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1. — GEÇEN TUTACAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 

Aldania Milıletlvteikili Salbalhattiın Bay(b!o'ra'nm< 
vefat etmiş olduğuma dair Başbakanlık tezke
resi okundu ve müteveffanın mânevi huzurunda 
bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Barbakan Süleyman Demire!, İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı dolayısiyle yapılan tenkid-
lerle ilgili konuşmasına başlıyarak saat 13 e ka
dar olan süre içinde devam etti ve bu konuş
manın öğleiden sonraki oturumunda tamamlana
cağı bildirilerek 

Birleşime ara verildi. 

İkinci oturum 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 

üzerindeki tcnkidlere Başbakan Süleyman De
mirci tarafından verilen cevaplar tamamlandı 
ve gerekçeli geri çevirme önergeleri üzerindeki 
îgörüşmelere başlanılması için 1 . 7 . 1967 Cu
martesi günü saat 10,00 da toplanılmak üzere 
birleşime saat 19,40 ta son verildi. 

Kâtip 
Başkan Tokat 

Ferruh Bozbeyli Bedrettin Jiaraerkek 
Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kongal 

(SORULAR 

Ydbzilı sorular 

1. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya'nın Gökdere köyünüm başka yere nak
line dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/418) 

2. — Amasya Milletvekili Kâzım. Ulusoy'un; 
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Çiftçi-

loğlu köyünün başka yere nakline dair yazılı so
ru önergesü, İmar ve İskân Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/419) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Ankara Emniyet Teşkilâtında çalı
şan bekçilerin ücret, terfi ve elbise istihkakları
nla dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakanlığı
na ^gönderilmiştir. (7/420) 

BİRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Önol Şakar (Manisa), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 130 ncu Birleşimini açıyorum. Müzakereye başlıyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

i, <— Abana haz.a merkezinin Bozkurt - Pa
zaryeri kasabasına inakli hakkındaki 6203 sayılı 
Kanunun iptal edildiğine ıdair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi (3/688) 
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BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir iptal kararı hakkındaki tezkeresini oku
tuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığınla 
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Mil

let Meclisi grupu tarafından; Abana kaza mer
kezinin Bozkurt - Pazaryeri kasabasına nakli 
hakkındaki 6203 sayılı Kanunun Anayasaya ay
kırı olduğundan bahisle iptali hakkında açılan 
dâva üzerine konu incelenmiş ve: 

1. Abana kaza merkezinin Bozkurt - Pazar
yeri kasabasına nakli hakkında 21 . 12 . 1953 
günlü ve 6203 sayılı Kanunun tümünün Anaya

sa'nm 2, 55 ve 115 nci maddelerine aykırı oldu
ğundan iptaline; 

2. İptal hükmünün 25 . 12 . 1967 günün
de yürürlüğe girmesine, 

27 . 6 . 1967 gününde 1963/145 esas ve 
1967/20 karar say isiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
İbrahim 'Senil 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. r - tkinci Beş Yıllık ' '(1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ive Kalkınma Plâ
nı İle Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet , Senatosu 
3/590) (S. Sayısı: 315) 

BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı üzerindeki görüşmelere gerekçeli geriveril-
me önergelerinin ımüzaıkeresi ile cTevrjm ediyoruz. 
Müzakerelerle ilgili bir önerge vardır. Okutuyo
rum. 

Sayın Meclis Başkanlığına 
I I nci Kalkınma Plânımız hakkında verilmiş 

bulunan 185 önergenin görüşülmelinde zaman 
tahdidi konmadığı takdirde, 33 saat içinde çalış
manın tamamlanması mümkün olmıyacaktır. 

Bu itibarla Komisyon, Hükümet ve önerge sa
hiplerinin konuşmalarının 5 er dakika ile tahdi
dini arz ve rica ederim. 

Aydın Yalçın 
A. P. Grupu Başkanvekili 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

önergeleri veriliş sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının bütün 

yurt imkânlarını harekete geçirme konusunda 
tedbirler getirdiği bilinmektedir. 

Bununla beraber kalkınma için birikmiş bi
rer kaynak durumunda bulunan bankalardaki 
imkânların iyi kullanılması için yeterli tedbirler 

metinde görülmemektedir. Özellikle hediyelik eş
ya denilen eşantiyon dağıtımını önliyecek her 
hangi bir tedbire plânda raslanılmamaktadır. 
Bu itibarla aşağıdaki teklifimin bankalar bölümü
ne eklenmesini rica ederim. 

«Bankaların hediye adı altında eşantiyon eş
ya dağıtımlarını önliyecek tedbirler plân döne
mi içinde mutlaka alınacaktır. Bankalar bu ted
birlerden sonra söz konusu eşya için ayırdıkları 
fonların yurt kalkınmasında özellikle eğitim ala
nında kullanacaklardır. Bu arada tahsil bursu 
ve okul yapılması yolları aranacaktır.» 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

BAŞKAN — Sayın komisyon1? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 

'SEZGİN (Aydın) — Eferidim önertge sahibi ar
kadaşımızı dinledikten sonra daiha etraflı ce
vap vermek imkânını bize bahşedermlsiniz ? 

BAŞKAN — Efendim, 77 sayılı Kanun gö
rüşme sırasını tâyin ediyor. Karma Komisyon, 
Hükümet ve bu geriverme Önergesindeki bi
rinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer im-
<za sahibi, diyor. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim bu
na bir diyeceğimiz yok. Aksi bir mütalâada bu-
•lunmuyoruz. 

BAŞKAN — Önerge saihibinin gerekçesini 
öğrenmek istiyorsunuz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet. Belki de 
bu şekilde önergenin kabulüne yardımcı olabi
liriz. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın 
Arsan. 

•Sayın önerge saihiplerinin lütfen, görüşme-
'lerin beşer dakika ile kısıtlı olduğunu hatırlı-
yarak, bize yardımcı olmalarını rica ederim, 
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MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin 
malûmudur ki, bundan kısa bir zaman evvel 
Sayın Başbakanın İktisadi Devlet Teşekkülle
rine ve resmî bankalara bir genelge göndere
rek, bundan sonra eşantiyonların iptalini, ban
kalara külfet olan ve banka kaynaklarını zor-
lıyan bu tarzdaki sarflardan kaçınılmasını is
temişti. Bü kürsülerde plân emredici midir, 
yiol gösterici midir, şeklinde birtakım münaka
şalar olmuştur. Özel teşebbüs için kesin ve kı
sıtlayıcı kararlar alınamaz, ama hiç olmazsa 
resmî sektörde bulunan iktisadi Devlet Teşeb
büslerinin, resmî bankaların bu kabil kaynakla
rını yurt kalkınmasında, 'bilhassa eğitim ala
nında. kullanmalarının yurt menfaati bakımın
dan sonsuz faydalan olduğu hepinizin malû
mudur. Bu bakımdan önergemin kabulünü 
Yüce Heyetinizden rica etmekteyim. Bu görü
lsün, bilhassa Adalet Partisi iktidarının felsefe
sine de uygun olduğu kanaatindeyim. Çünkü, 
ıSayın Başbakanın da bu yönde beyanları var
dır. Onun için önergemin kabulünü ve bundan 
böyle eşantiyon adı altında milyonlarca lira
lık sarfın memlek'etin kalkınmasına temel un
sur teşkil eden eğitim'o doğru kaydırılmasını 
mubakkak ki Yüce Heyetinize de tasvibede-
e'ektir. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

•İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın ArSan arkadaşımızın önergesi plân-
'ömgörülecıek nitelikte bir tedbir değildir, ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız mevduatımı-
ızm arttırılmasını öngörmektedir. Eğer banka
ların eşantiyon dağıtması bankalar mevduatı
nın arıtmasını temin ediyor, gerektiriyorsa el
bette bankalar eşantiyon dağıtacaklardır. Eski 
bir bankacı olarak da bankaların dağıttığı 
eşantiyonların bankalar mevduatının artmasın
da büyük: rolü olduğuna inanan bir arkadaşı
nızım. Bu sebeple, Sayın Arsan arkadaşımızın 
önergesine katılmadığımızı ifade ederim. 

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

kişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Komisyon Başkanımızın da izah ettiği 
gibi, pîânda mevduatın artırılması öngörül-
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müştür. Bu itibarla, bankacılığı zorlayıcı ve 
tahdidedici mahiyette bir hüküm plânda yer 
alması doğru değildir. Meeduatm toplanması 
kanun ve piyasa düzeni içinde yapılmaktadır. 
Sadece, Mehmet Ali Arsan arkadaşımızın bu 
takriri bir temenni mahiyetini taşımaktadır. 
Bu tarzda mütalâa edilebilir ve yıllık icra 
programlarında bu istikamette liberal birta
kım tedbirler düşünülebilir. Zorlayıcı tedbirler
le piyasa düzeni içinde mevduatı istediğimiz 
[hedeflerden 'malınım edecek böyle bir prensi
bin, bir ilkenin plân bünyesine girmesi, plâ
nın bütünlüğünü bozacak niteliktedir. Bu iti
barla katılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAU — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

2 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında kredi 

politikası konusunda alınacak tedbirler ve 
arz edilen gerekçelerle banka kaynaklarının ar
tırılması bölümüne şu kaydın eklenmesini tek
lif ediyorum: 

Bankaların mevduatını artırmak için tevdi
at sahipleri arasında kura çekerek apartman 
dairesi ve para dağıtımları önlenecek, bunun 
yerine mudilere, plâna göre yeniden kurula
cak sanayi teşekküllerinin hisse senetlerinin 
^dağıtılması suretiyle hem tevdiatın cazibesi ar
tırılacak, hem de memleketin hızla kalkınması 
yolunda daha çok teşekkül kurulması imkân-
1 arı ıç'0ğaltılacaktır. 

«EREKÇE 

Bankalarımız halkın tevdiatını artırmak için 
'çeşitli teşvik tedbirlerine başvurmakta, lüks 
inşaata giderek imkânlarını konut alanlarında 
kullanmaktadırlar. Bunun yanında, vatandaş
lara para dağıtmakta ve çok kere bu para ikti
sadi hayata tesirli olmıyacak şekilde vatandaş
ların elinden çıkmaktadır. Bu durumun iktisa
di hayatımızın gelişmesinde müspet bir tesiri 
olmadığını izaha lüzum yoktur. 

ıÇankırı Milletvekili 
Mdlımet Ali Arsan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 

72 — 



M. Meclisi B : 130 

yerimiz müsaldolmadığı için ayağa kalkamıyo
ruz, oturduğumuz yerden arz etmemize müsaa
de ibuyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, mikrofona 
hitaben buyurun. 

PLÂN KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim biraz 
ünce arkadaşımızın 1 nei önergesinde bahsetti
ğimiz gerekçemize dayanarak, bu önergeye de 
katılmadığımızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAŞKANI SEYFÎ ÖZTÜKK (Es

kişehir) —• Sayın Başkan, aynı gerekçe -ile 
bu önergeye de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Arsan 
buyurun. 

MEHMET ALI ARSAN • (Çankırı) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 2 nei öner
gem gayet doktriner veyahut plân emredici 
midir, yol gösterici midir, veyahut şu dokt
rinin veyahut bu doktrinin bir düşüncesinin 
eseri olarak değil bu memleketin süratle 
kalkınmasını öngören samimî bir teklifim-
dir. Muhakka ki, Hükümetimizin ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı uygulanmasında para 
kayna'klarma süratle ihtiyacı vardır. Bugün 
memleketimizde hepinizin bildiği üzere âdeta 
bakkal dükkânı gibi, her köşeye bir banka 
şubesi açılmakta ve bu banka şubeleri apart
man, para ve buna benzer birtakım ikrami
yelerle, vatandaşın parasını, tekrar mevduat
larını toplamak arzusunda oldukları bir ger
çektir. Gerek ikramiye olarak, gerek para 
olarak dağıtılan bu paraların yurt hizme
tinde ne gibi payı olduğunu düşünecek olur
sak görürüz ki, bu paralar daha ziyade bü
yük mevduat sahiplerinin kura şanslarının 
fazla olması dolayısiyle yüzde 75 <o y'âna doğru 
akmaktadır. Bu paraların ve vatandaş
lara verileceği ilân edilen bu lüks apartman 
dairelerinin yurt kalkınmasında hizmete ko
şulması, memleketimizin süratle kalkınmasına 
yardımcı olacak bir kaynaktır kanaatinde
yim. 

Bankaları tetkik ettim, komisyondan da 
rica etmiştim, senede ne kadar ikramiye da
ğıtırlar? Tahmin ederim ki, tetkik etmişler
dir, bu, 110 milyon liraya yaklaşmaktadır 
senede. Bu 110' milyon liranın memleket kal-
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kmmasında kurulacak tesislerin tahviller 
şeklinde yani para yerine yine para gibi ge
çerli hisse senetleri şeklinde dağıtılmasında 
büyük faydalar vardır. Bu fikir şu veya 
bu kanaatin bir neticesi değildir. Bu, doğ
rudan doğruya vatandaşların, özel sektöre 
doğru kaymalarını temin edecektir. Çünkü 
bankalar kendileri sahibolmıyacaklardır bu 
tesislere, doğrudan doğruya mevduat sahip
leri yani, /halk saıhibolacaktır. özel sektörü des
teklemenin, memleketin kalkınmasında Plân 
hedeflerini tâyin ederken bütün kaynaklanıl 
melekete hizmetlerini esas aldığını beyan eden 
Sayın Başbakanın arz ettikleri felsefesine de 
uygundur. Yani, özel teşebbüsün memleketin 
sanayileşmesinde yardımcı olması demektir. 
Bugün Devlet her şeyi yapamamaktadır. 
Bir misalarz edeceğim, benim kendi bölgem 
olan Çankırı'da, bir tiftik tops fabrikasının 
kuruluşu ile karşı karşıyayız. Maliyeti 22 
m iyon lira olan bu tesisin para kaynakları 
için, mahallî olarak, bugün güçlük çekmek 
teyiz. Ama, bir bankanın bize yardımcı ol
ması neticede tahviller halinde özel teşeb
büse intikalinde bu tesisin bu bölgede ku
rulması cihetteki, memleket ekonomisi ba
kımından faydalı olacaktır. Ama, para kay
naklarını temin edemediğimiz, Hükümet de 
kendi imkânları dâhilinde yardım edemediği 
müddetçe, bu tesisin kurulması senelerce 
geri kalacaktır. Bu, ne emredicilikten gel
mektedir, ne de tavsiye edicilikten gelmekte
dir. Doğrudan doğruya samimî olarak ban
kalarımızın da 2 nei Beş Yıllık Plânın 
tatbikatında ve başarıya ulaşmasında para 
kaynaklarını Hükümete aktaracak veya pa
rası çok «olana ikramiye çıkıyor, az olana 
çıkmıyor gibi birtakım dedikodulardan da kur
taracaktır. 

Sonra, Türkiye'de yüzde 99 u Müslüman 
olan memleketimizde hâlâ bizim de anlama
dığımız, banka faizlerinin dinî inançlara göre 
yerinde olmadığı ve bu yönden bâzı çevre
lerin, büyük bir kütlenin paralarını banka
lara yatırmadığı bir gerçektir. Hiç olmazsa 
böyle hayırlı teşebbüslere gittiğimiz zaman 
bunu faizcilik niteliğinden kurtararak bunu 
memleket ekonomisinde yardımcı bir unsur 
haline getirmekte sayısız fayda olacağı kanaa
tindeyiz. 
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Muhterem Heyetinizden istirhamım şıi dokt
rin, bu doktrin değil doğrudan doğruya... 

BAŞKAN — Sayın Arsan, 5 dakikanız dol
du, lütfen bağlayın. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Devamla) — 
Samimî bir düşüncenin eseridir. Komisyo
nun da katılmasını istirham ederim. Kendi
lerine daha evvel de söylemiştim, ama katıl
madılar. Keyfiyet Yüce Heyetinizin takdirle
rine bırakılmıştır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ve Hükü
metin katılmadığı Sayın Arsan'm önergele
rini oylarınıza sunuyorum... Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmemiştir. 

3 ncü önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 

224 ncü sayfasındaki (Toprak ve su kaynak
larının geliştirilmesine) ait faslın sonuna aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesine delâletlerinizi 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

Niğde Milletvekili 
Dr. Ruhi S oy er 

Eklenecek cümle : 
Erezyon ve kuraklık bölgelerinin durumu

na önem verilecek bu bölgelerde erezyonu 
önleyici tedbirlere ve sulama tesislerine ön
celik tanınacaktır. 

