıllık Plân bu mevzularda Birinci Beş Yıllık 
Plândan daha kifayetli olmadığı gibi bâzı yönleri 
ile, Devlet vasıtasiyle bir kısım fertlerin diğer 
bir kısmın aleyhine olarak daha zengin edilmesine 
imkân verecek bir mahiyet arz etmektedir. 

Bizim gibi iktisaden geri kalmış memleketler
de iktisadi kalkınmayı sağlamak için kanaatimiz
ce, emek, zekâ, teşebbüs ve sermaye münasebetle
rinde hakkaniyeti hâkim ve âmme menfaatlerini 
nâzım kılmak şarttır. Millî gelirin artırılması 
etrafında milletçe sarf elilen gayret ve tedbirler
den sağlanacak, müspet veya menfi hasılalardan 
bütün vatandaşların sosyal alalet esaslarına göre, 
emek, teşebbüs, sermaye, hizmet basanları ile 
mütenasip pay alabilmelerinin sağlanması ve I 
iktisadi verimliliğin artırılması için bütün ikti
sadi ve malî mekanizmaların ilmî ölçüler dairesin
de ayarlanması lâzımdır, I 
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Milletçe kalkınmamız, Devletin, her türlü istih
sal ve iş hayatının maliyet ve satış fiyatlarının 
para, sermaye ve kredi piyasasının faiz hadlerini 
bedeni ve fikrî bilcümle hizmet erbabının ücret 
esaslarını, gayrimenkullerin -iratlarını gösteren 
kira ücretlerini hülâsa iktisadi hayatın millî ge
lir hâsılasında vatandaşın paylarını almalarına 
yarıyan bilûmum iktisadi mekanizmayı ve bunla
rın arasındaki münasebetleri yakından izliyerek 
içtimai zümrelerin iktisaden ve tam olarak kal
kınmasını temin edilmesiyle mümkün olabilir. 
Bu sebeple Devletin millî istihsal kuvvet ve in-
kânlarını her sahada desteklemesi ve iktisadi 
faaliyetlere tanzimci olarak karışması kanaatimiz
ce caiz ve hattâ bâzı ahvalde zaruridir. Bu se
beple, kalkınmayı sağlıyacak plânın ve hattâ ica-
bederse bu çalışmalara tek merkezden istikamet 
vermeyi derpiş etmesi zaruridir. 

Yine üzülerek arz etmeye mecburuz ki, İkinci 
Beş Yıllık Plân bu espriye tam olarak uygun bir 
metotla hazırlanmadığı için, iktisadi kalkınmayı 
istenilen şekilde ve katiyetle sağlıyacak tedbirleri 
tam olarak ihtiva etmekten uzaktır. Her ne ka
dar plânda, bu mevzuda umumi olarak birçok 
hedefler gösterilmekte ise de bunların ne şekilde 
gerçekleşeceği ve tedbirlerinin nelerden ibaret ol
duğu teferruatı ile gösterilmemiştir. Plân bir ba
kıma bir tedbirler manzumesi olduğuna göre he
deflere ulaştırması düşünülen tedbirlerin sarih ve 
noksansız olarak gösterilmesi gerekirdi, 

Anayasamızın 41 nci maddesi, iktisadi ve sos
yal hayatın, adalete, tam çalışma esasına ve her
kes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış 
seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenmesi 
esasını kabul etmiş ve iktisadi, sosyal ve kültü
rel kalkınmanın ancak demokratik yollarla gerçek
leştirileceğini de değişmez bir hüküm olarak ka
bul ve tasrih eylemiştir. Bununla beraber her
kese insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlanması için millî tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplum yararına gerektirdiği öncelik
lere yöneltmek ve bu maksatla kalkınma plânla
rını yapmak ödevini de Devlete vermiştir. 

Anayasamızın bu hükmü, kalkınmanın hürri
yet nizamı içinde, ferdî mülkiyete ve özel teşeb
büse önplânda yer vermek suretiyle olacağının, 
insan haklan ve fert hürriyetlerinin tahdidine 
müncer olacak şekilde iktisadi faaliyetlerin dev-
letleştirilmiyeceğini, ancak yatırımlara mutlaka 
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toplum yararına gereken önceliklerin verileceğini 
kalkınma plânlarının bu esasa göre tanzim olu
nacağını açıkça göstermektedir. 

Millet Partisi olarak biz, Devletin iktisadi im
kânları elinde topladığı ölçüde ve elinde tuttuğu 
müddetçe hürriyetlerin, hukukî yollardan olmasa 
bile, fiilî bir fert olan patronun istismarına ve 
haksızlığına karşı vatandaşın Devlete sığınması 
ve Devletten de himaye görmesi şarttır. Fakat 
siyasi otoriteyi elinde tutan Devletin iktisadi ve 
otoriteyi tamamen eline geçirmesine ve her sa
haya el atmış rakipsiz bir patron mevkiinde bu
lunmasını, onun istismar ve haksızlıkları ile mü
cadele etmek imkânını tamamen ortadan kaldıra
cağı için katiyen tecviz edemeyiz. Esasen Ana
yasamız da, bizim anlayışımıza göre buna imkân 
vermemektedir. 

Bu itibarla Türk ekonomlMnin ferdî mülıki-
ye/t ve hususi teşdbbüsü temel olarak benimse
memesi şarttır. Ve bu şart hürriydtlerimizin mu-
hafiazası bakımından da zarurildir. Ancak kalkın
mamız için mulhtaç bulUnduğuimuz yatırımlar
dan bir kısmının özel teşebbüs tarafından yapı-
iaJbilrmtesd içdh Devletin gerekli teşvik edici ted
birleri çeşitli sahalarda ve müessir bir surette 
allma&ı iktiza eder. 

Kanaatimizce bu tedbirlerin başında uzun 
vadeli bir emnlüyelt ve itimat telkini, malî ve 3k-
tâkadi Mükrar geJlnıek'ted'ir. Belirli belirsiz zam
lar, piyasada zaman zaman görülen durgunluk
lar, işsizlik, mal darlıkları, kara'borsa istidadı, 
^îyat istikrarsızlığı ve bilhassa para krymetin-
Icteki tahavvülâıt özel teşelbbüsün yatırımlarını 
müessir bir sur'dt'te önler, özel teşelbbüsün millî 
'ekonomimize katkıda bulunması ve milletçe kal-
fkınmâmılziclla müessir bir rol. oynaması için Dev
letin bu istikrarı sağlamakla beraJb'er ona yar-
idımcı ve bilhassa röhber olması da elbet'teıki lâ
zımdır. Ancak yapacağı yardımların muayyen 
ve eıvveiden belirtilmiş usul ve ölçülleriLe yapıl
masına ve bu yardımın ve öncülüğün Devlet 
eliyle bâzı fertlerin zengin edilmesi şek'linde te
celli e'tîmem'esine bilhass'a itina gösterilmesi ve 
ilmî esaslardan katiyen ayrılınmiaması iktiza 
eder. 

Biz ferdî mülkiyet ve şahsi teşdblb'üsü temel 
ıolarak b'enılmsleJm'ekle beraber, M&a'di kalkın
manın zaruri kıKdığı büyük teşeblbüslein kamu 
ıseMlörü .elinde bulundurulima&ı zaruret ve mec
buriyetine de inanmaktayız. ]Bil!hassa şahısı te

şebbüsün bilgi ve sermayesinin erişemiyeceğî 
'büyük çaplı iktisadi teşeblhüsüjerde Devletin ken
di imkânları ile bunları yaptoıası ve daha küçük
lerinde şahsi teşebbüslere bilâJhara devredilmek 
üzere iştirakler sağlaması zarurdtiini de katbül 
etmekteyiz. Bi'lhassa hususi sermayelerden ilgi 
gtörmiyen işler, Devletçe hayati ehemmiyeti haiz 
tesisler, bu -meyanda limanlar, poölta, telgraf ve 
telefon tesisleri, büyük enerji ve sulama, tesis
leri, kara ve demiryoillan, petrol, kömür ve di
ğer stratejik .eJhemmiyete haiz madenler ve ağır 
sanayi ancak Devlet eliyle kurulur ve işletile
bilir. Biz kemali samimiyetle inanıyoruz ki, yur
dumuz sahip bulunduğu tialbiî sıerveltler ve kay
nakları, üstün ka/bİliyetli beşeri varlığı ile bü
yük bir gelişime ve kaHlkınma poltansiyelİne sa
hiptir. Ancak bu potansiyelin geniş, halk kütle
lerini refah ve saadbte erişltirelbilımesi için ciddî 
ve ilmî metotlarla hazırlanmış bir Plânın hazır
lanıp taitfbik edilmesi ve gerçeklere uygun bir 
politikanın izlenmesi lâzımıdır. 

Plânın felsefesinin tahlili bakımından ileri 
sürdüğümüz bu görüşlerimiz iktidar paritisi' 
ile aramızdaki ayrılık noktalarını açıkça gös
termiş bulunimaktadır. Biz özel teşebbüs ve 
ferdî mülkiyetin lüzumuna kaani ollmalkila be-
raJber toplumun topyekûn kalkınmasını gerekti
ren tedbirlerin alınmasına taraftarız. Ve Dev
let eliyle muayyen bir zümre ve bir kısım şa
hısların zengin edilmesine ve fakir zümrelerin 
KÖımürülmesi pahasına her mahallede bir milyo
ner türemesine ve bir kelime ile yağmacılık dü
zenine karşıyız. Biz bu toplumun hep birfükte 
kalkınmasının lâzım olduğuna ve bu imkânla
rın araştırılması lüzumuna inanıyoruz. Gtelirler 
arasındaki mesafenin açılmasına, zenginlin daha 
zengin fakirin daha fakir olmasına müncer ola
cak hareketlerden şiddetle tevekki edilmesi ve 
fauna mukabil gelirler arasındaki farkın âmlme 
vicdanının tavsi'bedeeeği bir hadde ulaş'tırılma-
sı ve tedlbirTerin alınması lüzumuna inanıyoruz. 
Ve Plânımızda bu espriye lâyık olduğu. ehem-
ımiyetîn verilimemiş o'lmasından şikâyetçiyiz. 
El'iımizdeîki metne göre ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının hedeflerini şöylece hulâsa eitmek 
kalbildir : 

1. Millî hâsıla artışı % 7 nisıbetinde olmalı 
ve bimnetdıce gayıriısâfi millî hâsıla İkinci -Beş 
Yıllık Plân çtev^si içinde fc 40,3nişhetinde 
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arttırılmalı- ve bu artış daha sonraki ilerlemeleri 
kolaylaştıracak bir nitelik ara etmelidir. 

2. Cemiyetin yapısında esaslı bir değişiklik 
vücuda getirilmeli, ziraatte ilmî metotlar kul
lanılmak, sanayi sektörünün payını artırmak ve 
sanayie sürükleyici bir rol verip onu dış yar
dımlara bağlı olmaktan kurtarmak ve daha çok 
şehirlileşmek gibi tedbirlerle % 7 gelişme hızı 
devam, .ettirilmelidir. 

3. Barajlar, sulama tesisleri vücuda geti
rilmek: ve fenni gübre kullanılması sağlanmak 
suretiyle tarım üretimi hava şartlarına bağlı 
olmaktan kurtarılmalıdır. 

4. Millî hâsılada meydana getirilecek % 7 
artışın % 2 anda artışın % 2 onda altısını artı
ran nüfus tükcfteceğinidem kalan yüzde dört 
onda dördünün en çok yüzde iki buçuğu tüke
time ayrılmalıdır. 

•5. Mütaakip senelerde dış yardımı arzı ih
tiyaç etmeksizin kendi kaynaklarımızla gelişim 
devam ettirilmelidir. 

ıŞimidi ıhülâsa ettiğimiz plânın bu hedef
leri ve hedeflere varılmak için tedbir olduğu 
ileri sürülen bu müphem ve umumi görüşler 
üzerinde bir nebze durmak isteriz. 

İkinci Beş Yıllık Plânında kaibul ettiği veç
hile Uluslararası düzende güçlü bir yere sa-
hitoolmak ve durumumuzu kuvvetlendirmek, in
sanca yaşıyabilmek ve öteki milletlere yetişmek 
için en az % 7 bir kalkınma hızının mecburi 
olduğunu kaibul etmekteyiz. Ancak bu hızın 
gerçekleştirilmesi için alınması zaruri tedbirleri 
noksan buluyor ve plânda ileri sürülmüş olanı 
müphem tedbirleri bu hızı dalhi sağlayacak ka-
fbiliyet ve kifayette görmüyoruz. Eğer tesadüf
ler yardım eder, hava şartları müsait olursa bu 
ıbelki. mümkün olabilecektir. Fakat kanaatimiz
ce bu hızı sağlıyacak tedbirlerim daha etraflıca 
ilmin ve tecrübenin ışığı altında düşünülmesi 
ve mutlaka bu hızın gerçekleştirilmeli tedbir
lerinin alınması ve belkide zorlayıcı mütem
mim bâzı yollarla bu hızın meclburen sağlanması 
temin edilerek kalkınmanın tesadüflere bıra
kılmaması plân esprisine daha uygun düşerdi. 
Biz bu hızı 'gerçekleştirmek için cemiyetin yapı
sında esaslı bir değişiklik vücuda getirilmesi 
zaruretine inanmaktayız. Billhalssa, sanayi sek
törünün payının daftıa çok artırılması, Ziraat ve 
'hayvancılıkta ilmî metotların kullanılması, yer 
altı servetlerimizle ormanlarımızdan çıok daha 

geniş çapta istifadeler sağlanması yollarının 
aranması zaruri ve lüzumlu tedbirleridir. Bun
larla beralber bilhassa bunlar yanında dış tica
ret ve büyük sanayii belirli ellerden başkaları
na aktarmak büyük şehirlerden ziyade sanayii 
Anadoluya yaymak ve 'bilhassa bir tarafı dış 
ticarete bağlı montaj sanayii yerine hakiki sa
nayii ikame ederek maliyetin düşmesini sağlı
yacak tedbirleri almak ve millî sanayimizin 
kurulmasına müsait şehir kasabalari'inızda sana
yiimizin kurulması çarelerini araşjtınmak ve dış 
ticaretin daha çeşitli ve daha çok sayıda ana-
dolu limanlarına dağılmasını temin etmek, ipo
tek ve ıkefil veremiyecek teşdbbüs kalbiliyeti bu
lunan sanatkârlara iş yerleri açabilecek kredi
yi sağlama imkânlarını hazırluyarak bir taraf
tan da küçük sanayii inkişafını kolaylaştırıcı 

• tedbirleri düşünmek ve bu hususları plânlamak 
top yekûn kalkınmamız için zaruridir. Ancak 
•bu sayededir ki, kanaatimizce plânın önlgördüğü 
kalkınma hızını gerçekleştirmemiz ve memle
ketin hakikaten kalkınmasına ve her yönü ile 
toplumca bir kalkınmanın mümkün mertebe 
sağlanmasına imkân hazırlanmış olur. 

Plânın bu espri içinde, gerekli limanların, 
yolların yapılmasını önglörmesi ve Anadolu şe
hir ve kaısaJb al arımda kurulacak sanayi müesse
selerine daha geniş imkân ve muafiyetler tanı
yıp teşvik mahiyetinde çeşitli kolaylıklar gös
termek suretiyle bu hedefe ulaşmak imkânla
rını araştırması ve bilhassa dış ticaretin muay
yen ellerde toplanmasına mâni olup anadolu 
limanlarına intikalini sağlıyacak tedbirlerin 
bulması ve mevcut kaçakçılığı önleyici usullerin 
konulması lüzumunu da önıgörmesi lâzımdır. 

Bundan başka plânın tesfoit edilen hedeflere 
ulaşılabilmesi için muayyen bir müddet tasar
rufun artırılması ve sermaye teşkilinim sağlan
ması maksadiyle tüketim miktarlarının, cari 
harcamaların kısılması ve ekonomimize katkısı 
olmıyacak ölü yatırımlardan bu plân devresi 
için tamamen vazgeçilmesi de düşünülmeliydi. 

Plânda, hedefe ulaşılabilmeğine mâni ola
cak hususlar, sermaye terakümü için tasarruf 
yetersizliği, döviz ve dış ticaret kifayetsizliği 
ve kurumlarım ehliyetsizliği ve yetmezliği ola
rak tesfbit edilmiş ve münhasıran bunları ıs
lâh ve bunları giderici bâzı umumi ve müphem 
tedbirler üzerimde durulmuştur. Bundan başka 
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muvaffakiyeti emgelliyen hususatm bu mcyan-
da mânevi unsurların mevcudiyeti beısalba ka
tılmamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göıre; 
% 7 gelişme hızını sağlamak ve binnetice 5 yıl 
somunda millî hâsılada yüzde kırk onda üç bir 
artış vücuda getirelbilme'k için taplumırmuzun 
beş yılda 109,1 milyar lira tasarruf etmesi lâ
zımdır. Dış yardım ve yaJbancı sermaye olarafc-
da Dolkuz onda dokuz- milyar lira geleceği Umul
maktadır. Bu suretle kaynaklar yeikûnunuın 
119 milyar lirayı bulacağı hesaplanmıştır. Bu
nun yüz onbir buçuk milyarı yatırımlara ve 7 
milyarı da stok artışlarına gidecektir. 

Umumi olaraik plâncıların hesaplarına göre 
Türkiye'de 100 liralık hâsıla artışı ekle edebil
mek için 325 liralık bir yatırım yapılması gerek
mektedir. Başka bir tâbir ile Türkiye'de ser
maye hâsıla kat sayısı plâncıların hesabına gö
ıre genel olarak 3,25 dır. İkinci Beş Yıllık Plân 
devresinde yatırımlara harcanması öngiörd'ılen 
11:1,5 milyar liralık yatırım bu kalt sayıya bö-
lünürise 34,3 bulunur ki, be§ senede hâsılanın bu 
miktar artacağı ve 1967 de 85,1 milyar lira 
olan gayrisâfi millî hâsılanın 1972 de bu mik
tarın ilâvesiyle 119,4 milyar liraya baliğ olacağı 
anlaşılır. 

Bu sonuca ulaşmak için dış kaynaklarım yıl
da ortalama % 3,3 özel tüketim harcamaları
nın % 5,1 kamu tüketim harcamalarının % 8,8 
özel yatırımların % 12,5 kamu yatırımlarının 
% 10 bir hızla artması gerekmektedir. 

özel ya'tıırıımların kamu yatırımlarımdan hız
lı artması için, kamu gelirlerinden 3 mıilyarı-
nın öızel teşeiblbıüse yeni kurulacak bir yatırım 
bankası kaınaliyle aktarılması kalbul edilmiştir. 
Anıcalk, bu yiol, üzerinde çok ehemmiyetle du
rulması ve esaslarının çok iyi ve isabetle tesıbit 
edilmeisi gereken bir husustur. Bu sermayenin 
tırans/ferinde, otbj.ektif esasların ve belirli kıs
taslarım konulması ve mutlaka bunlara uyul
ması ve hu kredinin toplum "menfaatine ola
cak tesislerle iktisadi kalkınmami'za hizımct ede-
.ce'k ve hakiki samayiin kurulmasıında rol oynı-
yacak mevzulara hasru tahsis edilmesi şarttır. 
lllallbuki plânda özel sektlöre yapılacak bu trans-
ferlore ait hiç bir esas tesibit edilmemiş ve me
sele tamamen iktidarım keyfine bıralkılnırştır. 
Bu yol korunması maltlup bâzı zevatın Devlet 

içliyle diğer bir kısım vatandaşın aleyhine ola
rak zengin edilmesine müncer olabilir. 

Plânda, (kamu kesiminin harcamaları içki bu-
(günkü verıgi sisteminin yeterli olmadığımda 
kaydedilmiş bulunmaktadır. . 

Beş yıl içinde yeni vergilerle kamu gelirle
rinin 7,1 milyar artırılacağı umulmaktadır. Bu 
neticeyi sağlamak için plâna göre yapılması 
mutasovver ıslahat ve alınması mukteızi tedbir
ler şu üç noktada hülâsa edilelbilir. 

1. — Sağlam finansman kaynağı elde etmek 
(gayesiyle bina ve arazi vergilerini artırma, lüks 
istihlâk maddelerine daiha büyük mslbetlerde 
vergi uygulamak, yeni bir değer ver<gisi koy
mak, karayolu nakliyatından vengi almak, Ta
rım Vergisinde geliri artırıcı İslahat yapmak, 

2. — Sosyal adaleti sağlamak gayesiyle ver-
ıgileri nis'b etle rinde ve- 'muafiyetlerde değişiklik 
yapmak, 

3. — İhracata dönük yatırrmla>rla geri kal
mış bölgelere giderek yatırımları teşvik etmek, 
gümrük ve gümrükle ilgili vasıtalı vergileri 
yeni konacak katma, değer ve lüks tüketim 
vergilerini bu maksatla ayarlamak, 

MüpHıem ifadelerden çıkardığımıza göre, 
İkinci Beş Yıllık Plân devresinde alınacağı 
söylenen bu tedbirler, iktidar partisinin seçim 
'beyannamesinde ve Hükümet programımda 
söylediklerine tezat teşkil ettiği için ayrıca na
zarı dikkati calip 'bulunmaktadır. İktidar parti
si ve onun içinden çıkmış olan Hükümıetimiz 
ıher fırsatta vergileni antırmıyacağından bah
sederken, kalkınma plânında yemi vergiler ih
das edeceğini ileri sürmesi bir tezat içinde bu
lunduğunu ve bu zıt iki fikirden biç değilse 
Ibirinde samimî olmadığını göstermektedir. Kal
kınmayı sağlamak için belki vengi ihdasına da 
zaruret olaıbilir. Fakat daiha evvel vergi ıslaha
tına gitmek, vergi kaçırılmasına mani olmak 
.şarttır. Bununla 'beraber bir vergi ihdası düşü
nülüyorsa bu verginin plânda kapalı bir şe
kilde de olsa söylendiği gibi falkiri ve zengini 
bir tutan vasıtalı bir vergi olmaması ve vasıta
lı vergilerle vasıtasız vergiler arasında esa
sen mevcut olup son zamanlarda daiha da art
mış bulunan dengesizliği izale edecek vasıfta 
olması öngörülmeliydi. Aıksıi taktirde sosyal 
adalet mefhumu yalnız ismi olup kendisi mev-
eut olmayan ıbir Zümrütü Anka kuşu olmaktan 
kurtulamaz. 
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Finansman sağlamak gayesiyle kamu gelir
lerini bu şekilde artırmanın kâfi olmadığını dü
şünen plân, özel sektör finansmanı için'de kredi 
kurumlarının çalışmalarını verimli bir hale ge
tirmek tedbirlerini .düşünmelkte ve bu matosatla 
selektif faiz, işletme kredileri orta vadeli kre
diler, mevduat ve kreidi sigortası, Merkez Ban
kasının, özel sektörü desteklemesini sağlamak 
giibi tedbirlerin alınması lüzumunu ileri sür
ünüştür. Bundan başka, plânda bu maksatla 
Posta Tasarruf Sandıkları kurmak, dâveli ta
sarrufun cazibesini artırmak, vergilerin tahsi
linde banîkaların aracılığını kalbul ve çekle öde
meyi tamim etmek gübi tedbirleri de öngör
müş bulunmaktadır. 

Bütün bu te'dibirler, kanaatimizce beş yıllık 
plânın tahakkukunu istediği hedetflere ulaşma
sını sağlamak için lüzumlu bulunan sermaye 
tasarrufuna kanaatimizce lâzım olmakla bera
ber kâfi değildir. Diğer tâbirle plânda göste
rilen bu yollarla, yine plânda belirtilen tasar
ruf seviyesine ulaşmakta kanaatimizce imkân
sızdır. Plân bu bakımdan mevcut olmıyan kıs
men hayalî kaynaklara dayanarak fazla çaba 
(gösterilmeden hızlı kalkınma sağlanacağı ha
yalini üyan'dırmıya çalışan bir avutma vesika
sı intibaını uyandırmaktadır. Kaldı ki yüzde 
yüz tahakkuk etse bile, plânda öngörülen yüz
de ye'di kalkınima hızının Yurdumuzu umduğu
muz refaha kavuştura'bileceği de şüphelidir. 
Dünya milletlerinin buıgtünkü •yükselişleri kar
şısında bu milktarın bile artırılması ve ona uy
gun bar kalkınma gayretinin göze alınması te
emmüle, değer. 

Tbpyelkûn, milletçe kalkınmamuz kolay bir 
şey değildir. Kanaatimizce bu yalnız vergi al
mak ve geliri çoğaltmakla mümkün olmaz bu
nun için mevcut menfaatler dengesinde ve ge
lir dağılış nishetleri üzerinde sosyal adaleti 
sağlayıcı lüzumlu değişiklikler yapmayı göze 
almak lâzımdır. MevGUt iktidarın kendi men
faatini memleket menfaatine feda edebileceği
ni ve böyle köklü, esaslı tedbirleri cesaretle 
ıgöze alabileceğini tahmin etmiyoruz. 

Plânın diş tcaret mevzuundaki hesaplarında 
da biraz nikbin davranıldığmı müşahede etmiş 

Jralunuyoruz. Plân bir yılda yaklaşık olarak bir 
onda sekiz milyar doları yatırım maddesi, 2,5 
milyar doları hammadde, 475 milyon doları tü
ketim maddesi olmak üzere 4 milyar 865 milyon 

dolarlık ithalât yapılması lüzumunu kabul etmiş 
bulunmaktadır. Bunun için 780 milyon dolar olan 
1967 ithalâtı yılda vasati olarak % 7,4 artmalı
dır. Bu ithalâtın diğer dış ödemelerimizin gene 
vasati yılda % 7,2 hızla artacak ihracatla, işçi 
dövizleri ile, turizm gelirleri ve yabancı sermaye 
gibi gelirlerle karşılanacağı belirtilmiştir. 

1967 yılındaki 25 milyon dolar olan turizm 
gelirinin 1972 de 135 milyon dolara çıkacağı tah
min olunmaktadır. Bundan başka dış kaynaklar
dan yardım ve yabancı sermaye olarak geleceği 
umulan 9,9 milyar lira ile de yılda 200 milyon 
dolar civarında bir dış açığın kapatılacağı der
piş edilmiştir. Ancak, bu dış gelirlerin bu' sevi
yeye ulaşacağına dair inandırıcı mucip sebepler 
de plânda yer almamış bulunmaktadır. 

Bu hususları böylece belirttikten sonra diğer 
mühim bir noktaya daha temas etmek istiyorum. 
Topyekûn kalkınmayı sağlamak iddiasında olan 
bir plânm gelir dağılışında sosyal adaleti hedef 
alması iktiza eder. Her ne kadar plân sosyal ada
leti sağlamak gayesinde olduğunu söylemekte ise 
do getirdiği ve ileri sürdüğü tedbirler memleketi1 

bu gayeye ulaştıracak nitelikte değildir. Hattâ 
görüşümüze göre plân bu mevzuda kendi strate
jisi ile mütenakıs bir haldedir. Plân hemen he
men bütün sanayi yatırımlarının özel sektörce 
yapılmasını derpiş etmekte ve bu sebeple de mün
hasıran bu zümrenin zenginleşmesini sağlıyacak 
tedbir getirmektedir. Plâna göre devlet müteşeb
bise doğrudon doğruya sermaye transfer edebi
lecek, ayrıca îşçi Sigortaları ve Emekli Sandığı 
fonları da özel teşebbüsün enirine verilecektir. 
Hattâ, devletçe sağlanan dış yardım fonlarının 
da önemli bir kısmının yine özel teşebbüs emrine 
aktarılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca plânda geç
mişte tecrübe edilmiş ve bâzı kötü neticeler alın
mış olmasına rağmen bir kısım karma teşebbüs
ler yoluyla kamu teşebbüsleri kaynaklarının özel 
sermayedara açılacağı da yazılmıştır. Buna mu
kabil hususi teşebbüse ait bâzı yüksek gelirlerin 
müessir bir şekilde vergilenmesi ise düşünülme
miştir. O halde sosyal adalet nasıl sağlanacak
tır. Bunun tedbiri plânda gösterilmemiştir. Yal
nız plânda ve plân stratejisinde umumi olarak 
gelir dağılışının düzeltileceğinden bahesdilmek-
tedir. Arz ettiğimiz bu durum plândaki bu umu
mi sözlerin lâf olsun diye yazıldığını veya gay-
ri'samimî olduğunu göstermeye kâfidir. 
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Plânda görülen samimiyetsizlikten birisi de 
sanayileşme görevini daha çok özel sektöre bı
rakmış olmasına rağmen yüzde yüz tahakkuk 
edeceği ihtimaline karşı hesapların yapılmış bu
lunmasıdır. Halbuki plânımız özel sektör i'çin1 

emredici olmadığına göre özel sektörün öncelik 
taşımıyan ve hattâ memleket ekonomisine bir kat
kıda buUmmıyan alanlara yatırım yapması bit
tabi önlenemez. Dolayısiyle plânda öngörülen 
alanlarda yüzde yüz faaliyet götserilmesi de sağ
lanamaz. 