'Gerekçe : Bulgar Dağı - Hasan Dağı - Er-
ciyas Dağı ve Demirkazık dağları arasın
da bulunan bölge yurdun en yüksek dağ
larından sayılan bu dağların mevcudiyeti 
hasebiyle mütemadi ve ekseriya çok şid
detli hava ceryanlarma mâruzdur. Bu cer-
yanlar sebebiyle bölge toprakları iliklerine 
kadar kurumakta ve rüzgârların şiddeti sebe
biyle de erazyona uğramaktadır. 

Bu yüzden daimî bir kuraklık ve erozyo
na mâruz bulunan bölge halkı hayatlarını 
evlerinin dışında ve yurdun muhtelif verimli 
bölgelerinde çalışmak suretiyle kazanmak zo
runda kalmaktadırlar. Bir kısım halk da bu 
mütemadi boğuşmadan bıkarak yurtlarını yu
valarını terk etmekte ve büyük şehirlerin et
rafındaki gecekonduları teşkil etmektedir
ler. Bu bölge halkının bu ağır şartlardan kur
tarılarak yurtlarında geçinir hale getirile
bilmesi için bu teklifin kabulü suretiyle böl-
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genin biran evvel kuraklık ve crezyondan kur
tarılması zaruridir. 

BAŞKAN Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — ıSaym Başkanım, 
şartlı olarak katılacağız. Müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, İkinci 
Boş Yıllık Kalkınma Plânının 243 ncü sayfa
sında toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, 
ilkeler ve gelişmeler bölümünde 3 ncü ilke 
Su kaynaklarını geliştirme projelerinin seçimin
de teknik ve ekonomik ölçüler yanında proje
den yararlananların finansmanına, uygulanma
sına, işletilmesine katılmaları ve projenin geri 
kalmış bölgede sağlıya cağı gelişme etkisi göz 
önünde tutulacaktır denmektedir. Biz Sayın 
Ruhi Soycr arkadaşımızın önergesinde belirttik
leri «erozyona tâbi bölgeleri de kapsıyacak olan 
projenin geri kalmıştan» sonra «geri kalmış ve 
özellikle kuraklık geçen bölgelerde sağlıyacağı 
gelişme etkisi göz önünde tutulacaktır» şeklinde 
değiştirmek suretiyle kabul ediyoruz Sayın Baş
kanım, katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) —• Sayın önerge sahibi tâdile muvafa
kat ederse biz de katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Soyer. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, tabiatın büyük bir zulmüne ma
ruz, dört dağın arasında ve mütemadi rüzgâr
lar sebebiyle topraklarının iliklerinin kuruması 
yüzünden daimî bir kuraklık içinde bulunan 
böl'gemiz hakkında vermiş olduğum önergenin 
kabulünde gerek komisyonun ve 'gerekse Sayın 
Hükümetin göstermiş oldukları alâkaya çok te
şekkür ederim. Yalnız katıldıkları cümleye «Ku
raklık ve erozyona maruz» tâbirini koyarlarsa 
minnotar olacağım. Oünkü,arazi kuraklık ve 
rüzgârlar yüzünden daima bir erozyona ma
ruzdur. Dümdüz ovalarda dahi kayaların mey
dana çıktığını görürsünüz. Bu kadar insafsız 
bir kuraklık ve erezyon hâkimdir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Soyer, siz Komisyonun 

teklifi üzerine önergenizi tâdil ediyor musunuz? 
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•••,:.,'EUHİ.SOYER (Niğde — Evet. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGlN (Aydın) —- Sayın Başkanım, 
ıSayın Ruhi Soyer arkadaşımızın «özellikle ku
raklık» cümlesine ilâveten, «özellikle geri kal
mış bölge ve özellikle kuraklık çeken ve eroz
yona maruz» ibarelerine aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim komisyonun şartlı tâ
dil teklifine önerge sahibi de iltihak etmiştir. 
önergeyi bu şekli ile oylarınıza sunuyorum... 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiş, ge
ri verme önergesi Hükümete verilmiştir. 

DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, biz aynen iştirak et
tiğimize göre tahriri oylarsanız... 

BAŞKAN — Şekli ne oluyor? ifade tarzı bi
raz muğlâk kaldı. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGlN (Aydın) — Efendim, biz şek
lini Yüce Heyetin kabul ettiği şekilde divanını
za 5 dakika sonra takdim ederiz. 

BAŞKAN — 4 numaralı önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 249 nen 

sayfasındaki bitkisel ürünlerin ihracına dair 
bölümün son fıkrasının başına aşağıdaki fıkra
nın ilâvesine ait işleme yüksek delâletlerinizi 
saygıyla teklif ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Dr. Ruhi Soyer 

Eklenecek Cümle : 
Elma ürününün değerlendirilmesi ve ihracı

nın kolaylaştırılması konusunda Devi etçe orga
nizasyon ve standardizasyon tedbirleri alınacak
tır. 

Gerekçe : 
Memleketimizde yetiştirilen meyvalar ara

sında elma üretimi büyük bir hızla artmakta ol
duğu gibi bu mahsulün mulhaf azası ve seçkinde
ki kolaylık ve dayanıklığı itibariyle ihraca en 
müsait meyvalarımızdan olduğu aşikârdır. II nci 
Dünya harbinden evvel Arap memleketlerine 
kolayca ihracedilebilmekte iken harpten sonra 
bu imkân ortadan kalkmıştır. Buna mukabil 
elma yetiştirme hevesi bütün vatan sathına yay
gın bir hale geldiğinden ihracının temini zaruri 

ve memleket ekonomisi için çok faydalı ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
plân, münferid maddelere göre değil, maddeler-
arası ilişkiler ve dengeler göz önünde tutula
rak hazırlanmıştır. Bu bakımdan bu konuya 
sadece elma açısından bakmak doğru değildir 
ve bizi yanıltabilir. 

Ayrıca, plânın 254 ncü sayfasında «meyva-
lar» başlığı altında üçüncü paragrafında elma 
üretiminde önemli artışlar açık olarak ifade 
edilmiştir. 

Ayrıca 248 nci sayfasında ise taze meyvalar, 
fiyat ve pazarlamaların düzenlenmesi, 249 ncu 
sayfasında da meyvalarm ihracatını engelliyen 
sorunlar, problemler üzerinde yeterince durul
muştur. Ayrıca tarım yatırimlarınlda pazarlama 
tesislerine önemle yer verilmiştir. 

Gene 91 nci sayfada ödemeler dengesi ve dış 
ekonomik ilişkiler politikası başlığı altında 1 nci 
ülke olarak 'bütün ihracat fırsatlarının en ge
niş ölçüde süratle değerlendirileceği ilkesi de 
yer almıştır. Gene 257 nci sayfada «tohum» has
lığı altında standartlaşma, standardizasyon ted
birleri önemle yer almıştır. Bütün bunlar, ta-
biatiyle elmayı da kapsamaktadır. Bu sebeple 
plânda Sayın Ruhi Soyer arkadaşımızın bah
settiği önerge ile plâna girmesini istediği hu
suslar daha geniş, daha ayrıntılı olarak yer al
dığı cihetle önergeye katılmadığımızı ifade 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, meyvacılık bir bü
tün halinde plânda öngörülmüş ve gerekli ilke
ler ve tedbirler konulmuştur. ^Şüphesiz, elmanın 
Türk iktisadi hayatında önemli bir rolü var
dır. Bu da onun içerisinde bir unsur olarak de
ğerlendirilmiştir. Münferiden, sadece elmanın 
I>1 ânda ayrı bir hüküm halinde yer talması, plâ
nın 'anayapısma ve bütünlüğüne zarar verir. Bu 
itibarla gerekçe doğru olmakla beraber metnin 
plâna geçmesine muvafakat etmiyoruz. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bu plânda Sayın Komisyon Ba§-
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fedaimin ifade ettikleri kısımları okudum, biliyo
rum. Ve meyvanm gerek standardizasyonu, ya
ni gerek umumi standardizasyon ve gerekse 
meyva ihracatında hükümetin dikkati çekilmiş 
ve plâna alınmış vaziyettedir. Ancak, elma bu
gün memleketimizde bir salgın halinde bütün 
meyvacılarm heves ettiği bir meyva haline gel
miştir. Vıan'dan başlayın, belki Kapıkule'ye ka
dar bütün yurt sathında bir elma yetiştirme 
merakı uyanmıştır. Bugün memleketimizde ye
tişmekte bulunan elma miktarı artık bu memle
ketin massedebileceği, ;bu memleketin yiyebile
ceği miktarın üzerine çıkmıştır. 'Bu itibarla, bil
hassa ihracat mevzuunda meselâ tütün gibi, fın
dık gibi bunları ayrı ayrı zikrediyoruz da, el
mayı neden zikretmiyoruz? Elmanın ayrı bir-
şeyi yoktur. Gerek standardize edilmesinde, ge
rek ihracatında Hükümetin öncelik yapmasına, 
kolaylık yapmasına plânda bir yer verilmesi ka
naatimce uygun olur. Ben, Komisyonun ve Hü
kümetin fikirlerine hürmet ediyorum. Ancak, ha
kikaten memleketin ihtiyacının çok üzerine çık
mış olan bu mevzuun dikkatle ele alınması için 
plânda bir yer verilmesini tekrar gerek dikkatle 
Komisyondan ve gerekse Sayın Hükümetten ri
ca ediyorum. Mesele şudur : 

Evvelce Arap memleketlerine bu meyva ko
layca ihracedilirdi. Ama, Arap memleketleri ile 
aramızdaki siyasi münasebetin gerginleşmesin
den bu yana bu ihraç imkânı kalmamıştır. Bu 
yüzden günün birinde elma ağacı yetiştirmiş 
olan vatandaşlarımız bu ağaçları sökerek yeri
ne başka mahsulleri yetiştirmek çarelerini ara
mak zorunda kalacaklardır. Bu itibarla ihracı 
için plânda, ufak bir cümle ile hükümetin ve 
bilhassa komisyonun yer vermesini tekrar rica 
ediyorum. Hakikaten memleket ekonomisine bü
yük hizmeti olacaktır. Çünkü, gerek ihracındaki 
kolaylık, gerek standardizasyonundaki kolay
lık ve gerekse meyvanm binefsihi mukavim bu
lunması ve ihracatı yapanlara kolay kolay za
rar vermiyecek, çürümiyecek bir mahsul olması 
itibariyle ihracında büyük fayda vardır. Mem
leketimize döviz temin edeceği kanaatindeyim. 
Gerek memlekete temin edeceği bu menfaatler, 
gerekse meyva sahiplerine, bahçe sahiplerine 
yapacağı büyük yardım dolayısiyle plânda yer 
verilirse minnettar kalırım. Tekrar hükümet ve 
komisyondan rica ediyorum, bir uygun teklifte 
bulunurlarsa hassaten bu fakir bölgenin çocuğu 
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olarak kendilerine minnettar olacağımı tekrar 
ifade ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

5 nci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek: Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 175476 

inci sayfalarımdaki (Tedavi kurumları) kısmı
nın sonuna aşağıdaki öümlenin eklenmesinin 
temin ıbuyurulmasmı arz ve tefelif ederim. 

(Niğde Milletvekili 
Rujhi Şoyer 

Eklenecek cümle : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Yur

dun münasip bölgelerinde birer (Akciğer dıışı 
organlar Tüıberkilozu hastaneleri) tesis edile
cektir. 

Gerekçe : 
Yurdumuzda verem ımüicadeleisi tek cepheli 

olarak yalnızca (Akciğer veremi ile mücadele) 
halinde yürütülmektedir. Gerçi bunun dışında 
yatak adedi bütün yurtta bini aışnııyan Kemik 
Tüberkülozları hastaneleri varsa eta (Adenit Tü-
benkülozlularm) tedavi edilecek bir tek yatağı 
olmadığı gibi üriner ve nisai uzuvlar tü-

Iberiküio'zluları bevliye nisaiye klinikle rinde di
ğer bevliye ve nisaiye hastalarla birlikte bittabi 
hastalıklarını beraber yattıkları diğer hastalara 
Ida sirayet etltirereik te'davi edilmekltcdirler. 'Cilt, 
adale, göz, ve kulak tüber&ülozluları da aynı 
şartlar içinde tedavi görmektedirler. Bu itibarla 
hem mulhtelif yaştaki çocukları ve gençleri kap-
sıyan ve hem de muhtelif organlar tü'berküloz-
lularm hususiyetlerine göre tedavelerinin yapı
labileceği tam teşekküllü bir (Akciğer dışı or^ 
ıganlar tüberkülozları hasltaneisi) kurulması fen-
,nen zaruri ve ışartltır. Bu suretle hem mâlsum 
pekçok hastalar tedavi edebilmek içıin yattıkları 
hastanelerden haberleri olmadan bir tüberkilöz 
intanına (mâruz kalmazlar ve hem de tüberkü-
lozlu hastalar kendi özelliklerine göre tedavi 
edilmek imkânına mazihar olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkan, sa
yın arkadaşımız Ruhıi Soyer'in önergesine cevabı-

76 — 



M. Meclisi B : 130 1 . 7 . 1967 O : İ 

Diızdan önce Devlet istatistik Enstitüsünün bir 
kısa istatistiğini okuyacağım. Memleketimizde 
il ve ilçe merkezlerinde ölüm sebebi olarak hasta
lıklar, arz edeceğim şekilde sıralanmış bulunmak
tadır : 

Kalb hastalıklarının toplam Ölümler içerisin
de ölüm oranı % 22,3, pünommiden % 14,8, 
gastritten % 8, ihtiyarlık ve meçhul sebeplerden 
% 6, süt çocuğu başlangıcına ait hastalıklar ve 
debiliteden % G,5, neopl azmalardan % 6,2, da
mar hastalıklarından % 4,7, yeni doğmuş çocuk 
enfeksiyonlarından % 4,7, akciğer tüberkülozla
rından % 3,6, diğer âzâ tüberkülozlarından 
;% 0,7, diğer hastalıklardan % 20:9. 

Devlet İstatistik Enstitüsünce memleketimiz
deki ölüm oranlarını gösteren istatistikten de an
laşılacağı üzere akciğer tüberkülozları ve özel
likle Sayın Ruhi Soycr arkadaşımızın belirttiği 
akciğer tüberkülozlarının dışındaki diğer âza 
tüberkülozlarmdaki ölüm oranı % 0,7 dir. Ve 
bu ölüm nisbeti içerisinde % 0,7 yi kapsıyan bu 
hastalıklar için hastane açılması mümkündür, 
lüzumludur, yapılabilir. Ama, bunların bir plân 
tedbiri olarak değil, bir program tedbiri olarak 
yer almasında plancılık tekniği bakımından da
ha doğru olduğuna dair inancımız, Saym Ruhi 
Soyer arkadaşımızın önergesine iştirak etmeme
mizi gerektiriyor. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile biz de iştirak etmi
yoruz. İmkânlar ölçüsünde yıllık programlarda 
bu husus dikkate alınabilir. 

BAŞKAN — Saym Soyer. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, tüberküloz mücadelesi, önergemde de 
belirttiğim gibi, memleketlimizde yalnız akciğer 
tüberkülozu ile mücadele şeklinde yürütülmek
tedir. Halbuki tüberküloz vücudun muhtelif 
organlarında, kalb dâhil muhtelif organlarında 
lokalize olabilen bir imkândır. Şimdi misal ve
riyorum. Yüksek Huzurlarınızda; bir kulak tü
berkülozu kulak servisinde, diğer kulak has
talıkları ile birlikte yatmakta, pansumanları 
aynı pansuman âletleri ile yapılmakta ve hasta
lar mütemadiyen birbirleriyle temas halinde 
bulunmaktadırlar. Bir üriner tüberküloz aynı şe
kildedir, bir nisai tüberküloz aynı şekildedir, bir 
barsak tüberkülozu aynı şekildedir, bir Anado

lu'da köylülerimizin sıraca dedikleri, adenit tü
berkülozu bugün yatacak hastanesi yoktur. Da
hiliye servisleri bunları almazlar. Cilt servis
leri bunları almazlar. Hariciye servisleri bunları 
almazlar. Çünkü, bir operasyon mevzuu değildir. 
Binaenaleyh, mütaaddit uzuvların tüberküloz
ları bizim memleketimizde aynı uzuvlaım diğer 
hastalıklarına mâruz hastalarla beraber yatırlar, 
onların tabi oldukları rejime tabi olur, onların 
tabi oldukları tedaviye tabi olurlar ve hasta
lıklarını tedavi ettirmeden, bilâkis yattıkları 
hastanelerdeki diğer hastalara hastalıklarını da 
sirayet ettirerek çıkarlar. Bu feci hâdiseyi, bu 
feci vakayı ben mütaaddit tüberküloz kongre
lerinde arz etmişimdir. Bakanlığa gelen muh
terem arkadaşlarımla hususi olarak konuşmuşum, 
izah etmişimdir. Şimdi komisyonun da ifade 
ettiği gibi, ölüm nisbetinin azlığından hastalar 
ömürleri boyunca meselâ kulaklarının arkasın
dan bir kulak tüberkülozu fistülü ile sürünür 
gezerler veya belinin ortasındaki bir fistülden 
sürünür gezerler ve nihayet günün birinde tü
berkülozdan değil bunlar, bunlar tüberkülozdan 
ölmezler, bunlar nefrazdan ölürler. Yani tü
berküloz intanı devam ede ede fistülize olduktan 
sonra günün birinde hastaların böbreklerini 
bozar, nefroz vücuda getirirler ve nâkabili te
davi olan bu hastalıktan ölür gider. 

Onun içindir ki tüberkülozun yani bu has
talığın ölüm nisbeti Sayın Komisyon Başkanı
nın okuduğu gibi, az görünmektedir. Aslında 
nefrit hastalarının büyük bir kısmı bu tüberkü
loz intanının komplike olması yüzünden ölürler. 
Şimdi, memlekette, efendim filân hastalığın ölüm 
nisbeti azdır veya bir şanssızlık eseri olarak 
hastalar direkt olarak hastalıktan değil de yat
mış oldukları başka bir intanın ismi ile istatistike 
«geçtiği için ölüm nisbeti az gösterilmiştir diye 
vatandaşlarımızın bu hastalığa mâruz kalan 
kısımlarını, mâruz kalan felâketzedelerini ken
di haline terketmek veya bunların tesadüfen 
yatabildikleri, eğer mütehassıslar bunların 
tüberküloz olduklarını vehleiulâda teşhis et
seler hastaneye, kendi kliniklerine almazlar 
aslında. Vehleiulâde teşhis edilmediği için yat
mış oldukları kliniklerdeki diğer hastaların 
intana mâruz bırakılmalarına meydan vere
rek, bu şekilde teşkilâtsız bir verem mücadele
sinin yürütülmesine devam edilmesini Büyük 
Meclisin ve çok kıymetli arkadaşlarımın razı 
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olacakları kanaatinde değilim. Şimdi yüksek 
huzurlarınızda tekrar rica ediyorum, bu tüber
küloz intanına uğramış olan haytaların kendi has
tanelerinde, hastalıklarının özelliklerine göre, te
davilerini sağhyaeak bir kurum vücuda geti
rilmesini plânlayınız arkadaşlar. Bunu plânla
mazsanız bunun gösterişi yoktur ve bu hastalı
ğa mâruz kalanlar, vatandaşlarımızın en fa
kir zümreleridir, isçi zümresidir, köylü zümre-
sidir, fukara zümresidir.. 

BAŞKAN — Sayın Soycr beş dakikanız dol
du efendim. 

RUHİ SOYER (Devamla) — Başüstüne 
efendim. 

Bütün bu zümreyi mâruz kaldıkları bu in
tana terkederek, hastalıklarının özelliklerine 
göre, bir dedaviye ınazhar kıldırmadan veya 
diğer hastaları intana mâruz bırakmalarına 
meydan vermelerine Büyük Meclisin razı ola
cağı kanaatlinde değilim. Bu itibarla önerge
me müsbet oy kullanılmasını Yüce Meclisin 
Yüksek vicdanından rica ediyorum, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmemiş
tir. 

Altıncı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
II - (Tasarruf politikası ve sermaye piyasa

sı) bölümünün (a) tasarruf politikası kısmında 
S. 80, 3 ncü paragrafın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Mühiddin Güven 

(Hızlı şehirleşme artan nüfus ve mevcut 
konut standartlarının düşüklüğü konut ihtiya
cını artırmakta ise de lüks konut yapımını ön
leyici tedbirler almak, tasarrufları daha verim
li sektörlere kaydırma, böylece plân hedefle
rine varma için önemlidir. Bu sebeplerle ver
gi ve kredi politikası sosyal standartlar ve ik
tisadi inşa sistemlerindeki konutların yapımı
nı teşvik etmek, lüks konut yatırımlarındaki 
artış eğilimini durdurmak için kullanılacaktır. 

Gerekçe: 
1. Konut standartlarının düşüklüğü, mev

cut konutlara aittir. Tasrihi lâzımdır. 
2. Lüks konut yapımı engellenemez. An

cak önleyici tedbir alınabilir. 
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3. İktisadiliği, sosyal standartlarla bera
ber hattâ ondan daha önce yeni inşa sistemle
ri temin eder. Bu araştırmaların ve yeni tat
bikatın içme girilmesi zaruridir. 

4. Redaksiyon bâzı tashihlere lüzum var
dır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sayın Mühiddin Güven arkadaşımızın önerge
sini, biraz sonra okuyacağım şekilde Sayın 
Güven kabul ederlerse katılıyoruz. 

Hızlı şehirleşme, artan nüfus ve mevcut ko
nut standartlarının düşüklüğü konut ihtiya
cını artırmakta ise de lüks konut yapımını ön
lemek, tasarrufların daha verimli sektörlere 
kaydırılması ve böylece plân hedeflerine var
mak için önemlidir. Bu sebeplerle vergi ve kre
di politikası sosyal standartlı konutların ya
pımını teşvik etmek, lüks konut yatırımların
daki artış eğilimini durdurmak için kullanıla
caktır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Aynı tarzda tadilen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
MÜHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — İştirak 

ediyorum. 
BAŞKAN -— Sayın Güven bu şekle iştirak 

ediyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

önerge dikkate alınmış ve Hükümete veril
miştir. 

7 nci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Eğitim) sektörü, 1 nci ilkeler kısmının (K) 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. (S. 129) 

istanbul 
Mühiddin Güven 

Tadil teklifi: (Eğitim yapılarının her cin
si için hazırlanacak projekvv,d.e, her yapının kul
lanışını mümkün hale ettirecek ünitelerin 
«Derslik, okuma salonu lâboratuvar, atelyc v.s. 
gibi» tipleştirilmesi, inşa. sistemleri ve malze
me bakımından iktisadilik unsuru üzerinde 
önemle durulması birimde sağlanacak tasarruf
ların programların toplam maliyetinde büyük 
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miktarlara varması imkânını vermektedir. Bu 
bakımdan hizmetin görülmesini aksatmadan as
gari standartlar her tip eğitim yapısı için ge
liştirilecek ve uygulanacaktır.) 

Gerekçe: 
1. Plânda (tip yapılar) dan ne kasdedildi-

ği açıkça anlaşılmaktadır. Bir projenin tanzi
minde arsa ebadı, sekli, topoğrafik durum, yol 
istikameti, imar plânı, mahallî iklim şartı, ma
hallî malzeme, rüzgâr ve güneş istikametleri 
esas alındığına ve o şekilde tanzimi zarureti 
aşikâr bulunduğuna güre (tip) teriminin ayrı 
cins eğitim binaları iein kullanılması ve bu 
cins binaları teşkil eden derslik v.s. üniteleri 
üzerinde tiplerin tesbitinin fayda saglıyacagı 
aşikârdır. Yoksa, şimdiye kadar yapılan iha
lelerde tatbik edilen tip proje neticelerimin ma
liyette Devlete ne kadar ağır külfetler tahmil 
ettiği ne Devleti ne de müteahhidi netice iti
bariyle memnun etmediği mükerrer tecrübeler
le görülmüştür. Bundan dolayı fıkranın bu şe
kilde tadili ilkeden umulan asıl iktisadilik sağ-
lıyac aktır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
PLÂN KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
şimdi okuyacağım metne Sayın Güven arkada
şımız iştirak ederlerse önergeye arz edeceğim 
haliyle katılacağımızı ifade ediyorum. 

«Eğitim yapılarının genellikle tip yapılar 
olması ve değişik kullanılış alanlarında benzer
likler bulunması birimde sağlanacak tasarruf
ların programların toplam maliyetinde büyük 
miktarlara varması imkânını vermektedir. Bu 
bakımdan, hizmetin görülmesini aksatmadan 
asgari standartlar ve her tip eğitim yapısı ve 
tip proje dışındaki eğitim yapıları farklı kul
lanılış alanları için geliştirilecek ve uygulana
caktır.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI SEYFİ Ö7/TÜRK (Es

kişehir) — Sayın "P-ışkamm, Plân Karma Ko
misyonu Başkanımızın ifade ettiği metin, plân 
bütünlüğünü bozmıyacağı için, tadil şekline ka
tılıyoruz. , 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
MUIIİDDİN GÜVEN (İstanbul) — İştirak 

ediyorum. 
BAŞKAN — Önerge sahibi de bu tadil şek

line iştirak ediyor. Önergeyi oylarınıza sunu-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, önerge Hükümete verilmiştir. 

8 nci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Eğitim sektörü), e. Eğitim yapıları 1 nci 

paragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. (S. 145) 

İstanbul 
Muhiddin Güven 

Tadil teklifi: (Eğitim konusundaki harca
maların önemli bir oranı inşaat yatırımlarına 
gitmektedir. Yapıların gerektiğinde her tip 
eğitim yapısı (ilk, orta, lise, v.s. gibi hazırla
nacak tiplerine göre yapılması birimlerde sağ
lanacak tasarrufların toplam maliyette büyük 
miktarlara varması imkânını vermektedir.) 

Gerekçe: 
1. (Tip) terimi umumi mânada her cins 

eğitim yapısına aidolmalıdır. Burada ilk, or
ta, lise, sanat enstitüleri ve diğer okul cinsle
ri kastedilmelidir. 

2. (Tip) terimi hususi mânada ise, her 
cins eğitim yapısını teşkil eden ünitelere yani 
sınıf, okuma salonu, atclye v.s. ye aidolmalı
dır. 

İnşaatın yapılacağı her mahallin ayrı bir 
araştırma icabettirdiği aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
eğitim yapılarının genellikle tip yapıları olma
sı ve değişik kullanış alanlarında benzerlik
ler bulunması, birimlerde sağlanacak tasarruf
ların toplam maliyette büyük miktarlara var
ması imkânı vermektedir, şeklinde Saym Gü
ven değiştirirlerse metinlerine aynen katıla
cağız. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile katılıyoruz. 
BAŞKAN — Aynı gerekçe ile katılıyorsu

nuz. Saym Güven. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — İştirak 

ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi değişikli
ğe katılıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, öner
ge Hükümete verilmiştir. 

— 79 — 
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9 acu önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

(Eğitim sektörü) kültür faaliyetleri, 3. uy
gulanacak politikalar kısmında, (a) fıkrasının 
!(Eski Türk yazarları) kelimeleriyle başlıyan 
paragrafında (sadeleştirilerek) kelimesinden 
sonra (asıllariyle beraber) ibaresinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. (S. 155) 

istanbul 
Mühiddin Güven 

G erekçe: 
(Esas, müellifin metnidir. Onun muhafaza 

edilmesi ve tanıtılması lâzımdır. Anlamak için, 
karşılığı bulunan kelime fihristinden daima is
tifade edilebilir. Şekspir sahnede bugünkü İn
gilizce ile oynanmamaktadır.) 

BAŞKAN —• Sayın komisyon. 
PLÂN KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
eski Türk yazarlarının eserlerinin muhafazası 
ve yeni nesillerin anlıyacağı gibi sadeleştiri
lerek basılması sağlanacaktır, şekline geldiği 
takdirde kabul ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) —• Tadil şekline katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
MUHtDDİN GÜVEN (İstanbul) — Katılı

yorum. 

BAŞKAN — önerge sahibi iştirak ediyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, önerge Hüküme
te verilmiştir. 

10 ucu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Eğitim sektörü), kültür faaliyetleri, 3 ncü 

uygulanacak politikalar kısmının (h) fıkrası
na birinci paragrafından sonra aşağıdaki ilâ
venin yapılmasını arz ve teklif ederim. (S. 156) 

İstanbul 
Mühiddin Güven 

İlâve teklifi: 
(Ayrıca tümüyle birlikte Türk müziğinin 

inkişafı için gerek resmî kuruluşlarda icabeden 
çalışmalara önem verilecek, imkân hazırlana
cak, gerekse gönüllü teşebbüsler desteklene
cektir. Bu suretle çağdaş Türk müziğinin orji-

nalitesini kaybetmeden gelişmesine hizmet edi
lecektir.) 

Gerekçe: 
(Maziden devreden klâsik Türk müziği eser

leriyle Türk halkının radyo ve diğer program
larda takibettiği Türk musikisine tümüyle bir
likte hizmet ve inkişafını temin etmek vazife
miz olmalıdır. Bu faaliyeti yalnız başına fer
dî çalışmalara bırakmak, hele seviyeyi düşü
ren örneklere göz yummak asla doğru değil
dir. Bugünün metodu içinde çalışmaları mües-
seseleştirmek ve değerli sanatkârları yetiştir
mek, vaktiyle yapılmış olan çalışmalardan isti
fade etmek lâzımgelmektedir. Bu suretle Türk 
toplumunun haklı isteğine cevap vermek im
kânı elde edilebilecektir.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN, (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bu çalışmalara paralel olarak kamu ve gönül
lü kuruluşların klâsik Türk ve Batı müziği ça
lışmaları da desteklenecektir, şeklindeki metni
mizi kabul ettikleri takdirde katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, okunan tadil şek
line katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
MÜHİDDİN GÜVEN (istanbul) — İştirak 

ediyorum. 
BAŞKAN — önerge sahibi, komisyonca tek

lif edilen tadil şekline iştirak ediyor. Bu şek
li oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir, önerge Hükümete 
verilmiştir. 

Onbirinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(Sosyal güvenlik, sağlık sektörü)nün, (d) 

sağlık programları bölümündeki (10) sağlık 
yapıları kısmı birinci paragrafının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
(S. 177) 

istanbul 
Mühiddin Güven 

Tadil teklifi: 
(Sağlık yapıları standartlarının tesbit edil

memiş olması her cins sağlık yapısında sağla
nabilecek önemli tasarruflara engel olmakta-

I dır.) 
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Gerekçe: 
Yapılara ait projelerin hazırlanması ve tat

bikatında karşı karşıya kalınan maliyet şi
kâyetleri tip proje hazırlanmamasından de
ğil, projeyi teşkil edecek ünite standartlarının 
araştırılmamış olmasındandır. Nitekim bu kıs
mın ikinci fıkrasında bunu teyidetmektedir. 
Bundan dolayı standartlara ehemmiyet verile
rek proje hazırlanması cihetine gidilmesi esas 
olmalıdır. 

BAŞKAN —• Sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynen katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güven, görüşecek misi
niz? 

MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
önerge Hükümete verilmiştir. 

12 nci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(1 nci inşaat sektörü), (a) ilkeler ve geliş

meler: (1) ilkeler kısmının (a) paragrafının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. (S. 427) 

İstanbul 
Mühiddin Güven 

Tadil teklifi: 
(a İkinci Plân dönemi, özellikle konut ve 

kamu idaresi binalarında maliyet düşüşü ve 
inşa sürelerinin kısıtlanması için standartlaş
maya gidilecektir. Bölgesel malzeme özellik
lerine ve iklim şartlarına göre yapı unsurları
nın ve buna göre hazırlanacak projelerin ik-
tisadiliği üzerinde durulacaktır.) 

Gerekçe: 

Hedef, yapılacak binalarda iktisadiliğin te
minidir. Yoksa tek tipe irca değildir. Böyle ol
duğuna iklim ve malzeme şartları göz önünde 
tutulduğuna, bu şartlar da yeni araştırmalar 
istediğine göre, projenin hazırlanmasında ikti
sadiliğin aranması esas olacaktır, 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
önergeyi, «İkinci Plân döneminde özellikle ko
nut ve kamu idaresi binalarında maliyet dü
şüşü ve sürelerinin kısaltılması için standart
laşmaya gidilecektir, bölgesel malzeme özellik
lerine ve iklim şartlarına yapı unsurlarının ve 
projelerinin iktisadiliği sağlanacak, gerekti
ğinde tip projeler yapılacaktır» şeklinde de
ğiştirdikleri takdirde aynen katılacağız. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, sayın arkadaşı
mın okuduğu şekle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — İştirak 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Değişik şekline önerge sahibi 

katılmaktadır, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiş ve Hükümete verilmiştir. 