Bu sebeple Devlet sanayileşme konusundaki 
hedefleri uygulamada ancak bir seyirci ve takip
çi olabilecek nihayet teşvik edici mahiyetteki ba
sit tedbirlerle belki bâzı şahıslar zenginliğini 
daha da artıracak fakat umulan sanayileşme ger-
çekleşmiyecektir. Şu hale göre plândaki umulan 
sanayileşmenin yüzde yüz gerçekleşeceğine göre 
yapılan bütün hesaplar da hayale müstenittir. 

Muhterem milletvekilleri; 
İkinci Beş Yıllık Plânın tümü üzerindeki gö

rüşlerimizi arz ederken plânı sosyal açıdan da 
basit bir incelemeye tabi tutmadan geçemiyece-
ğiz. 

Her ne kadar umumi olarak kalkınma plân
ları iktisaden gelişme politikalarını ve belirli he
deflere ulaşabilmek için çeşitli sahalarda takibe-
dilecek yolları ve kullanılacak vasıtaları ihtiva 
ederlerse de şüphesiz her iktisadi gelişmenin sos
yal bir amacı olması da esastır. Anayasamız 
devlete, fertlerin insan gibi yaşamalarını sağlı-
yacak tedbirleri almak vazifesini vermiş bulun
maktadır. Şu halde Devlet umumi refahı sağla
makla beraber fertlerin sosyal ve medeni ihtiyaç
larını da gidermekle görevlidir. 

Memleketimizde umumi ahlâkın gün be gün 
sukut etmekte olduğu bir vakıadır. Bununla na
sıl mücadele edileceği ve gün be gün kaybolan 
eski örf adet ve ananelerimizin ihyasının ve 
umumi ahlâkın düzeltilmesinin nasıl mümkün 
olacağı üzerinde de gerektiği veçhile durulmadı-
ğı görülmüştür. Plân bu noktada da ihticaca 
sal'iih tam ve kâmil değildir. Bin 'bir vaiit ile ik
tidara gelen hükümetin milletimiz için en haya
ti konu olan bu mevzuda yakından meşgul olma
ması ve bunu plânlaştırmaması da kanaatimizce 
affedilir bir noksanlık değildir. 

Bütün bu izahatımızdan anlaşılacağı veçhile 
esasen mahdut olan mevcut imkânlarımızın plân 
hedefleri ve stratejisinin ışığı altında ne lüzum

lu ve en verimli işlere tahsis edildiğini gösterecek 
mulknfi (hesap ve tıahli'ler ve lüzumun t'edibirîeaı 
ikinci beş yıllık plânda maalesef tam ve kâımil 
olarak yer almamış ve plânın finansmanını ha
yalli ralkaımlıara istinadde'titirilmiştir-

Bu şartlar altında İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımızın, iyi kullanıldığı ve tam istifade 
sağlandığı taktirde nüfusumuza kâfi geleceği ve 
kalkınma hızımızı daha da artıracağı anlaşılan 
kaynaklarımızı en verimli hale getireceğini ve 
bunlardan en iyi şekilde istifade çarelerini bul
duğunu ve milletçe topyekûn kalkınmamızı sag-
lıyacağmı kabul etmek imkânsızdır. 

Bundan başka tatbikinde, iktidarların bâzı 
partizanca mülâhazalar ve küçük hesaplarla ha
reket etmelerine ve yatırımları bir siyasi baskı 
ve oy temini vasıtası olarak kullanmalarına ma
ni olacak şekilde bir vuzuh ve katiyet de yofebur. 
Bu sebeple, plânın bu bakımlardan da vuzuha 
kavuşturulması ve bilhassa özel teşebbüse yapı
lacak yardımlardaki önceliğin mutlaka umumi 
bir usul ve kıstasa bağlanması iktiza eder. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Böylece plânın umumi karakteri ve felsefesi 

hakkındaki görüşlerimizi kısaca arz ve izah et
miş* bulunuyoruz. Muhtelif sektörlerle ilgili da
ha teferruatlı görüşlerimizi grupumuz adına sı
rası geldikçe diğer arkadaşlarım açıklayacaklar 
ve hazırladığımız önergelerimizi yüksek tasvip
lerinize sunacaklardır. 

Mecliste cereyan edecek müzakereler sonun
da alınacak kararlarla plânın noksanlarının 
mümkün olabileceği kadar giderilmesini, mem
leketimiz ve milletimiz için daha başarılı ve da
ha yararlı bir hale getirilmesini temenni eder, 
grupum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Mesut Erez'indir, buyurun. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Yarın ko
nuşacak efendim. 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına söz iste
miş olan arkadaşların ismini ölçüyorum. 

Kudret Bosuter, Turgut Altunkaya, Nermin 
Neftçi, Âdil Yaşa, Murat öner, Nazif Aslan, Ah
met Şener, Süleyman Onan, Ruhi Soyer, Kemal* 
Sarıi'bralıimoğlu, Mehmet Delikaya, Mahmut Boz
doğan, Muammer Erten, Hüdai Oral, İsmail Ça-
taloğlu, M. Şükrü Koç, Sadi Binay, M. Kemâl 
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Çilesiz, Ali İhsan Göğüs, Dursun Akçaöğlu, Arif 
Ertunga, Kısan Ataöv, Reşat özarda, Kemal Yıl
maz, ibrahim Aysoy, Hayri Başar, Atıf Şohoğ-
lu, Nihat Diler, Abdül Bari Akdoğan, îlyas Kı
lıç, Turan Şahin, Süreyya Koç, Ahmet Demi-
ray, Vefa Tanır, Şefik inan, Adnan Şenyurt, 
Mustafa Ok, Selâhattin Hakkı Esatoğlu, Feyyaz 
Koksal, Kaya Özdemir, Sabri Özcan San, Seyfi 
Sadi Pencap, Ali Rıza Çetiner, Ahmet Üstün, 
Hüseyin Balan, Salih Yıldız, Muzaffer Karan, 
Ahmet Taihtakılıç, Hayrettin Uysal, Faik Kır-
başlı, Cemal Güven, Ferda Güley, Bekir Tünay, 
Muslihittin Gürer, Selâhattin Güven, Kemal 
Aral, Kemal Aytaç, Kadri Eroğan, Cahit Kara-
kaş, Nuri Kodamanoğlu, Sedat Akay, Metin 
Cızreli, Ahmet Torgay, Cafer Nihat Özel, Musta
fa Akalın. 

Şimdi şahısları adına söz alan arkadaşlarıma 
söz vereceğim. Gruplar tekrar söz istememişlerdir. 

Söz sırası Sayın Kudret Bosuter'de. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 

sıralarını bana verdiler efendim. Bende yazılı 
beyanları da var. Müsaade ederseniz takdim ede
yim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Kudret Bosuter, söz sırasını Sayın Nu

ri Kodamanoğlu'na vermiştir. Şimdi Sayın Nu
ri Kodamanoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, vaktim sınırlı ol
duğu için bir eğitim sınırını çözmekten çok öte
ye, Türk eğitim felsefesini temelinden değiştir
meyi öngören, hattâ mahiyeti itibariyle bir Ana
yasa ve rejim meselesi halini alabilecek bir plân 
hükmünü Yüce Meclisin dikkat ve müdahalesine 
sunmakla iktifa edeceğim. 

Ele almak istediğim konu, kalkınma plânı ta
sarısının 140 ncı sayfasının ikinci fıkrasında yer 
almaktadır. Bu fıkrada aynen deniyor ki: «Lise 
seviyesindeki teknik ve meslek okullarından gelen 
öğrencilerin, (imam hatip okulları dâhil) yüksek 
öğrenime devam imkânı sağlanacaktır. Bu okul
lardan gelenlerin (imam hatip okulları hariç) 
yüksek öğretime, sadece kendi alanlarında, devam 
etmeleri insan gücü açıkları sebebiyle zorunlu 
tutulacaktır.» 

Konuya girmeden önce hemen belirtmeliyim 
ki, plân, bu hükmü ile imam - hatip okulları dı

şındaki bütün mesleki ve teknik okullar arasında 
ikilik yaratmaktadır. Bu hükme bakılırsa has
belkader orta öğretime yapı sanat okulunda, ya 
da ebe okulunda başlamış bir genç, üniversite gi
riş şartlarını ihraz etmekte en üstün istidat ve 
kabiliyet ispat etse dahi, kürek mahkûmları mi
sali tuttuğu yoldan dönemiyecek, istidat, ya da 
isteğine uygun yeni bir dalda yüksek öğretim gö-
remiyecektir. Plân bu hükmü ile bu gençleri 
menetmektedir. 

Aziz arkadaşlarım, plân bir gençten şu, ya da 
• bu kaliteyi ihraz etmesini, ya da bunu ispat et
mesini istiyebi'lir. Yurdun daha çok yetişmiş in
san gücü ihtiyacı olan alanlara yönelmesini teş
vik edici tedbirleri alabilir. Fakatj asla bir gen
ci men edemez. Bu, esasen istidat ve iktidarları 
sıhhatle tesbit ve buna uygun alanlara öğrencile
rini yöneltecek seviyeye ve yapıya kavuşamamış 
olan eğitim düzenimizde son derece mahzurludur. 
Üstelik bilim ve sanatı serbestçe öğrenmeyi öngö
ren 21 nci Anayasa maddesine de tamamiyle ay
kırıdır. Kaldı ki, bu hüküm, kanaatimce Anaya
samızın 121 nci maddesine de aykırıdır. Zira bu 
maddeye göre Üniversiteler bilimsel ve idari 
özerkliğe sahip kurumlardır. Bilimsel özerklik ise 
öğretim kadrosunu seçmekte serbestlik, Hüküme
tin eleman yetiştirmesini istediği ihtisas dalları
nı ve öğrenci kapasitesini tesbitte bağlı fakat 
öğreteceği konuları seçmekte ve işlemekte serbest
lik, bunun tabiî sonucu olarak da bu öğrenimi 
kimlerin yapabileceğini tesbitte serbestliktir. Ya
ni, giriş şartlarını tâyin etmekte serbest olmaktır. 

Aziz arkadajşılarıım, Bütçe Enoümeninde de arz 
dtlmiş olmama rağmen Sayın Başbakanın cevap 
vermıediği asal önemli 'konuya* gelince, Plân hük-
ımü aynen okuyoru»m : «İmaım - haltip okulları 
«mezunlarına yüksek öğretime devam iimkânı 
sağlanacıalktır» buyuruyor. Aziz arkaidaşlarım, 
bu im!kân bugün esasen vardır. Her meslek oku
lu mezunu lise farfk imtihanı vererek, diıled/i-
ği fakülteye girebilir. O halde, Plân bu hükmü 
ile ün'iverailbe giriş şartları olan, Fransa'da-adına 
Bakıa'lioria, ingiltere'de Maıtriculait'ion, bi^de ilse 
lîse formasyonu denen asgari genel kültür ve 
'bilimsel kafa yapısına dayanan entel'leiktüel for
masyonun aranmasını bertaraf ötmek istemelk-
ted'ir. Böylece üniversiteye giriş için dinî doğ
malara bütün varlığı ile angaje, itikat ve ima
nının gereklerini ilmin ve aiklın üstünde ve 
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önıüıM'e tutan, biç olmazsa en'tellektücl özgür
lüğü bunlarla sınırlı, yani kl'erikal bir formasyon 
lâzım ve kâfi addedilecektir. 

Aziz aıkadaşlannı, Biati medeniyetinin 
en vazgeçilmcız temellerinden biri kayıtsız 
şartsız düşünce özgürlüğü ve onun en değerli 
mahsulü olan ilimdir. Bu iki vasıf ve iktidar 
ile mücehhez olmıyanların akıbeti daha dün Si
na çöllerinde hazin bir facia tablosu oldu. Batı 
'dünyası dinî dogmatizmi ile bilimsel özgürlük 
arasındaki mücadelesini çoktan tasfiye etmiştir. 
'Bugün yeni bir 'esaret zinciri olmak istidadını 
gösteren ideolojik dogmatizmde mücadele ediyor. 

Şimdi arkadaşlarım, Plânın bıi'zi nereye gö-
ıtürmek istediğini kısaca Anayasa hukukumuz 
'açısından da arz etmek isterim : Eğer Plânın 
ld)cdik'lerinc uyulursa, artık İmam - hatip okul
ları birer meslek okulu olmak yerine üniversi
telerin bütün fakültelerine öğrenci lıazırlıyan 
<dlinî formasyona •dayalı genel eğitim veren b'irer 
'kurum olarak işl'iyecdktir. Böylece bütün dün
ya üniversite]edinin aradığı tcm'el şart olan mi
nimum genel 'kültür ile b'ililnısdl kafa yapısına 
dayanan bir cntellektüel fonmasyon aranma
mış olacaktır. Bu dilek, bir çeşit d!inî delâlet 
yolu tutmuş .olan nurcuların ve Süleymancılarım 
öteden beri özl cimleridir. Böyledo bir yanda 
İmam - hatip okulları, onların deyem'i ile müs-
lümanlarm yüksiek öğretime haızırlıik olacak; öıte 
'yanda keukl'iıl erinden olmıyanların, yani kâfir
lerin ekülu olan l'iscler bulunacak, böylece iki 
ayrı formasyonda insanlar ydtiştiril'ecek'tir. Bu 
Plân hükmü Anayasamızın 153 ncü maldde'siiue 
talban taibana aykırıdır. Çünkü 153 ncü madde, 
İd evrim kanunlarını koruyan bir hülkü'mdiır ve 
bunların başında Tcvhid'l Tedrisat Kanunu var-
'dır. 430 .sayılı Tevhidi Tedrisat Kanununun ge
rekçesinden birkaç cümle konulmuzu çok güzel 
'bir .şekilid'e açıklamaya yetecektir. 

Gerekçede aynen dbir devletin irfan ve 
Maarifi umumiye siyasetinde milletin fikir ve 
kis itibariyle vahdetimi temin etmek için tevkidi 
tedrisat en doğru, en ilmi, en asri ve her yerde 
mulhassenatı görülmüş bir umdedir. Fevaidi 
mulhassenatı görülmüş bir umdedir. 1255 yani 
1839 Gülhanc Hattı Hümâyûnumdan senra açı
lan Tanaimatı Hayriye devrinde Saltanatı 
Münderisei Osmaniye Tovk'idi tedrisatı başlamış 
ise de buna muvaffak olunamamış ve bilâkis 

bu hususta bir ikiliği vücude getirmiştir.» Ve 
gerekçe devam ediyor. «İki türlü terbiye bir 
memleketde iki türlü insan yetiştirir. Bu ise, 
vahdeti hisisî fikir ve tesanüd gayelerini külli
yen mulhildir.» 

Bu gerekçenin altında aziz arkadaşlarım 
Ahmet Ağaoğlu, Mdhmct Emin Bey gaibi ve 
isimlerini şimdi hatırlıyamıyacağım çok değer
li fikir ve irfan hayatımızın mensupları ve on
ların imzaları vardır. 

Aziz •arkadaşlarım, Tövkidi Tedrisat Kanu
nu 4 ncü maddesi ile klerikal ettiğimi hidema-
tı diniyeyi ifa edecek memurların yetişmesine 
münhasır ve bu maksatla açılacak ilahiyat fa
külteleri ile, imam - 'hatip okullarına hasrü. 
tahsis edilmiştir. Bu formasyonu bir genel eği
tim 'müessesesi misüllü işletmek kanaatımızca 
Anayasanın bu temeline aykırı olduğu kadar 
yurdumuzun .gelişmesinin gereklerine de aykı
rıdır. Görüyoruz ki plân diğer bütün okulları 
kadro ve kapasite olarak plânladığı halde, 
imam - hatip okulları gibi, aslında bir meslek 
okulu olan bir müessesenin kapasite ve kadro
larını plânlamamıştır. Anlaşılıyor ki plân bu 
thüfcmü ile ve başılboış bırakacağı imam - hatip ' 
ekulu gelişmesi ile TürkiyeVlc yeni bir eğitim 
temeli ve yeni bir nesil yetiştirmek hevesindc-
dir. Görülüyor ki aziz arkadaşlarım plân bu 
tutumu ile Kurucu Meclisin ayakta kabul etti
ği bir Anayasa maddesini simidi ayaklar altına 
almakta ve Türkiye'yi 1839 Tanzimat devrine 
ıgeri götürmek istemektedir. Bir defa daha be
lirtmeliyim ki biz yüksek öğrenime istidat ve 
iktidarını ispadettikçe, hangi meslek okulu öğ-
renaiisi olursa olsun, (bu arada imam - hatip 
lokulu öğrencilerimiz de dâhil buna hiç şüphe
siz onun yüksek öğrenime gidcibilmasinin ge
rektiği inancındayız. Ancak, bunun yolu Türk 
toplumunun çağdaş uygarlık seviyesılne eriş
mesi ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteli
ğini temelinden yıkan tedbirler değildir. Üni-
versal üniversite giriş şartlarını ihraz ederek 
eğitimde bir bütünlük içinde, bir fikir ve his 
Iberıaberliği yaratma zarureti vardır. 

Bu zarureti bertaraf etmekle plân., kanaati
mizde vaıhîm bir hata işlenıcklteldir. İUtidat ve 
iktidarı olan çocuklarımızı yüksek öğrenime ha
zırlamak bakımımdan en uygun ve basiretli yol
lar mevcuttur. Bu yollar plânlamadaki tekniıs-
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yenlerce kanaatimce pek güzel bilinmektedir. 
Yeterki politikacı kadrolarımız bu tavsiyelere 
itibar etmeyi bilsinler. 

Aziz arkadaşlarım, sanıyıarum ki, vaktim 
dolmak üzeredir. O itibarla, izin verirseniz bir
kaç noktayı daiba belirterek huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Aziz arkadaşlarım, yine plâınm aynı say
fasında yeralan bir başka hüküm, lise ve lise 
'Seviyesindeki teiknik ve meslek okullarından 
gelen ve gördüğü eğitim yüksek öğretim için 
yöterli olmıyıan öğrencileri yetiştirmek için 
üniversitelere bağlı hazırlık sınıfları kurulması
nı öngörmektedir. Bu hüküm, liselerimizi ıslah 
etmek ve öğrencilerimizi daha kolay malî şart
lar içerisinde Anadolumun mulhtelif bölgele
rinde yetişebilecekken oraları ihmal edip üni
versitelere aldıktan sonra büyük şehirlerde ha
zırlık ve ikmal sınıfları kurmak suretiyle yetiş
tirmeyi öngörmektedir. Bu, esasen varlıklı çev
relerin lehine çclk kere işliyen eğitim düzeni
mizi, fakir halk açısından daiha da kötü bir du
ruma, sokacaktır. Kanaatimiz odur ki, Hükümet 
böylesine pahalı ve yanlış bir metot yerine lise
lerimizi ıslah etmelk yolunu tutmalıdır. Maale
sef bu konuda Hükümetin tutumuından ümitli 
değiliz. Bir yılda hiçbir öğretmen kadrio, ders 
aracı ve gereci düşünmeden 49 lise açalbilen bir 
anlayış ile, bu tenkidi erimizin memleket hay
rına birtakım tasarruflara sebebolacağım ümi-
detmek çok güçtüır. 

Aziz arkadaşlarım, burada size mutlaka arz 
etmeyi düşündüğüm bir iki noktayı arz etmiş 
(bulunuyorum. Sayım Başbaikamımıızdam özellikle 
birinci konuda Hükümetin ne düşündüğünü, bu 
tutumda ısrar edip etmiyeceğini sarahatle açık
lamasını diliyor, hepinize saylgılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Şalhısları adıma Sayın Tungut 
Altunkaya. 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Uzu-
ner'le yerimi değiştirdim efendim. 

BAŞKAN — Yani, söz sıranızı Uzumer'e 
mi veriyorsunuz? 

TURGUT ALTUNKAYA (Artvin) — Evet. 
BAŞKAN — Peki. Buyurun Sayın Uzumer. 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, murhterem arkadaşlar; İkinci Beş Yıllık 
Plân üzerindeki gıör üsler imi, bilhassa bir iki 
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nıoktalda durmak suretiyle kıisaca arz etmeye 
çalışacağım: Temas edeceğim sektörlerden biri 
tarım sektörüdür. G'ayrisâfi millî hâsılanın içe
risinde tarımın payı, istatistiklerimize göre, 
% 30 um üzerinde. Ekonomik yönden faal nü
fusun yüzde yetmişi de bu sektörde çalışmak
ta. 1965 nüfus sayımına göre bu neticeyi almış 
ıbulunmyoruz. thracatımıızm yüzde 80 miktarını 
da tarım ürünleri teşkil etmektedir. Problem
ler, İkinci Beş Yıllık Plânda belirtilmiş bu
lunmaktadır. Bu kıısmı tekrar etmiyeceğini. Bir
kaç maddede toplanıyor bu sektördeki amaçlar. 
Billhassa çeşitli gelir grupları ve -bölgeler ara
sında dengeli bir gelişme sağlamak bir amaç 
olarak belirtiliyor. Faikat üzülerek arz edeyim 
ki, bu hedefi sağlıyaeak, bu amacı talhakkuik et
tirecek politika hedefleri tedbirler maalesef plâ
nımızda kâfi ağırlıkla ele alınmamış 'bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarımı, ekonomik kalkınma 
»denince akla endüstri alanındaki kuruluşlar 

gelir. Bunun üzerinde haklı olarak plânımız 
•gerekli ölçüde ısrarla durmaktadır. Yalnurz, 
bizim gibi az gelişmiş memleketlerde endüst
rileşmeyi temin mutlak surette tarımda geçer. 
Bunun başka yolu da yoktur. Tarımda biz opti-
mal verimi sağlamadıktaın sonra, endüsrileşme-
;nin tahakkuk etmesini beklemek bir hayal
den ibaret kalır. Mutlak surette tarım verimini 
âzamiye çıkarmak zorundayız. Çünkü, tarımsal 
üretim, endüstrileşmenin sermayesini sağlıyan 
(bir unsur olduuğndan, bu sektöre ne kadar 
önem veriMrise yeridir. Tarımsal faaliyetleri üç 
grupta toplamak mümkün oluyor. Bunlar hedef 
ve gayesine göre tasnif edilirler. Bizde nüfusu
muz süratle artıyor, gıda ihtiyacımızı temin 
edemiyoruz. Gözlerimiz daima Cebelitarık'dan 
gelen vapurlarda kalıyor. Veya iklim durumu 
bizim tarım gelirinde 'başlıca faktör oluyor. Ya
ni, artaın nüfusun beslenmesi, g:da ihtiyacı
mızın temin edilmesi faaliyetlerin teımel fonk
siyonlarından biri ıbu. İkincisi, sanayi için ham
madde döviz temini ve bu sektöre lüzumlu iş gü
cünün sağlanması, üçüncü de, tarım sektörü 
gelirlerinde artış sağlamak suretiyle diğer sek
törlerdeki kallkınm'a far ayetlerinin teşvik edil
mesi, yani, kısaca endüstri ve tarım arasında 
optimal dengeyi kurmak zorundayız. / Bir diğer 
ifade ile genel kalkınmadaki başarımız tarım-
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sal kalkınmadaki başlarımıza doğrudan. doğru
ya bağlıdır ve onun bir fonksiyonudur, deni-. 
lebilir. 

Şimdi, plânda bir genel tablo içinde takdim 
edilen ve hepimizin is'ta't'is'tikleırle öğrendiğimiz, 
batta Köy İşleri Bakanlığının da enıvaıuter ça
lışmaları ile ortaya konulan realiteler varıdır. 
!Bir de problemlerin çözümü için Anayasamızın 
iöngördüğü, Devlete görev olarak ve ildiği konu
lar var. Gönül işitendi ki, Anayasamızın Devlete 
görev olarak verdiği konularda plân inti
kal eden, etmesi zaruri olan çözüm şekilleri ağır
lık taşısın ve bunlar üzerinde yeteri kadar durul
sun. Falkat üzülerek arzödeyim ki, biraz sonra 
kısaca temas edeceğim, Devlet gerekli ölçüde ken
dine düşen, Anayasamızın öngördüğü görevleri 
bu plânla yerine getireıme*;. Anayaısamız, demok
ratik sosyal bir hukuk devleti kurmakla yaşaın-
tıımızia bir yön vermiş. Ekonomisini tarıma da-
yıyan Türkiye için tarım faaliyetlerini kendi ha
line terketmiyorek birçok maddeleri ile, 18, 37, 
41, 38, hatta, 42, 51, 52 ve 131 nei maddeleri 
İle tarımsal faaliyetleri, .tanım, sektöründeki ça-
lışmaln da teminat altına almıştır. Diğer taraf
tan 52 nei madde ile Devletin halikın gereği gilbi 
beslenmesini, tanımsal üretimin toplumun yara
rına uygun olarak artırılmasına sağlamak, topra
ğın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve 
tarımla uğraşamlaırm örneğini değerlendirmek 
için özel tedbirleri alır, hükmünü koyuyor. Bu 
bakımdan, bu görevler muvacehesinde diğer 
maddeleri okuyorum tarımsal kesimine kalkın
ma plânında Anayasamızın öngördüğü konular
da gerekli ağırlığın verilmediğini üzülerek mü-
şaihade ediyorum. 

Bir de mevcut istatistikleri tetkik ödersek acı 
bir tablo ile karşı karşıyayız, denge getirmek 
istiyeın plânın, bilhassa toprak dağılımı yönün
den ve topraktan haj^atmı kazananlar bakımım
dan arzu odilcaı dengeyi kurmıaktan uzak oldu
ğunu üzüntü ile müşahade ediyoruz. Meöelâ bir
kaç rakam, bütçe komisyonunda da arzetmiLşıtian 
bunları, kısaca tekrar edeyim. İleride temas et-
miyeceğim ama bu misalleri bütün illere aşağı 
yukarı teşmil etmek mümkün. Meselâ, bir ilimiz 
var Muş. Envanter çalışmalan neticesizdir ve 
Köy işleri Bakanlığı tarafından neşredilmiştir, 
zannederim ki bütün milletvekili arkadaşlanımda 
vardır. Çiftçi sayısı 31 015, hiç toprağı olmıyam 

31 015 e göre 10 560 aile, yani % 34 ün hiç top
rağı yok. 16 köy şahsa veya aileye ait. 200 dö
nümden büyük arazisi olan 970 aile var. Bunlar 
mevcut arazinin % 31 ine salhiptir. 

Mardin ilinden Mr misal arKcldoyim, köyde 
oturan çiftçi ailesi 2081. Bunlara 1 milyon 94 
bin dönüm arazi düşüyor. 91 köy şahıs, sülâle 
ve aileye aıit. 23 490 adat hiç topraksız aile var. 
Bunlar Köyişleri Bakanlığınım eınvanter sonuç
larıdır. Bunun gende oranı % 41. Yani, toprak 
dağüışma göre yine Mardin iline bakarsak sıfır 
ile 200 dönüm arasında mevcut toprağın % 51 i. 
Meselâ sıfır ile 10 dönüm aırazisi olan 11 300 aile 
var. Genel aile sayımının % 33 ü. 200 dönıüm-
den büyük arazisi olan 1 531 aile var. Bu aileler 
o ildeki arazinin % 49 unu bulur. 