13 ncü önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Bölüm V (diğer hizmetler sektörleri) bah
sinin (c) idare binaları ve genel idare bölü
mü, (4) tedbirler kısmında, (i, ii, iii,) fıkra
larındaki (projeler) kelimesinden evvelki (tip) 
kelimesi yerine (ekonomik) kelimesinin ikâme
sini arz ve teklif ederim. (S. 483) 

İstanbul 
Mühiddin Güven 

Gerekçe: 
Plânda seçilen hedef yapılacak binaların 

maliyetinde iktisadiliği mümkün hale getirmek
tir. Yoksa binaları tipleştirmek değildir. İktisa
diliği temin eden faktörler ise çeşitlidir. Ve 
bunun başında ihtiyaç programlarının iyi tes-
bit edilmesi, yerinin iyi seçilmesi, topoğrafik 
durumun tesbiti, temel sondajları, mahallî is
tikâmetlere, yola, imar durumlarına ve ünite 
ihtiyaç standartlarına, malzeme ve iklim şart
larına en uygun etütlü bir projenin hazırlan
ması gelir. Dolayısiyle aranılan iktisadiliği te
min eden bir projenin teminidir. Dolayısiyle 
(tip) yerine (ekonomik) kelimesinin ikâmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
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Sayın Güven arkadaşımızın önergesinde ba
his buyurdukları değişiklikleri plân anlayışı
na, tekniğine göre şöylece düzenledik, okuyo
rum. 

Tedbirler kısmının (1) bendi, 1 nci pragrafa: 
Bakanlıkların taşra teşkilâtı, Hükümet konak
ları içinde vazii'e görecek her kuruluş, ayrı 
bina yapımına gitmiyecektir. Bu amaçla ku
ruluşların ihtiyaçlarına göre tip veya ekono
mik standart projeler hazırlanacaktır. 

(ti) bendi- İl Hükümet konakları için bü
yüklüğüne göre tip veya ekonomik standartlı 
projeler tesbit edilclektir. 

(İÜ) bendi: İl ve ağır ceza teşkilâtı olan il
çelerdeki adliye sarayları için tip veya ekono
mik standartlı projeler tesbit edilecektir. Arz 
ettiğim şekliyle Sayın Güven arkadaşımız ka
tlıyorlarsa iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, tadil edilen met
ne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cfüven. 
MUHİLDİN GÜVEN (İstanbul) — İştirak 

ediyorum efendim. 

BAŞKAN —• Önerge sahibi iştirak ediyor. 
önergeyi tadil şekli ile oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiş ve 
Hükümete veril mistir. 

14 ncü önergeyi okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma Plânı tasarısının 128 nci sayfa

sında eğitimin ilkeleri bölümündeki (A) fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Fahri Uğrasızoğlu 
Uşak Milletvekili 

Değişik (A) fıkrası: 
a) Eğitimin gayesi; vatandaşlara çevrele

rini tanıma, şuurlu davranma, toplum yapısı 
değişmelerine uyabilme, kazanılan bilgi ve ma
haretlerle kendisinin ve çevresinin refah ve 
mutluluğunu, moral değerlerini artırmak ka
biliyetini veren sosyal bir hizmet sağlanması
dır. Eğitim yolu ile vatandaşlara toplum için
de ve çalışma alanlarında gerekli bilgi, alış
kanlık ve kabiliyetler verilecek, bu eğitim eği
tim kademelerinin çalışma hayatı ile ilişkisi 
sağlanacaktır. Demokratik hukuk devleti ve 

Anayasa anlayışı içinde vatandaşların, ilim, 
fen ve teknik alanda, devamlı değişen bir dün
ya için hazırlanması gerçekleştirilecektir. 

Gerekçe: 
Eğitim yolu ile kazanılan bilgi ve maharet

lerin yalnız çevreyi tanıma imkânı sağlaması 
tek taraflı bir hizmet olur bilgi ve maharetin 
önemli rolü, ferdin ve onun içinde bulunduğu 
çevrenin refah ve mutluluğunu artşırıcı yön
de olmasıdır. Kalkınma hamleleri' içinde olan 
bir memlekette bunun anlamı büyüktür. Onun 
için metne eğitimin, vatandaşın ve çevresinin 
refah ve mutluluğunu sağlama fonksiyonu da 
ilâve edilmiştir. 

Keza «Değişen dünya» teriminin türlü şe
killerde yorumlanmaması ve eğitimde hukuk 
devleti ve Anayasa anlayışının daima hâkim 
olması ve vatandaşa benimsetilmesi maksadiy-
le bu değişiklik zaruri görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımızın önergesinin 
1 nci cümlesi; «eğitimin gayesi vatandaşlara 
çevrelerini tanıtma, şuurlu davranma, toplum 
yapısı değinmelerine uyabilme, kazanılan bil
gi ve maharetlerle kendisini ve çevresinin re
fah ve mutluluğunu, moral değerlerini artır
ma kaabiliyetini veren sosyal bir hizmet sağla
masıdır» şeklindeki 1 nci cümlesine aynen 
katılıyoruz. 

Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımızın ikinci ve 
üçüncü cümleleriyle eğitimin gayesinin hukuk 
Devleti ve Anayasa anlayışı kavramları içerisi
ne alınması arzu edilmektedir. Esasen Sayın 
Uğrasızoğlu arkadaşımız da gayet iyi bilecek
lerdir ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız 
Hukuk Devletine, Anayasa anlayışına, strate
jide ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın her 
sayfasında çok geniş olarak yer verdiği cihet
le 2. ve 3 ncü cümlelerine iştirak etmiyoruz. 
1 nci cümleye aynen katılıyoruz, Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Biz de aynı -şekilde sayın arkadaşı
nım gösterdiğiı gerekçe ile 2. vo 3 ncu cümleye 
iştirak etmiyoruz. 1 nci cümleye iştirak ediyo
ruz. 
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BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu? 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Kabul 

ediyorum. 
BAŞKAN — Yani, önergenizi yalnız birin

ci cümleye inhisar ettiriyorsunuz. Bu şekilde, 
yeni önergenin yalnız birinci cümlesini oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. Önerge Hükümete veril
miştir. 

15 nci önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Plân tasarısının 129 ncu sayfasındaki (i) fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

Değişik Fıkra : 
i. Eğitimden beklenen genel ve özel fay

daların sağlanması amacıyla, bütün eğitim ka
demelerinde öğretim programları, eğitimde iş 
ilkesini (gerçekleştirecek yönde ve yeterli bir be
den ve sanat eğitimi programı ile desteklenerek 
düzenlenecektir. 

Gerekçe : 
Eğitimden genel ve özel faydaların sağlan

ması için iş ilkesinin gerçekleştirilmesi ve ye
terli bir beden eğitimi programı ile desteklen
mesi kâfi değildir. 

Vatandaşın müzik ve resim gibi güzel sa
natlarla ilgili bir eğitim programına da ihtiya
cı vardır. Sanat tarafı zayıf olan bir eğitim 
noksan eğitim olur. Bu itibarla metne bir sanat 
kelimesi de ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — isaym komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynen katılıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet 
DEVLET BAKANI ıSEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Görüşecek misiniz Sayın Uğra

sızoğlu? 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Hayır. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Önerge Hükümete verilmiştir. 16 ncı öner
geyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plân tasarısının 129 ncu sayfasındaki (K) 
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fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz teklif ederim. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

Değişik fıkra : 
K. Eğitim yapılanında gerekli tasarrufları 

sağlamak maksadiyle tip yapılara önem verile
cek, hizmetin görülmesini aksatmadan her tip 
eğitim yapısı için asgari standartlar geliştirile
cek ve uygulanacaktır. Eğitim yapısı ile il
gili kuruluşların, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlanması imkânları araştırılacaktır. Okul 
yaptırılan müteşebbis dernekler teşvik edilecek
tir.. 

Gerekçe : 
Metni daha kolay anlaşılır bir hale getirmek 

üzere, 1. cümlenin kuruluşu değiştirilmiştir. 
Bugünkü tatbikat göstermektedir ki, okul 

inşaatlarının Bayındırlık Bakanlığınca yürü
tülmesi işlerin aksamasına, gecikmesine ve da
ha masraflı olmasına yol açmaktadır.. 

Bu bakımdan, yapı ' işlerinin asıl sahibine 
bakılması imkânlarının araştırılması, hizmetin 
icaplarına daha uygun olacaktır. 

Okul yaptıran müteşebbis dernekler, aynı 
tip okulu, idareden 2 - 3 'defa ucuza mal etmek 
te ve bu yoldan halkın plân uygulanmasına ka
tılması kolayca sağlanabilecektir. 

Bu sebeple ilk ve orta dereceli okul yaptır
ma müteşebbis derneklerin daha da teşvik edil
mesine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
ıSaym Uğrasızolu arkadaşımızın önergesinde üç 
husus belirtilmektedir. Birincisi; eğitim sektö
ründeki tip yapılara önem verilmesi; 

İkincisi; eğitimle ilgili inşaatların bir tek 
'durumda Millî Eğitim Bakanlığında birleştiril
mesi ; 

Üçüncüsü ise, okul yaptıran müteşebbis der
neklerin teşviki. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilgili 
bölümlerinin incelenmesi açık olarak göstere
cektir ki, eğitim sektöründe tip yapılara önem 
verilmiştir. Ve bu husus plânın metninde ay
nen yer almıştır. 

Eğitimle ilgili inşaatları yürüten kurum-
larm Millî Eğitim Bakanlığına bğlanması ise, 
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bütün kamu yapılarının tek bir mütehassıs ba
kanlık tarafından yürütülmesi ilkesine aykı
rı 'bulunmaktadır. Yapıların tek elden yürütül
mesi, birinci plânda da öncelik verilen bir il
kedir ve bu ilkenin değiştiraılm'csi düşünülme
mektedir. 'Bu bakıimdan ^neııgeyc katılmıyo
ruz. 

Ayrıca, müteşebbis derneklerin teşviki ko
nusu, plânda çok geniş olarak yer almış bu
lunmaktadır. Halk katılmasının teşviki olarak 
ifile alınmıştır. Bu, belki de bu kelime değişik
likleri sebebiyle plân diline uygunluğu yönün
den bir çelişiklik görülmüştür. İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımız Sayın Başkanım, okul 
yaptıran müteşebbis derneklerin teşviki konu
sunu çıok açık ve seçik olarak ele almış bulun
maktadır. Bu itibarla Sayın Uğrasızoğılu arka
daşımızın önergesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) —• Sayın Başkan, aynı gerekçe ile 
'önergeye katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Plân Karma Ko
misyonunun mütalâalarını takdirle karşılarım. 
Ancak , okul yapılarının, eğitim yapılarının Ba
yındırlık Bakanlığında bulunması, arsa temini, 
diğer birtakım tesislerin Millî Eğitim Bakanlı
ğı nca yapılmış olması, bu eğitimdeki yapı iş
lerinin iki farklı elde idare edilmesine sebebol-
maktadır. Asıl işin sahibi Millî Eğitim Bakan
lığıdır. Fakat 'tatbikat açık olarak göstermek
tedir ki, eğitim yapıları programlarının uygu
lanmasında devamlı şekilde gecikmeler olmak
tadır. Aynı zamanda hizmetin aksamasına yol 
açmaktadır. 

Bundan başka, asıl önemli bir unsur da 
eğitim yapılarının çok daha pahalıya mal ol
masıdır. Binaenaleyh, bu sakıncaları bertaraf 
etmek üzere kendine mahsus feellik ara eden 
eğitim yapılarının ihtiyaca göre zamanında 
tadillerini de gerekli kılmak üzere bu inşaat 
işlerinin Millî Eğitim. Bakanlığı bünyesi içeri
sinde ve yalnız bu okulların özelliklerine göre 
bir elden yürütülmesinde zaruret vardır. Ama, 
yüksek komisyon her türlü yapıların bir el
den yürütülmesi ilkesinin buna engel olduğunu 
ileri sürmektedir. Bendenizin kanaatine göre, 

bu ilkeye tabiî hürmet ederim, ancak, okul ya
pılarının, eğitimle ilgili her türlü yapıların 
kendilerine mahsus olan ezelliği göz önüne alı
narak, ieabederso komisyon bu ilke üzerinde 
de küçük bir tadilât yapabilir, teknik bir me
seledir. Sıkıntılarını bilen, yaşı yan bir insan 
olarak arz ediyorum, onun için zaten kesin bir 
ifade de kullanılmamıştır. «İkinci Beş Yıllık 
Plân devresinde ancak, bu yapıların Millî Eği
tim Bakanlığına devri imkânları araştıralacak-
tır» şeklinde yumuşak bir ifade ile katkıda bu
lunulmak istenmiştir. 

Komisyon, müteşebbis dernekler hakkında
ki mütalâasına da müsaadeleriyle iştirak ede
miyorum. Eğitim sektöründe, müteşebbis der
neklerin, özellikle okul yaptıran müteşebbis 
derneklerin teşvik edileceğine dair bir cümle
ye raslıyamadım. Halbuki bu, ucuz okul temin 
etmek ve halkın kalkınmaya İştirakini yürek
ten sağlamak maksadiylc son derece lüzumlu 
ve faydaları sabit olmuş olan bir husustur. 
Okul yaptıran müteşebbis dernekler kendi 
okullarına sahip çıkmaktadır. Okul yaptıran 
müteşebbis dernekler bütün imkânlariyle daha 
çok katkı temin edilmekte ve yaptıkları eser
leri daha iyi korumasını bilmektedirler. 

Bundan başka hesaplar meydandadır. Okul 
yaptıran müteşebbis dernekler, idarenin yap
tırdığı okullardan daima ilci veya üç misli daha 
ucuza okul temin etmektedirler. Bu, şüphesiz 
bütçe için de önemli bir husustur ve ihmal edilme

mesi gerekir. Binaenaleyh, yüksek komisyon lütfe
der, hiç olmazsa «okul yaptırcak müteşebbis 
dernekler teşvik edilecektir.:» ibaresini kabul 
buyururlarsa, bir hizmet lütfetmiş olurlar ve 
'hakikaten eğitimde 'bundan geniş çapta fay
dalanır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul otmiycnler... Kabul edil
memiştir. 

17 nci önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Plân tasarısının 129 ncu sayfasındaki (j) 
'fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ara 
ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Değişik fıkra: 
j) Bütün eğittim kuramları ile genel eği

tim veren teşkilâtın Millî Eğitim Bakanlığı 
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içinde toplanması esastır. Millî Savunma, em- I 
niyet, ulaştırma ve sağlıkla ilgili eğitim ku
rumları dışında başlangıçta tarım, orman ve I 
veteriner eğitimi kurumları drşarda bırakıl a- I 
tfftk, farklı kuruluşlara bağlı bütün eğitim ku- I 
vanalarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlan
ma»! tamamlanacaktır. Başlangıçta dışarda bı- I 
r&kilan okulların da söz konusu bakanlık içine I 
«Anması imkânları araştırılacaktır. Eğitim he
deflerinin aynı yönde gerçekleştirilmesi, aynı I 
kadamedeki okullar arasında öğretim seviyesi
nin dİteerilenmıeısi maksadiyle. milli savunma ve 
emniyet hariç, kendi kuruluşlarına bağlı ka
lan «kulların genel, kültürel ilişki ders prog- I 
ramıları Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
cak, bu derslerle ilgili uygulamalar da aynı 
bakanlıkça izlenecektir. 

gerekçe j 

Bugünkü hizmet çeşidi ve genişliği bakı
mından Millî Eğitim Bakanlığı çok ağır bir I 
yükün altındadır. Bu yükü daha da artırmak I 
doğru değildir. Aynı zamanda sağlık ve ta- I 
rım hizmetleri sıon derece teknik hiz
metlerdir. Bu okulları Millî Eğitimde birleştir- I 
.mekten maksat, eğitim hedeflerinin aynı yön- I 
de gerçekleştirilmesi ve programlarda eşitlik I 
ıtemirii ise, program yapma görevlerini Millî 
Eğitime vermek ve uygulamalarını da aynı 
(bakanlıkça izlemek suretiyle daha iyi bir sonuç 
alınabilir. I 

Halk eğitimi gibi, genel eğitim veren kuru-
iu§i»rın diğer bakanlıklar eli ile yürütülmesi- I 
srin sakm'oaları meydana çıkmıştır. Randıman I 
•alınamamaktadır. I 

Bu 'hizmet Millî Eğitim Bakanlığına dev-
redihnelidirj 

ıBAŞKAH — Sayın Komisyon. 