Bir örnek de Van ilinden arz edebilirim. 
30 623 çiftçi ailesi var. 11 473 ailenin hiç top
rağı yok. % 37,6 oran olarak yani, genel aile 
sayısına göre oran budur. Hiç toprağı yok. Sıfır 
ile ikiyüz dönüm arasında toprağı olan aileler 
genel aile sayısının % 94 ü ve toprak varlığının 
% 69,2 si. 200 dönümden büyük 1 157 aile, top
rak varlığının % 37,8 ine sahiptir. Bu ilde 11 
köy bir şahsa aittir. 

Arkadaşlar, istatistikler gayet açık ve seçik 
olarak ki, bu misalleri artırmak mümkündür, 
Türkiye'de büyük ölçüde bir dengesizliğin hü
kümran olduğunu ve maalesef İkinci Beş Yıllık 
Plânın bu ıstırapları gidermekten uzak bulun
duğunu ortaya koymaktadır. 1963 yılında bir ta
rım sayımı yapıldı istatistiki metotlar kullanıla
rak. Buna göre topraksız işletmeler 288 889 
aded. Kiracılıkla işletilen işletmeler sayısı 
293 518 aded, ki bunun tüm çiftçi ailelerine gö
re nisbeti % 9,43. Ve 7 130 580 dekar arazi kira
cılıkla işletilmektedir. Ortakçılıkla işletilen ara
zilerin sayısı da 521 176 aded olup, tüm çiftçi 
ailelerine göre % 16,81 oranındadır ve 15 mil
yon 320 bin dekar arazi ortakçılıkla işletilmek
tedir. Rakamlar bize yarıcılık ve kiracılığın ne 
kadar geniş ölçüde tatbikat bulduğunu ve bu 
konunun düzenlenmeye ihtiyacı bulunduğunu 
ortaya koymaktadır. Tarımsal kalkınmayı temin 
için düzensizliklerin, dengesizliklerin yani kısa
ca insanla toprak arasındaki münasebetleri tan
zim eylemek mecburiyeti vardır. Bu münasebet
leri sosyal adalete uygun, aynı zamanda toprak-
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tan faydalanmayı âzami hale getiren bir hukuk 
düzenine sokmak amacı ile Devlet eliyle alınacak 
tedbirler vardır ve Anayasamız bunları kesin 
olarak hükme bağlamıştır. Biz, buna toprak re
formu diyoruz, ikinci Beş Yıllık Plânda ve ik
tidar partisi Hükümet programında çeşitli Hü
kümet sözcülerinin beyanında buna tarım refor
mu deniyor. Ama, ne dersek diyelim, bu denge
sizliklerin giderilmesi her halde hedef olarak 
alınmaktadır. Tarım reformunu hiç kimse in
kâr etmiyor. Ama, birçok hatip arkadaşımızın 
da belirttiği gibi toprak reformu yapılmadan, 
yani tarımda bünye bozukluklarını, toprak da
ğılımındaki dengesizlikleri gidermeden tarım 
reformu dediğimiz tarımsal kalkınmamızın bü
tün çalışmalarını kapsayan bir faaliyetin tatbi
kat bulması mümkün değildir. Yani? Tarım re
formunun temelinde toprak reformu yatar. 

Topraksız köylünün topraklandırılması için 
toprak vermeyi zaruri görünce ki, bunu görmek 
mecburiyeti vardır. Anayasa, realiteler ve ista
tistikler ortadadır. Ve bütün Parlâmentodaki 
partilerin iştirak ettiği bu dengesizliğin gider
me gayesi vardır. Ne yapmak lâzım toprağı 
tevzi etmek lâzım. Yani, topraksız köylüyü top
raklandırmak gerekir. Her ne kadar bunun 
küçük bir oranı sanayie kayacak ise de, artan 
•nüfus muvacehesinde, dengesizlikte bir ıslahat 
olmıyacaktır. Ne vardır? Devlet rezervleri, bir 
de özel mülk halindeki büyük topraklardan 
kaynak temini zarureti vardır. Samimi olarak 
bu problemi benimsetmek ve çözmek durumun
da isek başka bir kaynak bulmaya imkân yok
tur. 

Şimdi Anayasamızın önigördüğü espiri için
de mülkiyet hakkına saygı duygusunu, yine 
Anayasamızın yurttaşların insan haysiyet ve 
şerefine lâyık bir hayat sürme hakkı ile den
geli yani, yeni tâbini ile eşdeğerde tutmak, bir 
profesörün ifadesi ile «mülk emniyeti ile riks 

.emniyetini makul prensiplerle ve uzlaşmıya ça
lışmazsak, Devlet olarak Anayasamızın verdi
ği görevi yapmamış oluruz. Bu konuda İkinci 
Beş Yıllık Plânın kendine verilmiş görevi ye
rine getirdiğini iddia eylemek mümkün değil
dir. Toprak reformu Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânlımızın öngördüğü temel reformlar
dan birisi iken, kalkınma plânımızın birbirine 

l ibağlı tedbirleri alınmadığı müddetçe hedefe 

ulaşmak mümkün olamaz. Plânların birbirini 
takip etmesi lâzım. Bir armoni içinde bulun
maları lâzımdır. Bir çalışmayı bir yerde kes
mek mümkün değildir. Birbirini tamamlaması 
lâzım gelir. Esasen bunun için stratejide de 
başlangıçta 15 yıllık bir perspektif kabul edil
miş ve üç periyotda birçok problemlerin çö
zümleneceği nazara alınmıştır. Diğer taraftan 
Türkiye'nin bir iskân politikası ve bunun ted
birleri geliştirilmesi konusu var. Bunu yapa
bilmek için de kıymetli arkadaşlarım toprak 
ıreformu zaruri olmaktadır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın 
Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Şimdi 
diğer şeylere temas edcmiyeeeğim, Yalnız bu 
konuda yine plânın Bütçe Komisyonundaki mü
zakerelerinde işaret ettiğim bir iki sorumu sa
yın Hükümete tevcih ötmek durumundayım. 
Bu İkinci Beş Yıllık Plânın uygulaması sonu
cu tedbirler kâfi değildir iddiasındayız. İnsa
nı, biz Anayasanın verdiği göreve göre topra
ğın sahibi mi kılacağız, yoksa dengesizlikler 
devam edecek midir? İkincisi, toprakla meş-
ıgul olan vatandaşlar ki ortakçılık yarıcılık 
maalesef bir düzene bağlanmamıştır, plânda bu 
'hususlar gayet yuvarlak ve elâstikî tabirjerle 
ıgeçiştirdimoktecîir - toprakla meşgul vatandaş
lar bir arada sulh ve suikûn içinde yaşayabile
cekler midir, yoksa halen mevcut istismar dü
zeni devam edecek midir? Bir de bu iskân 
problemini hatlta âfetler dolayısiylc doğan za
ruri iskân meselelerini millî bir plân içinde 
İkinci Beş Yıllık Plânın getirdiği da>r çerçe
veyle halletmek mümkün olacak mıdır? Yok
sa, bu ıstıraplı vatandaşlar yine ıstırap çekmd-
ye devam edecek midir? 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya 
'geçmek, vaktin darlığı dolayısiyle mümkün ola
mamıştır. Ama, plânda değiştirilmesini ön 
'gördüğümüz bâzı tekliflerimiz olacağı için, fır
sat bulunsak, vereceğimiz değiştirge önergele
ri, üzerinde onların gerekçesini izah sadedinde 
görüşlerimdzi arz etmek imkânını bulacağız. Ben 
bu plânın vatandaşlar arasında mevcut dengesiz
liği ve bilhassa bölgeler arasındaki dengesiz
liği gidermekten çok uzak, Anayasamızın 
52 nci maddesi ile ki, - az evvel kısaca tekrar 
ettim - Devletimize görev olarak verdiği hu-
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susları talhakkuik ettirilmek gücümden yoksun 
tokluğunu •'belirterek, büyük emek sarf edilen 
bir plânla milletin hayrana ve vatandaşlar ara
sında hak ve adalet dengesini s-ağlıyacak daha 
(radikal tedbirler yer almasını görmek ister-
diım. İnşallah, bu temennimiz değiştirge öner
geleriyle kısmen tahakkuk eder. Eğer bu ol
mazsa İrandan sonraki plânlaırda'ki şartlar bu
nu zorlayacaktır. Bu 'dengeyi sağlıyaeak plân
ların müzakeresine imlkân buluruz. Plânın aziz 
Milletimizle hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
arkadaşımızın konuşması için dahi zamanımız 
darıdır. Zina 8 dakikalık zaman vardır. Eğer 
gruplar söz istemezlerse saat 9 da bağlıyacak 
oturumda ilk söz Sayın Nerenin Noftçi'nindir. 
Bu arada arkadaşlara bir hususu hatırlatmak 
istiyorum. Biz sekiz günlük zamanımızın beş 

BAŞKAN — 125 nci Birleşimin 3 ncü otu
rumunu açıyorum. 

İkinci Beş Yıllık Plân üzerinde görüşmelere, 
evvelce aldığınız karar gereğince, saat 24.00 e 
kadar devam olunacaktır. 

Plânın tümü üzerinde şahısları adına konu
şacak sayın milletvekillerinden söz sırası Sayın 
Nermin Neftçi'nimdir. Buyurunuz Sayın Neft
çi. 

NERM1N NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, sabahtan beri İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı üzerinde çeşitli partiler kendi 
yönlerinden ve programları açısından İkinci Beş 
Yıllık Plânı eleştirdiklerini gördük. Mühim olan 
Türkiye'nin problemlerine bu İkinci Beş Yıllık 
Plân iyi bir alternatif midir? Mesele buradadır 

gününü plânın tümü üzerindeki görüşmelere 
ayırımış vaziyetteyiz. Eğ'er gruplar son günü 
konuşmak gayreti ile bütün konuşmaları son 
zamana, son güne ait olarak toplarlar-sa, zaten 
milletvekillerinin konuşaJbilmeleri için 12 sa
atlik zaman ayrılmıştır. 12 saat de yirmi daki

ka ile kayıtlandı. 12 saatte 36 milletvefcili ko
nuşacaktır, eğer gruplar söz istememekte de
vam ederlerse, 36 dan fazla milletvekili konu
şacaktır ki, bu halde gruplara ayırdığımız za
mandan alınmış olacaktır. O zaman gruplara 
'zaman az kalacaktır. Yeniden bir taksime ihti
yaç vardır, bu hususta bütün grupların dikka
tini çekiyorum. 

Moıhlterem -arkadaşlarım, bugünkü mesaimi
zin ikinci celsesi de bitiyor. Saat 21 de tekrar 
•toplan'inak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,24 

arkadaşlar. Tabiî her parti, biraz da kendi 
programlarının tesirinde kalarak bu noktayı 
eleştirmektedirler. Bizim kanaatimize göre, bu 
plân en iyi alternatif olduğu şüphe ile karşıla
nan bir plândır. 

Hangi parti iktidara gelirse gelsin yine ka
naatimiz odur ki, Türkiye'nin şartları bakımın
dan Devlet yatırımları artırılacaktır. Yalnız bu
rada partilerin alternatifine bakacak olursak İş
çi Partisi, özel teşebbüsün plânlı kalkınmada 
bir faktör olamıyacağmı, ancak kamu yatırım-
lariyle emredici bir plâna gidilmesinin öngörül
düğünü söyledi. Öbür taraftan A. P., bizim grup 
sözcümüzün çok iyi belirttiği gibi, siyasi tercih 
bakımından oportünist bir tutuma sahip, sağ 

\>m<i 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar (Kocaeli) 
KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 
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gösterip, sol vurmak gibi, - bu tâbiri çok be
nimsedim - bir tutum içerisindedir. Bizim anla
yışımıza göre ise, plânda, ister kamu teşebbüsü, 
ister özel teşebbüs yatırım yapsın, mühim olan 
yatırımın mülkiyeti değil, yatırımın büyük halk 
kütlelerine faydası bakımından eleştiriknesidir. 
Aslında Anayasamız açısından da bütün plân 
tartışmalarının bu minder üzerinde geçmesi ge
rekmektedir, kanısındayız. Ve ortanın solu an
layışına göre de plânın yatırımlarının mülkiye
ti ister özel teşebbüse, ister kamu sektörüne 
aidolsun, mühim olan kimin yararına yapıldığı
dır. Ve halk yararına yapılması bizim için ön 
plânda gelen şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlı kalkınmanın 
amacı, bir bakıma iktisadi ve sosyal yapının 
modernleşmesini. sağlatmak ve sosyal yapıyı de
ğiştirmektir. Bu bakımdaın plânlı kalkınmaya 
girmiş olan az gelişmiş memleketlerin birtakım 
reformları öngörmesi şarttır. Burada sık sık mü
nakaşa mevzuu olan düzen değiştirme meselesin
den de biraz bahsetmek isterim. 

Plânlı devreye girmiş olan bir memlekette, 
hele az gelişmiş bir memlekette elbette ki, bir 
düzen değişmesi olacaktır. Birtakım reformla
rın yapılmasının Anayasa gereği olarak öngö
rülmesi ve Anayasaya uygun bir şekilde, bizim 
görüşümüze göre bu reformların tahakkuk etti
rilmesi elbette ki, iktisadi ve sosyal yapıda bir 
düzen değişmesi meydana getirecektir. Plânda 
vergi refjormu, toprak reformu ve personel re
formu, Anayasa gereği olan bu reformlar çok 

flû olarjak geçiştirilmekte, bâzısından hiç bah-
sedilmem&ktedir. Meselâ, toprak reformu gibi. 
Onun içitadir ki, bize göre, bizim kanaatimize 
göre, bu [plân en iyi bir alternatif olmaktan çok 
uzakta bir plândır. Plânlı devreye girişte bile 
•memleketilerde birtakım göç hareketleri başlar. 
Bendeniz bu göç hareketleri üzerinde, şehirleş
me, yerleşme ve konut problemleri üzerinde 
durmak istiyorum. 

Bu gö/ç hareketlerinin nedenlerini eleştirdiği
miz zama|n bir yandan şehirlerin çekiciliği yani, 
teknolojik gelişme, sanayi yatırımlarının artma
sı ve köylerde yaşıyan insanların daha iyi ve da
ha üstün bir hayat seviyesine kavuşmak arzula
rı, öte ya'ndan köylerin iticiliği yani verimli top
rakların jsınırlılığı, gittikçe bu toprakların parça
lanması, gittikçe 180 derece aksine bâzı ellerde 

toplanması bu insanların köylerde bcslenemeyişi-
ni şehirlerin cazibesine kapılarak oraya yöneldi
ğini gösteriyor.^ Köylerdeki konutlar incelenecek 
olursa, 16 000 köy konutu çadır ve mağara ha
lindedir. Aklımda kaldığına göre, 200 000 ko
nut penceresizdir; yüzde 90 konut da belâsız. İş
te, şehirlere gelenler bunlardır. Ve maalesef, Sa
yın Başbakanımızın deyimine göre, - Türkiye'de 
26 milyon özel teşebbüs vardır. Bu gelenler de -
ki hiç birisi henüz işçi sınıfı şuuruna dahi sa-
hibolamamıştır - özel teşebbüs içerisinde mütalâa 
edilen kimselerdir. 

Bir misal anlatmak isterim muhterem arka
daşlarım: Trende giderken, trenin penceresinden 
Devlet Demiryollarında çalışan yamalı pantalon-
lu kimseler görürsünüz. Ben, bir an için düşün
düm de bu, yamalı pantalonlu insanlar gelir va
gon - restorana oturursa, cebinde ödiyecek gücü 
olsa bile, şef - garson tarafından dışarıya çıkarı
lır. Ama, benim, sizin, her hangi birimizin cebin
de ödiyecek gücümüz olmasa bile kimse bizi va
gon - restorandan dışarıya çıkaramaz. İşte, Sa
yın Başbakanımızın özel teşebbüs içinde mütalâa 
ettiği bu kimseler, şehirlere gelenler bu kimseler
dir. Bunlar, henüz işei sınıfına bile dâhil değil
lerdir. Parya gibidirler, sınıf dışı insanlardır. 
Bunlar, şehirlere geldikleri zaman bir müddet 
için mutlu olurlar. Bunların mutluluğunu plân 
dahi kabul etmiştir. Geçici bir devre için mutlu
durlar, gecekondu içinde. 

Bu konuda İkinci Beş Yıllık Plân, birçok 
hususlarda doğru teşhis getiriyor. Bir genel yer
leşme plânı üzerinde duruyor. Bu genel yerleşme
yi tahakkuk ettirebilmek için de Birinci Beş Yıl
lık Plânda başarı ile tahakkuk ettirilmeye başla
nan bölge plânlamalarından istifade ediyor ve 
bölge plânlamalarının birleştirilmesi ile değerlen
dirilecek bir genel yerleşme plânı üzerinde du
ruluyor. Büyük şehirler daha fazla büyüdükçe 
iktisadi ve sosyal gelişmeye katkısı artacak deni
yor. Fakat, büyük şe'hirlerin ayrıca problemler 
doğurduğu ve bu problemlerin ne şekilde önlene
ceğine dair .de plânda her hangi bir tedbir yok. 
Ayrıca, stratejik yerleşme bölgeleri teşvik edi
lecek, sanayie geçiş döneminin gereklerine göre 
küçük sanayi teşvik edilecek ve sanayileşme ile 
birlikte tarımda bünye değişikliği olacak, kırsal 
yerleşmeler bugünkü fonksiyonlarından ayrı ola
rak şehre doğru yönelecek. 
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İkinci Beş Yıllık Plân sanayileşme, tarımda 
modernleşme ve şehirleşme ölçüsünü, kalkınma 
olayının birbirini tamamlıyan esası olarak kabul 
ediyor. Teşvik olarak bunlar güzel şeylerdir muh
terem arkadaşlarım, doğru şeylerdir, itiraf etmek 
lâzımdır. Yalnız, İkinci Beş Yıllık Plân toprak 
reformu sözünden ısrarla kaçmıyor. Toprak re
formu, bâzı kimselerin anladığı gibi, sadece top
rağın paylara ayrılması demek değildir. Tarımda 
ıslahatla beraber temelinde «ref'orme ograire» 
denen - bütün Batı demokrasilerinde bu böyle 
düzenlenmiş ve böyle gelişmiştir. - Toprak refor
mu ile tarımsal ıslahatın beraber yapılması hu
susundan ısrarla kaçınmaktadır. Fazla nüfusun 
şehirlere aktarılması ve bunların geçici mutlulu
ğu, beş senelik devre için Hükümetin işine gel
mektedir. Yani, şehirlerdeki gizli işsizliği; toprak 
reformunu yapmıyaeağı kesin olarak belirtildiği
ne göre - köylerdeki gizli işsizliği şehirlere ak
taracak ve bunların geçici mutluluğundan istifa
de etmek suretiyle beş yıllık devreyi tamamlıya-
cak. Bu, toprak reformu yapmayışmm bir deli
lidir. Ve bunun ancak sanayideki kalkınma hı
zı ile, yüzde yedi şehirleşme hızının dengeli ol
duğu takdirde yani plânın öngördüğü şekilde 
dengelendiği takdirde karşılanması mümkün ola
caktır. Aksi takdirde, kalkınmada sanayileşme hı
zı eğer plânda öngörülen şekilde tahakkuk etmi-
yecek olursa elbette ki, şehirlerdeki gizli işsizlik 
ve sosyal dengesizlik artacak. Plânda ise buna gö
re bir tedbir yoktur. Her sene bir milyon insa
nın köylerden şehirlere geleceğini önögrmekte-
dir plân. Bir kimse için düzenli yerleşme mas
rafı 14 000 Tl. dır. Bir milyon için 14 milyar 
Türk lirası eder ki, bu da eğer plânda öngörülen 
sanayi hızı denkleşmezse yine bu yatırımı Hükü
metin, plânı tahakkuk ettirecek kimselerin bunu 
nereden bulacakları hususu düşündürücü bir nok
tadır. 

'Sosyal bir dengesizliğin meydana çıkmasından 
ve açık işsizliğin artmasından.önümüzdeki sene
lerde korkmaktayız. Eğer plân, birinci plânda 
olduğu gibi toprak reformunu getirmiş olsa idi 
bu yerleşme ve şehirleşme bölümlerindeki teşhis
ler ve çarelerde plânda yüzde yüz beraber olacak
tık. Ama plân bizim anladığımız, mânada bir 
«reforme ograire» i getirmediği içindir ki, biz 
plânın bu husustaki çareleri tahakkuk ettiremiye-
ceğinden endişe etmekteyiz. Her sene, plâna gö- | 

re 5 milyar hektar arazinin sulandığı kabul edi
lebilir. Bu sulanacak arazi, toprak reformu ya-
pılmıyacağına göre, tasavvur ediniz ki, aslında 
vergi vermiyen çok büyük arazi sahibinin arazisi
dir. Bu sulanma neticesinde artan gelirin, top
raksız köylüye nazaran nasıl bir sosyal dengesiz
lik doğuracağı ve sosyal adalet ilkesine inandığı
nı söyliyen Hükümetin bu fikirleri nasıl telif 
edeceği, bizi derin derin düşündürmektedir. Plâ
nı hazırlıyanlar birbirinden habersiz gibidir. 

Plânın makro kısmında konut yatırımlarının 
1960 -1965 senesine nazaran azaltılacağı ve artan 
yatırımın sanayie ekleneceği söylenmektedir. Hal
buki plânın diğer bir bölümünde ise, konut ya
tırımlarının iki misline çıkarılacağı gibi bir fikir 
serd edilmetkedir. Takibedemedim, eğer Senato 
kısmında düzeltilmediyse, bu da, plânı hazırlıyan-
larm birbirinden habersiz olduklarını gösteriyor. 
Türkiye'de yerleşme ve şehirleşme problemlerinin 
yanında konut problemi çok büyük önem kesbet-
mektedir. Plân, konut probleminde kuvvetli teş
hisler getiriyor. Teşhis bakımından cesur ve sa
mimidir. Bu bölümü hazırlıyan arkadaşlarıma te
şekkür etmeyi borç bilirim. Meselâ İmar - İskân 
Bakanlığının yüklendiği sorumluluğa uygun ola
rak, yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Bende
niz, bütçe konuşmaları sırasında İmar - İskân 
Bakanlığının görevinin aslında çok büyük oldu
ğunu, Türkiye bakımından çok önem taşıdığını 
ve bütün parça parça hukukî tedbirlerin tek elde 
toplanarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini söy
lemiştim. ,0 zaman Bakan çok şiddetli olarak kar
şımıza çıkmışlardı. Bahtiyarız ki, plân da bu teş
hisi koymaktadır. Belediyeler ve Devlet arasın
daki işbölümünün yeni baştan- gözden geçirilme
sini, büyük şehirlerde belediyelerin kurulu kay
naklarına karşılık Devletin ek sorumluluklar yük
lenmesini, ilk yıllarda ayrılacak yatırımların ye
tersizliği sebebiyle şehir plânlamalarına önem ve
rilmesini buna mukabil esneklikler verilmesini de
vamlılık ve bütünlüğün şehir plânlarında korun
masını, bu plânların her bir parti için karar ve
ren bina şekillerine kadar inen ayrıntılı durum
dan kurtulması ve imar yönetmeliklerinin günün 
ihtiyaçlarına göre yeniden ihtiyaca uygun tfir şe
kilde düzenlenmesi, denetlenmesi meselelerini ge
tiriyor. Bunlar, bizim bütçe konuşmaları sıpasın
da savunduğumuz güzel tedbirlerdir, 
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Birinci Beş Yıllık Plân konut sektörünü bir 
bütün olarak ilk defa ele almıştır. Birtakım ted
birler serd etmektedir. Bu tedbirlerin hiçbirisi, 
Birinci Beş Yıllık Plânın getirdiği tedbirlerin bü
yük Ibir kıısımı uygu'laınajırıaımıştır. Mıeselâ Birinci 
Beş Yıllık Plânın öngördüğü kanunlar Konut 
Kanunu, Arsa Ofisi Kanunu gibi kanunlar çıka
rılamamış, Hükümetin elindeki, kamu sektörünün 
elindeki tapuya ait arsalar, arsa spekülâsyonla
rını önliyemeden elden çıkarılmıştır. Sosyal ko
nut, standart konut, halk konutu tipi Devlet ha
yatında itibar görmemiştir. Çeşitli grupların di
renmeleri uygulamayı olumsuz bir şekilde, olum
suz bir yönde geliştirmiştir. Gecekondu konu
sunun, gecekondu sorununa tam çare getireme 
diğini bütçe konuşmalarımız sırasında söylediği 
miz zaman sayın İmar ve İskân Bakanı Menteşe-
oğlu karşımıza çok şiddetli olarak çıkmışlardı 
Halbuki, İkinci Beş Yıllık Plân Gecekondu Kanu
nunun yeniden düzenlenmesini ve Konut Kanu
niyle, Arsa Ofisi Kanuniyle arasındaki çelişik
liklerin düzeltilmesini ve başlı basma gecekondu 
problemini çözecek bir tedbir olamıyacağmı bah
sediyor. Nitekim 1:968 - 1972 yılları arasında ge
cekondu adedinin 430 binden 450 bine çıkacağını 
öngören İkinci Plân gecekondu yapımının devam 
edeceğini de dolayısiyle kabul etmektedir. Fi
nansman kaynaklarının ekonomik standarttaki 
'halk konutlarına yöncltilememiş olması, bunlar 
teker teker sayılıyor ve İkinci Beş Yıllık Plânda 
Birinci Beş Yıllık Plânın uygulamadığı bu hu
susların uygulanması öngörülüyor. 

Muhterem arkadaşlar, konut bölümü teşhis 
bakımından çok kuvvetlidir. Fakat konut bölü
mündeki bu teşhislere göre getirilecek çareler 
zayıftır. Meselâ, şehirlerin büyüme istikametle
rine göre arsaların kontrol altına alınması ve Ar
sa Ofisi Kanunu çıkarıldıktan sonra kamu sektö
rünün elinde arsa biriktirilmesi gibi tedbirler, 
bir yandan Hükümetin konut yapması, bu hu
susta kooperatifler kurması, bu kooperatiflerin 
taban seviyelerini devamlı olarak denetlemesi, 
sosyal konutun bugünkü durumdan yani, bizim 
zamanımızda İşçi Sigortalarının yapmış olduk
ları sosyal konutlar 63 metre kare idi. Bilâhara 
yüz metre kareye çıkarılmıştır. Biz bütçe konuş
malarında bu şekilde sosyal konutların bir mutlu 
azınlığa yöneltildiğini iddia etmiştik. O zaman 
Sayın İmar ve İskân Bakanı karşımıza çıkmışlar, 

çok şiddetle karşımıza çıkmışlar ve demişlerdi ki, 
bu suretle talep artmıştır.., biz iddiamızda tale
bin artış sebebinin, parası olan insanlara hita-
bettiğinden dolayı oluşunu iddia etmiştik. Fakat, 
Sayın İmar ve İskân Bakanı bunu kabul etmemiş
lerdi. İşte, şimdi İkinci Beş Yıllık Plân bu sos
yal konut hacminin küçültülmesini öngörmekte
dir ki, bu da bizim iddialarımızdan birisidir. Bü
tün bu tedbirlerin yapılabilmesi için, Türkiye 
bütçesi mahdut, geliri mahdut bir Devlettir, şe
hirlerin büyüme istikametindeki arsalar kontrol 
altına alınacak, arsa ofisi kanunu çıkarıldıktan 
sonra birtakım arsa biriktirilecek. Bu suretle re
kabet edilecek yani, konut yatırımını sosyal ko
nuta doğru yöneltebilmek için bizzat bir rekabetin 
içine girilecek Hükümet tarafından Ama, bütün 
bunlar ne ile yapılacak? Yani arsa kamulaştıra-
cağız, Bu arsaların bedellerini vermek suretiyle 
mi kamulaştıracağız? Kamunun elinde olan, be
lediyelerin elinde olan, Hazinenin elinde olan ar
salar mahduttur. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi, bir dakikanız kal
dı efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Toparla
yın! efendim. 