PLÂK KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
t S M E Î SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Millî Eğdtim Bakanlığının yükünün ağır olduğu 
re bu yükü daha da artırmanın doğru olmıyaca-
gı gerekçede de ifade edilmektedir. Ancak, millî 
Eğitim Bakanlığı, Türk eğitiminin yükünü taşı
ması gereken bir Bakanlıktır. Bu yükü okullarla 
|aşıj»kmak mümkün değildir. Millî Eğitim Ba-
.icft&lîğj şüphesiz yükün tümü için organize ola-
eak *$ bu hale getirilecektir. 

#j$ ym&m, «ağlık hizmeti gibi, teknik bir eği- | 

- 8 5 

timin, millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütü-
lemiyeceğini söylemek mümkün değildir. Müte
hassıs kurum' olarak gerek sağlık eğitiminin Millî 
Eğitimin gereklerine ve eğitimin teknik icapları
na uygun olarak yapılmasını, gerekse, bu eğiti
min sağlık kurumları içinde staj yapılmasını sağ-
lıyabilme durumunda olacaktır. Aksi halde bir 
Millî Eğitim anlayışından uzaklaşılır ve kültür
lü vatandaş yerine sadece sınırlı ihtisaslarda ye
tişen insanları ancak yetiştirmiş olabiliriz. Bu, 
Türkiye'min geleceği için de, Türkiye'nin gerek
leri için de doğru olmıyan bir anlayış olur. Bu 
itibarla, Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımızın öner
gesin© katılmıyor, Plânın bütünlüğünü bozacak 
nitelikte olduğunu görüyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, aynı gerekçe ile plâ
nın bütünlüğünü bozacağı için biz de katılmıyo
ruz. Çünkü, plânın tesbit ettiği Millî Eğitimin 
bütünlüğü, vahdeti prensibine tamamen aykırı 
bir gerekçe ve muhteva taşımaktadır. Reddini is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, eğitimin bütünlüğünü şüphe
miz ki, bendeniz de ciddiyetle arzu eden bir arka
daşınızım. Yalnız memleketimizin gerçeklerini ve 
imkânlarını daima göz Önünde bulundurmamız 
gerekir. Aksi takdirde, bu gerçeklerin dışında 
hareket edecek olursak millî eğitimin bütünlüğü 
sağlanmaz, bilâkis daha çok zedelenir. Nitekim, 
bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakan
lığı bünyesi içinde toplanması öngörülüyor da ge
nel eğitim veren teşkilâtın başka bir bakanlıkta 
hizmet görmesi, başka bir bakanlığa bağlı olma
sı da uygun mütalâa ediliyor. Bendenize göre, 
bu iki husus tamamen çelişme halindedir. Bü
tün eğitim kurumlarını şayet Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlıyacaksak, eğitim veren, genel eği
tim veren, bütün teşkilâtın da bu bakanlığın em
rinde bulunması kadar normal bir husus olamaz. 
Binaenaleyh, zaten tecrübeler göstermiştir ki, 
halk eğitimi teşkilâtı bugün iki başlı bir kuru
luş halinde bulunduğu için müessir bir hizmet 
ifa edememektedir, randıman yoktur. Yapılan 
masraflar, hesaplarımıza, müşahadelerimize ve 
tetkiklerimize göre, boşa gitmektedir. Binaena
leyh, bu husus yani, genel eğitim veren böyle 
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,bir kurumun Köy İşleri Bakanlığında bağlı kal- I 
ması, ona eleman yetiştiren, öğretmen yetiştiren, 
filim işleriyle uğraşan, projeksiyon işleriyle uğ
raşan, radyo eğitimi ile uğraşan diğer teşkilâtın 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olması tam bir 
çelişme halindedir. Bendeniz bu hususu uygun 
mütalâa etmiyorum. I 

İkincisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışma 
tarzı ve elde edilen randıman yıllardan beri Yük
sek Heyetinizin şikâyetini mucibolmaktadır ve 
,bu haklı bir husustur. Hakikaten eğitime yeni 
Jbir yön vermek zamanı gelmiştir. Bugünkü teş
kilâtı ile, bugünkü kadrosu ile ve bugünkü çalış
maları ile zaten hizmetler gerektiği şekilde ifade 
edilmemektedir. Binaenaleyh, biz son drece tek
nik olan meselâ, ulaştırma ile ilgili okulları,. sağ
lık ile ilgili okulları, veterinerle ilgili, tarımla I 
ilgili, maliye ile ilgili bütün teknik okulları ihti
va eden okulları ve programlarını Millî Eğitim 
Bakanlığına toplıyacak olursak bundan ancak I 
bir fayda sağlanabilir. Bu da belki eğitimin ga- I 
yesine ulaşıp ulaşamadığımızı kontrol imkânla
rını verir. Halbuki, bendemiz diyorum ki, bütün I 
bu okullarım eğitim hedefleri bir elden yani, 
Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilip bu okul- I 
lar'a telbliğ edildiği takdirde ve bunların gerçek
leşme ve değerlendirme işleri de yine Millî Eği- I 
tim Bakanlığınca kontrol ve takibedildiği takdir- I 
de birlik ve bütünlük daha iyi sağlanabilir. Millî I 
Eğitim Bakanlığının bu okullar kendisine devre- I 
dildiği takdirde, gelişen hizmetlere ve modern I 
âmme hizmetleri icâplarına göre bu okulları ge- I 
liştîrmeisi, bunlara yön verilmesi mümkün değil- I 
dir. Bendeniz bir eğitimci olarak buna inanamı- I 
yorum ve bu fikre katılamıyorum. Binaenaleyh, I 
ilk anda Sayın Komisyonun da kabul ettiği şe
kilde millî savunma, emniyet, ulaştırma ve sağ- I 
lık ile İlgili eğitim kurumları bir defa Millî Eği- I 
tim Bakanlığına bağlı olmamalıdır. Başlangıçta I 
plânın öngördüğü şekilde tarım, orman, veteri- I 
ner eğitimi kurumları dışında kalan diğer bâzı 
meslek okullarının dışarıda bırakılması, başlan
gıçta... I 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu; vaktiniz 
doldu efendim, lütfen bağlayın. I 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım: Ve bunların da bi-
lâıhara Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması im
kânlarının araştırılması şeklinde bir ifade bul- I 
ramı daha realist bir görüş olacaktır. I 
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Teşekkür ederim. . ;• •) 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bir hususu ifade etmekliğime müsaadenizi rica 
edeceğim. Sayın Uğrasızoğlu'nun bu metni için
de yak idi. Bu (görüşmelerinden sonra Halk Eğitim 
Genel Müdürlüğünün Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlanması hususu ile yetineceklerse bu Halk 
Eğitimi Genel Müdürlüğünün Millî Eğitim Ba
kanlığına bağlanması hususunu kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi sadece bu 
hususa inhisar ettirirseniz Komisyon katılıyor. ., 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — İnhisar 
ettiriyorum efendim. 

PLÂN KARMA KOMtSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yani Halk Eğiti
mi Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlanacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Hükümet de Komisyonun ge
rekçesine katılıyor. Bu tadil şekliyle önergeyi 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir, önerge Hükümete 
verilmiştir. 

18 nci önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Plân tasarısının 133 neü sayfasında (c) fık
rasında gösterilen bölge okulu ile ilgili metnin 
sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu' 

(Eklenecek cümle :• 
Çok gayeli olan yatılı bölge okullarının fonk

siyonlarını yapabilmeleri için, Millî Eğîtitn; Ba
kanlığının yönetiminde, gerekli tedbirleri almak 
üzere, Bakanlıklararası çalışmalar yapılacak; ay
rıca, bu okulların özelliğine göre her türlü per
soneli yetiştirmek üzere Bakanlıkça tedbirler alı
nacaktır. -

Gerekçe: 
Yatılı bölge okulları son derece pahalı ve çok 

gayeli olan okullardır. Plânda zikredilen hizmet
lerin tam olarak yerine getirilmesi, Millî Eğitim 
Bakanlığının imkân ve yetkilerini aşmaktadır. 
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Bakanlıklararası işbirliğine şiddetle ihtiyaç var
dır. Okullara yapılan büyük masraflar heba ol
maktadır. Acilen bakanlıklararası tedbirlere ih
tiyaç vardır. 

Ayrıca bu çok gayeli okullar, özel surette ye
tiştirilmiş idareci, öğretici ve teftiş personeline 
ihtiyaç göstermektedir. Değişiklik bu maksatları 
temin için yapılmıştır. 

•BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu 
efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
önerge sahibi arkadaşımızın da gayet iyi bile
cekleri gibi, yatılı bölge okullarının amaç
ları plânda açıkça belirtilmiştir. İkinci Beş 
Yıllık Plânımız, ikinci Plân dönemi sonunda 
okula gidemiyen çocuğumuzun kalmıyacağmı 
öngörmektedir. Okulsuz, okul yapılın ıyacak 
kadar küçük birimlerde yaşıyan vatandaş
larımızın çocuklarının okumalarını sağlamak 
amacı ile yatılı bölge okulları kurulacaktır. 
İkinci plân döneminde bu okulların ortaokul 
kısımlarının da açılması her ne kadar öngö
rülmüş ise de Sayın Uğrasızoğlu arkadaşımı
zın çok gayeli olan yatılı bölge okulları, 
yani, yatılı bölge okullarının başına «çok ga
yeli» koymak suretiyle herhangi bir çelişik
liğe meydan verilmesini tahmin ederiz Saym 
Uğrasızoğlu'da istemiyeçekler, lehinde olmı-
yacaklardır. ö te yandan, bu okullar ilk ve 
ortaokul statüsü durumunda olduğundan, bun
ların her türlü personel ihtiyacı için ayrıca 
bir yetiştirmeye ihtiyacı olmayıp ortaokul ve 
ilkokul statüsünde bulunan yetiştirme kurum
larından bu okullarda öğretmenlik alan kim
selerin yetişmeleri de "gayet tabiîdir ve 
normaldir. Yani, bunları her türlü personel 
ihtiyacı için özel bir eğitime veya plânla
maya lüzum yoktur. Aysa, yeni bir tip okul 
da eğitim yönünden mahzurludur. Bu sebep
lerle önergeye katılmadığımızı, reddedilmesi 
gerektiğini arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOCrLU (Zonguldak) Aynı gerekçe ile katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN •— Sayın Uğrasızoğklu, buyurun. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh

terem arkadaşlarım, yatılı bölge okullarının 

tamamen kendilerine mahsus bir özelliği 
vardır. Hem bu kuruluş gayeleri bakımın
dan özel birtakım müesseselerdir; hem kendi
lerine verilmiş olan hizmetler bakımından 
birtakım özellikler arz etmektedir. Çok ga
yeli dememin sebebi şuna dayanmaktadır : Bu 
okullar bulundukları çevrede Türkçe bilmi-
yen vatandaşlarımıza Türk dilini öğretecek
lerdir. Bu okullar, asıl ilkokulların fonksi
yonları dışında arz ediyorum, çevrelerinde bir 
eğitim merkezi vazifesini göreceklerdir. 
çevre itibariyle. Bu okularda el sanat 
vo maharetlerine mütaallik birtakım hiz
metler ifa edilecektir. Aynı zamanda bu 
okullar, çevrelerinin her türlü ihtiyaçlarını 
tetkik ve buna göre birtakım köy çocuklarını 
geliştirici ve yetiştirici hizmetler ifa ede
ceklerdir. Şüphesiz buna ilkokulun normal eği
tim, öğretim programlarını da ilâve edecek olur
sanız yatılı bölge okullarının çeşitli gayeli bir
takım okullar olduğu meydana çıkar. Binaen
aleyh; bu okullarla hedeflere ulaşabilmek için 
Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Turizm Ba
kanlığı gibi bakanlıkların işbirliği yapmasını ge
rektiren çok zaruri sebepler vardır. Ben bunu 
çok yakından tanıyan bir arkadaşınız sıfatı ile 
bu durumu arz etmeyi lüzumlu ve faydalı 'gör
düm. Binaenaleyh, Millî Eğitim Bakanlığı yal
nız başına bu okullara bir yön verememektedir. 
Bu 'gayelerinin gerçekleşmesi istikametinde 
bunları hedeflerine götürememektedir. Binaen
aleyh, bakanlıklararası bir işbirliği sağlanma
sında hiçbir sakınca yoktur, Bilâkis yol göste
rici, faydalı bir husustur. Aynı zamanda bura
daki personel bu hedeflere göre yetiştirilmeli
dir demiyorum, buradaki personeli özelliğine 
göre yetiştirmek üzere tedbirler alınmalıdır di
yorum. Bunlar kurslar olabilir, seminerler ola
bilir. Çünkü buradan yetişen personelin hem 
malî mevzuatı çok iyi bilmesi lâzım, hem örgün 
eğitim, hem yaygın eğitimi çok iyi bilmesi ve 
bütün bunların hususiyetlerine vâkıf olması lâ
zımdır. Binaenaleyh, ayrı bir personel yetişti
rilmesini kasdetmiyorum, burada görevli her 
türlü personel için yetiştirici, geliştirici birta
kım tedbirler alınmasını lüzumlu görüyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon ve Hükü
metin katılmadığı Sayın Faıhri Uğrasızoğlu'-
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nun önergesini oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

19 ncu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısın

dan, bölüm VIII, «Sağlık hizmetleri ile ilgili uy
gulanacak politika» başlıklı bölümün a) organi
zasyon (1) kısmının plân metninden çıkarılma
sını ve yerine aşağıda açıkladığımız metnin ko
nulmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Ankara 
Kaya özdemir Hasan Türkay 

İzmir İstanbul 
Enver Turgut Mustafa Ertuğrul 

Çıkartılacak metnin yerine konulacak metin 
Tek bir sağlık sigortası tatbikatına geçişi ko

laylaştırmak amaciyle ve bu tatbikata geçince
ye kadar kaanu sektörüne ait sağlık tesislerinde 
(Millî Savunma Bakanlığı özel tesisleri hariç) iyi 

hir koordinasyon sağlanacaktır. 

Bu tesislerin kuruluş yerleri, yeni kapasite 
ilâveleri yapı, malzeme ve bakım standartları, 
personel kadro ve ücretleri, tesislerin ahenkli bir 
tarzda kullanılması için takibedileeek genci po
litika Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
teshit edilecektir. 

Bu politika uygulanmasında bu tesislerden 
ihalen istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle dik
kate alınacaktır. 

Bu suretle kamu sektörü sağlık tesisleri kapa
sitesinden tam bir şekilde yararlanılması sağla
nacaktır. 

GEREKÇE : 
İktisaden geri kalmış bir toplumun1 süratle 

(kalkınabilmesi, o toplumu meydana getiren fert
lerin ruh ve beden sağlığı içerisinde yalaması 
ile mümkündür. Zira, iktisadi kalkınmanın en 
esaslı unsurlarından birisi olan insan gücü an
cak ruh ve beden sağlığıyla teçhiz edildiği tak
dirde kalkınmanın verimliliğinden bahsedilebi
lir. Bu nedenlerle İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında da Sosyal Güvenlik sorununa geniş 
ölçüde yer verilmiş ve ikalkınlmaımızın sağlık 
seviyesinin yükseltilmesi, sağlık standartlarının 
belirli bir seviyeye ulaştırılması, sağlık persone
linin yurt üzerinde dengeli bir ölçüde dağıtıl-
(ması 'başlıca hedef olarak ele (alınmıştır. 

1. Yeni Anayasamızın 49 ncu maddesi ge
reğince Devlet, yurttaşların sağlıklarının ko
runun ası ve tıbbi bakımdan tedavilerinin sağ-
laıınuası için gerekli tedbirleri almakta ıgörevli 
kılınmıştır. Bu durum her Türk yurttaşının, 
Devlete karşı olan vergi ödeme .görevini yerine 
getirmesinin, daha açık bir değişle sağlık hiz-
ımetlerinin görülmesi için verekli olan masrafla
ra, kazancı ölçüsünde katkıda bulunimasınm 
tabiî bir neticesi saymak gerekir. 

Halen yurdumuzda sağlık hizmetlerinin gö
rülmesinde Devlete yardımı olan bir diğer te
şekkül de Sosyal Sigortalar Kurumu hastanele
ridir. Devletin yurttaşlara karşı olan tıbbi 
bakım ve tedavilerinin sağlanmasından fayda
lanmak, yurttaış olarak işçilerin en tabiî hak
kıdır. Zira işçiler, ödedikleri vergilerle, Devle
tin hu görevini yerine getirmesine yardımcı 
olmaktadırlar. Fakat ilktisaden az gelişmiş 
olan yurdumuzda sosyal güvenliğin sağlanması 
için gerekli olan himaye ve yardımların yeter
sizliği işçileri, .kendileri ve ailelerinin tıbbi ba
kımdan korunması tedbirlerini aratmaya sevk 
etmiş ve Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri 
hu nedenlerle 'kurulmuştur. Devlete ödedikleri 
vergiye ilâveten maaşlarının %8 e yakın ikramını 
prim olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna veren 
işçiler hastanelerin gerçek sahipleri olup, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tesislerde 
ımaddi yönden hiçhir katlkısı bulunımaınnaktadır. 
Bu kuruluşlar sayesindedir ki, Devlet, sayıları 
imi İyonları hulan işçi ve işçi ailelerine bakmak 
külfetinden kurtulmakta, işçilerden aldığı ver
gilerin sağlık hizmetlerine düşen kısımını da 
işçiler dışındaki yurttaşlar için kull anmaktadır. 
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, işçiler 
ham Devlete vergi, hem de Sosyal Sigortalar 
Kuruımuna prim ödiyerek, tıbbi bakımlarını 
sağlamaktadırlar. 

2. Hal böyle iken kaımu sektörüne ait sağ
lık tesislerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına devri ve bu tesislerin tek elden yürütül
mesi İkinci Beş Yıllık Plânda yer almış hulun-
ırnaktadır. Yüce Heyetinize arz edilen teklif i-
ımizin sebebi ise 'büyük karışıklıklara meydan 
verecek bu durumun izalesini t cimin içindir. 

Zira plânda öngörülen devir işleımi 'hastane
lerin mülkiyetinin naklini gerektirmektedir, 
Sosyal Sigortalar hastanelerinin mülkiyeti yu* 
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fcarda açıklandığı üzere taımamen işçilerin uh
desindedir. Mülkiyetin naklinde takibedilecdk 
usul ise Anayasamızın 38 ve 39 nıcu ımaddel'e-
rinde gösterilmiştir. Kamulaştırma ve Devlet
leştirme başlığını taşıyan bu iki ımadde gereğin
ce özel 'mülkiyette bulunan taşınmaz mallar an-
oaık kaımu "yararının gerektirdiği hallerde ve 
bedeli ödenmek şartiyle devredilebilirler. 
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ni tesislerin kurulmasıdır. Bu meyanda ha
len mevcut olan bütün sağlık tesislerinin 
rantabl bir şekilde çalıştırılması ve sağlık hiz
metlerinin daha verimli hale getirilmesine ça
lışılacaktır. 

Bu .gayeye ulaşmak için öncelikle yapılması 
gereken husus memleket ihtiyaçlarına cevap ve
ren bir sağlık politikasının Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı tarafından tespitidir, tes-
bit edilecek umumi politika gereğince bütün 
tedavi kurumlarının personel ve malzeme kad
rosu, ücret, çalışma standartları ve hastane 
idaresi ile ilgili genel ilkeler bütün sağlık ku
rumlarında tutarlı kılınmalıdır. Aslolan sağ
lık politikasının vahdet içerisinde halli olup, 
daha çok sayıda vatandaşın hastanelerden is
tifadesi idari tedbir ve usullerle olmalıdır. Ay
rıca hastaneler arasında koordinasyonun sağ
lanmasından da büyük faydalar mevcuttur. 
Bu sebeplerle Sigorta hastanelerinin Sağlık 
Bakanlığına devri ile yukarda izah olunan ana-
gayeye ulaşmak mümkün değildir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tes-
bit edilen umumi sağlık politikasını yürütmek 
de en tabii hak ve vazifesi iktizasındandır. 

Bugünkü tatbikatta ücretini ödiyen yurtta
şın sigorta hastanelerinden faydalanmalarını 
engelliyen bir durum mevcut değildir. Türkiye 
de Sosyal Sigortadan mahrum olan kitle tarım 
işçileri olup, Tarım İş Kanununun çıkması ha
linde bu kesimde çalışan işçiler de kendiliğin
den .sigorta kapsamına girecek ve sosyal güven
lik yönünden meseleler ıbüyük çapta halledil
miş olacaktır. Bu sebeplerle halen mevcut has
tanelerin daha iyi işleyebilmesi, genel idare 
esaslarını ihtiva eden bir sağlık politikasının 
tesbit ve tatbiki ile mümkün olabilecektir. 

BAŞKAN — iSaym İncesulu, sizin de aynı 
mahiyette önerigesinz var. Bunun diğer önerge 
ile tevhidini mi istiyorsunuz? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş-
kanım, müsaade .ederseniz usul hakkında maru
zatta 'bulunacağım. 

(BAŞKAN — Ne usulü efendim? Bir kere 
izah edin de. 

HİMİ İNCESULU (Çorum) — Efendim, 
bizim arz ettiğimiz konuda olduğu gibi (benzeri 
mahiyette önergelerin olduğunu tahmin etmek-

Görülmektedir ki, Anayasamıza göre mül- I 
kiytetin naklinde esas kamu yararı olup, Sosyal 
Sigortalar hastanelerinin da bir kamu hizmeti 
gördüğü düşünülecek olursa ilk şartın tahak
kuk edamiyeceği kolayca görülebilir. Bahse 'ko
nu hastanelerin bedeli ödemeden devri ise ger
çek ımânada bir gasp olup, hukuk Devleti anla
yışı ile bağdaşamaz. Bir an için tesislerin ımül-
ikiyet hakkının Sosyal Sigortalar Kurumundan 
alınımıyarak sadece, bu tesisler üzerindeki tasar
ruf hakkına el konulacağı düşünülse dahi, 

**• mâlikin bütün haklarının rızası hilâfına elin
den alınıp çıplak mülkiyetinin kendisine bıra
kılması o hakkın ihlâli sebebi ile müdahalenin 
men'i neticesini tevlit eder. 

Görüleceği üzere plânda öngörülen devir 
işlemi mülkiyet hakkının yok edilmesi neticesi
ni doğurmaktadır. 

3. Kanunun sosyalizasyon açısından tetki
kine gelince : 

Sosyalizasyon hizmetleri (bütün memleket
te birden tatbika başlanmamıştır. Hükümet 
kararnameleriyle ancak bölge bölge uygulanmak
tadır. Halbuki, Sosyal Sigortalar tatbikatı, bu
gün bütün yurda yayılmış durumdadır. 

Üzerinde durulacak diğer önemli bir nokta 
da, sosyalizasyonun, vatandaşın sadece muaye
ne ve tedavisini deruhte etmesi, buna mukabil 
Sosyal Sigortanın muayene ve tedavi yapmak
la beraber, işten kaldığı günler için sigortalıya 
«iş göremezlik ödeneği» vermesidir. 

Sosyal güvenliğin en önemli unsurlarından 
biri olan iş göremezlik ödeneğinin bertaraf edil
mesi mümkün değildir. Bütün bunlara ilâve
ten Anayasamızda «Sosyal Sigortalar» mües
seselerinin kurulmasının derpiş edilmesi, bu 
müesseselerin tercih edilmiş olduklarının en 
açık delilini teşkil eder. 

4. Kalkınma Plânının öngördüğü anahe-
def, yurdumuz sağlık şartlarının düzeltilmesi 
ve Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için ye- 1 

— 89 
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teyim. ' Zaman tasarrufu bakımından ve müza
kerenin .kolaylaştırılması bakımından... 

BAŞKAN — O zaman tevhidodilen önerge
ler üzerinde, önerge saJbihi olarak kimi konuş
turacağız? Kanun bir kişiye cevaz veriyor. 

. HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Önerge sa
hiplerinin söz hakkı mahfuz olmalıdır.. 

BAŞKAN — Yani, şimdi siz bu önergeyle 
aynı mahiyette bir önerge mi var diyorsunuz? 
Onu da okutursam, tevhidederek müzakere 
edersek, şimdi okunan önergedeki ilk imza sa
hibi iOİan Sayın Kaya Özdemir'e söz hakkınızı 
veriyor musunuz? Bir önerge üzerinde iki kişi 
konuşamıyacaktır, kanuna göre. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — önergeler 
ayrı ayrı olduğuna göre buyurduğunuz usul 
ihlâl edilmiş olur. 

BAŞKAN — Buna razıysanuz yapacağım. 
Sonra bir ihtilâf çıkmasın? Çünkü her önerge 
sahibi, ben de konuşmak isterim, diyecek. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Ayrı bir 
mahiyet taşıyor mevzuları Sayın Başkanım. Her 
önerge üzerinde önerge sahibinin konuşturul
ması kabul buyurulduğuna göre, önergelerin 
tovhiden konuşulması halinde önerge sahipleri
nin... 

BAŞKAN — Tevhidettik mi hir önerge olu
yor. Tevhidetmek birleştirme demek zaten, o 
zaman bir kişi konuşur. 

. HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Önergele
rin birleştirilmesi sahiplerinin fikirlerinin... 

BAŞKAN — Bana usul bakımından aykırı 
geliyor efendim. Buyurun Sayın Foyzioğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Bir
likte müzakere ve birlikte Meclisin binbirine 
zıt oylamasını önlemek için iyi bir tedbir olur. 
Önerge sahibi arkadaşlar konuşur, fakat oy
lama tevhiden yapılabilir, kolaylık olabilir. Her 
önerge üzerinde yine bir kişi konuşsun. Zanne
derim pratik bâzı sonuçlar olur. Benzeri hal
ler gelecektir efendim. Ayrı ayrı direktif tar-
ziyle Meelis ayrı ayrı oylar verebilir, aynı ko
nuda. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bu ko
nuda, 19, 39, 108 ve 174 numaralı önergeler 
anafikir bakımından' birbirine benzemektedir
ler. Yalnız tabiî, ifadelerde ayrılıklar vardır. 
Fakat, biraz önce arz ettiğim numaralı önerge

ler esas itibariyle anafikir olarak binbirine ben
zemektedirler. Yalnız plâna dercini istedikleri 
metin birbirinden ayrıdır. 

BAŞKAN — İşte öyle olunca her önerge sa
hibi mutlaka konuşmak hakkını mahfuz tutmak 
istiyecektir. Nihayet kazanacağımız zaman ko
misyonun ve Hükümetin hepsi üzerindeki müşte
rek beyanlarını Ibirleştirmekten ibaret olacak
tır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Esasen 19 sayılı 
önerge kabul edildiği takdirde aynı maksadı 
temin edeceği cihetle, kuvvetle tahmin ediyo
rum ki, meselâ, aynı konudaki 39 sayılı öner
ge sahibi Sayın Turhan Foyziolğu ve Saym 
Hilmi İncesulu, 108, 174 sayılı önergelerdeki 
muhterem arkadaşlarımızın maksatları hâsıl 
olduğu cihetle, önerge'lerini ıgeri alacaklardır. 

BAŞKAN — Saym Kaya Özdemir'in önerge
siyle aynı mahiyeti taşıyan diğer önergelerin 
numaralarını bir daha söyler misiniz 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 39 - 108 ve 174 nu
maralı önergeler, efendim. 

BAŞKAN — Yani bu suretle 4 tane edi
yor. 

39 numaralı önerge sahibi Sayın Coşkun 
Kırca (burada mı? 

G. P. GENEL BAŞKANI TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Önerge grup adına veril
miştir. 

BAŞKAN — Grup adına. 108 sayılı önerge 
sahibi Sayın Dursun Akçaoğlu? Burada. 174 
sayılı önerge sahibi ıSayın Cevdet Aykan? Bu
rada. 

Efendim, aynı mahiyette verilmiş önergele
rimiz vardır. Şimdi okunan Saym Kaya 
Özdom'ir ve arkadaşlarının önergeleri ile tevhi
den müzakeresine, söz hakkınız ayrı ayrı malh-
fız olmak üzere, taraftar mısınız? («Tarafta
nız» sesleri) Şu halde bu hususu Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Müşa/hebet ve ayniyet 
anz eden önergeler, zaman kazanma bakımın
dan, birlikte müzakere edilsin mi, edilmesin 
mi? Birlikte görüşülmesi hususunu kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer önergeleri de okutacağım. Ev
velâ 39 sıra sayılı önergeyi okutuyorum. 
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*•' Yüksek Başkanlığa 
- - '-Sosyal ..Sigortalar Kurumuna ait hastaneler 

işçilerin ve sigortaların primleriyle kurulmuş 
hastanelerdir. Ayrıca bütün hastaneleri mer
kezî bir sisteme bağlamanın tatbikatta doğura
cağı güçlükler de meydandadır. 

Bu sebeplerle Sosyal Sigorta hastanelerinin 
tek elden idareyi sağlamak üzere başka bir mer
cie devrini yersiz buluyoruz. 

Bu husustaki hükmün plândan çıkarılması
nı temin etmek üzere, işjbu önergenin 77 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 6 ncı bendinin (e) 
fıkrası gereğince işlem görmesini arz ve teklif 
ederim. 

Güven Partisi Grupu 
Adına! 
istanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Bu okunan önergeye iki imza 

ilâvesini istiyen bir önerge daha vardır okutu
yorum. 

ıSaym Başkanlığa 
39 sıra numaralı ve G. P. Grup Başkanvekili Coş

kun Kırca imzalı önergeye Turhan Feyzioğlu 
ve Hilmi İncesulu imzalarının de eklenmesine 
izninizi saygılarla rica ederiz. 

Güven Partisi 
Grupu adına 

Kayseri Çorum 
Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 
BAŞKAN — 108 numaralı önergeyi okutu

yorum. 
Millet Meclisi Yiüksek Başkanlığına 

İkinci Beş Yıllık Plân tasarısı sayfa 179 
sağlık sektörü madde 5 uygulanacak politika
lara) organizasyon fıkrası (1) deki:» 

«Kamu sektörüne -ait sağlık tesisleri, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredile
cek (Millî Savunma Bakanlığı tesisleri hariç) 
ve. tok elden yürütülmesi gerçekleştirilecektir.» 
ibaresinin; 

«(1) kamu sektörüne ait tedavi edici sağ
lık tesisleri (Millî Savunma Bakanlığının özel 
(mahiyetteki bâzı tesisleri hariç) sağlık sigorta
sı; kurulmak ve muhtar bir kurum tarafından 
idare edilmek suretiyle tek elden yürütülmesi 
'sağlanacaktır.» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çankırı 
•' Dr. Dursun Akçaoğiu 

Gerekçe: 
Sağlık .hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini 

sağlamak -amacı ile değişik değişik kurumlar 
elindeki yataklı tedavi kuruluşlarının bir ba
kanlığın bünyesi içinde toplanması düşünce
sinin mümkün olamıyacağı ve malhzurlu oldu
ğu anlaşılmış bulunmaktadır. Sağlık sigortası
nın gerçekleştirilmesi ve 'böylece varlıkların da 
tedavileri için sigorta primi ödemelerini sağ
lamak şartı ile değişik kurumlar tarafından yü
rütülen hastaneeilik hizmetılerinin demokratik 
esaslara göre çalışan özerk bir kurum eli ile 
yürütülmesinin faydaları aşikârdır. 

BAŞKAN — 174 sayılı önergeyi de okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kalkınma plânı tasarısının, sağlık hizmetle

ri uygulanacak politikalar (ıSayfa 170) bölü
münde, (1) nci maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygiyle arz ©derim. 

'Dr. Cevdet Aykan 
Tokat Mileltvekili 

Teklif: 
Madde 1. — Kamu sektörüne ait tedavi ku

rumlarının malzeme kadroları, çalışma stan
dartları, hastane yönetimi ile ilgili genel ilke
leri, birbirleriyle tutarlı kılınacaktır. 

Kamu sektöründe bulunan tedavi kurumla
rı, tedavi hizmetlerini karşılıklı yardımlaşma
lar içinde yürüteceklerdir. 

Bu konularda görüşmeleri tesbit etmek ve 
kararlara ulaşmak için «Tedavi Kurumları Ku
rulu» teşkil edilecektir.. Kurul, Sağlık Bakanı
nın başkanlığında tedavi kurumları temsilcile
rinden teşekkül edecektir. 

12 Ocak 1961 tarihinde yayınlanan 224 sa
yılı Sağ'lık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hak
kında Kanun «toplumda», sağlık hizmetlerin
den faydalanmanın sosyal adalete uygun bir 
şekilde ifasını sağlamak maksadiyle tababet 
ve tababetle ilgili hizmietlerin bir program dâ
hilinde so'syalleştirilme'sini önıgörmüştür. 

Kanuna ıgöre, vatandaşların «ödedikleri 
prim» bütçeden ayrılan tahsisat karşılığı «her 
çeşit sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya ken
disine yapılan masrafın bir kısmına iştirak su
retiyle, sağlık hizmetlerinden eşit surette fay
dalanacaklardır.» 
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1 Mart 19*G5 tarihinde yürürlüğe giren 506 
sayılı «Sosyal Sigortalar Kanunu» ıran 123 ncü 
maddesi kuruma, sağlık tesMer)i yetkisi vermiş
tir. 