Bu duruma göre Anayasamızda mevzuubahso-
lan taksitli kamulaştırmaya gidilmesi bizim ka
naatimizce şarttır. Plân bundan bahse tmemek-
todlr. Biz, biraz önce, Bakanın zihniyetini akset
tirdiğimiz bu Hükümetin, bu politik tercihin 
plândaki bu esasları - ki, çok güzel teşhislerdir -
na'sıl uygulıyacağını cidden merakla beklemekte
yiz. İnşaallah uygularlar, bunu temenni etmek
teyiz. 

Öbür taraftan, İkinci Beş Yıllık Plân, âfetler 
kısmına, âdeta küçücük bir fırça darbesi ile te
mas etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, son âfetler dolayı
siyle iyice belirmiştir ki, sadece deprem değil, 
deprem haritasına baktığımız zaman Türkiye'
nin en az 1/3 ünün birinci derecede deprem böl
gesi olduğu görülüyor. Yeraltı araştırmaları Tür
kiye'de iyi yapılmamıştır. 1961 haritası ile 1963 
haritası arasında - bu işle uğraşanlar bilirler -
yarı yarıya fark vardır. Türkiye'nin yeraltı araş
tırmaları tam yapıldığı zaman, Türkiye'nin tüme 
yakın bir kısmının âfet bölgesi olduğu meydana 
çıkıyor. İkinci Beş Yıllık Plân, bunun tedbirle
rini 'getirmemektedir. Meriyetteki Âfetler Ka-
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nunu, gündemdeki Âfetler Kanunu dahi bu hu
susta öntcd'birler almaktan uzaktır. Bizde ka
nunlar, bir âfet olduktan sonra onun yaralarını 
sarmak için yapılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi vaktiniz doldu 
efendim. 

NERMİN NEFTÇİ (Devamla) — Bizde ka
nunlar âfeti önleyici, hasarı, mümkün olduğu 
kadar azaltıcı şekilde yapılmıj^or. Plânın bu hu
susa değinmesini çok arzu ederdik. 

Saygılarımızla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Yaşa, buyurun. 
ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 

•milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık Ka'Ukmma Plâ
nının gienel amaçları, Plân taslağının birinci 
cümlesinde şu şekilde nitelendirTlinıelktedir : 
ttainci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Türk milleti
nin hür ve madeni bir ortamda, demokrasi ve 
ıkarima ekonomi düzeni içinde, adalete ve tam 
çalışma esasına bağlı olarıalk herkes için insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine 
ulaştırmayı gaye edinmiştir. Plân Türkiye'de 
bir yandan feılt başına geliri hızla ve devamlı 
alarak hedef alırken, öte yanldan çeşitli ge l r 
grupları ve bölgeler arasında dengeli gel'işmıeyi 
sağlamak, çıdk sayıda vatandaşa iş imkânı ya
ratmak, kalkınmanın nimet ve külfetlerini fır
sat eşitliğine, sosyal adalet ilkesinle göre payla
şılarak iktisadi ve sosyal düzende olumlu bir 
gelliışımc elide eıtmek amaçlarına göre hazırlan
mıştır. 

Görülüyor ki, Plân bölgeler araisınldaki den-
• geisizliği izale etmeği hedeflerinin başında say-

nıa'klta'dır. Gerçieiklten memleketlimizin geniş bir 
bölgesi, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu böl
gesi memleketimizin diğer bölgelerinle göre az 
gelişmiştir. Bu bölgede fert başına düşten yıllık 
gelir düşüktür. Kamu sektörü ve özel sektöre 
aiilt isltifhdanı kapasitesi yaratabilecek yatırum-
lar ya hiç yoktur veya çok azdır. EğitÜım mües
seseleri bölgenin ihtiyaçlarını karşılıyamıya-
calk ni'slbieltltedir. Mevcut eğitim müesseselerinde 
de kadrolar eksiktir. Her sene üniversilt'e girüş» 
imtihanlarına iştirak elden gençler arasında bu 
toöllge gencilerinin zıeikâ bakımından Mıçıbir ek
siklikleri olmadığı halde büyük nisibette haşan-
sizlik, eğitim müessese! erindeki kadro noksan
lıklarından ileri gelm'eiktedir. Böllg'enin kredi 

llmlkânları kifayetsiz ve mahduttur. Blölgede bir
çok akar sular bulunmasına rağmen araizİ sula-
nanıamaktadır. Petrol hariç, yeraltı servetleri
nin hiçlb'irİ işletiMemek'tedir. Petrolün de bölge
nin kalkınması ve iş ve çalışma imkânı yaratma
sı bakımından katkısı çok az nis'bettedir. Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu bölgesinde sağlık 
teşkilâtı sosyalleştirillmiş olduğu halde doktor 
ve yardımcı personel kadrolarının eksikliği yü
zünden sosyalizasyon da 'bölgeye yararlı olama
maktadır. Hulâsa Doğu bölgesi sosyal, ekono
mik ve kültürel vasıflan ile geri kalmış bölge 
vasfını taımamiyle sinesinde toplamış bulunan 
'bir blölgeimizdir. 

Muhterem millet'vefcilleıri, Batman'ın Mağara 
'köyü Şikestan memleketimizde yoksulluğun fa
kirliğin ve geri 'kalmışlığın örneJk köyü olarak 
vaısıflandırıllmakta, Fahrettin Kerim Gökay'dan 
Turgut Toker'e kadar mütaadditi bakanlar 
köye kadar giderek halkın yoksulluğunu ma
hallinde te'sibit etmekte ve gazeteciler mağara
lara kadar giderek resimler çekmekte ve rö
portajlar yapmaktadırlar. Bölgenin bir temsil
cisi olarak üzüntü ve hicapla ifade edeyim, 
Şikestan köyü Siirt'in şartlarına ve ölçülerine 
göre, mürefföh ve kalkınmış köylerimden sayı
lır. Bir defa şikestenin yolu vardır. Jeeplcr 
mağaranın kapıısınıa kadar gidebilmektedirler. 
Şikestan Batman'a 10 Km. mesafededir. Ve Şi-
kestan'da her aileden hiç olmazsa bir fert Bat
man'da Türkiye Pet rollerinde çalışma imkânı 
bulabilmektedir. Bir ferdin petr'ol işletmesinde 
çalışmaisı demek, günde evine asgari 20 lira 
götürmesi demektir ki, muhitimizde günde 20 
lira gelir sağlıyaıı bir aile müreffeh ve zengin 
ailelerden sayılmaktadır. Şimdiye kadar, af bu
yurum, katır ve merkep dâhil medeni veya gay-
rimedeni hiçbir vasıta ile gitmek mümkün ola
mazdı. Fakat san zamanlarda dağlarımızda 
kollgeaen eşikiyalarla mücadele için Siirt'e gön-
derileın komando birliği helikopterlerle teçlıiz 
edilmiş bulunmaktadır. Sayın İçişleri Bakanın
dan istirlham ediyorum, yanma bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı Sayın Sezgin'i de alarak 
Eruıh'un yine birer mağara köyü olan Şikestan 
Sipi, Zirilge Hacı Ali, Şilkeistiya ve sair köyleri
ne gitsinler. Orada 20 nci asrın yanışında va
tandaşlarımızın içtikleri suyu, yedikleri ekme
ği, barunldıkları yeri, giydikleri elbiseleri gökleri 
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ile görsünler. Eminim ki, bu valtanpenver ve 
muımif arkadaşlar, bölgeye karşı bizim hisıse't-
tiğimiız hislerin aynını hissedecekler, bu şdkil-
de yaşıyan vatandaşlarımız da varmıymış, diye
rek derin üzüntü duyacaklar/dır. 

Siirt'in, Eruh'u gibi Şırnak'ı ila, Şirvan'ı da, 
Sason'u, Ko'zlufc'u Perivari'si ve Şiımıis'i de aynı 
durumdadır. Binıgöl'ün, Tunceli'min, Ağrı'nın, 
Hakkâri'nin, Bitlis'in, Artvin'in, Erzurum'un, 
Mardin'in, Unfa'nm, köyleri de bizden ya bir 
gömlek fazla, yaJhut eksik denin bir mahrumiyet 
içinde bulunmaktadırlar. Hal böyle iken, Plân 
taslağının metninde bu bölgenin kalkıınmaSını 
temin edecek ve bölgeler arasındaki dengesiz
liği bertaraf edecek ciddî ve samimî bir tedbire 
raslannaanaikitayız. Bilâkis, Plânda öngörülen 
yatırımlara göre bölgeler arasındaki dengesiz
liği daha çok dengesiz hale ge'tiirecek tercihler 
mevculttur. İlgililer tarafından bölgeler arasın
daki dengeislzliğe işaretle bunun izalesinle çalı
şılmasını istiyenlerin ileri sürdükleri iddialara, 
plânın umumi karakteri içinde bu dengesizli
ğin önlenmesinin öngörüldüğü cevabı verilecek
tir. Elimizde bulunan ve arkadaşların cümle
sine dağıtılmış bulunan iktisadi kalkınma tesi-

Ikinei Kalkınma Plânı tasarısında yer alan 
«makro hedefler tahlil ve tenkidi, adlı broşürün 
29 ncu sayfasında, yatırımların bölgeler arasın
daki dağılımında eşitlik prensibine yer verilme
diği açılkça belirtilmekte» ve ikinci Beş Yıllık 
Plân bu vasfı ile övünmektedir. Sayın iktidar
la çok yakın ilişkisi bulunan iktisadi kalkınma 
tesirine ait belgede ileri sürülen bu iddianın ak
sini ileri sürmenin mümkün olmadığını zanne
diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan muh
telif konuşmalarında Türkiye'nin her tarafında 
kalkınmamış bölgeler olduğunu, Plânlama Teş
kilatı tarafından hazırlanmış bir etüde göre, 
Torosların bir kısmı, Konya'nın, Muğla'nın, İs
parta'nın hülâsa memleketimizin bâzı yerlerin
de Doğu gibi kalkınmamış bölgeler bulundu
ğunu beyan etmektedirler. 

Memleketimizin hiçbir tarafında Doğu ve 
Güney - Doğu gibi kalkınmamış bölge görmek 
mümkün değildir. Sayın Başbakanın konuşmala
rında zikredilen yerlerin Doğu Bölgesi kadar 
geri olacağını tahmin etmemekteyiz. Bununla 
beraber memleketimizin kalkınmamış neresi var

sa buraların kalkınmasını desteklemeyi bir va
zife sayıyor, Hükümetin buralarda alacağı kal
kınma tedbirlerini de aynı memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bana öyle geliyor ki, 
Sayın Hükümetin kalkınmamış bölgeler hakkın
daki görüşü şudur: Gerek Devlete, gerek özel 
teşebbüse ait yatırımları iktisaden kalkınmış 
bölgelere teksif ederek bu bölgelerden hasıl ola
cak gelir fazlası ile geri kalmış bölgelerin alt 
yapı tesislerini ve sair sosyal ve kültürel ihti
yaçlarını bu gelir fazlası ile karşılıyalım. Sa
yın milletvekilleri, iktidarın bu görüşlerinde 
muvaffak olması mümkün değildir. Kalkınma
mış bölgelerde işsizlik ve fakirlik devam ettiği 
müddetçe iktisaden geri kalmış bölgelerde istih
dam hacminin artması karşısında, kalkınmamıç 
bölgelerde yorganını sırtlıyan yeni iş sahaları
na akın edecektir. Ve bu sahalarda meydana 
gelecek sosyal meseleler karşılanabilmek için el
de edilecek gelir yine gelişmiş bölgelerin ihti
yacına sarf edilecektir. Ve bu dengesizlik bir 
fasit daire şeklinde ilânihaye devam edip gide
cektir. 

Bu itibarla, herkese iş, her aileye mesken, 
her vatandaşa fırsat eşitliği yaratma sloganları 
ile iktidara gelen ve Türkiye'de refah devleti 
teessüs ettireceğini beyan eden Sayın Hüküme
tin kalkınmamış Doğu ve Güney - Doğu vilâ
yetlerinin kalkınması ve bu bölgede yaşıyan va
tandaşların insan şeref ve haysiyetine yaraşır 
bir düzende yaşaması için gerekli tedbirleri al
masını diler, bunu almak için milletvekilleri ta
rafından verilecek önergeleri desteklemenizi is
tirham ederim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Murat Öner. Buyuru
nuz. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — De
ğerli milletvekilleri; 

İkindi Beş Yıllılk Kalkınma Plânını değer
lendirirken, iki nirengi noktasına daima bak
mak ihtiyacındayız. 

Birisi, düne göre Türkiye kalkınmanın nere
sindedir? 

İkincisi, nirengi noktası, dünya içinde, dünya 
iktisadi sosyal durumunda ve gelişmesinde Tür
kiye'nin yeri nerededir? Ve Türkiye dünya içe-
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risindc kalkınma ve gelişme seyrine uyabilmek
te midir? Millî gelir hesabımızın oldukça dü
zenli şekilde tutulmaya başlandığı 1948 yılı ile 
plânlı döneme takaddüm eden 1961 yılları ara
sındaki 14 yılda Türlkiye'ndn gayrisâfi millî hâ
sıla bakımından ne nisbctte, ne oranda gelişti
ğine bakalım. Bu dönemde gayrisâfi millî hâsı
lamız % 4,5 oranında artış göstermiştir. Birinci 
plân döneminde ise artış % 6,5 olmuştur. Şu 
ıhaılde gayrisâfi nılillî hâsılanın artışı balknmın-
dan 1948 - 1961 dönemiyle Birinci Plân Döne
mi arasında iktisadi hayatımız lehine bir fark, 
bir fazlalık hasıl olmuştur. Asıl gelişmenin top
tan 'gayrisâfi millî hâsılanın üzerimden değil, 
nüfus başına isaibelt eden gaıyrisâfi millî hâsı
la üzerinde olması ica'beder. 1948 - 1961 döne
mimde nüfus başına isabet eden gayrisâfi millî 
hâsıla % 1,7 oranımda artmıştır. 

Birinci plân döneminde ise nüfus başına 
isaibelt eden gayrisâfi millî hâsıla % 4 oranın
da gelişme göstermiştir. Şu halde plânlı dönem, 
ona takaddüm eden plânsız dönemden daha ba
şarılı olmuştur. Acaba bütün dünyanın iktisadi 
gelişmesine göre başarılı mıyız? İkinci plân ta
sarımız dünyadaki gelişmelere uyabilmekte mi
dir? Türkiye iktisadiyatını bu gelişmeler istika
metinde sevk edebilecek midir? Dünyanın gayri
sâfi mllllî hâsılasını hesabetmek elbette müşkül
dür. Az gelişmiş memleketlerde bu hesaplar tu
tulmuyor veya başka usullerle tutuluyor. Bu
nun dışında, kollektivist sistem uygulanan ül
kelerde gayrisâfi millî hâsıla yerine, net maddi 
hâsıla hosabediliyor. Bununla beraber biz ge
rek bu farkları ve gerekse bilhassa az gelişmiş 
memleketlerde görülen para değerindeki hızlı 
değişmeleri ortadan silecek bir metotla dünya 
gelirini aşağı - yukarı hesabetme imkânını bu
labiliriz. 1961 yılında tüm dünya geliri 13 tril
yon 971 milyar Tl. olmuştur. 

1965 yılımda ise 18 tirilyon 218 milyar Türk 
lirasına yükselmiştir. 4 senelik Dünya gelirimde 
artış % 6,9 yani, % 7 ye çok yakın olmuştur. 
Şu halde Türkiye % 7 kalkınma hızını kabul 
etmekle az gelişmişi ile, çok gelişmişi ile bütün 
Dünya ülkelerinin ortalama gelişme hızında 
binde bir oranında bir fazlalığı plânlamış ol
maktadır. Grclişmiş ülkelerde lı%l - 1965 döne
mimde kalkınma hıızı % 6fö oranında, az geliş
miş ülkelerde ise % 6 oranımda olmuştur. De

mek ki, Türkiye ikinci plân döneminde de yüz
le 7 kalkınma hızını hedef olarak almakla, az 
gelişmiş ülkelerin geçen dönemde gerçekleş-
'irdiklcri kalkınma hızından binde 6 oranında 
ceride kalmış demektir. 

Nüfus hasma kalkınma hızını da Dünya
daki e misaliyle kıyaslamak gerekir. Bütün Dün
yada nüfus başına gelir artışı söylediğimiz dö
nemde yüzde 4,9 oranında olmuştur. G-elişmiş 
ülkelerde yüzde 5,3 oranındadır. Şu halde, bi
zim ikinci plân döneminde yüzde 4,4 nüfus ba
şına gelir artmasını hedef olarak kabul ettiği
mize göre, bütün Dünya ortalamasından geride 
kalmaktayız. Hatta Dünyada bu ortalamadan 
çok üstün, nüfus başına gelir artırmasına mu
vaffak olmuş ülkeler vardır. % 5 le % 6 ora
nında nüfus başıma gelir artıran ülkeler arasın
da gelişmemiş, az gelişmiş ülkeler de vardır. 
Suriye, Kamboçya, Yunanistan bunlar arasın
da, Fillandiya ve İtalya'da % 5 - 6 arasında nü
fus başına geliri artırmaya muvaffak olmuş
lardır. Portekiz ve Macaristan % 6 - 7 nüfus 
başına hız sağlamış, Romanya, Bulgaristan 
% 9 - 10 hız sağlamıştır. Japonya da ise 1961 -
1905 yılları arasında nüfus başına gelirini yüz
le 11,5 oranımda artıralbilmiştir. Şu halde nü

fus başına geliri yüzde 4,5 dan dalha fazlasına 
çıkarmak imkânı az gelişmiş ülkelerde bile 
elde edilebilmiştir. Dünyadaki nüfus başına ge
lirle Türkiye'deki nüfus başına geliri kıyaslar
sak, nerede, hangi moktada kalkınmanın hangi 
safhasında bulunduğumuzu daha iyi anlamak 
imkânını buluruz. Nüfus başına gelir, 1961 yı
lında bütıün Dünyada ortalama 4 630 lira idi. 
1965 yılımda ise 5 600 liradır. Türkiye'nin bu 
yıllarda geliri sırası ile 2 051 ve 2 830 liradır. 
Şu halde, Türkiye Dünya ortalamasına naza
ran çok gerilerde bulunmaktadır. Halbuki, ge
lişmiş ülkelerim nüfus başına düzen gayrisâfi 
millî hâsılasını en kısa zamanda elde etmeyi ge
rek plân stratejisi, gerek plân tasarısı hedef 
olarak yazmaktadır. Bu gidişle hıızlar Dünya 
ortalamasının altında olduğuma göre, Türkiye'
nin bu hedeflerle ulaşması kusa zamanda, hattâ 
birkaç asırda ulaşması mümkün değildir. Aksi
me, bizden buıgün çok geride 'olan az gelişmiş 
»bâzı ülkelerin bizi kısa zamanda geçmesi ihti
mali ortaya çıkmıştır. İkinci plân tasarısı dış 
kaynaklara bağlılık derecesinin azaltılmasını 
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öngörmektedir. Bence bu mesele yalınız dış 
kaynaklara bağlılık şeklinde değil, dış ekono
milere bağlılık olanak ele alınmalı ve yalnız fi
nansman ihtiyacı yönünden değil, ekonominin 
toptan dış ilişkileri yönünden plânda yer alma
lı idi. Çünkü, Dünyada pek çok güçlü ekonomi
ler vardır ve Dünyada bir ekonomik düzen 
mevcuttur. Türkiye'nin ıbu güçler karşısında 
kalkınmasını sağlıyaJbilmesi için 'bu güçlerle ne 
şekilde mücadele edeceğini, bu güçlerin Türk 
ekonomisi üzerimdeki olumsuz etkilerini ne şe
kilde yenelbilıoceğirii plânın ortaya kayması za
ruridir. 

Şilindi, bu Dünya düzenine dış ekonomik 
bağlılık yönünden göz atalım. 1965 yılında bü
tün Dünya gelirinin % 85 ini gelişmiş ülkeler 
ve tüm dünya gelirinin yüzde 15 ini aız geliş
miş ülkeler almışlardır. Yüzde 85 gelir payını 
alan ıgelişımiş ülkelerin nüfusu, dünya nüfu
sunun ancak yüzde 30 hattâ daiba azıdır. Bü
tün insanların yüzde 70 i dünya gelirinin yüz
de 15 ini almaktadır. Eğer, dünya nüfusumu 5 
dilime ayırarak bir tasnif yapacak olursak, üst 
dilimlerde bulunan yüzlde 20 nüfus dünya geliri
nin yüzde 71 ini almaktadır. Dünya iktisadi 
düzeni üzerinde bu yüzde 71 gelir alan ekono-
miş güçlerin büyük etkileri vardır. Türkiye'de 
az gelişimiş bir memleket olaralk bu etkilerim 
altındadır. Türkiye neden bu % 80 mi teşkil 
eden, % 80 ne yakın nüfusu teşkil eden ülke
ler arasında geri kalmıştır? Bunun nedenini 
anlıyalblilmek için yine kendi sınırlarımız için
deki sıelbeplere değil, dünya içindeki siyasi ve 
iktisadi duruma bakmak zarureti vardır. Aksi 
halde, tarihimizde gördüğümüz şekilde yalnız 
Türkiye'nin içindeki şartlara bakıp yanlış ted
birler almamız ihtimali büyüktür. Meselâ, ka
pitülâsyonların tesisi, böyle sınırlarımız içinde
ki duruma bakılarak alınan tedbirlerdendir ve 
Türkiye için talihsiz, kültü tedbirler olmuştur. 
O zaman da Türkiye'nin dış ticaretteki rolünün 
azaldığı, iç ekonomik duruma bakılarak teslbit 
edilmiş, dünyanın gidiş istikameti bilinmedi
ğinden böyle imtiyazlar verilerek dünya bü
yük ticaretindeki rolümüzün devam edeceği 
zannedilmiştir. Şimdi de bu hatalarda bulun
mamak için, gerçek az gelişmişlik sebebine ba
kılmalıdır. Dünyanın az gelişmiş ve gelişmiş 
'bölgelere ayrıldığını, coğrafya üzerinde bak

tığımız zaman bu bölgelerin bir 'bütünlük teşkil 
ettiğini hayretle görürüz. 1965 yılında dünya
nın gelişmiş bölgeleri ve bunların nüfus başı
na sağladığı gelir şöyle idi; Kuzey Amerika 
nüfus başına 31 176 lira, Okyanusya'da 26 731 
lira, Avrupa Türkiye de dâhil olduğu halde, 
12 000 lira, Sıovyeitler Birliği 8 500 lira nüfus 
'başına gelir sağlamaktadır. Ve bu dört bölge 
dünyanın gelişimiş bölgeleridir. 

Şimdi az gelişmiş bölgelere bakalım. Asya, 
Afrika, Lâtin Amerika. Aısyada nüfus başına 
ıgelir 1 300 lira, Afrika'da 1 350 lira ve Lâtin 
Amerika'da 2 500 liradır Asıya - Afrika Lâtin 
Ameri kaya baktığımız zaman bu az gelişmiş 
ıbölgelerin tarihte, yakın zamanlara kadar, elski 
sümünge ülkeleri olduğu veya halen yeni tip 
ısıömürlge oldukları veyailıut da yarı sönıüngelik 
ve sömürgelikten kurlulsalar bile, sıö:mürıgelik 
şartlarını temizlemeye, tasfiye etmeye muvaf
fak olmadıkları görülür. Şu hakle dünyamın aız 
gelişmiş bölgeleri bu hale kendiliklerinden düş
memişleridir. Bu hale şalhsi kaibiliyeteıiızliklerin
den düşmemişlerdir, bu hale milletlerinin tem-
'belliklerinden düşmemişlerdir az gel işmiş bölge
ler. Şimdiki hallerine, dünyanın ckıonjoımli'k dü
zeni yüzünden düşmüşle udir. Türkiye'de az ge
lişmiş memleket olma durumuna bu süratle 
ıgelişen ilerlemiş memleketlerin büyük güçleri 
yüzünden düşmüştür. Biraz sianra tafsilâta geç
tiğim zaman bunun meler olduğunu arz edece-
ceğim. Türkiye ve bütün az gelişmiş ülkeler bu 
dünya düzeninin etkisinden kurltulmak için ce
sur ve köklü tedbirler almak zorundadır. Yok
sa bu dünya düzenimin devamı sayesinde tüm 
dünya gelirinin yüzde^meşine el koyan büyük 
ekonomik 'güçler düzenin bozulmasına elbet
te imkân vermiyeceklerdir. J'dhnSion, dış yar
dımlar hakkı nida koıngroye gönderdiği bir mek
tupta, son yıllarda şöyle diyor: «Dış yardım
lar Amerikan halkının daha iyi bir hayata ka
vuşmasını gerçekleştirecektir.» Şu halde dış 

yardımlar az gelişmiş memleketlerden ziyade 
borç veren alacaklı ülkelerin refahıma hizmet 
eden vasıtalardır. Jıoıhnsiom'un beyanı bu. Prof. 
John KennetJv G-albraitlh'in açıklaması şudur: 
Büyük refah içindeki ülkelerle fakir ülkeler 
arasında gittikçe büyüyen eşitsizliği dıondura-
biieceğimizi zannetmiyorum. Bu eşitsizlik, yar
dım artsa da artmasa da büyüyecektir. Kanaat-

— 341 — 



M. Meclisi B : 125 26 . 6 . 1967 O : 3 

leri de buldur. Türkiye için, 'bizim için mesele, 
bu 'düzenin iktisaden geri kalmış ülkeleri eze
ceğini bilmek ve bunun çarkları arasından sıy
rılmanın, memleketlimizi sıyırmanın tedibiıieri-
ni bulmaktır. Bu tedibirler, hiç ş:üpiheısiız .demok
ratik ve hür bir düzen içinde plân modelini, 
santiarın, bu dünya şar/tları ve bu dünya dü
zeninin olumsuz eskilerini yenecek şekilde ve 
'bir başka biçimde hazırlamakla olacaktır. İkin
ci plân bize, bunun tedbirle rini bu çarklar ara-
ısın'da ezilmekten kuntulmanın tedbirlerini aca
ba veriyor mu? Plânda dış kaynaklara bağlılık 
derecesinin ikinci 'dönemde azalacağı söyleni
yor. Dönem başında ve dönem .Sunumdaki dış 
lünanisman ihtiyacı ele alınmış, bunların yalnız 
ıbaş ve son yıllarına ait onanlar gösterilmiş, bu 
suretle dış kaynak ilhltiyacının azalacağı beyan 
edilmiştir. Doğ mı bir teşhis koyalbilmek için, bi
rinci plânla ikinci plân dönemi arasında bir kıyas
lama yapalım. Birinci plân döneminde 1967 yılın
da yazılanlar gerçekleşmiş olsa bile gayrisâfi millî 
hâsıla toplamı, Beş Yıllık gayrisâf i millî hâsı
la toplamı ile dış finansman toplamını kıyaslar
sak, dış finansman toplamının, gayrıisâfi millî 
hâsıla içinde % 2,3 o ramında bulunduğunu gö
nünüz. ikinci dönemde ise bu nislbet, % 2,4 de 
çıkmıştır. Şu halde, dış kaynaklara bağlılığın 
azaltılması diye İkinci Beş Yıllık dönemde bir 
şey mevizuulbaHıis değildir. Azalma yoktur. Bağ
lılık daha da artmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Öner, vaktiniz doldu. 

MURAT ÖNER (Devamla) — Temennim şu
dur ki, bilhassa dış ekonomi ilişkileri bakımın
dan plân, Türk Milletine beklediği kalkınmayı 
'getiretbilsıin. Ama kanaatimiz dış ekonomik güç
ler karşısında bu plânda hiçbir tedfhir olma
dığı yolundadır. Teşekkür öderim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılma>z. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, ısayın milletvekillıeri kal
kınmada insan unsuru üzerinde çıok ciddî ola
rak durulması gerekli olduğu kanaatindeyim. 
Kalkınma gayretlerimizin hedefi her şeyden önce 
(insanı mutlu etfmelk, onun maddi ve mânevi ba
kımdan insanilik haysiyetine yaraşır yaşama 
santiarına kavuşturmaktır. Burada kastedilen 
3'2 milyon insandır. Kalkınmanın nimetlerinden 

geniş halk kütlelerinin faydalanldırıllmaisı esas1 

'Olmalıdır. 

Bıı bakıimldan eğitimde fırsat eşitsizliğinin, 
sosyal adaletsiızlığin giderilmesi, hiç olmazsa 
azaltıl ması baş kaygümuz olmalıdır. 

Geniş halk kütleleri ise, köylerdedir. 

Plânda, îköy ve köyülü sıoırunları üzeninde bin 
'bölüm açılmıştır. Birinci Beş Yıllık Plânda da 
is'e aynı konu «Toplum kalkınması» başlığı al
tında toplanmıştı. 

Millî gelirlimizin önemli bir kısmını tarım
dan sağlıyoruz. 15 yaş ve dahn yukarı olan, ça
lışan nüfusun 10 milyonu tarrrrila uğraşıyor. 
Simidi, yatırımların dağılım tablosuna bakar
sak, tanıma verilen önemin ne kadar az olduğu
nu gönünüz. Bininci B;eş Yıllık Plânda toplam 
yatıri'mlarm % 15,4 ü tarıma ayrılmış iken, İkin
ci Boş Yıllık Plânda bu oran, % 15,2 ye düş
müştür. 

Hal bu iken, Plânda, aynen, tıarıim se!krtJörüno 
ayrılan yatırım']arın toplam yaitırım içindelki 
nispî payı, Bininci Beş Yıllık Plândan farklı de
ğildir denmektedir. Oysaki, aslında, aız da ol
sa, bir düşlme vandır. Kaldı ki, biz, tarım sek
törüne yapılacak yatırımlarda antış olmasını bek
lendik. Köye ve köylüye, iktidarın ne kadar 
önelm verdiğini değerlendirmede bu bir ölçü 
dlalbİlir. 

Simidi Plândan okuyalım : Tarımla ilgilÜ il
keler arasında şöyle bir ilke var : «Tarıimı mo
dernleştirmek, modern araç ve gere'Ç kullanımın
da dalha iyi bir birleşilm ge'rçokleşltliırmcfc için 
üretim teknolojisinin seviyesi yükseltilecek ve 
verimlilik artırılacaktır» deniyor. Verimi artı
rıcı tekniği köylüye kim öğretecek? Bunu sağ-
hyacak personeli yeltişltirmo işinde gerekli ted
birler alınmış mıdır ? 

'Bir tarım ülkesi olan Tüılkiye'de tanımla il* 
giJOÎi okullara devam ed'en ve devam edecek olan 
öğrenci sayısı gülünç deneciek kaldar azdır. 
Orta öğretim ikinci devre öğrencilerinin dağı-
li'mında tarım okullarına devam edenlerin ora
nı % 1 bile değildir. 2,5 milyonluk İsrail'deki 
'tarım liselerinin sayısı, büzden 10 miiısli daha 
fazladır. 
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Plâna göre, tanım okullannlda, 1968 - 1969 
Iders yılında sadede 1 550 öğrendi bulunacak, 5 
yıllık süre içinde bu sayı biır misli bile arftmıya-
yacakıtır. 

Orman tekniker okullarımda da duruim ay
nıdır. Bu olkullara 1968 - 1969 ders yılımda. 150 
öğrenci fcaydddilefbilleaeği, Plân dönemi sonunda 
yeni öğrendi kaydının sadece 400 olacağı an
laşılmaktadır. 

Bu yetersiz sayıdaki pesionelle, tanım kal-
ıkınıması, verimin artınlması mümkün olamaz. 
Kaldı ki, mevcut tanım teknisyenlerinin, masa 
başı memuru gilbi çalışltıklan, gereği giibi köy-
Güye hizmet edemedikleri de bir vakıadır. Bun-
lann hizmetlerinin çoğunu büyük çiftlik sahip
lerine verdikleri, asıl teknik bilgi ve irşada müh-
tacoTan fakir köylüyü, az topraklı çiftçiyi' ihmal 
etltikleri yolundaki şikâyetler yaygındır. 

Hayvancılığa gelince; haliknmızın protein 
ihtiyacını karşılıyamaımaktadır. Kalitaltif bir 
açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Yılda 10 
•milyar dalha fazla gelir, dengeli beslenmiş yara
tıcı ve zinde bir nesil, ihtiyacımız olan dövizin 
sağlanması, tgeçilmini hayvancılığa bağlamış bü
yük küt'fenin kalkınması, hayvancılığın geliş
mesine bağlıdır. Bunu yapmıak için teknik per
sonele ihtiyaç vardır. Böylesine büyük ve ha
yati bir meseleye Plân gerekli önem vermemiş
tir. 1968 - 1969 ders yılında, hayvan sağlık 
okullanndan 125 kişi mezun olacaktır. Plân dö
nemi sonunda ise, yıllık mezun sayısı sadece 500 
dür. 

1963 yılı istatistiklerine göre, Türküye'd e 71 
milyon hayvan vardır. Köy sayımız ise 40 000 
civarındadır. Kaç köye, kaç hayvana b'ir sağbık 
memuru düşmektedir. Siz hesabedin. 

Bu yavaş tempo ile yetişecek personelle, ta
rım kalkınması yapılamaz. 

Çeşitli tarım dallanndaki okulların sayısı 
arltmlimalıdır. Klâsik liseler yerine, bol sayıda 
tanım listeleri açılmalı ve buralarda her yıl on-
binleree köylü çocuğu orita öğrettim nimetine 
kavuşturulmalıdır. Buralardan mezun olan 
ların bir kısmı tanm teknisyeni olarak hizmet 
görürken, kabiliyetli olanlara üniversite kapı
ları açılmalıdır. 

Plânda sık sık bahsedilen sosyal adalet, eği-

Itimde fırsat eşitliği ülkelerine, samimî olarak 
inanıyorsak, bunu yapmak zorundayız. Tanm 
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı imkânlan-
nı kullanırlarsa hem tanm teknisyeni yetiştir-
me, hem de köylü çocuklarını okula kavuşturma 
gîbi, iki başlı bir hizmet göriileMür. Köye 
Ve köylüye önem vermek ancak böyle olur. 

İkinci Beş Yıllık Plânın bir öızelliği var. Bir-
'Çloik güzel ilkeler vaz'eldiyor. Gerçekten faydalı, 
ileri hedefler gösteriyor. Bu konuda, Birinci 
Baş Yıllık Plânın getirdiği yeni ve ileri kav
ramları, görüşleri benimsemiş görünüyor. Aıma, 
'bunları .gerçekleştireöek tedibirleri (getirmiyor. 
Vıeya eksik getiriyor. 

Plânda, ekonomik kalkınmada insan unsuru 
bölümünde, eğitimde fırsat eşitliği, sloısıyal adalet 
ilkelerine yer verildiğini memnunlukla görü
yoruz. Ama bunları gerçekleştirebilmek için, 
A. P. iktidarının uygulamaları ümit verisi ol
mamıştır. 

Zeki ve kaibiliyatli, ama fakir çocuklarımızın 
parasız yatılı olarak orta öğretimden istifadele
ri konusunda son yıllarda geril enıe olmuştur. 
19G3 te orta öğretimdeki öğrenci itloplammm 
% 1,6 u yatılı iken, 1967 ide hu oran yarı ya
rıya (düşmüştür. 

Genel politikalar bölümünde, «imkân
ları yeterli olan öğrencilerin eğitim masrafları
na, sınırlı da olsa katıllmalan sağlanacaktır» de
niyor. 

öğrencilerin eğitim masraflanna- kaitıllmala-
Wir eğlitim vergisi mi alınacak? Yoksa okulun 
nevine göre, her çocuktan bir masraf işltirakü, 
bir kayılt parası mı istenecektir? İmkândan 
ye/terli çocukların tesbiti nasıl yapılacaktır? Bu 
İlkenin uygulama alanına girmesi, eğitimde de
mokratlaşmayı engelliyerek, fırsat eşitsizliğini 
dâ%a da artıracaktır. Başlangıçta alınan para 
we kadar az olursa odlun, bu çığır bir kere açıl
dı mı, Devlet okullan, yavaş yavaş birer paralı 
özel okul olmaya başlıyacalktır. 

Bundan ciddî olarak endişe ediyoruz. 

Bir âmme hizmeti olan eğitim Devletin va
zifesidir. Devlet vaızifesi cümle&indeın olan bir 
"hizmeti satar duruma düşmeme'lSldir. Devlet 
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hastanelerinde de bu çığır acildi. Sonu nereye 
vardı biliyorsunuz. Parası olmıyanların hasta
nelere allınimaları im/kânsıziaştı. 

Bu topraklar üzerinde bol gelir sağlıyan, 
ama, çocuğu o'lmıyan veya çocuğunu Avrupa-
larda okutan var'lılkıh vatandaşların ila bu mil
letin çocuklarının yetişmesine katkıda buHunma-
sı zorunludur. Âdil bir vergi reformu yapınız. 
Eğitim harcamaları iç'in yctıeri kadar para bu
lunacaktır. Mevcut fırsat eşitsizliğini daflıa da 
aritırm ayınız. 

Plânda bir itiraf var. «Özel eğiltiüm kuruım'ları, 
düşük nitıdliikite hiz'met sağlama, insangücü p'o-
lilt'iikasıını bozucu ve neticede istihdam sorunları 
dloğuraeak 'kapasiteler yaratmaları bakımından 
'tüm eğitim s'iste'minl bozucu bir gelişme göster
in ektedir» d eni yo r. 

Burada durmak lâzımıdır. Bu okullar, önce 
düşük vasıfta in>sangücü yetiştiriyor. Ünü ve r-
vsilto veya yülksclk okulların giriş 'imtihanlarım 
ikadan amryan varlıklı aile çocukla rıının devam 
ettikleri bu okullarda, ne hikmetse randıman 
da yülkselk oluyor. Bunun tcdlblirl, resimî ve ö'zel 
yüksek okullarım giriş imtihanlarım bir eld'en 
yürüftımcfk, belli bir bilgi sıeviyeısiıni tufctura-
mıyan çocuğu yetiş'ineeye kadar okula alma
maktır. Yoksa elindeki d'iplomıa, yetersiz vasıf
lı bu kimselerin, çalışma alanlarımda meımlekete 
çok zararlı olacakları 'meydandadır. 

Bu okullarda, memleketlin ihtiyacı olsun ve
ya olmanın, şu veya bu al a nida eleman yet'lst'iril-
m'eısi, Plân eısTirîsine die tamamen aşkınıdır. Plân
da, özel okulların yetiştirecekleri eleiman say IRI 
"buralara almamak öğrenci sayıları da, tıpkı res
imî okullar gibi teslb'it edilmeliydi. 

Plân tehlikeye vukufla işaret eltimiş aıma, ted
bir getirmemiştir. Anlaşılan, teknisyenler mese
leye parmak basmışlar, ama Plükümet siyasi 
tercihini kullanarak tedbire yanaşmamıştır. 

îmam - hatip okulları konusunda da aynı 
eksikliğe raisi ı yo ruz bu (okullar da Plânlamanın 
dışında bırakılmışjtır. 

1964 - 1965 te îmaım - hatip okullarının sa
yısı 26 idi. Bu okullarda öğretim şartlarını 
daha müsait hale getirmek için tedlbirler alı
nıyordu. Bu arada 1 O'OO öğrencilik b'ir parasız 

yatılı kontenjanı ihdas edilmişti. Bu dem yılın
da bu okullarım sayısı 40 a yükselmiştir. 

İkinci B'eş Yıllık Plân döneminde ne kadar 
'ilma'm - hatibe ihtiyaçı(miz vardır? Bu ihtiyacı 
karşılamak için bu okullarda her yıl yaratılacak 
ek fcapaısolte ne olacaktır'? Yetişenleri istlihdam 
imkânlar imiz nedir? Plân bu konulara h'iç de-
ğinmieımiş, bu oikulları Plân dışı bırakmıştır. Li-
ısellerde ortaokullarda, sağlık okullarında, sanat 
'cnsititülcrinde yetiştirilecek öğrenci sayılan tes-
ibilt edildiği hailde tmaım - haltip okullarının Plân
lama dışı bıraUdlImalsmın sebeplerini merak edi
yoruz. Plânlalma bir bütündür, eğitikn sistemi
miz de bir bütündür. Sistemi ve Plânı yarala
yıcı tutumlardan Plânın sakınması gerekirdi. 

Bütün gelişmiş ülkelerde, teknik öğretim ku
rumlarında okuyan öğrenci sayısı, genel öğretim 
veren okullardaki öğrenci sayısından daha yük
sek olmuştur. Bir ülke ne kadar sanayileşmiş, ne 
kadar ileri ise, orada bu oran, teknik öğretim le
hine o kadar yüksektir. Bu gerçeği kabul öden, 
Birinci Beş Yıllık Plân, Türkiye'de teknik öğre
timle genel öğretim arasındaki dengesizliği azalt
mayı hedef alınıştır. Plân da, teknik öğretim 
okullarındaki örğencilerin sayısının süratle artı
rılması bu nedenle öngörülmüştü. Öğrencilerin 
teknik öğretime kaydırılma tedbirlerinin Birinci 
Beş Yıllık Plân döneminde gereği gibi uygula
nanı adığı anlaşılmaktadır. 

1967 yılında meslekî liselerde öğrenci sayısı 
81 000 olacakken, 1966 - 1967 ders yılında ancak 
68 527 ye ulaşabilmiştir. Lise seviyesindeki tek
nik öğretim veren kurumlarda, yine plâna göre, 
1967 yılında 42 000 öğrenci bulunması gerekir
ken, plânın uygulama dönemi sonunda bu okul-
'ardaki öğrenci sayısı, 8 000 kadar eksiği ile, an-
;',ak 34 215 olabilmiştir. Bir yandan «hızlı kal
kınmayı gerçekleştirmek ve bu hızı artırarak dc-
am ettirebilmek için sanayileşme şarttır.» kaydı 

İkinci Beş Yıllık Plân stratejisinde yer alırken, 
sanayileşmeyi sağlıyacak teknik öğretim görmüş 
insan sayısında yeteri kadar artış sağlanamıya-
cağı anlaşılmaktadır. Nitekim, yeni plânda or
ta öğretim ikinci devrede öğrencilerin genel mes
lek ve teknik öğretim okullarına, göre dağılımı 
mevcut dengesizliğin 5 yıllık süre içinde daha 
da artacağını göstermektedir. Bu tabloya göre, 
1968 - 1969 ders yılında liselerde okuyan öğren-
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çilerin, diğer lise seviyesindeki meslekî ve tek
nik öğretim okullarında okuyanlara nisbetinin 
% 57,5 olacağını, bu oranın, plân dönemi so
nunda % 60,4 e yükseleceğini görmekteyiz. Oy
saki gerçekte kalkınma halinde olan memleket
lerde bu tamamen tersine olmalı idi. 

Teknik öğretime değinmişken bir konuyu da 
dikkatinize sunmak isterim. 

îki yıldır kamu oyunu meşgul eden, tekniker 
okulları meselesi ne oldu? Sanat enstitülerini bi
tirerek, kendi alanlarında yükselme yeteneği ve 
azmi olan bu gençler haklı dâvalarını duyurabil
mek için her çareye baş vurdular, boykot, ölüm 
yürüyüşü, mitingler yaptılar. Plânda bu mese
leye getirilen çözüm yolu ilginçtir. «Tekniker 
okulları kapatılacaktır.» Önce mezun olan öğren
cilere, halen bu okullara kayıtlı olan öğrencile
rin durumları ne olacaktır? Bunu öğrenmek iste
riz. Plân bir şey söylemiyor. Sanat enstitülerinin 
öğrenim süreleri bir yıl artırılacak ve mezunları
na yüksek öğrenime devam imkânı verilecek de
niyor. Öte yandan yüksek teknik öğretimindeki 
kapasite artışı da, bir yandan lise mezunlarının, 
bir yandan sanat enstitüsü mezunlarının bir yu
karı öğrenim görme eğilimi ve ihtiyacına yetecek 
ölçüde görünmemektedir. Tekniker okulları, sanat 
enstitülerinde okuyan istidatlı gençlerin, çoğu 
varlıksız çevrelerden gelen çocuklarımızın tek 
yüksek öğrenim yeri idi. Ekonomik zorunluklar-
la sanat enstitüsüne giden bu çocuklar içinde is
tidatlı olanlara mühendislik kapıları kapanmama
lı idi. 

Plâna göre 1972 yılında mecburi öğrenim ça
ğındaki bütün çocuklarımızın tümü okula kavuş
turulmuş olacaktır. Buna seviniyoruz. Ama, kö
ye götürülen ilk öğretimin kalitesi bakımından 
yine bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Beş sı
nıflı tek öğretmenli köy okulları, vekil öğretmen
lerin okuttuğu çocuklar var oldukça, ilköğretimde 
vatandaşa vermek istediğimiz temel formasyonu 
sağlamaktan uzak kalacaktır. 

Köylünün yaşama şartlarını geliştirmesine ve 
istihsal gücünü artırmasına yardım etmiyen bir 
ilköğretim göstermeliktir. Öğretmen dağılımında 
köy aleyhine olan dengesizlik düzeltilmelidir. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde okul çağı 
dışında kalmış beş milyon vatandaşa okuma yaz

ma öğretileceği öngörülmektedir. Bundan mem
nunluk duyarız. Ancak, bunun nasıl sağlanacağı 
plânda gö'sterilmemiş, tedbirler getirilmemiştir. 

Bugün orduda 80 000, halk dershanelerinde 
120 000 olmak üzere yılda ancak 200 000 kadar 
vatandaşımıza okuma - yazma öğretebiliyoruz. 
Yılda 1 milyon yurttaşa okuma - yazma öğrete
cek tedbirleri plân söylemiyor. Kaldı ki, öğret
men yetiştirmede 'bir gerileme göze çarpmaktadır. 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünü tekrar Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlıyarak, bütün öğretmen
leri ve aydınları bir okuma - yazma seferberliğine 
sevk etmek zorunluğu vardır. Okuma - yazma 
bilmiyenlerin çoğunluğu köydedir. 

Köy ilkokulunu bitiren çocuklarımızın pek 
azı orta öğrenim nimetine kavuşabiliyor. İlkokul 
mezunları, öğretmen okullarına hücum ediyor. 
77 000 müracaatçıdan alınabilen köy çocuğu sa
yısı sadece 2 800. Hemen hemen bütün meslek 
okulları ortaokula dayalı hale getirildi. Ortao
kulda okuma imkânı olmıyan köy çocuğu, bir mes
lek okuluna girme şansını da yitirmiş demektir. 
Parasız yatılı okuyan çocukların pek azı köylü
dür. İmtihan sistemi köy çocuğu aleyhinedir. Bu 
plân bütün bu gerçeklerle eğitim alanında köy
lüye fazla bir hizmet getirmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
bir dakikanız kaldı. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Birinci Beş Yıllık Plânda eğitim yatırımları, ge
nel yatırımların % 6,6 sini teşkil ediyordu. İkin
ci Beış Yıllık Plânlda bu oran sadece % 6,7 ye 
yükseltmiştir. Bu yükseliş yetersizidir. 

Bununla, plânın öngördüğü sayıda ve evsaf
ta insan gücü yetiştirmek mümkün olmıyabilir. 
Bu sebeple biz eğitim hizmetlerinde maliyeti dü
şürücü tedbirler alınmasını re mevcut bina, araç, 
gereç ve personelden azami istifade edilmesini 
tavsiyeye değer 'buluıyoruz. 

Eğitim sistemimizin, müfredat programları
nın ve metotların, hem değişen dünya şartlarına, 
hem de iktisadi kalkınma ihtiyaçlarına göre ıs
lahı şarttır. En yeni bilgileri en modern usuller
le vermek zorundayız. Bugünkü eskimiş müfre-



M. Meclisi B : 125 26 . e . 1967 O : 3 

dat programlariyle kalkınmayı gerçekleştirecek 
insan yetiştirilemez. Eğitimde reform, reorgani-
zasyon şarttır. Ama, plân her konuda olduğu 
gibi eğitimde de reformdan adeta ürkmüş görü
nüyor. 

Kalkınmayı gerçekleştirecek olan insandır. 
İnsana çalışma şevki ve heyecanını vermek ve bir 
seferberlik ruhu yaratmak esastır. Bunun yolla
rı vardır. Çalışanı mükâfatlandırmak, âdil dav
ranış, personelin gönlünü kazanan bir yönetim 
'tarzı ve iyi örnekler şarktır. Bu ruhu, bu heye
can ve havayı yaratamıyan Hükümetler gerçek 
kalkınma yapamazlar. İnsana saygı, insanın yara
tıcı gücünün teşvik edilmesi esastır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

-BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Şimdiye kadar plâna karşı çıkan bir parti, 

bu defa, plânlı devreye girmek arzusiyle, plân 
üzerinde siyasi tercihleri kullanmayı esas alarak 
bir plânla ortaya çıkmaktadır. 

Uzun mücadeleden sonra 1961 den sonra 
Anayasaya girmiş ve 91 sayılı Kanunla memle
ketin gelir ve giderini Meclisten geçirerek, plân
la yürütülmesini bir vecibe olarak kabul etmek 
mecburiyetinde olan Hükümetin Birinci Beş 
Yıllık Plân tatbikatiyle İkinci Beş Yıllık Plânı 
getirişi arasında çok farklar görülmektedir. 3 
yıl zarfında plân teşkilâtında birçok değişiklik
ler olmuş ve İkinci Beş Yıllık Plânda birçok gö
rüş ayrılıkları ile ikinci Beş Yıllık Plânda çok 
tahribat yapılmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda yığma bir metot 
takib edilmemiştir. Halbuki, ikinci Beş Yıllık 
Plânda modeli balkıımınıdaın yığma bir plıân olmuş
tur. Bu plânda siyasi tercihler öncelikle yer al
mıştır. Türkiye'de, köylerimizde yol, okul, su 
yokken İstanbul köprüsü, televizyon ve otopan 
gibi proje ve plânları olmadan siyasi tercihler 
yapılarak İkinci Beş Yıllık Plâna almışı rey ve 
gösteriş plânları haline getirilerek bu memle
kete hayır ve refah getireceğine kaani değilim. 

Bu plân, temelsiz bir plândır. Çünkü, finans
man yönünden noksandır. Türk Milletinin temel 
politikasından .yoksundur. Ayrıca, en mühim 
olan reformlardan mahrumdur. 

Bu plân fazla iyimser bir hava içinde yapıl
mıştır. Yüzde 7 kalkınma hızı tabiat şartlarına 

uydurulmuştu. Havalar iyi gider ise, faydalı 
yağmur yağarsa, zirai mahsuller bol olursa, bu 
plân tahmin edilen hız seviyesine çıkmış ola
caktır. 

Sağlam ve ilmî etüde dayandırılmadan poli-
tikasiyle birlikte çizilen bu plân, birçok tered
dütler bakımından yüzde 7 kalkınma hızının ta
hakkuku çok zor olacaktır. Yüzde 7 kalkınma 
hızının tahakkuku, 

a) Dış ödeme dengesinin tahakkuku, 
b) 'Sosyal adaletin temini, 
c) Bölgeler arasında dengesizliğin gideril

mesinin sağlanması çok güç olacaktır. Bir Hü
kümet plânın tahakkuku için Anayasaya aykırı 
olan yetki kanununun getirilmesi bu endişenin 
ifadesidir. Geldiğinde ayrıca bu kanunun Ana
yasanın 61, 105, 117, 126 ve 129 ncu maddelere 
aykırı bir yetki kanunu olduğunu Büyük Millet 
Meclisi görecektir. 

Fon teşkili vergisiz mal ithali, Mehmedin 
arazisini istimlâk ederek Hasana, kararname ile 
bedelsiz vermek, bir siyasi tercihe göre yapılan 
veya yapılacak olan bu muamele aşiret misali 
Devlet idaresi bu memleketi nereye götüreceğini 
tahmin etmek mümkün değildir. Yetki kanunu 
ile, yeni kurulacak tesislere, yatırımcılara ya
pılacak fon yardımları ile eski müesseseler ile 
yenileri arasında büyük bir fiyat farkı doğura
cak ve huzursuzluk doğduğu gibi, adaletsiz bir 
tatbikat ortaya koyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tarım sektöründe : Tarım ve iktisadi mese

leleri teşkil eden unsurlar şöylece sıralanabilir. 

Toprak, iş gücü, sermaye, millî gelir, istihsal 
ve ticaret alanlarında ve nihayet ortak pazar 
karşısında durumumuzu beraberce tetkik ede
lim : 

Memleketimizde halen işlenen arazi miktarı 
24 - 26 milyon hektardır. Tarıma elverişli saha 
16 - 18 milyon hektardır. Görülüyor ki, 8 - 10 
milyon hektar arazi tarıma elverişli olmadığı 
halde, süratle artan nüfusumuzun baskısiyle ta
rıma tahsis edilmiştir. Bu hareket; toprak erozi-
yonunun hayvan ve meraların aleyhine işlemiş
tir. 

Memleketimizde bir çiftçi ailesine 7,7 hek
tar arazi düştüğü halde, Avrupa'da yağışı bol 
olan yerlerde 15 hektar düşmektedir. Memleke-
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timizde elverişli olmıyan arazi ile beraber, çift
çi nüfusu başına 1,4 hektar arazi düşmektedir. 
Halbuki : 

Amerika'da 6,7 hektar, Kanada'da 11,2 hek
tar, İngiltere'de 4,9 hektar, Fransa'da 2,2 hek
tar, Danimarka'da 2,6 hektar, Almanya'da ise 
2,1 hektar düşmektedir. 

Bizde yağmur az olduğundan, 2/3 kısmında 
nadas tatbik edilmektedir. Bu vesile ile ziraate 
elverişli arazi az olmakla, istihsal ve geçinmek 
zor olmaktadır. Bu memlekette halen hayvan 
gübresi yakıt olarak kullanılması, sulama az ol
ması, suni gübrenin kullanılması yeni bir mer
hale alması ve gübre fiyatının fazla olması is
tihsali istikrarlı hale getirmemiz Türkiye'deki 
kalkınma hızının tabiat şartlarına tabi olması 
bir zarurettir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânda mevzuu-
bahsedil'miyen; 

Toprak reformu mahiyeti hakkında bir neb
ze duralım : 

Bu maksatla, birbirinden farklı iki mefhum 
aynı mânada ve bazan karıştırılarak kullanıl
maktadır. 

a) Bunlardan biri zirai reform, 
b) Diğeri de toprak reformudur. 

Aslında zirai reformun daha geniş mânada 
ziraati toptan kavrıyan bir reformu gözetir. 
Yalnız, şunu bilelim ki, topraksız köylüyü kap
samaz. Böyle bir reform ziraatin mevzuatını, 
teşkilâtını, müesseselerini, sistemlerini ve usul
lerini tepeden sonuna kadar tümünü değiştir
mek, yenileştirmek ve iyileştirmek ister. Fakat, 
topraksıza toprak vermek, bunun içine girmez. 
Daha alt mânada imar, ıslah, işletme, çiftçiye 
gübre, su, kredi, tohumluk, makina ve damız
lık, vermektir. 