Kalkınma plânı tasarısı da sosyal güvenlik 
(bölümünde Sosyal Sigortaların kapsamının ge
nişletilmesini, bu konulardaki ayrı örgütlerin 
birleştirilmesini öngörmüştür. Plânın bu hük
mü, çalışan 'grupların sağlık hizmetlerinin gö
rülmesinde, çalış anların sigorta primleri şek
linde giderlere iştirakleri anlamını taşımakta
dır. 

224 sayılı Kanunla yürütülmesi öngürülen 
sağlık kuruluşlarının mevcut ekonomik kayna
ğı ile Sosyal Sigortalar Sağlık kurumlarının 
'ekonomik kaynağı ve her iki kuruluş sağlık 
hizmeti standardı farklıdır. Sağlık Bakanlığı 
Itedavi kurumlarında ve Sosyal Sigortalar te
davi kurumlarında çalışan personelin ve bu 
kurumlardan sağlık hizmeti talebinde bulunan
ların, sağlık hizmeti anlayışları farklıdır. Ka
mu sektöründe bulunan diğer tedavi kurumları 
ile Sağlık Bakanlığı tedavi kurumları arasında 
•çalışma metotları bakımından da farklar mev
cuttur ve bu kurumlar arasında verimli ça
lışma geleneği henüz kurulamamıştır. 

Bu ve diğer tutarsızlıkları azaltıcı tedbirler 
•almadan, sağlık sigortalarına kapsam ve gelir-
le-rli yönünden daha yaygın kılmadan toplumu
muzun bugün içinde bulunduğu ekonomik, sos
yal ve politik şartlar içinde tedavi kurumla
rının tek elden .yürütülmesi veya top]anması 
umulan faydayı sağlıya'maz, 'gerçekleştirilme
sinde bâzı güçlükler taşır. Bu gerekçeyle ilgili 
maddenin, sunulan şekilde değiştirilmesini say-
ıgı ile arz ederim. 

BAŞKAN" — Sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, biraz 
ünce de arz ettiğim gibi, Sayın Başkanım, bu 
konuda anafikirlerde birleşip metinde ayrılan, 
dürt aded önerge mevcuttur. Bu önergeleri 
okutmuş bulunuyorsunuz. Bu önergelerden Sa
yın Kaya Özdemir ve arkadaşlarının önergcle-
rindefci metin Ibüyük Ibir probleme /belirli bir 
ıçö,zünı yolu getirmiş olması bakımından kabule 
şayan görülmektedir. Böylelikle önergelerden, 
eğer diğer önerge sahibi muhterem milletvekil
leri arkadaşlarımız kabul ettikleri takdirde Ka

ya Özdemir ve arkadaşlarının önergesine biraz 
evvel arz ettiğim gerekçe ile katıldığımızı ifa
de ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, Kaya özdemir ve ar
kadaşlarının vermiş oldukları önerge zannedi
yorum ki, tereddütleri izâle edecek ve ihtiyaç
lara gerçekçi gözle cevap verecek niteliktedir. 
Bu bakımdan sayın arkadaşlarımız da o önerge 
üzerinde ittifak ederlerse metne iştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir. 
KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Konuşaca

ğım. 
BAŞKAN — Sayın Kırca? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben 

konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; hastane hiz
metlerinde, sağlık hizmetlerinde bir koordi
nasyon sağlamanın lüzumunu zannederim 
kimso reddedemez. Bunun yanı başında işçi
lerin ödedikleri primlerle kurulmuş olan, şim
diki adiyle Sosyal Sigortalar Kurumu oldu
ğuna göre, bütün sigortalıların primleri ile 
kurulmuş ve kurulmakta olan hastanelerin 
Sağlık Bakanlığına devrinde zannediyorum ki, 
son zamanlarda ısrarla ileri sürlüdüğü gibi 
ve önergelerde de belirtildiği veçhile üzerin^ 
de durulmaya değer bir nokta vardır. Si
gortalılar, geniş çoğunluğunu işçilerin teşkil 
ettiği sigortalılar Devlete hem Gelir Vergisi 
ödemekte ve bu suretle meselâ, Devlet has
tanesinin kurulmasına ödedikleri vergilerle 
katılmakta, hem de prim ödemekte ve öde
dikleri primlerle kendi hastanelerinin kurul
masına katılmaktadırlar. Bu itibarla, sigorta 
hastanelerinden istifade bakımından özel bir 
statü içinde bulunmaları gayet tabiîdir. Bu
nun yanıbaşında israfı önlemek, âtıl kapa
siteyi siogrta hastanelerinde boş yatak du
rurken öbür tarafta bir yatakta 2 hasta
nın yatmasını önlemek için Devletin böyle 
bir devir ameliyesine gitmeden ve işçileri, si
gortalıları hastanelerinden mahrum etmeden 
tedbir alması mümkündür. Nitekim biraz ev
vel okunmuş olan Sayın Kaya özdemir ve 
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arkadaş] arının önergesinde bunu da sağlıya-
bilecek, koordinasyonu sağlıyabilecek, Sağlık 
Bakanlığına bu konuda görev veren ve ka
pasitenin tam olarak kullanılmasını mümkün 
kılan hükümler mevcuttur. Bu itibarla 
G. P. Grupu olarak biz plânda bulunan hük
mün, devir hükmünün, tek ele verilmesi hük
münün çıkarılması için önerge vermiştik. Bu 
noktai nazarımızda şüphesiz ısrar ediyoruz. 
Sayın Kaya özdemir arkadaşımızın buna ilâve 
olarak koordinasyonu da sağlamak bakımın
dan getirdiği hükümleri de çak yerinde bu
luyoruz. Bu itibarla komisyonun görüşüne 
ve Hükümetin görüşüne de aynen katılırsak, 
bahis mevzuu edilen metnin plâna dercini ve 
eski hükmün kaldırılmasını rica ediyoruz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Diğer önerge sahibi Sayın 
Dursun Akçaoğlu? 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Efen
dim, benim önergemde arz etmek istediğim 
fikirler, Kaya özdemir arkadaşımızın beyan 
ettiği fikirlerin aynısıdır. Onun için aynen 
katılıyorum. 

BAŞKAN — îlitihak ediyorsunuz. 
Sayın Cevdet Aykan, buyurun efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu konuda öner
gelerin hepsini de iyi hazırlanmış önergeler
dir. Hükümet ve komisyonun iştirak ettiği 
önerge, benim teklif ettiğim gerekçe bakımın
dan ve muhteva bakımından bâzı kısımlarda 
biraz fazla, bâzı kısımları eksiktir. Eksik kı
sım ilâve edilirse benim kanaatime göre, daha 
faydalı bir metin hazırlanmış olacaktır. 

Benim burada bir teklifim var. Bu koordi
nasyonu sağlamak için bir tedavi kurumun
dan bahsediyorum. Orada koordinasyondan 
bahsederler, ama bu koordinasyonu yapacak 
olan kurul zikredilmemişth*. Bu koordinas
yonu yapacak kurulun belirtimesinde fay
da vardır diye düşünüyorum. Ve ben bunun 
için söz aldım, takdir sizlerindir efendim, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, siz metin ola
rak Kaya özdemirin önergesine katılıyor 
musunuz ? 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Metin 
olarak Kaya özdemir arkadaşıma iştirak 

* ediyorum. Yalnız tedavi kurumları kurulu
nun yani, koordinasyonu sağlıyacak bir ku
rulun belirtilmesinde fayda vardır diye dü
şünüyorum. öbür türlü, karşılıklı anlayış
lar sağlanamaz. Ama, bu kurulun ismi deği
şik olabilir, fakat bunu yürütecek bir organın 
bulunması lâzımdır; koordinasyon kendi başı
na sağlanamaz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, Aykan arkadaşımızın konuşmalarından 
sonra «koordinasyon sağlanacaktır» ibaresi
nin sonuna «Tedavi kurumları koordinasyon 
kurulu kurulacaktır.» ibaresini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Kalbul ediyorsunuz. 
Efendim isimdi durum şu: Sayın Feyziıoğlu 

ve arkadaşları ve Sayın Aykan ve Sayın Akça
oğlu Sayın Kaya özdemir'in Önergelerine aynen 
kaJtılıyıorlar .Buna ilâveten .'komisyon. Sayın Ay-
'kan'm önergesindeki bir ibarenin de metne ilâ
vesini kalbul ediyor. Bu 4 önergeyi tevhilden ve 
ıkamiısyonun da değiştirme teklifi ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler.. Kalbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 4 önerge de Hü
kümete (verilmiştir. 

20 sıra sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân taisıarıismın «İkinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının ekonomik hedef
leri ve ıgenel dengeleri» adlı 1. nci bölümlün 
«Ekonominin genel dengesi» başlığı altındaki 
4. ncoi bendimin, yatırım harcamaları, izahları
nın üçüncü parargrafmdaJki; 

«Toplum yatırımların özıel ve kamu kesim
leri arasındaki dağılımı zıorlayıcı bir nitelik 
taışımamalctaıdır. Uzun vâdede ekonomik kal
kınma bakımınidaTi önemli olan yatırıımların 
toplam seviyesi ve çeşitli sektörler arasındaki 
(dağıbmidır. Gönüllü tasarruflar talhıminlerden 
ihızlı arıttığı takdirde kamu yatırım gereği aca-
laibilecek veya özel Jtalsarraflarda aksi yönde 
foir eğilimde belirmesi halinde kamu yatırım
larını öngörülen seviyelerin üzerine çıkarmak 
gerekecektir. Ancak kamu yatırımlarının 'hedef 
alınan seviyelerde gerçekleştirilmesi, kamu sek
törü için emredici olan Plânın başarılı uygu-
lanmalsının en önemli şartıdır.» 
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Şeklindeki ifadeler; Plânın 'bütünlüğünü 
bozucu ve Plânın başaramı azalltıcı uygulama-
lamalara ve yatırımcı daireleri atalete sevk-
edici anlayışlara müsait bir nitelik taşımamak
tadırlar. 

İkinci Beş Yıllık Plânın kamu sektörü için 
'de emredici olmak ilkelsiıııe aykırı düşen -ve 
'kalkınma çabalarımızın güdümü kesecek 'tema
yüllere imkân haızırilryalbileeek olan bu parag
rafın, tasarı meitninlden çıkarılmalsmı saygıla
rımla ara ve teıklif ederimi. 

Sajkaınya Milletvekili 
Ekr.am Aliean 

BAŞKAN — Bu önerlge üzerinide bir de tav-
ıziılı öneılgesi varıdır, onu ila 'okutuyorum. 

ıMillot 'Meclisi Başkanlığına 
2. nci Beş Yıllık Plân tasarısı hakkında ver

diğim 28 . 6 . 1967 tarihli gerekçeli geri verme 
önengemin, son paragrafını aşağıdalki şekilde 
tavzih dtitiğimi arz ederim. 

30 . 6 . 1067 
Saikarfya Milletvekili 

Ekrem Aliean 

«İkinci Beş Yıllık Plânın kamu sektörü 
için emredici olmak ilkelsine aykırı düşen ve 
kalkınıma çabalarımızın güaünü kefseciek tema
yüllere imkân hazır lıyalhilecek olan, bu parag
rafın tasarı metnindan çıkarılmasını sağlamak 
üzere, Plân tasarısının Hükümete geri veril-
.mosini arız ve teklif elderim.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, yüksek malumlarınızdır, Sayın Ali
ean plânın tümü üzerinide yapmış olduğu gö
rüşmelerde bu ıhulsuisu 'belirtmişler ve Hükümet 
aldına kemdileirinc -cevap veren Başlbakan bu hu-
suıslarjda Saym Aliean'a kendi anlayışları çer
çevesinde, cevaplarını vermişlerdi. 

Şimdi yatırımların, kamu sektörü ve özel 
sektörü ayırımının zorlayıcı olması, bizim ka
naatimize göre, plânlarda aranan fleksibiliteyi 
esnekliği sağlıyacağı cihetle lüzumlu »olduğuna 
inanıyoruz. 

Ayrıca, bu konuda önemli olan, toplam yatı
rımlar ve bunların sektörler arasındaki dağılı
mıdır. Karma ekonominin tarifi icabı, özel sek
törün girmediği yerlere kamu sektörünün gir
mesi çok açık bir gerçektir ve çok tabiîdir. Sa

yın Alican'm teklifi, İkinci Beş Yıllık Plânın 
yüzde 7 kalkınma hızının sağlanmasiyle tutarlı 
bir teklif olmamak gerekir. Bu, bahis konusu 
ayırımın zorlayıcı olmaması, ayrıca sektörlerde 
âtıl kapasite yapılmamasının da ayrıca bir ga
rantisi olacaktır. Ekonomide 'görülen gelişme
lere göre, hedeflerin yeniden gözden ıgeçiril-

. mesi, bu suretle imkân dâhiline girmiş olacak
tır. Nitekim Birinci Beş Yıllık Plânda da bu 
konu ile ilgili hususlar kadar değilse bile, buna 
yakın bir şekilde ele alınmıştır. Mesele, bura
daki, tek .arzu edilen husus, plânlarda aranan 
esnekliği sağlıyabilmek, .gerek özel sektörün ve 
gerek kamu sektörünün belirli sahalardaki ya-

' tırımlarını her ne sebeple olursa olsun yapama
ması sebebiyle, plânda öngörülen gelişme hızını 
sağlıyabilmek amaciyle, özel veya kamu sektö
rünün yarım bıraktığı yatırımları diğer sektör
lerin yapabilmesini öngören ve böylelikle 
plânın kalkınma hızını sağlamada plâna esnek
lik veren bir tedbir olduğu cihetle Sayın Ali-
can'm teklifine katılmıyoruz. Sayın Alican'ın 
teklifini, arz ettiğim sebeplerle plânın bütün
lüğünü bozucu nitelikte gördüğümüz cihetle ka
tılmadığımızı ifade ediyorum. 

.Saygılarımla. 
BAŞKAN — ıSaym Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, Sayın Komisyon 
Başkanımızın da izah ve ifade ettiği şekle ay
nen iştirak ediyoruz. Bu itibarla önergeye ka
tılmıyoruz. 

Şurasını arz etmek istiyorum ki, plândaki 
bütün tesbitler, hedefler ve tahminler hiç şüp
hesiz gerçekleşmeyle ne ölçüde isabetli olduğu 
anlaşılacaktır. Plândaki tahminlerle yıllık 
programların icrası suretiyle gerçekler ara
sındaki birtakım boşluklar, hiç şüpesiz fileksibl 
dediğimiz nokta budur, mütaakıp yıl program
larında dikkate alınmakla imkânların düzeltil
mesi, aJhenklendirilmesi, ayarlanması imkânları 
elde edilmiş olacaktır. Bu plânın en önemli bir 
hususudur, önergenin kabulü halinde rijit bir 
hükme varıyoruz ki, imkânları istikbalde değer
lendirmek fırsatını Hükümete vermiyecektir. Bu 
itibarla bu prensip plânın bütünlüğünü ihlâl 
edici mahiyettedir, katılmıyoruz. 

iBAŞKAN — Sayın Ekrem Aliean. 
EKREM AL1CAN (Sakarya) — Sayın arka-

daşlarınl, plânın tümü üzerindeki konuşmalar sı-
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r.asında .mâruzâtımı-arz.etmiştim. Hakikaten öner
gemden sonra mesele daha çok vuzuha vardı, bu 
[bakımdan müteşekkirim. Plânın niteliği bakımın
dan Hükümet ve Komisyon ile önemli bir görüş 
farklılığı içinde olduğumuz da anlaşıldı. Mesele 
şu; Plân diyor ki: Beş Yıllık Kalkınma Plânı ka
mu sektörü için emredicidir, bu plân öyle diyor. 
özel sektör için, hayır. Hakikaten yol gösterici, 
önderlik edici, şu edici, bu edici. Ama bu vesika
cım plân olabilmesi için kamu sektörü için em
redici olması şarttır. Bunu kabul etmiş, bunun 
memnuniyetini ifade ettim. Birinci Beş Yıllık 
Plânla İkinci Beş Yıllık Plân arasında bu ba
kımdan tam bir muvazilik olduğu için kendileri
mle teşekkür etmiştim, tümü üzerindeki konuşma
larımda. 