Yukarda tadadettiğimiz bu hususların top
rağı olmıyan veya çok az toprağı olan fakir 
köylü vatandaşa bunları vermek mümkün de
ğildir. 

Biz diyoruz ve esası böyledir : Toprak re
formu, toprağın benimsenişine ve kullanışına 
ait prensiplerin ve bunlardan doğacak münase
betlerin düzenlenmesini ve düzeltilmesini esas 
alır. Bu reform yeni bir toprak statüsünü şart 
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koşar. Böylece daha yeni düzenleri esas olarak 
almaktadır. Bizim memlekette toprak reformu
nu çok dar mânada kavramak ve anlamak isti-
yenler de vardır. Gerçekten, toprak reformu 
sadece topraksıza toprak vermek veya az top
raklıya toprak dağıtmak mânasında değildir. 

Topraksızları - topraklandırmak, 
Toprağı yetmiyenleri yeter toprağa sahip 

kılmak, 

Fazla toprağı olanlardan kendilerine yete
cek kadarını bırakıp, geri kalan kısmını Ana
yasanın emredici hükmüne göre gerçek değe
riyle satmalınarak dağıtmak. 

Toprak reformu mihverini teşvik eden bu 
saydığımız anahatlardır. Bu operasyonlarla, 
yetinilirse, reformun gayesine vâsıl olunamaz. 
Bunun yanında arazi mülkiyetinin pürüzlerini 
de halletmek gerekir. 

İşletmelerin kurdurulması, 
Toprağın benimsenmesi, 
Teknik, ekonomik ve sosyal prensiplere uy

gun olarak düzenlenmesi gerekir. 

Toprak reformu, prensip ve gayesi anlaşıla-
madığı için, bir zümrenin zararına, diğer bir 
zümrenin de yararına işliyecek diye sanılmak
tadır. Halbuki, toprak reformunu ben ve benim 
gibi düşünenler bunu böyle anlamaktadır. 

Toprak reformu, Türkiye'nin eski ziraat sis
temini, usul ve göreneklerinden kurtarılması il
mî ve aklî yollardan yeni baştan kurulacak dü
zenli işletmeler işidir. 

Kanaatimce, evvelâ şümullü bir toprak re
formu yapılarak bütün çiftçilerin faydası ola
cağına şüphe yoktur. Toprak reformu zirai re
formun birçok teknik konularını halledecektir. 
Halbuki, zirai reform ise, toprak reformunun 
hedef ve ilkelerini gerçekleştirmek yönünden 
konu dahi olamıyacaktır. Türkiye'nin zirai iş
letmeler bünyesine bir göz gezdirirsek, ne ka
dar haklı olduğumuz takdir edilecektir. 

Türkiye'de zirai işletmelerin sayıları, top
rak genişlikleri ve nisfoetleri aşağıdaki cetvelde 
gösteriLmiştir ; 
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İşletme sahası Aidedi . Kapladığı isaJha 
Dekar Hektar 

1 ilâ 
21 » 
51 » 
76 » 
101 » 
151 » 
201 » 
301 » 
501 » 

20 
50 
7.5 
100 
1150 
200 
300 
500 
700 

700 delkardan 'büyük 

773 O00 
797 O00 
336 000 
216 000 
168 OOO 
92 000 
68 OOO 
39 000 
17 000 
21 000 

836 000 
2 190 000 
2 097 000 
1 915 000 
2 108 000 
1 648 000 
1 712 000 
1 520 000 
1 015 000 
3 811 000 

Yukarıdaki cetvelde 'görüldüğü sakilde, Tür-
kiyenin zirai işleltmeler Ibünycısi mulvaızıenesiz ve 
sosyal adalete uygun tevzi cdıilınıeımektedir. Ay
nı zamanda teknik ziraata uygun bir işletme 
imkânı verecek durumda değildir. Bıu bünye an
cak zirai refiorınla 'değil, toprak refirmu ile 
düzeltilmesi gerekir. Zirıai reforim ile halledıile-
miyeeeği bir gerçek haline ıgelmiştir. Küçük iş
letmeler ezici çoğunluktadır. 1 - 20 dönüme ka
dar olanlar bütün işletmeler ısayıısmm yüzde 
30,6 sini teşkil ediyor. Halbuki, bu büyüklükte 
olanlar ancalt lıalhçe işletmeleri müstesna, nor
mal bir işletme denemez. Bu işlcıtmelece zirai 
reform tatbik edilemez, edilse dahi, arzulanan 
netice alınamaz. 

Yüz dekardan 'küçük olan işletmelerin sa
yısı 2 120 000 dir. Bunların işledikleri saiha bü
tün kültür arazisinin yüzde 84 ünü tutmakta
dır. 

Bu rakamlar, memleketimizde zirai işletme
lerin ne kadar gayri tabiî okluğunun bir ifa
desidir. Küçük, orita ve büjjük işletmelerin belli 
nisbetlerde ve muızcneli bir ışckildc lycır alması 
lâzımdır. Hallbuıki, bizim memleke'tıimiizldeilvi ik
lim, teknik, (bilgi ve. toprak sınıflarının gayri 
mütecanis oluşu, bâzı istisnai haller olmak üze
re 100 defeâr arazi yetmemektedir. 

Bunların çloğu toprağı ydtmiyen ailelerin 
•elindedir. Bunların yeter hale çılkaırılma'sı bir 
ızarureit'tir. 500 dekardan büyük işletmeler bün
yesinde yüzde 1,5'i geçmiyor. Fa'kait, bunların 
kapladığı saha 4 826 000 hektarıdır ki, umumi 
araziye nis'belti yüzde 24,7 dir. Orta işletmelere 
daıha ziyade Trakya, Ege ve Cenup bölgelerde 

rastlanır. Orta Anadoluda da bu büyüklükte 
işletmeler vardır. 

Bu boyda işletmeler iyi 'kurulmuş değil ve 
iyi onganize edilmemiştir. Tupralk Reformu 'or
ta işletmeler kurmayı hedef tutmaktadır. Mem
leketim izde büyük işletmeler yok giibi görün
mektedir. Halbuki, memleketimizde arazi 
mülkiyeti strüktlüründc ! büyük arazi mülk
leri vardır. İşletmeler ;bün'yesinde büyük 
mülik sahipleri işletmeler kurmaması ve parça 
parça ortakçılıkla işletmeleri bu (boızuk işletme 
düzenini karışımıza çıkarımalktadır. 

Devlet ve ö'zel işleitmıeleri mono kültür işlet
melerinden polikültıür işletmeleri haline çevril
mesi Toprak reformuyla mümkün olacaktır. 

Düzenli işletmeler haline ıgetirilmelsi Topra'k 
reformunun gayesi olacaktır. 

Toprak reformu ile muvazeneli işletmeler 
kuurlacak, ekpnıoımıi düzeni sağlıyacak, gizli iş 
gücü rasyonel sekilide harekete getirilerek, öte 
yandan tekniğin yardımiyle zirai istihsaller ar
tı rılaeak ve çiftçinin refah seviyesi arıtmış ola
rak sosyal adalet sağlanmış olacaktır. Ayrıca, 
Anayasanın emredici reformların yerine getiri
le re'k, memlclkiette bir huzur meydana getiril
miş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Toprak reformu 
karşısında olanların tel'â'kkilari halen devam 
etmekte ve Hükümet de bu istikamettedir. Bu
na tamamen kargıyım. 

Şöyleki: Toprak reüormunu lüzumsuz ve im
kânsız görenler varıdır. Oerıçe'k bu değildir. Bu 
ızümrelerce, Toprak reformu karekteri, gayesi 
ve anaprensıipleriuin iyice anlaşılmadığı k'ana-
tindeyim. Eğer Toprak reformu, gerçekleri 
ıbilinip ve bu mcmlekdtin millî gelirlinin aıtırıl-
malsmı Devle't huzuru isteniyor ve bu mıcmle-
ketin insanın hayvanın ve toprağın açlığını id
rak ediyorsak, Toprak reformuna inanır ve 
ezici çoğunluğu ile benimsenerek bunun ta
hakkukuna hep beraber çalışırız. Aksi halde, 
İkinci Beş Yıllık Plânda Toprak reformu ola
rak yer almıyan bu konu, hem Anayasanın em
rini ve fakir topraksız ve işisiz vat anıdasın tkar-
,şısıınıda olunduğunu duymamak ve görmemeli; 
mümkün değildir. 

Topra'k reformunu lüzumsuz görenler, onu 
zaruri kılan teknik, ekonomik ve sosyal sebep
leri iyice bilmiyor demektir. Zaman içinde top-
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rağın kullanış ve işle'tlilımcisi düzeleceğini sa
nanlar alıdanma'kta oldukları gibi gerçeği de 
vatandaş neadinlde gizlemektedirler. Bu konu
da Hükümetin açık ve seçik olması bir zaruret
tir. Devletin, tehlikeli inkişaflara burnu yapma
makla sürükleneceğini uınoıtnıamalıdır. 

Toprak reformunu, yapmamakla, peşinen bir-
eıok çetin işler peşinde sürükleneceğini unut
mamalıdır. İşsiz, topraksız, aç ve perişan halde 
bırakılan bir kütlenin ilerde ne yapacağı kes
tirilemez. 

Devlet idaresi kolay değildir. Reformlar ko
layca, zahmatlsiz olamaz. 'Bunları düşünmiyen-
ler Toprak reformunun karşısında olanlardır. 
Millî ekonominin sağlam temeller üzerinde 
müstakâr 'düzenler içinde serpilip gelişmesini 
istemiyenler Toprak reformunun karşısında 
olurlar. Toprak reflarmu, millî inkılâpların ica
bıdır. Şehire geimiyece.k, gelirse iş boılamuya-
cak, toprak varken toprak vermiyeceksin, is
tihsale gücünü katımryaeajksın, yaşaması, oku
ması ve memleketin gelir kaynaklarından ken
disine sosyal adalete uygun bir gelir temin ede-
miyecelksin ve büyük toprak sahiplerinin emrin
de bir köle muamelesi görecek ve zirai reform 
namı ile yapılacak bir feromla bu vatandaşa 
hizmet edilmez. Ancak, toprağı olanlara hizmet 

«e, edildiğini unuıtmıyalım. 
3. Toprak reformu büyülk işletmeleri par-

çahyacak diyorlar: Bu doğru değildir. Büyük 
toprak sahipleri için düzenli işletmeler kurul
mamıştır. Ortakçılıkla yürütülmktedir. Top
rak reformu, orta mülkler ve orta işleltımeleri 
ortadan kaldırmıyor. (Bilâkis, onların kurul
masını hedef tutmuştur. Orta mülklerin üzerin
de veya birçoklarında işletme kurulmamıştır. 
Bunlar kurulup tahakkuk edeme, birer işletime 
ve istihsal melkanizması haline gelecektir. Ve 
bu suretle istihsal kat kat artacak ve köylü 
vatandaşa huzur geleeeikftir. 

'BAŞKAN —> ıBir dakikanız kaldı ıSayın Şe
ner. 

AHMET ,ŞENER (Devamla) — Peki Baş
kanım ; 

Toprak Reformuna 'karşı duranlardan bâzı
ları, reform hareketlerinin KJanuinizme gidiş 
olarak da damgalamaya çalışmışlardır. Böyle 
bir iddiayı 'Toprak Reformunun [mahiyeti ve 
gayeleri yalanlaımaktadır. Toprak Reformu 

Türkiye 1de 'bugün var ıolan ımül/ksüzleri ve 
mülkü yetmiyenleri ydter ımülk sahibi yapma
yı ve bunların nafakalarını emniyet altına al
mayı gözetmektedir. Memleketimizde bugün 
yekûnu 'milyonları aşan ımülksüzler ve mülkü 
yetmiyenler sosyal nizam iiçin büyük bir tehli
kedir. 

Kaminizm, cemiyet içinde bu kategori in
sanlar üzerime ihesap yürütür. Toprak Reformu 
ise, ibunlarm ortadan kaldırılmasını »hedef tutu
yor. Bu itibarla, reform hareketleri kaminizmi 
önleyici bir davranışın duvarıdır. (Bu gibi dav
ranışları benimseyenler cemiyette ımüHksüzlerin 
ve mülkü yetmiyenl erin ıçjoğalmasıını ve sefale
tin ıgittikçe koyulaşmasını istiy enlerdir. Bu 
memlekette, (bâzılarının ıgeniş /topralklar üzerin
de saltanat sürmesi pahasına milyonların rızk 
emniyetsizliği içinde kıvranmalarına göız yu-
mulamaz ve 'bu cemiyet kangaşalık tehlikesiyle 
karışı (karşıya (bırakılamaz. 

BAŞKAN — ıSayın Şener 'vaktiniz 2 dakika 
ıgeçıti 'efendim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bitiriyorum 
ıSayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanaa
timce .bu plân, fakir ve topraksız vatandaşa 
umulduğu kadar refah 'getiremiyeeeğinden an
cak, daha ziyade lözel sektöre ve zenginlerin 'bir 
plânı haline sokulduğu bir gerçektir. Memle
ket ve millete hayırlı 'olmasını ıteımıenni ederim. 

•Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSayın Süleyman Onan, (bu
yurun. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Değerli 
Başkan, değerli milletvekilleri; başarı sağla
mış Dünya devletlerinin durumlarını inceliye-
cek olursak, umumiyet itibariyle muvaffaki
yetlerinin plânlı - programlı çalışmaya dayan
mış olduğunu görürüz. 

İşte ıbu lesasa dayanarak Türkiye'miz de, 
plânlı kalkınmayı ele almış ve tatbik mevkiine 
koymuştur. 

C. H. P. Türkiye'mizin istikbâli selâmeti 
için, ıçok hayatî bulduğu plân işimi 1949 yılın
da ele almış, her türlü hazırlıklarını ikmal dt-
ımiış ve fakat iktidar değişikliği yüzünden der
hal tatbikata koyamamıştır. Laiklin, C. H. P. nin 
her saihada olduğu ıgilb'i plân 'mevzuundaki iyi 
niyetinin mükâfatı olarak kendisinin haşladığı 
ıplân liginin tatbikatı ıgeme ıSayın İsmet Imönü'-

— 349 — 



M. Meclisi B : 125 26 . 6 . 1967 O : 3 

nün koalisyon. hükümetleri zamanına nasibol-
muştur. 

Önceleri, plânı ıhlor görenler ve plânı pilâva 
değişenler, şimdi plânın değerini, anlamışlar ve 
'benimsemişlerdir. Milletçe (benimsenen plânın 
ve plânlı kalkınmanın şerefli 'Türk Milletine ve 
aziz vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Ulu 
Tanrı'dan niyaz ediyorum. 

Muıhıteram milletvekilleri, plân rasitgele gi
dişe son verip, hesaba - kitaba dayaman, emre
dici, yol gösterici, yön verici, teşvik edici, dü
zenleyici bir sistemdir. 

Plânsız çalışma, (başı - Iboş far 'gidiştir. Plân
sız çalışmanın ardından 'çeşitli ibuhranlar, dur
gunluklar, (tıkanıklıklar ıgelr. Türkiye'mizin 
yaşadığı 19150 - 1960 devresi Ibu maruzatıma 
canlı bir örnektir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın 'tatbikata 'girme
siyle, milletçe ıgördüğümüz faydalar pek ç<ok-
tur. Bu esasa dayanarak Iher yeni plânın (tan
ziminde ve tatbikinde; evvelkilerinden ders ve 
(hisse alaralk, daima akıllıca, daima basiretli 
lolarak, milletin millî /mjenfaaJtları ile alâkalı 
'olan mevzularma Ihasretmekliğimiiz ıgerekmek-
tedir. Birinci Beş Yıllık Plân, löneeki yıllarda 
Türk iktisadiyatında yaratılan istikrareiKİıkla-
rın, dengesizliklerin ıgideriimesi için ekonomi
mizin konsalide 'edilmesine matuf İbiiyük gay
retlerin üzerinde lotuntulmaya çalışılmıştır. Tür
kiye'miz mâlik olduğu ızengin ta/biî kaynakları 
ve üstün 'beşerî varlıkları ile büyük 'bir geliş
me potansiyeline sahip bulunmaktadır. 

Ancak, geniş halk kütlelerine refah sağlıya-
cak bir gelişme kaydedilebilmesi için bilinçli, 
tutarlı ve gerçekçi bir politikanın izlenmesi şart
tır. 

Plân; taplumun kalkınması için bir vasıta
dır. Bilhassa az gelişmiş bir üllkenin kalkınması 
için vasıtaların en mükemmel, en tesirlisi ve 
hattâ vazgeçilmez bir unsurudur. 

Geniş halk kütlelerinin refah seviyesini sü
rekli ve âdil olarak yükseltmeye yönellmiyen 
bir plân, gerçek mânası lile makbul ve muteber 
bir plân olamaz. Az gelişmiş memleketlerin 
içinde bulundukları ekonomik ve sosyal mese
leleri, onların tabiî ve tarihi gelişme seyri, ge
niş halk kütlelerinin insanca yaşama arzularının 
gerçekleşmesini son derece güçleştirmektedir. 

Değerli milletvekilleri; Büyük Türk Mille
tinin ve şerefli Türk vatanının hızla halkmabil-

mesi için arz edeceğim üç büyük ana dâvası 
üzerinde durmaklığımız lâzımdır : 

1. Toprak dağıhmmdaki adaletsizliklerin gi
derilmesi, 

2. Gelir dağılımındaki düzensizlikler ve 
farklılıkların önlenmesi, 

3. Fırsat ve imkân eşitliğinin mevcut olma
yışıdır. 

Bu hayati sorunların çözümlenmesinin mut
laka yapılması ile mümkün olabilecektir. 

Türkiye'mizin sabırla ve hasretle beklemekte 
olduğu toprak reformu gelir dağılımındaki ada
letsizlikler ile kredi dağılımındaki farklılıklar 
giderilmedikçe, milletçe huzur bulmaklığımız 
ve refaha kavuşmaklığımız maalesef mümkün 
görülmemektedir. 

İşte halen Türkiye'mizde sosyal dengesizliği 
ve adaletsizliği meydana getiren ve kalkınmayı 
hızlı ve dengeli ol(arak tesis edemeyişimizin ger
çek sebebi, arz etmiş olduğum ekonomik ve sos
yal çarpıklıklardır. 

Birindi Beş Yıllık Plânın uygulama devresi 
sona ermektedir. Bu plânın aksak taraflarını 
ikinci Beş Yıllık Plânımıza miras olarak devret-
memekliğimiz lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'nin hızla kalkı
nabilmesi, ekonomik ve sosyal problemlerine kı
sa sürede çözüm yolları bulunabilmesi için sağ- v 

lam bir sanayileşme bâzına sahibolmak yanın
da toplum yapısının ve ekonomik yapının belli 
yönlerde değiştirilmesi de şarttır. Bu gerçek, 
ikinci Beş Yıllık Pl'ânda açıkça kabul edilmekle 
beraber, böyle bir yapı değişmesini sağlıyacak 
temel politikalara ve reformlara plân doküma
nında yer verilmemiştir. Bu çok önemli bir ek
sikliktir. Bundan dolayı plân dokümanını itici 
güçten mahrum, boş bir çerçeve ve rakamlar 
yığını haline düşürmektedir. 

Türkiye'nin toplum yapısını, Adalet Partisi
nin felsefesine uygun olarak geleneksel toplum 
niteliğinde kalmasını istemek ve aynı zamanda 
ekonomik yapısını değiştirmeye, üretim araçla
rını modernize etmeye çalışmak çıok önemli bir 
çelişmeye düşmek demektir. Adalet Partisinin 
hazırlattığı bu plân böyle temel bir çelişmeyle 
malûl bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; ikinci Beş Yıllık 
Plâna esas alman kalkınma hızı % 7 dir. Bu, 
aslıinda kâfi bir hız değildir. Bu hızla Türkiye'-
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miz süratle kalkınamaz ve medeni, ileri millet
lerin seviyesine asla yetişemez. 

Adalet Partisi ikitildarı plânda kalkınma göre
vinin ağırlığını özel sektöre veriyor. Halbuki, Hü
kümet plân özel sektör için emredici değildir, di
yor. İhtiyari mahiyetteki bir plânın gerçekleşmesi 
mümkün olamaz. 

Plânda yatırımlar, sektörler arasında iyi ve 
denge! dağıtılmamış olduğundan dengeli kal
kınmayı da sağlıyamıyacaktır. 

Bu plânda vasıtalı vergilere daha ziyade ağır
lık verilmiştir. Vergi gelirleri yüksek tahmin 
edilmiştir. 

Bu plânda fmansm<an yükünü fakir halkın 
çekeceğii mânası anlaşılmaktadır. Buna rağmen 
plân, âdil sonuçlar yaratmıyor. Yani, bu plân 
sosyal adaleti gerçekleştirecek evsafta değildir. 

Bu plânın uygulanabilmesi için gerekli iç ve 
dış finansman garatiM değildir. Bu yüzden plân 
bu hali ile daıhi uygulanaımıyacaktır. 

Bu plân, bizzat Anayasanın öngördüğü sos
yal adaleti gerçekleştiremediği gibi, kalkınma
mızın şartlarından olan reformları ele almamış 
olduğundan plân esprisine de aykırıdır. 

Bu plân bütün bir Türk Milletinin ihtiyaç
larına cevap verecek yerde, Adalet Partisi se
çim beyannamesine göre hazırlanmış ve Adalet 
Partisi damgasını taşır hale getirilmiştir. Böyle 
bir plân tatmin edici olmak vasfından tamamen 
mahrumdur. 

Türkiye çapında çok önemli hedeflerin nasıl 
gerçekleştirilebileceği konusunda gerekli ted
birlerin ve politikaların plânda yer almamış bu
lunması, bu plânın en büyük za'fını teşkil et
mektedir. 

Plânın şurasına, burasına serpiştirilen bâzı 
sözde tedbirlerle meselâ, gümrüklerin indirile
ceği, liberasyonun artırılacağı, vergilerin azaltı
lacağı, ucuz hammadde sağlanacağı gibi araç
ların bizi bu hedefe götüremiyeceği muhakkak
tır. Esasen, son beş yıllık uygulama sonuçları 
da bu mevzuda ters yönde bir gidişin mevcudol-
duğunu göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, İkinci Beş Yılık Plân
da Türkiye'nin % 75 ini teşkil' eden çiftçi ve köy
lünün kaderi ile ilgili mevzulara asla yer veril
memiştir. 

Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin, Türk müs
tahsilinin hasretle ve sabırla beklediklteri ihti

yaçlarına temas edilmemiştir. Halbuki, mağdur 
ve muhtaç köylü ve çiftçi vatandaşlarımız ikti
dar hükümetlerinden daima ferahlatıcı, yüz gül
dürücü, ambar doldurucu hizmetler beklemek
tedirler. Onun için Türk köylüsü namına, zira
atçı bir milletvekili olarak, Adalet Partisi Hü
kümetinden soruyorum : İkinci Beş Yıllık Plân
da: 

1. Neden toprak reformuna veya zirai re
forma yer verilmemiştir? 

2. Neden çiftçinin muhtacolduğu her türlü 
ziraat alet ve makinaları ile kimyevi gübre, zirai 
mücadele ilâçları ile benzeri istihsale matuf ih
tiyaçlarının zamanında ve ucuz olarak temdn 
edilmesi hususu derpiş edilmemiştir. 

3. Neden, zirai kredilerin yeniden âdil ola
rak düzenlenmesi hususuna temas edilmemiş
tir. 

4. Neden, Türk köylüsünün istihsal ettik
leri her türlü mahsulünün değerlendirilmesine gi
dilmemiş ve vurguncuların ellerinden kurtulma
ları için çare düşünülmemiştir. 

5. Neden, meteorolojik âfetlerden perişan 
olan Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin, Türk 
müstahsilinin kaderlerinin teminat altına alın
ması için zirai sigortayı Devlet olarak kurmayı 
pilâna almamıştır. Bir don felâketi, bir dolu 
âfeti, bir sel felâketi, bir kuraklık âfeti, bir 
yangın felâketi, bir haşere âfeti gibi felâketler 
vuku bulduğu zaman ilgilileri mahvetmekte ve 
dolayısiyle milletçe zararımız büyük olmakta
dır. Dört gün evvel Kırşehir'de ve Mucur'da 
vukubulan dolu felâketinden mütevellit zararı
mız tahminen 40 000 000 lira civarındadır. 

Onun için meteorolojik âfetlerin sık sık vu
ku bulduğu Türkiye'mizde, hiç vakit kaybetme
den, zirai sigortayı kurmaklığımız lâzımdır. 
Plâna alınması şarttır. 

6. Neden, büyük bir kısmı köylü ve çiftçi 
çocuklarının teşkil ettiği Türkiye'mizde zirai 
eğitim işine plânda yer verilmemiştr. 

7. Neden yeraltı ? yerüstü sularımızın de
ğerlendirilmesi hususuna ikinci Beş Yıllık Plân
da yer verilmemiştir ? 

8. Neden seyyar toprak tahlil istasyonları 
kurulmak suretiyle Türk çiftçisinin bilerek ça
lışmalarına yardımcı olunması cihetine gidilme
miştir? 
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9. Neden Kırşehir gibi tarih boyunca ihmale 
uğramış, bütün geçmiş iktidarlar zamanında 
üivey evlât muamelesi görmüş olan yerlerin sa
nayi yönünden kalkınmaları için tesisler kur
mayı plânda göstermemiştir ? 

10. Neden turistik vasıfları mükemmel ol
duğu halde, halen bakir olan beldelerimiz için 
gerekli tedbirler plâna sokulmamıştır? 

Mu'hterem milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık 
Plânın tümü üzerindeki görüşlerimi, samimî ka
naatlerimi arz ettim. Sayın A. P. Hükümetini 
fazla alınganlık göstermeden haklı tenkidleri-
mizi kabul etmeye davet ediyorum. 

Yüce Meclisimizin tcnkid rötuşundan geçiril
dikten sonra tatbikata konulacak olan bu plâ
nın Büyük Türk Milletine, şerefli Türkiye'mize 
ve tatbikatını yapacak olan hükümetlere hayırlı 
ve uğurlu olmasını yürekten temenni eder, Bü
yük Meclisimizin çok değerli üyelerine en derin 
hürmetlerimi takdim eylerim. (Alkışlar) 

BALKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
RUHİ SOYFJR (Niğde) — Sayın Başkan, 

aziz arkadaşlarım, ben plânın tümü üzerinde 
uzun bir konuşma yapmıyacağım. Sadece köy ve 
saflık problemlerimize ait düşüncelerimi Yüce 
Meclisin huzuruna arz etmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bulgun nüfusumu
zun % 75 nin oturmakta olduğu köylerimizin 
kalkınması, memleketimizin en mühim dâvala
rının başındadır. Gönül isterdi ki, bu plân köy
den başlasın ve plânın baş meselesini höy ve 
köylü ekonomisi teşkil etsin. Köye mektep,, iç
me suyu, sulama suyu ve hattâ elektrik götür
mek elbette çok lüzumlu ve faydalıdır. Fakat 
köylünün cebine girecek para bakımından, ya
ni köy ve köylü ekonomisi bakımından yeter
sizdir. 

Her köyümüzü insan haysiyetiyle yaşanıla-
bilen birer sosyal cüzütam haline getirmeden bu 
memlekette toptan bir kalkınmaya inanmak 
mümkün değildir. Halbuki bugün elimizde mo-
dernize edilmiş bir tek köyümüz de yoktur. 
Devlet tarafından yeni inşa edilmiş köylerimizi 
gördüğümüz zaman şuraya, buraya saçılmış ev
lerden, ne köy projesine ve ne de bir köylü evi 
plânına uymıyan lalettayin evlerden ibaret ol
duğunu görmekten açı duyarsınız. 

'Mu'hterem arkadaşlarım, bizim köylümüz çok 
zeki ve çalışkandır. Çalışma zevki ve kazanma 

şevki aşılamak şarttır. Buna muvaffak olursak 
köylümüzün başaramıyacağı iş, uhdesinden ge-
lemiyecek hiçbir şey yoktur. 

No yazık ki, bugün memleketimiz insan gü
cünün ve enerjisinin en çok israf edildiği ve bo
şa harcandığı bir ülkedir. 

Halbuki Almanya'da, işverenlerden bizzat 
dinlediğim ve pek çoğu bir kelime yabancı dil 
bilmiyen köy çocuklarımıza ait çalışma ciddi
yet ve menkibeleri insanın göğsünü kabartan if
tihar verici ve hakikaten ümit dolu hikâyeler
dir. 

Bugün en çok çalışan köylerimizde bile tar
la, bağ ve bahçe işlerinden arta kalan zamanlar, 
bilhassa kış aylarında boş yere akıp gider. Ben
ce memleketimizin en mühim dâvası, bu insan 
gücü hazinesinin kul lan il m asıdır. Vatandaşa boş 
zamanını köyünde, hattâ evinde değerlendirebil
mesini temin etmek kalkınmamızın en büyük 
âmili ve en başta geleni olacaktır. 

Her köy evini küçük bir atelye haline getir
mek imkânını hazırlamadan ov ve el sanatları 
ile bu imkânı hazırlamadan toptan kalkınmamı
zın mümkün olacağına kaani değilim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Köy çocuklarının eğitimi de yeterli değildir. 

Pırıl pırıl zekâlı gözlerine baktığınız zaman şim
şek çakan köy yavrularımızı yetiştirmek için 
elimizden gelen bütün fedakârlığı yapmalıyız. 
Gerçi plânda bu yolda atılmış kuvvetli bir adım 
vardır, fakat, bence yeterli değildir. Parasız ya
tılı eğitim sağlamak suretiyle fırsat eşitliği ya
ratmak vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek okulların ve meslek okullarının bü

yük merkezlerde toplanması, ki, maalesef mem
leketimizde durum budur, hem adaletsiz, hem 
gayriiktisadi ve hem de öğrencinin iyi yetişmesi 
ve zihni konsantrasyonunu baltalayıcıdır. Bu 
sdbeple bu okulların vatan sathına yayılması ve 
kuruldukları yerlerde birer ışık membaı halin
de oraları aydınlatması için mühim yapacak iş
lerimizden birisidir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Sağlık mevzularma gelince: 
Plânda itiraf edildiği gibi, sağblk iışl erimizin 

«osya'lizaisyoınu bugüne kadar biirçıolk aiksa'klıik 
ıi.le mâ'lû'l bulunm'aiktaidır. Tıpta arftılk bir helki-
nrin (ne kadar bilgi ve görigü s&ihilbi olursa ol-
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sun) lâbora.tuvar tetkik ve arattırmaları olma
dan teşhis koyma devri ilk çağlarda, kalmıştır. 
Bir dağın başında kapatılmış, medeni muva
sala ve muhabere, muhavere vaısıtalann'dan 
mahram bir hekim süratle sönmeye, ilmen ve 
ruhan kısa zamanda çökmeye mahkûmdur. Ak
tüel b'Dgil'eri tafeiibedemiyfin, zaman zaman gör
gülerini yeriilemiyen bir hek'iım; olmaktan sü
ratle ç:lkar. Sosyalizasyon teşkilâtında bunlara 
dikkat edilmezse teşkilât fayda vermez ve bel
ki heikiimlerim'izin tahribi bakımından daha 
fena olur. 

Plânda yeni hastane ve artacak yatak aded-
ierine ait memnuniyet verici rakamlar var. Fa-
'kalt, rontkensiz, lâboratuvarsız ve biyo4kimya 
mütahassısından mahrum, mütahaıssıs kadroları 
aç/lk hastanelerimizin takammü'lüne a'ilt hiçbir 
ümit verici nokta görmedim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de öte'den beri 
hekimliğin kanayan bir yarası olan Hükümet 
tabiplerinim durumlarına değineceğim : 

Hükümet taıbi'b(i namı altında bir tek maaşla, 
birkaç bakanlığa birden hizmet görmeye mec
bur edilen hekimin istismarında devam edilmek
te olmasının durdurulacağına dair Plânda bir 
bölüm görmedim. Bir tabip, Hükümet tabıibi-
KTıv, Sağhk Vekâletine bağlıdır. Sıtma mücade-

« le tabibidir oraya tabidir, askeriik şubesinde. 
Millî Müdapaaya hizmıeit etmeye mecburdur. 
Maarif Vekâletine bağlı olarak talebeleri mua
yene eder. Jandarmanın tabibi hususıiyesfidir. 
DaWi'Tye VrPvâ'Vtime bağlıdır. Velhâsıl bir Hü
kümet talbübinin şimdi saymayı fazla gördüğüm 
13 -14 vazifesi vardır ve bunlardan sadece Hü
kümet tabipliğinden maaş alır. 

Bu maalesef tabipliğin bir suiistimali ve is
tismarıdır. Buna Hükümetin teaelden çare bul-
mas",nı ve bilhassa adlî tabip yetiştirme mecbu
riyetini, dercengi evve'l programıma almasını 
gönülden arzu ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, hekimlik hakikaten 
pahalı bir meslektir. İnsan ömrünün en verimli 
zamanlarını yiyen, yutan bir meslektir. Bir he
kim kolay yetişmez. Bu itibarla hekimleri müm
kün olduğu kadar mesleklerinde ilerletebilecek, 
yetişmesine devam edebilecek, tekâmüle devam 
eedbilecek şekilde istihdam etmemiz memleke
timizin faydası icabıdır. Memleketimizde hekim 
adedi azdır, Plânda bu apaçık görülmektedir. 

Bu itibarla, devlet süratle hekim yetiştirmeli, 
hekim yetiştirmeyi ödev saymalı ve plânda yeni 
yeni tıp fakültelerinin açılmasını temin etmeli 
ve bunların yurdun muhtelif yerlerinde tesisine 
gayret etmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 32 milyon Türk 
Milletini bir sağlık sigortasına almadan ve bu 
sigorta teşkilâtını modern bir seviyeye ulaştır
madan millete olan borcumuzu yerine getirmiş 
sayılmayız. Sağlık sigortası olmadan ne sosya
lizasyon çabaları ve ne de Full - Time gayret
leri fayda vermez. İkisinin de tatbikatı sağlık 
sigortasının kurulmasına bağlıdır. îyi tatbik 
edilirse sağlık hizmetlerinin entegrasyonu ucuz 
- bugün memleektimizin ekonomik durumuna 
uygun - palyatif bir tedbir olarak faydalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de aktüel mese
lemize dokunmak istiyorum. Bugün matbuat sa
hasına intikal etmiştir. İki büyük bakanımız 
arasında gazete sütunlarında çekişme manza
rası arz eden sosyal sigortalara ait hastanelerin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında toplan
ması mevzuu vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz bilirsiniz 
ki, sosyal sigortalara ait hastaneler, işçilerimi
zin almteri ile toplanmış paralarla yapılmıştır. 
Bunları, Devletin bir hamlede kendisine malet-
mesi, bir taraftan işçilerimizi müteessir edecek
tir haklı olarak, diğer taraftan da büyük bir 
haksızlığa ve onların bu yoldaki gayretlerinde 
ümitsizliğe düşürmeye sebebolur. Bunların yine 
sosyal sigortalara bağlı olarak çalıştırılması ye
rindedir. Bence bu iki hastanenin, yani sağlık 
sigortasına bağlı hastanelerle Sağlık Bakanlı
ğına bağlı hastanelerin her ikisinin bünyesi, 
idare tarzı tamamen birbirinden ayrıdır. Bun
ları tek elde topladığımız takdirde ne işçileri
mizi, ne de halkımızı memnun edecek yeni bir 
şey vücuda getiremezsiniz. Bu itibarladır ki, 
Hükümetin bu gayretten vazgeçmesini ve yine 
İşçi Sigortalarına ait hastanelerimizin, işçileri
mizin hizmetinde kalmasını ve bugünkü rejimle 
devam etmesini faydalı bulurum, temenniye şa
yan bulurum. 

Efendim, gerek köy mevzu!arımıza ve gerek
se sağlık mevzularımıza ait mâruzâtım bu ka
dardır. Plânın yurdumuza, milletimize hayırlı, ba
şarılı ve uğurlu olmasını candan dilerim. Hepi
nizi hürmetlerimle selâmlarım sevgili arkadaşla
rım. (Alkışlar) 

— 353 — 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, cümlenizi gecenin bu 
geç saatinde hürmetle selâmlarım. Sağolsun grup
lar ve Hükümet, milletvekillerini boş sıralara 
hitabetmek eziyeti altına sokmuş bulunmaktadır-
lai'. 

Muhterem arkadaşlarım, doğrudur, hakikaten 
Hükümetin de grupların da kabahati yoktur. 
Kabahat milletvekillerinin, hepimizin. İktidar 
partisinden bir milletvekiline, diğerlerinden beş -
on milletvekiline hitabetmek zorunda ve duru
mundayız. Tarih önünde bunu tesbit etmek lü
zumunu hissetmiş bulunuyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çoğu koridor
da, palavra dinlememek için. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, milletvekili palavra 
•konuşmaz. Milletvekili koridorda dedikodu ede
ceğine gelir burada dinler. İktidarsınız, memle
keti idare edeceksiniz. Emek mahsulü, göz nuru 
mahsulü konuşmaları dinleyip memleketi hüsnü 
idare etmek zorundasınız. Milletvekillerine geee-
yarıları konuşma, güçlükle konuşabilme imkânı 
veriyorsunuz. İşte bu, Anayasaya da, adalete de, 
sosyal adalete de aykırı. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, ilk iki 
dakikanız ziyan oldu efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— «Muhterem arkadaşlarım, Sayın Reisin bunu 
nazara alacağını ümidederim, usûl hakkında ko
nuştum. 

Muhterem arkadaşlarım, saygıdeğer arkadaş
larım, işte memleketimizin bütün işleri böyle bo
zuk. Maalesef bozuk. Allah bu memleketi haki
katen idare etme külfetini omuzlarına alanlara 
da yardım eylesin. Bir bakıma acıyorum, ama bo
zuk düzen gidişten dolayı da kızıyorum hepsine. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Bu dü
zeni değiştirmeliyiz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— tnşaallah, Ortanın solu iktidara gelecek dü
zelteceğiz. Ve o zaman da İhsan Ataöv arkadaşım 
alkışlıyacak bizi, o ayrı dâva. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sizi alkışlıyan 
elleı; kırılsın. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşme
yin. Sayın Sarıibrahimoğlu siz de konuya girin 
efendim. Birinci ihtarı verdim şizş, 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla; 
— Ama esasa girdim efendim, «Ortanın solu» de
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konu İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânıdır. İstirham ediyorum, 
konuya girin karşılıklı. konuşmayın. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) . 
— Şimdi sayın arkadaşlarım, tabiî Başkanlık Di
vanının şu durumda büyük mesuliyeti olduğu 
için, Sayın Başkanın gerekli hassasiyeti göster
miş olmasını hoş karşılamak gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânı baştan sona 
bir iki kere okudum. İtiraf etmem gerekir ki, 
eğer bu plânın böyle bir plân olduğunu bilsey
dim, bunun yerine doğru dürüst iki kitap okur
dum. Bundan çok daha faydalı olurdu. Böyle gece 
yarısı da olsa bir konuşma imkânı bulacağımı pek 
zannetmiyordum. Sadece ne oluyor, ne gidiyor, 
ne yapılıyor ve ne yapılmak isteniyor? Acaba 
Hükümet, iktidar kendisini derleyip toparlamış, 
memleket meselesi üzerine esaslı eğilmiş mi? Bu
nu öğrenmek için bilhassa okudum. Acaba anlı-
yamadım mı dedim, bir kere daha okudum. Bi
zim bâzı hocalar vardı. Allah selâmet versin. Na
sılsa hazırladıkları bâzı notları okurdum, okur
dum bir şey anlamadzım. Onları atar ve doğru 
dürüst başka hocaların kitaplarını okurdum. Ay
nen bu da onlar gibi arkadaşlar. Yani, yazılış * 
şekli bile, yani bâzı cümleleri anlamak mümkün 
değil. Hattâ bir şey anlaşılmasın diye yazılmış 
olduğu intibaını veriyor. Bu itibarla, bu plân 
Meclis zabıtlarına geçmiş olmak suretiyle de büt
çeye büyük zarar vermiştir. Demek ki, Hükümet
ler de plân diye böyle birtakım tutarsız belgeleri 
zabıtlara geçirilmiş diye yarınki nesiller, çocuk
larımız, torunlarımız bize acıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 42 nci ve 
müteakip maddelerini ve 2 nci maddesindeki 
«Türkiye Devleti sosyal bir hukuk Devletidir.» 
cümlesini iktidar başının, plâncı arkadaşların 
okumamış oldukları kanısına vardım. Bu mıaddcler, 
Türkiye'nin bir sosyal hukuk Devleti olduğunu 
ve insanca yaşama hakkının, tahsil görme hakkı
nın iş isteme hakkının kooperatifleşme hakkının 
yani, bir kelime ile medeni dünyada tatbik edil
mekte olan sosyal demokrasinin bilcümle imkân
larının vatandaşa verilmesini emretmektedir. 
Bunun tek bir sınırı vardır, Devlet imkânları. 
Arkadaşlar Devlet imkânları bunun sınırıdır, 
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Her prensip gıiıbi, iyi niyetle ve bütün imkânlar 
kullanıldıktan sonra vatandaşın bütün imkân
ları senin haklarını kullanmak için, senin hak
larını temin için kullandım, fakat yetiştireme-
dim diyebilmek gerekir. Ama, bu plânda böyle 
bir tutumun zerresini, izini göremedim. Bilâkis, 
Bizans - Osmanlı zihniyetinden gelme bozuk dü
zenin devamı, hattâ takviyesi için maddi deliller, 
hukukî deliller gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım, yapısal değişiklik
ten falan bahsediyorlar. Hangi yapısal değişik
lik getiriliyor? Muhterem arkadaşlarım söyler 
dururuz. İthalât - ihracat dâvası Türkiye'nin bir 
numaralı davasıdır. Anadolu çalışır muayyen bir 
azınlık semeresini alır, kaymağını yer. Bunun 
maddi delillerini her gün görürüz. Bunun iyileş
tirileceğine dair en ufak bir işaret mevcut de
ğil. Sanayi derler, sürükleyici kudret olacak, 
öncelik tanınacak. Hattâ dağdaki çobanın, ayağı 
çarıklı çiftçinin tek öküzünün yanma karısını, 
kızını veya kendisini sapana koşup güçlükle 
maişetini temin eden vatandaşımın, verdiği ver
giler binbir türlü destekle dahi ayakta duramı-
yan sanayiciye aktarılır. 

Muhterem arkadaşlarım, montaj sanayii di
ye bir kapkaç düzen himaye edilmek istenir. Ve 
bu montaj sanayiine de imalât sanayii denir. İş
te o öküzüne eşlik ederek para kazanan vatan
daştan alınan vergilerle yaşatılmaya çalışan ima
lât sanayimden biri de kapkaççı montaj sanayii
dir. Muhterem arkadaşlarım, bunu ben söylemi
yorum. Bunu herkes söylüyor, herkes görüyor. 
İktidarın başı daha da iyi görür. 

Bakınız, bu mevzuda en salahiyetli konuşma 
durumunda olan teşdkkülün, Ziraat Odalarının 
hazırladığı bir kitapçıktan aldığın parçaya : 
«ıSavı 16 - sayfa 6 : «Esasen montaj sanayimden 
bütünleşmiş bir imalâta gidildiği görülmemiş
tir. Montaj, büyük satıcı firmaların millî pazarı, 
küçük tavizlerle sömürmelerine zemin hazırlıyan 
bir tuzaktan ibarettir.» 

Yine «Sayı 16 - sayfa 12 : Zirai Donatım çift
çimize her beygir gücü dolar kıymetini 1 314 
liraya intikal ettirdiği halde, özel firmalardan 
fiyat 411 liraya, satıcıları'bu gücü 2 070 liraya, 
Massey Fenguson satıcıları 1 760 - 1 770 liraya 
intikal ettirmektedirler. Böylece Fiat satıcıları 
Zirai Donatım Kurumuna nazaran % 60, Massey 
Ferguson satıcıları ise % 35 nisbetinde pahalı 
satış yapmaktadırlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu beğenmediğimiz, 
hakikaten ıslâha muhtaç, köylüleri de bizar eden 
Zirai Donatım dahi bu kapkaççı firmalardan çok 
daha ucuza mal satmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, bu ima
lât sanayii ve saire dediğimiz cidden yüz kızar
tıcı bir durumda ve Ziraat Odaları gibi yetkili 
ve söz sahibi bir kurum bunları açıkça mahkûm 
eylemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim ithalât düze
nimiz cidden bir sömürme düzenidir. Ve maale
sef Türk Milleti muayyen bir avuç insafsızın 
adetâ sömürgesi gibi sömürülmektedir. .Bunu 
açık açık söylemek vicdan borcudur, insanlık 
borcudur. Millete olan görevimiz ve ödevimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarih huzurunda şu 
hususları, delilleri ile tesbit etmiş olmak için, 
şurada size bir yazı okuyayım. Çok kıymetli vak
timden de bir kısmını vermek suretiyle. Efen
dim, Allah rahmet eylesin, rahmetli Tevfik Fik
ret bir gün aynanın karşısına 'geçmiş resmini 
yapmış. Altına da yazıyor «Güleriz ağlanacak 
halimize» diye. 

Bakınız arkadaşlar «Fornis Incor Porated 
Teister Division» şirketi bir yazı yazıyor, Türk 
Ticaret Ataşeliğine, "VVashington'a. (Adalet Par
tisi sıralarından gülüşmeler) 

Gülme, iktidarsın bak da ibret al. «Baylar, 
biz dünyada inşaat malzemesi lâboratuvarları 
için deney makinaları ve teçhizatı imal eden en 
büyük firmalardan biriyiz. Ve Türk resmî daire
lerince veya onlar namına bu cins makinalarm 
geniş mikyasta mubayaa edilmekte olduğu ha-
kikatmdan da haberdarız. Ancak, maalesef bu 
konudaki ihale şartnamelerini Türkiye'de mukim 
bâzı aracılardan temin etmek zorunda kalıyoruz. 
Bizim zaviyemizden bu aracılar hiçbir iş yap-
mıyan ve hiçbir gerçek hizmet görmiyen para
zitlerdir. «Bunu, hayran olduğunuz Amerikalı 
şirket söylüyor.» Bunların bütün yaptıkları res
mî dairelerden aldıkları şartnameleri bize posta
lamaktan ibarettir. Bunun karşılığında ise 
% 15 - 20 gibi yüksek komüsyonlar talebetmek
tedirler. Bu ise teklif fiyatlarının doğrudan 
doğruya tarafımızdan verilecek teklif fiyatları
na nazaran bu nisbette yüksek olmasına sebebol
maktadır. Bu . hususu aracılara hatırlattığımız 
zaman bize Türkiye'de ihaleler kanununun, sa-
tmalmalarm böyle olduğunu söylüyorlar ve bu-
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nu da bizim aklımız almıyor. Zira şartname ya
pıp dünya çapında ihaleye çıkmak .asgari 
ibor yüzde fiyat elide etmek gayesiyle yapılır. Lü
zumsuz birtaikıım parazitlerin araya sokulması 
'ise, hak edilmemiş birtakım 'konriisyonların öden
mesi durumunu doğuracağı cihetle, gayenin ta'm 
zıddına bir davranış olur» ve saire «bizıe yar
dım ödin bu paraziti ortadan kaldırın» diyorlar. 
Buna rağmen biz hiçbir şey yapmıyoruz. Bu 
% 15 i bu adama veriyoruz. Yaptı ğııınız tek şey, 
% 15 değil de % 10 gösterdi, bunun vergisi var 
mı diyoruz. Balkınız bu nereye varıyor biliyor-
musunuz «ihale şartnamesi elimize bir aracı 
kaınaliyl'e geçmiş olduğundan, fob falbrilka fi
yatlarımız üzerinden bu aracıya % 15 komisyon 
cld'em ek Zıorunlda kaklık. Aracının aldı Ticaret 
ve Sanayi Kontuarı olup mezkûr komisyon Yu
nanistan'da Atina'da mukim Tanaz Trand'iki-
lidiıs 'adresine dolar olarak transfer edilmiştir.» 

- Ve bu KAr-s'a gitmiş, kurşun olmuş, din kar
deş1 erimin de bağrına saplanmıştır. Ya dinci 
parti, muikadderatçı parti bunlardan konu
şuyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Senin konuş
maların palavradan başlka bir şey değil. Ezber 
'konuşuyorsun. 

KEMAL SAETÎBRAHİMOttLU (Devamla) 
— Eziber değil ibıınkır. Fotokopileri var bunların 
•elimde. EMber konuşmaz Sarıllbrahimoğlu, pa
lavra yok. Havii . havdi canım senin aPclm ermer' 
'bunlara. Talihsizlik, senin şu Mecliste bulu
nuşun. 

Muhite re m arkadaşlardım, bu millet bu seki
de s^vrılma^'ad^r. Bu şekilde İ5İt'î«mıar edi1-
moktodir. Maalesef bu soyguna «dur» diyer>e?~ 
tak kimne çıkmam,aktadır. Tarih önünde bu ik
tidar mesnklür. Tarih önünde mesuldür bu 
'M'e^is. (A. P. sıralarından «Sen de mesulsün» 
sesleri) 

B ı̂n de soVüyorum işte. Ama, senin gibi taş 
yüreklilere değil. 

Muhterem arkaidiadanm bir de han'i yaban
cı sermaye f?e1!eerlk Irzi zengin e'dec/ektti... G-el-
ısin, hoş geldi sefa geldi, müsavi şartlar, imkân-
larka ve fıdiblnıe öleüVr içende gelirse tamam. 
A^a , bplkuni'z bir nrütehaissııs ne diyor, hem de 
Adalet Partisi iktidarı zamanında maliye uz-
maını olan Suat Ziya Akçaoröz. Tarihi de 1966 
tir, bunu kesmiş almıştım. Muhterem arkadaş-
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larıan, 19'63 ralkaımlarma göre, bu saygı değer 
vatandaşımızın bu vatanperver 'kişinin yapıtığı 
hesaplara ıgöre Kurumlar Vergisinden Amerika 
ve Avrupa devletleri hazinesine bağışladığımız 
miktar 184 milyon. Kurumlar Vergisinden Türk 
parası olaraik 184 milyon. Çünkü arkadaşlar, 
'biz % 20 alıyoruz Kurumlar Vergisini. Biraz ev
vel Kurumlar Vergisi Kanununu tekrar tetkik 
ettim. 

Halbulki Amerika'da yüzde 48 Avrupa dev
letlerinde ise Kurumlar Vergisi % 50 dır. Va
tandaşın Türkiye'de verdiği % 20 yi düştük
ten sonra geriye kalan % 30 u Kuramlar Ver
gisi olaraik anamem'leiket almaktadır. Bu suretle 
de bu kısım, % 20 - 30 Türlk milletlinin kesesin
den Amerika ve Avrupa devletlerine hediye 
odiılime.ktedir. Halbuki biz % 48 - 50 yi alsak 
orası vatandaşından vergi almıyacak, bu bizim 
kasamıza girecektir. Biz bu kadar zengin mi
yiz? Biz küçük 'meblâğlar için dahi buram bu-
rajm terler, Lülksem'burg gibi devletlerden üeyüz-
bin dolar borç almcıya kadar binbir türlü dil 
dökenken, bu şcikilde hovardalıklara bizim ta-
hammülüimüz mevcut değildir. Kaldı ki, arka
daşlar, bu vergiyi nasıl olsa yabancı şirket ve
riyor. Yabancı şirket Türklycye geldiği zaman 
da veriyor, memleketinde de veriyor. Az olsa 
üobünü alıyor adamlar. O hakle, niçrn biz bunu 
bağış'lıyalım 1 Kurumlar Vergisinin 25 nci mad
desine yabancı şir'ketlcr kıendi memleketlerin
de ödedikleri Kurumlar Vergisi nisıbetiride ver
gi öder dediğimiz an... 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu vaktiniz 
doldu efendim. . 

KEMAL SARTİBRAHlMOĞLU (Devamla) 
—• Dediğimiz an bu kayıptan da kurtuluruz. 

Mu'ht'erem arkadaşlarım benim istirhamım 
olaca/k. Ben çak defa sizlerden istirhamda bulun
mam. Epeyce hazırlığım var, Ikonıışmak istiyo-
rıiim. Sayın Reisten reylerinize müracaat ile 
bir 20 dakika daha bana müsaade etmelerini 
rica ediyomım. Değilse bile 15 dakika veya 10 
dakika. Meclisten istiyorum. Sayın Reisten 
istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antakya) — Alınmış bir 
karar var. Bu Baskarilılk Divaniından da geçmiş, 
gruplardan da böyle emsali bir karar alınmış
tır. Grupların imzası ile bir karar vardır. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Verilebilir. Oylandı mı mesele halledilebi
lir. Meclis her şeye kaadirdir. Ve ben de Sa
yın Mec'lisıten işitiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sanıiıbnahi'm-
oğlu. 

Yüce Heydtin'jzin evvelce itltihaz ettiği bir 
karara göre, şahıslan adına konuşacaik millet
vekilleri için konuşma süresi 20 dakikadır. Şu 
ana ka'iar da bunu tatlbik ettik. Simidi arkadaşı-
ırrzm konulması m n ne kadar daha ısüreceğini öğ
renelim Sayın Sarıibrahimoğlu ne kadar isti
yorsunuz % 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
20 dakika daha gereklidir efendim. 

dan 10 bin, 20 bin lira daha fazlasına mal edi
liyor. 

Yine elimde rakamlar var, ziraat odalarının 
tetkikleri var. Şimdi buna biz imalât sanayiidir 
diye hattâ birtakım devlet verileri ile meydana 
golen kamu gelirinden de paralar vermek sure
tiyle destekliyoruz. 1970 - 1972 yılları arasında 
2 milyar 800 milyon lira kamu sektöründen 
özel sektöre transfer yapılacağını plân tasarısı 
söylüyor. Vereceğiz, vermiyeceğiz diye bir şey 
yok. Zaten vermemize de lüzum yok, montaj 
sanayii yapabildiği kadar istismarını yapmakta
dır. (A. P. sıralarından «Bunların plânla ne alâ
kası var» sesi) 

Dinlemiyorsun ki, ne zaman geldin? Sabah
tan beri konuşuyorum. Tekrar etmek zorunda 
değilim ki, gel vazifeni yap dinle. Ondan sonra 
da babayiğitsen buraya çık cevabını ver. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleket hepi
mizindir. Bu memleket 32 milyonundur. Bu 
memleketi hüsnüidare etmek zorundayız. Bu 
memlekette 600 milletvekili ve senatörden baş
ka adam yoktur zannetmeyin, vardır. Bunların 
plânla çok alâkası vardır. Çünkü bu mevzula
rın hepsine dokunulmuştur. Bak okuyayım sa
na dinle. Plânı okumamışındır. Dinle, «Yurt 
içinde üretilmesi ekonomik olmıyan verilerin 
ithal yolu ile sağlanmasına devam edilecek, ta
lep miktarı yeterli seviyeye ulaşınca yerli üre
time başlanacaktır» diyor. Montaj sanayiinde, 
zirai aletler sanayiinde. 

Arkadaşlar, bugün 10 - 15 bin tane traktör 
satılabilmektedir, Türkiye'de. 15 bin traktörün 
kârını da hesabedin. Yurt ihtiyacının senede 30 
binden fazla olduğunu söylüyorlar teknisiyenler. 
Fransa'da, ingiltere'de traktör milyonun üstün
ledir. Çalışabilir traktör bizde 20 binin üstün
le değildir. Ben bunlann hepsini tetkik etmiş 
adamım, ezbere konuşmam. 

Arkadaşlar, 50 senedir Cenubi Amerika'da 
montaj sanayii mevcuttur, fakat 50 senedir ha
kiki zirai aletler sanayiine geçilememiştir. İle
ri teknik, ileri sanayi memleketlerinin geri 
memleketleri hakiki yerli sanayie geçirmemek 
için icadettikleri bir usuldür bu. Bunu da zi
raat odaları söylemektedir. Aç yayınlarına bak. 
I'jvet elli sene evvel kurulmuş ve hakiki zirai 
-\inayie geçilememiştir. Adam haklıdır da, ken
di ölçüsünden haklıdır da. Kimseye bir şey söy-

BAŞKAN — 20 dakika daha uzatılmasını is-
tivorlar. Bu hususu oyunuza sunuvorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalva) — Hadi, Allah 
rahatlık versin Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla^ 
— Muhterem arkadaşlarım, bir iktidara ne de- I 
reeede muhalif olursam ol avım, ama bövle kim- I 
selerin içlerinde "milletvekili olarak bulunması
na insan cidden acıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de ifa- I 
do ottin-im ve delil ile mesnedini de resmî ve- I 
saiklerle burada açıkladığım üzere, dış ticaret I 
mevzuunu süratle tanzim etmek zorundavız I 
Plânı tetkikimde de görmektevim, ithalât 197° I 
de 400 milvon civarında artış gösterecektir. 
1 ı~nlvq,r 115 milvon lira olacaktır, ihracat ise I 
720 milyon olacaktır. Arada muazam bir aeı"i-
olması nadasına ithalât artmakta devam edecek I 
tir ve imalât sanayii teşvik edilecektir ve vatı- I 

'rım malları da daha cok ithal edilecektir. Ye1r 

nazarda bunlar hakikaten takdire şayan, haki I 
katen bir şevler olacakı ümidini veren rakam
lardır. Fakat arkadaşlarım, Türkiye gerçekler1' 
nazara alındılı takdirde su rakamlar, maalesef I 
birtakım açıkgözlerin DevM sırtından zerdir 
edilmelerinin mesnetleri şeklinde görünmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, düşünün bir monta" I 
sanavii, getirivor yabancı memleketten pareala- I 
rı, burada birbirine eklemek suretiyle makina I 
yapıyor. Monte edilerek getirilmiş olan makina- I 
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liyemezsin ki, beni istismar etme diye. Aklını 
başına al, börkünü kaptırma efendi. Maalesef 
plân tasarısı buna da deva getirmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, plân tasarısında zi
rai reform, A. P. nin rey almak için zavallı köy
lülere söyleyip geldiği zirai reformu hattâ plâ
na almamışlar. Saygı değer A. P. li bir muhte
rem milletvekili arkadaşım teklif etmiş de plân 
hedeflerindeki bir paragrafa, nasılsa, sığıntı 
gibi alıp koymuşlar. O da gerçi tutarlı değil. 
Zirai gübre, zirai ilâç. Hani sanayiini kurdun 
mu? Yok. Azot sanayii diye bir sanayiimiz, Kü
tahya'da bir fabrikamız var. Senede 70 milyon 
lira yardım edilir, yine de gübrenin kilosu 
100 - 150 kuruşadır. 

Muhterem arkadaşlarım, zirai gübre, zirai 
ilâç ve zirai alet ve vasıtalar, zirai kredi' yeteri 
derecede temin edilmedikçe zirai reform ola
maz. Toprak reformu gerçekleştirilmeden ada
letli ve verimli şekilde zirai reform yapılamaz. 
Sulama tam ve kâmil mânada yapılmadan top
rak reformu yapılamaz. Bunun hiçbirisi plânda 
tutarlı ve yeteri şekilde ele alınmamıştır. 

344- bin dönüm arazinin sulanabileceği söv-
lenmektedir. Bir Cevhan havzası var, bir mil
yon iki yüz bin dönüm sulama sahası var, 400 
bin dönüm taşkından korunma sahası var. Muh
terem arkadaşlarım nive bunun projesi vok 
Boğaz projesi var, televizyon var. Tamam bun
lar 'Oİvsun, olmasın 'demiyorum. İstanbul elbet
te Dünyanın incisi, beşeriyetin Türk Milleti-
ıne vediası. Eltbette ıgüzelleşsin. Peki, niye Cey-
üıan ovasının sulaması yok? Milyarlar akıtacak 
ıbir proje mevcut "değil, niye ismimden cismin
den balhsedihnez? Aşağı Ceyhan havzası için, 
(biz daha 63 bütçesinde Halk Partisi iktidarları 
olarak 283 milyon ayırmıştık. Hani o rakam
lar? Kozanın Kilgen suyunun tetkikleri bitti. 
Amerikan şirketleri Arslantaşın Ida tekliflerini 
verdi. Niye ihaleleri yapmazsınız? 

Muhterem arkadaşlarım, sizinki ıhepsi aldat
maca. Böyle zirai refonm olmaz. Gider Bakan
lık, Adananda toprak reformundan bahisle kim
senin toprağını gaspetmiyecıeğiz der. Anayasa 
emretmiş, Anayasa gaspı ımı öngörmektedir? 

Muhterem arkadaşlarım, 'halisane size şunu 
söyliyeyim: Particilik falan filân değil, millet
vekilliği yapıyoruz. Şahsım adına konuşuyo

rum. Anayasa, Anayasa'daki sosyal haklara, 
'insan hakları 'beyannamesindeki (hakların ini
kası olan haklara saygılı olmak zorundasınız, 
Anayasaya tam ve kâmil olarak uymak so
rundasınız. Türkiyenin meselesi bu arkadaşlar. 
Bir çoğunluk, ıbir iktidar Anayasayı ıbenimse-
memciktedir. 

CEMÂL KÜLÂHLI (Bursa) — İşte şimdi 
halt ettin. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı istirham .ediyo
rum, bu şekilde hitap etmeyin efendim. Bunlar 
zapta geçiyor efendim, istirham ederim. 

KEMÂL SAPJİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Sayın Reis 'bu terbiyesiz ve kendini 'bilmez 
adama gereken cezayı veriniz. 

BAŞKAN — Sayın SarıibraMmoğlu, sizden 
de istirham ediyorum, bu şekilde konuşmayın 
efendim. Rica ediyorum -efendim. Sayın Sarıib-
raıhirnoğlu rica ediyorum efendim. 

KEMÂL ıSARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Sayın Reis, taımamiyle tüzük ve nizam dâhilin
de konuşuyorum. 

BAŞKAN — ıSayın Sarıilbraihimıoğlu bir da
kika efendim, 'bir dakika. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu şekilde ko
nuşmasına nasıl müsaade ediyorsunuz Sayın 
Başkan, saibahıtan'beri yapmadığı (hakareti bı
rakmadı. 

BAŞKAN — Müsaade etmiyoruz, ona da ih
tar ediyoruz 'efendim. Sayın Külâhlı'nm söyle
diğini siz de duydunuz. Ona ihtar ederken bu 
sefer Sayın Sarıibrahimoğlu yakışıksız sözler 
söyledi, ben ne yapayım? Ben da'ha evvel san
sür etmiyorum ki bu sözleri, ben de sizlerle be
raber duyup vazifemi yapıyorum. 

Sayın Sarıibrah'imoğlu, istirham ediyorum 
efendim. Sözlerinizi bağlayınız. Bir milletveki
line daha konuşma imkânını verelim efendim. 

KEMAL SARIİıBRAHlMOÖLU (Devamla) 
— Sayın Re'iS, tamamiyle Anayasanın hü
kümleri muvacehesinde plân tasarısını eleş
tiriyorum. Hakkımdır bu, ' konuşacağını. 
Anayasaya hürmetkar olmıyaın, Anayasa hü
kümlerini taıtibik etmek istemiyen, plıân tasa/rı-
sında Anayasayı tam ve kâmil mânada aksettir
mek istemiyen bir iktidara, bu vasıflarını hatır
latmak ve bu yollardan dönmesini hatırlatmak 
bir milletvekilinin asli görevidir. Muhterem 

I arkadaşlarım, asli ıgörevidir. 
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ŞERAFETTIN PAKER (Sakarya) — Asli 
görevi değildir, bu söylediklerin. 

EEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Devamla) 
Asli görevidir, delilleri ile söylüyorum, vesi
kaları ile ifade ediyorum. 

ŞERAFETTIN PAlKER (Sakarya) — Lo
kantada kafayı çekip burada konuşman iyi ol
muyor. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Ben ömründe kafa çekmemiş bir adamım, 
terbiyeli ol. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, ıgecenin bu 
geç saatinde konuşmayı bu şekle dökmiyelim, 
istirham ediyorum. Istirlbam ediyorum müda
hale etmeyin. 

KEMAL SARIÎBRAHMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, ben ahenk bozmu
yorum, vaktinde de ahenk bozuyorsun dediler 
ama, benim dediğimin hepsd doğru çıktı. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, her 
müdahaleye cevap vermeyin efendim. Sadet 
dairesinde görüşün lütfen efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Hepsi doğru çıktı arkadaşlarım. Ama haki
katler zıor gelir insanlara. Ama dostlar doğru 
söyler. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimloğlu, tekrar 
istirham ediyorum, müdahalelere cevap verme
yin efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMO&LU (Devamla) 
— Pleki efendim, peki Sayın Reisim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyo
rum. Bir tarafta 18 - 20 milyon Türk köy Küsü, 
Türk işçisi, Türk esnafı millî servetten senede 
300, 350 lira pay almaktadır. 2 500 lâfı aldat
macadır. Bütün kalkınmamın yülkü elsiz, kotauz, 
teşkilâtsız, dilsiz Anadolu köylüsünün, Anado
lu işçisinin ve çiftçisinin sırıtma yükleıtilmelkte-
dir. Elbette aykırıdır Anayasaya bu plân, bu 
davranış. 

Muhterem arkadaşlarım, bu halkın kesesin
den çıkan vengilerle alınan paralar, öızel teşeb
büs diye biraz evvel bir takım misâllerini ver
diğim oyunların sahiplerine aktarılmaktadır. 
iSon derecede hürmıet ettiğim saygı değer bir 
arkadaşım var Adalet Partili, Sayın Kadri 
Eroğan. En doğru lâfı o söyledi, «Pilâv istiyor
lar, pilâv.» Hattâ bu tasarı. - Hiç olmazsa baba

yiğitçe istediğini söyledi ıo, takdir ©derim - Bu
gün bunu söyleyin bu bir tavuklu pilâvdır ar
kadaşlar, tavuklu. özel sektöre sunulmuş ta
vuklu bir pilâvdır. 

Hürmetlerimle. (Muhalefet sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Delikaya bu
yurun. 

MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın 
arkadaşlar; 

Türkiye'miz ihtiyaç ve sorunları çok olan 
bir memlekettir. Toplumunuzun bugündü ka
derini değiştirmek, geri kalmışlıktan kurtula
rak uygarlık düzeyine yetişebilmek içki içten 
ıgelen bir istek ve ifade ile çalışmak zorunlulu
ğundayız. 

Bugün Türk toplumu, ekonomik ve toplum
sal yapısı 'çok farklı durumda çeşitli bölgeler 
arasında sosyal hizmet tesisler ve gelir seviyesi 
dengesizlikler içinde olan bir durumdadır. Va
tanımızın Doğusu ile Batısı ve her iki bölgede 
de şehir ve köyleri derin bir uçurumla birbi
rinden ayrılmış vaziyettedir. Âdeta, az geliş
miş olan Doğu Anadolu ile gelişmiş diğer böl
geler 'iki ayrı çağ ve anlayış düzeyinde gözük
mektedir. 

Türkiye Cumıhuriyeti kurulduğundan bu ya
na gelişmiş bölgelerimiz çağdaş memleketlere 
uygun ekonomik ve toplumsal değişme göster
dikleri halde, gelişmemiş bölgelerimiz, bahu
sus Doğu - Anadolu kasaba ve köyleri bu an
layış ve seviyeye kavuşamamışlardır. Ve hâlâ 
ortaçağ müesseseleri ve anlayışı içinde yaşa
maktadırlar. 

Eğer Türkiye, bugün böyle bar manzara 
içinde gözüküyorsa, herşeyden önce bunun ne
denini aramak meöburiyetindeyiz. En başta, 
.gelir seviyesindeki fark gelir. Bugün bütün 
Dünyada endüstri ve tarım sektörleri arasın
da dengeli bir durum kurabilmek ekonomik ve 
sosyal hayatın en önemli bir problemi- haline 
gelmiştir. Kalkınmasını yapmış ülkelerde bu 
denge kurularak sosyal adalet gerçekleşmiştir. 
Türkiye gibi, ekonomik strüktürü tamamen ta
rımsal denebilecek bir memlekette sanayi kal
kınması da tarım kalkınmasına bağlıdır. Mem
leketimizin ekonomik yapısını inceleyebilmek 
için gelir dağılımına şöyleee bir bakalım : 
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1963 tarım gelirleri 'tablosuna göre 
Bâzı illerimizin nüfus başına düşen yıllık ge

liri şöyledir : 
Nüfus başına yılda 

düşen gelir 
İl Lira 

Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Hakkâri 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Urfa 
Van 
Avdın 
Denizli 
î"imir 
Manisa 
Muğla 

500 
480 
480 
540 
255 
736 
710 

1 100 
cw 
730 

2 000 
1 000 
1 600 
2 350 
1 200 

Görülüyor ki. Doğu ve Batı bölgeleri arasın
da, tarımsal gelirden nüfus basına düşen paylar
da da büyük çapta adaletsizlik vardır. 

Tarım dışı sektörde bunu müşahede etmek 
mümkün. 

Millî gelirin ailelere göre dağılışına bakılın
ca dengesizlik daha çok görülür. 

3 milyon 787 bin aile yılda millî gelirden 10 
bin liranın altında gelir sağlamakta ve bunla
rın yekûn olarak millî gelirden payları 18,5 mil
yar lira, buna mukabil 1 milyon 416 bin aile 10 
bin liranın üstünde ve yekûn olarak 35,5 milyar 
lira almaktadır. Bu dengesiz ve farklı durum 
Batı illeri ve köyleriyle Domı il ve köyleri ara
sında daha adaletsiz orandadır. Bu durum, geliş
miş illerin memleket kalkınmasında daha çok 
pay almasını, geri illerin ise daha az pay alması
nı intacetmiştir. 

Nitekim ekonomik faaliyet, gelir seviyesi ba
kımından iller arasındaki farklar D evi et e e bu 
illere götürülen toplumsal ve sosyal hizmetlerin 
dağılımında da görülmektedir. 

Şahsan hiebir iktidarda kusur görmek iste
miyorum. Memleketin koşulları iç nizam Batıya 

daha çok hizmet etme imkânını, Doğu'ya, Gü
ney - Doğu'ya, Karadenizin bâzı bölgelerine da
ha az hizmet götürmüştür. Bu, bu şekilde elbet-
de devam edemez. Her Türk vatandaşı bu den
gesizliği, bu adaletsizliği kaldırmak düşüncesi 
içindedir. Nitekim, Birinci Beş Yıllık Plânımız
da bölgeler arası dengesizliğin azaltılması için 
çeşitli tedbirler alınmıştı. Maalesef İkinci Beş 
Yıllık Plânımızda bunu görememekteyiz. Bütün 
bu işler, çeşitli bölge sakinleri arasında bir fır
sat eşitliği sağlamaya bizi götürecektir. 

BAŞKAN — Sayın Delikaya bir dakika. Sa
yın Kasım önadım, lütfen yavaş görüşün. Sizin 
görüşmenizden arkadaşlar hatibi dinliyemiyor, 
lütfen yavaş konuşunuz rica ediyorum. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 
ben de söz istiyorum, lütfen kaydedin. 

BAŞKAN — Kaydedeyim efendim. Buyurun 
Sayın Delikaya. 

MEHMET DELİKAYA (Devamla) — Yine 
İkinci Beş Yıllık Plânımızda Devletin sosyal 
hizmetlerde yapacağı yatırımlarda bölgclcrarası 
sosyal dengesizliği giderici tedbirler tatmin edi
ci olmaktan çok uzaktır. Birinci Beş Yıllık Plâ
nımızda geri kalmış 18 ilimiz, tarım, sağlık, eği
tim yatırımlarda öncelik aldığı halde ikinci Beş 
Yıllık Plânda sarih bir öncelik görememekteyiz. 
Bu tedbirler uzun sürede ekonomik faaliyetleri 
etkiliyecek çeşitli bölge sakinleri arasında fır
sat eşitliği sağlıyacaktır. Bölgeleri geliştirmek 
bakımından, Devlet tarafından doğrudan doğ
ruya alınacak tedbirler yanında dolaylı olarak 
tedbirler de öngörülmüştü. İkinci Beş Yıllık 
Plâda ise açık çözüm yolları maalesef göreme
mekteyiz. Bundan dolayıdır ki, Atatürk devrim
lerinin getirmek istediği toplumsal ve ekonomik 
yapıyı değiştirmeye matuf olarak, ikinci Beş 
Yıllık Plânı kabul edemiyoruz. Memleket için 
hayırlı olmasını diler saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim, vakit geçmiştir. 
27 Haziran 1967 Salı günü saat 10,00 da toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,52 
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İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 ta
rihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke

resi ve Plân Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3 /658 ; 
Cumhuriyet Senatosu 3/590) 

(Not : ikinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosu 949 sıra sayılı 
Plân Karma Komisyonu raporu evvelce basılıp dağıtılmıştır.) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği . 22 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8106 - 3/590 

Plân Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 13 . 6 . 1967 tarih ve karar No. 1 sayılı yazı karşılığıdır : 
İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 

1 nei maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Plân. Karma 
Komisyonu raporu Genel Kurulun 22 . 6 . 1967 tarihli 76 ncı Birleşiminde kabul edilerek ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

N ot: 

.a) Açık oy neticesi : (115) 

Kabul 79 
Ret 34 
Çekimser 2 

b) Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul edilen geriverme önergeleri. 
önerge sahibi önerge No. 

Ahmet Nusret Tuna 
îlyas Karaöz 
Kadri Kaplan ve bir arkadaşı 
İsmet Sezgin 
Ferid Melen ve arkadaşları 
Ferid Melen ve arkadaşları 
Halûk Berkol ve arkadaşları 
Faruk Kmaytürk ve arkadaşları 
Ömer Hocaoğhı ve arkadaşları 
$ m e r Hocaoğlu ve arkadaşları 

Kastamonu 
Muğla 
Tabiî Üye 
Plân Kom. Başkanı 
Van 
Van 
İstanbul 
Burdur 
Trabzon 
Trabzon 

20 
23 
28 
30/1 
31 
36 
46 
47 
48 
49 



Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu ^ 

Esas No. : 3/658, 3/590 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun1 22 . 6 . 1967 tarihli Birleşiminde kabul edilerek tekrar komisyonu
muza havale edilen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen 
değiştirge1 önergeleri Hükümet ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgililerinin de iştirakiyle görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosunda : 
1. Güven Partisi Senato Grupu1 adına Van1 Senatörü Ferid Melen ve arkadaşlarının verdiği 

önerge ile «Devlet veya Kamu İktisadi' Teşebbüsleri sermayesinin iştirakiyle kurulacak olan kar
ma teşebbüslerde sermaye ve idare hâkimiyetini mahdut sayıda özel kişilere bırakmak yoluna gi-
dilmiyecektir.» şeklindeki ibarenin Plân tasarısının karma ekonomi düzeninin kuralları ile ilgili 
78 nci sayfasında bulunan 5 nci fıkranın 1 nci paragrafının sonuna eklenmesi, 

2. Güvem Partisi Senato Grupu adına Van Senatörü Ferid Melen ve arkadaşlarının verdiği 
önerge ile «Memleketimizin, özellikle ileri sanayi memleketleriyle olan iktisadi ilişkilerinde, dış 
ticaret hadlerimizin düzeltilmesi için gereken faaliyet sarf olunacaktır.» şeklindeki ibarenin Plân 
tasarısının ödemeler dengesi ve dış ekonomik ilişkiler ve politikasına mütedair 92 nci sayfasına 
7 nci fıkra olarak eklenmesi, 

3. Kastamonu Senatörü Ahmet Nusret Tuna'nın önergesi ile «Bu anlayış içinde orman köyleri 
öncelikle el'e alınacaktır.» şeklindeki ibarenin Plân tasarısının istihdamın tarım sektöründe ge
lişmesine aidolan 105 nci sayfasında bulunan (e) fıkrasının sonuna eklenmesi, 

4. İstanbul Senatörü Dr. Halûk Berkol ve Ankara Senatörü Turguit Cebe ve arkadaşlarının 
önergesi ile «ilâç sanayiinde, yalbancı sermayeye ancak ilâç aktif maddeleri imali ile ilgili kim
ya sanayii için ve yerli gelişmelere engel olmamak kaydiyle müsaade edilecek, hazır ilâç yapı
mında, bunların yeni giriş ve genişlemelerine izin verilmiyecektir. Yerli kuruluşları teşvik edici 
tedbirler uygulanacak ve bu kuruluşların memleket ihtiyaçlarına yeter miktarda üretim yaptığj 
sahalara, yalbancı sermaye ilâç üretiminin yayılmasına ruhsat verilmiyocdktir.» Şeklindeki ibare 
plân tasarısının Kiraya Sanayii ile ilgili 346 ncı sayfasında bulunan teldlbir kıısmmın somuna fılkra 
olanak eklenmesi, 

5. Karma Plân Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili İsmet Sezgin tarafından verilen 
önerge ile «Petrol mevzuatı millî menfaatlerimiz göz önünde tutularak süratle gö>zden geçirilecek 
ve bu anlayış içinde, özellikle kamu kuruluşlarının çalışmalarını engelliyen tatbikat ve mevzuat 
yeniden düzenlenecektir.» şeklindeki ibarenin plân tasarısının ilkeler ve gelişmeler kısmına ait 
346 ncı sayfasına 5 nci madde olarak eklenmesi, 

6. Muğla Senaltöırü Ilyas Karaöz'ün önergesi ile «Kamu kuruluşlarımda uygulanan (Dâhili fon) 
sisteminin ıslahı için gerekli çalışmalara başlanacaktır.» şeklindeki ibarenin plân tasarısının si-
ıgorıta sistemine ait dâhili fon sisteminden bahseden 481 nci sayfasında bulunan 5 nci fıkranın 
yerine konulması, 

kabul edilmiştir. 
Plânın bütünlüğünü bıozmıyacak nitelikte görülen ve kabulü hususu Hükümetçe de uygun mü

talâa edilen mezkûr önergeler Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 
Bunların dışında Senatoca kabul edilip, Komisyonumuzca plânın bütünlüğünü zedeleyici ma

hiyette görülen değiştirge önergelerinden; 
1. Trabzon Senatörü Ömer Hoeaoğlu ve Kars Senatörü Ziya Ayrım'm, Tarım Sektöründe 

tedbirler bölümüne (sayfa 243) «Tarım Teşkilâtı yeniden düzenlenmelidir.» Şeklindeki bir fık
ranın ilâvesini öngören önergesi, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 
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2. Tabiî Senatör Mucip Ataklı ile Tabiî Senatör Kadri Kaplan'ım, «Diğer kesimlerdeki ya

tırımlardan ormancılık ve hayvancılık alanlarına .ödenek aktarılması» nı öngören önergesi, 
3. Trabzon Senaitörü Ömer Hbcaoğlu ile Kars Senatörü • Ziya Ayrım'm, Plânın Tarım Sek

törü ile ilgili bölümünün il'keler ve gelişmeler kısmına (sayfa 238) «Tarım sektöründe teknolojik 
gelişmelerin sağlanabilmesi ve birim sahaya isabet eden verimin arttırılabilmesi için tarım ala
nında gerekli araştırıcı kadrosu tamamlanacak ve müesseseler yeter miktara çıkarılacaktır». Şeklin
de bir fıkranın efelenmesini öngören önengesi, 

4. (Burdur Senaitörü Faruk Kınaytürk ve 25 aıkaldaşnnın, Plânın Eğitim selktörü bölümünün 
(sıayfa 129) (j) fıkrası yerine «j - Bütün eğitim (kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığı içinde top
lanması esastır. Millî Savunma, Tarım, Sağlık ve Emniyetle ilgili eğitim kurumları dışında bıra
kılarak farklı kuruluşlara bağlı bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması 
tamamlanacaktır.» Şeklinde bir ibaremin konulmasını öngören önengesi, 

'Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 
Komisyonumuzca benimsenen değiştirıge önergelerinin İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân tasarı

sındaki yerleri ilişik cetvelde ayrıca belirtilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasıvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Ankara 
M. Vural 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir 
M. t. Ang% 
İstanbul 

N. Eroğan 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

8. F. Önder 
Ordu 

§. Koksal 

Sakarya 
E. Alican 

Başkanvekili 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 
Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

A. Çetin 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
/ . E. Kıkçoğlu 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Kayseri 
M. Yüceler 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 
M. Erez 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

A. H. Onat 
İmzada bulunamadı 

Sivas 
0. Kabibay 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Sivas 
G. Sakarya 

Uşak 
0. Dengiz 

Gümügane 
S. Savacı 
İstanbul 

M. Güven 

«Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

Rize 
0. M. Agun 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Ankara 
T. Kapanlı 

İmzada bulunamadı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

R. Üner 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. Önder 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İzmir 
î. Gürsan 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Nevşehir 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. B. Numanoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

İmzada bulunamadı 

Trabzon Trabzon 
A. t. Birincioğlu Muhalifim 

A.R. 

Tabiî Üye 
Muhalifim 

M. özgüneş 

1. 
JJzuner 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 



Sayfa 
No. 

78 

Yeri 

(5) nci fıkranın 1 nci 
paragrafı sonuna ilâve. 

Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen değiştirge önergelerinden 
Plân Karma Komisyonunda benimsenenler 

Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen değiştirge önergeleri 

«Devlet veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri sermayesinin iştirakiy
le kurulacak olan karma teşebbüslerde sermaye ve idare hâkimiye
tini mahdut sayıda özel kişilere bırakmak yoluna ıgidilmiyecektir». 

92 (6) nci fıkradan sonra, «Memleketimizin, özellikle ileri sanayi memleketleriyle olan 
(7) nci fıkra olarak ilâ- iktisadi ilişkilerinde, dış ticaret hadlerimizin düzeltilmesi için ıge-
re. 

105 Uyııgulanacak Politika
lar bölümü (e) fıkrası
nın sonuna cümle ilâvesi. 

reken faaliyet sarf olunacaktır.» 

j «Bu anlayış içinde orman köyleri öncelikle ele alınacaktır.» 

346 

346 

3. Tedbir kısmının so
nuna fıkra olarak ilâve. 

(İlkeler ve Gelişmeler) 
kısmına (4) ncü madde
den sonra (5) nci mad
de olarak ilâve. 

«İlâç sanayiinde, yabancı sermayeye ancak ilâç aktif madde
leri imâli ile ilgili kimya sanayii için ve yerli gelişmelere engel 
olmamak kaydiyle müsaade edilecek, hazır ilâç yapımında, bunla
rın yeni giriş ve genişlemelerine izin verilmiyecektir. Yerli kuruluş
ları teşvik edici tedbirler uygulanacak ve bu kuruluşların mem
leket ihtiyaçlarına yeter miktarda üretim yaptığı sahalara, 
yabancı sermaye ilâç üretiminin yayılmasına ruhsat verilmiye
cektir.» 

«Petrol mevzuatı millî menfaatlerimiz göz önünde tutularak 
süratle gözden geçirilecek ve bu anlayış içinde, özellikle kamu 
kuruluşlarının çalışmalarını engelliyen tatbikat ve mevzuat yeni
den düzenlenecektir.»1 

481 10, 11 ve 12 nci satırları 
havi paragraf değiştiri
lerek 

«Kamu kuruluşlarında uygulanan (Dâhili fon) sisteminin ıs
lahı için gerekli çalışmalara başlanacaktır.» 