Şimdi Plân bunu dedikten sonra bir pragraf-
la bir hüküm getiriyor, diyor ki, yatırımlarda 
aslolan, toplam hedeflerdir. Yani 1968 yılı için 
özel sektör için 8 milyar Türk lirası yatırım ka
bul ettim; hedef. Kamu sektörü için 9 milyar 
kabul ettim. Eğer özel sektör için kabul ettiğim 
rakamı aşılmış telâkki edersem, 8 milyarın üstü
ne çıktı, 10 milyarlık yatırım yaptı kabul eder
sem, kamu sektörü için kabul ettiğim 9 milyar
dan 2 milyar inilirim yapılabilir diyor. Nerede 
ıkaldı kamu sektörü için kabul ettiğimiz plânın 
emrediciMk vasfı; nerede kaldı, hattâ bu dokü
manın plân olmak vasfı? Arkadaşlar burada su
reti katiyodc ne Hükümetle, ne de Komisyonla 
anlaşmamız bahis konusu değildir. 

Bir defa özel sektör yatırımları ile, kamu sek
törü yatırımları tercihler bakımından farklı ya
tırımlardır, Türkiye'min şartları bakımından sev
gili arkadaşlarım. Özel sektör sadece ekonomik 
tercihlerle hareket eder, özel sektör sadece eko
nomik bakımdan nerede kâr vardır, oraya gider. 
Haklı olarak gider, gayet tabiî, özel sektör âm
me hizmeti görmüyor, özel sektör iktisadi bir 
teşebbüste faaliyet yapıyor, kâr için hareket eden 
bir sektör. Binaenaleyh, İstanbul'da yatırımını 
yapar, binaenaleyh merkezlerde yatırımını ya
par... Az gelişmiş memleketiz diyoruz, yatırım
lar bütün memleketin sathına dağıtmalıdır diyo
ruz, ondan sonra özel sektör İstanbul'da faraza 
apartman yaptı diyeceğiz, kamu sektörünün be
nim az gelişmiş bir vilâyetimde bir fabrika yap
masına ihtiyaç kalmadı, diyeceğiz.. Bu olmaz sev
gili arkadaşlar, olmaz. Bu mevzuda grup olarak 

plânın bütünlüğüne, niteliğine, plân hakkında 
varacağımız karara kadar tesir edecek aramızda 
bir prensip ihtilâfı vardır. Bunu arz etmek iste
rim. 

Şimdi üç arkadaşımız görüşmelerde bana ce
vap verdiler. Üçünün cevapları farklı. Sayın Ko
misyon aynen Hükümet Başkanının verdiği ce
vabı veriyor. O, bu meselede Hükümeti tam des
teklemek ihtiyacını duydu. Sayın Cevat önder 
arkadaşımız Adalet Partisi Grupu adına dedi ki: 
«Efendim, Plânda, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında bütün özellik; Çünkü İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında özel sektör için harcama he
defi, kamu sektörü için harcama hedefi her yı
la aidolarak ayrı ayrı gösterilmemiştir.* Cevat 
önder arkadaşım Adalet Partisi Grupu adına 
böyle cevap verdi. Halbuki gerçek bu değildir. 
Plânda hem özel sektör için, hem kamu sektörü 
için ayrı ayrı harcama hedefleri cetveller halin
de gösterilmiştir. Kendileri dediler ki, bu, bu 
plânan bir özelliğidir. 

BAŞKAN — Sayın Alican, beş dakikalık za
manınız doldu efendim. («Devam etsin», sesleri) 

Bir dakika Sayın Alican, devam etmek isti
yorsanız oya sunayım efendim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Memnuni
yetle efendim. 

IBAŞKAN — No kadar sürer? 
EKREM ALİCAN (Devamla) — 10 dakika 

müsaade ederseniz bitiririm. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın 10 dt-
kika daha konuşmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu
yurun efendim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şimdi Ön
der arkadaşımız bu esbabı mucibeyi getirdi, özel 
sektör için ve kamu sektörü için harcama hedef
leri gösterilmemiştir İkinci Beş Yıllık Plânda, 
ıbu, bu plânın özelliğidir. Bu itibarla da bahis ko
nusu pragrafdaki hüküm yerinde kalmalıdır, 
dedi. Halbuki plânda özel sektör için, kamu 
sektörü için harcama hedefleri gösterilmiştir. 
Bendenizin ısrarım özel sektörün bu hedefine 
ulaşması veya ulaşmaması kamu sektörünün 
hedef rakamlarında değişiklik yapmayı gerek-
tiremez şeklindedir. Bu kamu sektörünün he
defi emredicidir. İzahatım bu istikamettedir. 

Yalçın arkadaşımız sonra cevap verdi. Onun 
esbabı mucilbesi de başka oldu, dedi ki : «Bu 
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paralgraf özel sektörün yatırımlarım yapmama
sı ihtimaline karşı, olmaması ihtimaline karışı 
kamu sektörünün özel sektörün yatırımlarını 
da yapması için konulmuştur. Bu bakımdan 
uğranılabilecek kayıpları konpanse etmeye mü
teveccih bir hükümdür.» Hüküm öyle olsa mem
nuniyetle kabul eılerim, arkadaşlarım. Getir
sin sayın arkadaşım böyle bir önerge, derlhal 
iltihak ederim buna, O istikamette bu hükmü 
değiştirelim. Bilâkis aksi istikamettedir. De
min arz ettiğim gibi kamu sektörü ö;zel sektör 
yatırımlarını, hedeflerini (gerçekleştirmiştir, de
nilecek, kamu sektöründe yatırımlarda indi
rimler yapılabilecektir. Yani Aydın Yalçın 
arkadaşınım ifade ettiğinin tam' aksi istika
mette mesele mütalâa edilebilecek. 

Sayın Başbakanın fileksibilite meselesine 
gelince; asıl ihtilâfımız burada arkadaşlarım. 
Sayın komisyon da fileksibiliteden bahsetti. 
Yani esneklik veriyoruz plâna, diyor. Biz plâ
na kamu sektörü hedefleri bakımından, kamu 
sektörü için tesbit edilmiş harcama hedefleri 
bakımından fileksibilite verildiği takdirde plâ
nın plân olmak niteliğini kaybettiği kanaatin
deyiz. Fileksibilite olmaz, burada esneklik ol
maz, 'burada elastikiyet olmaz. Siz bir hedef 
tâyin edeceksiniz kamu sektörü için ve o he
defi 'gerçekleştirmenin millî çabaları içerisine 
gireceksiniz. Aksi halde plân fikri yok demek
tir. Aksi halde kalkınmanın plân ilkeleri içeri
sinde gerçekleştirilmesi diye bir mesele bahis 
konusu olamaz, arkadaşlarım. Plân ne demek
tir? Plân birtakım ilkelere, esaslara göre, 
hedeflere göre ekonomiyi düzenleme demektir. 
Bu esasları, bu ilkeleri vesikada yüzlerce say
fa halinde yazıyorsunuz. Gıüzel, mutabıkız, di
yoruz. Sosyal ilkelerinizde, amaçlarınızda, ça
balarınızda, gayretlerinizde hepsinde mutabıkız 
diyoruz, kafalarımıza uyuyor diyoruz, felse
feniz isabetlidir, diyoruz. Ama, sonuna geliyor
sunuz, bir ufak paragrafcık, ben bütün bun
ları yazdım diyorsunuz, ama uygulamaya geç
tiğim zaman bunu istediğim gibi uygulıyaea-
ğım. («Yok öyle şey» sesleri) Toplam hedef
ler, bırakın beyefendiler, yıllık programlar 
falan hikâye değil. Toplam .hedef esastır, diyor
sunuz. Toplam hedef ne demek? Plân müza
kereleri ortaya çıkardı. Birinci Beş Yıllık Plân
da özel sektör kendisi için tesbit edilmiş hedef

lerin % 108,5 unu gerçekleştirdi, dedi dün Sa
yın Başlbakan bu kürsüden. Nasıl gerçekleştir
di arkadaşlar? Konut sektöründe plânın 'gerçek
leştirmeyi hedef aldığı istikametin tam aksi 
istikamette. Konut sektöründe plânın hedef 
olarak aldığı istikametin tam aksi istikamette 
yatırımlar gerçekleşti. O halde siz şimdi plân
ladığınız yatırımlarının aksi istikametinde bir 
plân gerçekleştirilmesini sırf rakamlar meyda
na çıkmıştır diyerek, asıl plânlamanız icabeden 
kamu sektörü sahasındaki yatırımlarınızda in
dirimler yapmak için bir vasıta olarak kullana
caksınız. İsabetli plânlama olur mu bu arka
daşlarım? Gerçek bu. («Yok canım» sesleri) 
Yok canım diyen arkadaşlarım lütfederler çı
karlar burada izah ederler, bendeniz de ra
hatça hak veririm. 

iSaym Başbakan dün bir cümle söyledi ar
kadaşlar. Biliyordum bu önergem hakkında 
iktidarın pek müspet düşünmediğini. O cümle
yi -hemen tesbit ettim. Sayın Başbakan dedi ki ; 
«Beyefendileır» dedi; mânası bu idi, «yatırım
dan korkmıyalım» dedi. «Yatırımlardan kork
mıyalım» dedi. «Bu memleketin yatırıma ihtiya
cı var» dedi. «Özel sektör, kamu sektörü bü
tün çabalarımızı seferber edip n'e kadar yatı
rım yapmak mümkünse 'o kadar yatırım yapa
lım» dedi. Sayın Başbakanla tamamen aynı 
kanaatteyim. Yatırımdan korkmıyalım, bütün 
kaynaklarımızı seferber edelim, bütün çabala
rımızı seferber edelim, yatırım yapalım derken 
plânımıza böyle 'bir ilke koyarsanız, böyle bir 
anlayış koyarsanız o zaman yatırımdan kork
muş olmaz mısınız sevgili arkadaşlarım? O za
man yatırımları frenleyici bu anlayışı plâna 
sokmanın huzursuzluğunu /hepimizin duyması 
gerekmez mi? Bendeniz bu huzursuzlukla ko
nuştum ve hakikaten arz ettiğim gibi, böyle 
bir anlayış bu plâna .girerse plânın bütünlüğü 
bozulmak şöyle dursun, plânın plân olmak 
vasfı ortadan kalkar. Bu halde de bizim bu 
vesikayı hakikaten bir ciddî plân, samimî bir 
plân olarak kabul etmemiz imkânı kalmaz, arz 
ederim sevgili arkadaşlarım. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim Saym Alican'm öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. («Sayılsın» 
sesleri) Bir tereddüt mü vardır efendim? Tek
rar oylıyalım efendim. 
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Kaibul edenler... Etmifyenlıer... Kabul edilme- ,:| 
noJştİT efendim. 1 

21 sıra sayısındaki önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki prensiplerin yıllık icra program
larında gereği yapılmak üzere İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı tasamsma eklenmesinin 
karara bağlanmasını arz ve rica ederim. 

Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Diyaribakır Milletvekili I 

Yusuf Aziızoğlu 
1. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döne

minde, geri kalmış Doğu illerinin kalkınma
sını ve bölgeler arasındaki dengeyi sağlamak 
amacıyla, yıllık programlar 'hazırlanırken, 
büyük, küçük bütün yatirımlardan bu bölge 
için yeterli paylar ayrılacaktır. I 

'2. İkinci Beş Yıllık Plân dönemi kamu 
sektörü yatırımları için ayrılacak ödeneklerim 
tamamının en az yüzde 25 i oranında bir pay I 
Doğu bölgesinin yatırımlarına harcanacaktır. I 

3. Ayrılan bu yüzde 25 oranındaki ödenek
ten yılı içinde harcanmıyan paylar ertesi yıla 
aktarılacaktır. 

4. Özel teşebbüs yatırımlannm da bu böl
geye akmasını kolaylaştırmak üzere verıgi, kre
di ve ithal gibi çeşitli destekleme tedbirleri 
1968 yılından evvel karara bağlanacaktır. 

GEREKÇE 
Doğu Anadolu bölgesi memleketin diğer 

yanlarıyla kıyaslanamıyacak derecede geri kal
mıştır. Bu hali giderici birtakım prensipler 
Birinci Kalkınma Plânında mevcudoknasma 
rağmen beş yıllık uygulama sonunda bölgeler 
«arasındaki denge biraz daha bozulmuştur. 

Birtakım plâtonik beyanlar getirmesine rağ
men İkinci Plânın uygulama sonuçlarının da 
aynı olacağı muhakkaktır. 

Teklifimiz bu çeşit olumsuz sonuçları önle
mek için emredici yönde, hudutları tesbit 
olunmuş yeni prensipler plâna eklemeyi gerekli 
ıgörmektedir. Ancak bu prensiplerin kalbulü ile 
Doğu - Anadolu'yu bir plân dönemi sonunda 
"biraz daha değişik ve ileri bir vatan parçası 
haline getirmek mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurun efen
dim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
1#MET SEZGİN (Aydın) *~ Sayın Başkanım, | 
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muhterem arkadaşlarım; bu konuda Sayın Yu
suf Azizoğlu ^arkadaşımızdan sonra, Y. T. P. 
Meclis Grupu adına takdim ettikleri önerge
den sonra, hemen hemen bütün muhalefet par
tileri, Doğu kalkınmasını, geri kalmış bölgeler
le dengenin sağlanması konusunu ele alan, grup
ları adına, önergeler takdim etmiş bulunmakta
dırlar. 

Bu konuda ve bulunduğum mevki itibariyle 
herhangi bir polemiğe ve bu işin politikasına 
girmeyi sorumluluğumun dışında telâkki edi
yorum. Yalnız muhterem arkadaşlarım, şu hu
susu plândaki ibareleriyle, ifadeleriyle ifade 
etmekliğime müsaadelerinizi rica edeceğim. Do
ğu bölgesine ezcümle geri kalmış bölgelerin de 
yapılacak yatırımların çeşitli mülâhazalarına 
tabi olduğu hususunu ifade etmek isterim. Bun
lardan birincisi muhterem arkadaşlarım, yatınm 
harcamalarında en büyük faydayı sağlamadır. 
İkincisi, yatırımları büyük şehir yaratma isti
kametinde bir merkezde yoğunlaştırma ve 
üçüncüsü de bu merkezde organize sanayi böl
geleri kurma yoliyle Doğuya yapılacak yatı
rımları sadece hizmet yatınmı olmaktan çıkar
mak şeklinde özetlemek mümkündür. Bu ba
kımdan yatırım nisbeti yukardaki şartların 
'gerçekleşme derecesine tabidir. Yukardaki şart
l an ne kadar çabuk gerçekleştirebildiğimiz 
takdirde o kadar çabuk yatırım nisbetîerini 
ayarlıyabilmemiz mümkün olacaktır. Şimdiden 
şu anda yatırım nisbetlerinin tesbitinin imkânı 
olmadığını ifade etmek isterim. Nitekim bu ko
nuya, 'bu'güne kadar gelip geçen hükümetler ge
rekli önemi vermiş bulumaktadır, muhterem ar
kadaşlarım. 

Efendim, nitekim 1963 yılında 5 250 milyon 
liralık yatırımın 568 milyon lirası Doğuya ya
pılan yatırımları, 1964 yılında 6 milyar 300 mil
yon liralık yatırımın 1 milyar 110 ımi'lyon lirası, 
1965 yılında 7 milyar 100 milyon liralık yatı
rımın 1 milyar 638 milyon lirası, 1966 ylında 
8 milyar 750 milyon liralık yatırımın 1 milyar 
'224 milyon lirası, 1967 yılında da 9 milyar kü
sur milyon liralık yatırımın 1 milyar 379 milyon 
lirası Doğuya yapılan yatırımlardır ve Doğuya 
yapılması öngörülen yatırımlardır. Ayrıca bu
rada bu illerimize tek tek yapılan yatırımların 
okunması suretiyle zamanınızı almak istemi
yorum» Yalnız büyük sulama işlerinde 1 900 
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küsur milyon liralık yatırımın 1966 yılı itiba
riyle 836 küsur milyon lirası Doğuya yapılmış
tır. DSİ yatırımlarının 1966 yılı itibariyle 229 
milyon 250 bin liralık yatırımın 150 milyon kü
sur lirası Doğuya yapılmıştır. Sosyalleştirmede 
son üç yılda yoğun şekilde bu geri kalmış böl
gede doktor başına düşen nüfus, Türkiye orta
laması 8 499 iken geri kalmış bölge ortalaması 
7 716 ya, 17 itibariyle düşmüş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrılan yüzde 25 
oranındaki ödenekden yılı içinde haroanmıyan 
paralar ertesi yıla aktarılacaktır, özel teşebbüs 
yatırımlarının da bu bölgeye akmasını kolay
laştırmak üzere vergi, kredi, ithâl gibi çeşitli 
destekleme tedbirleri 1968 yılından evvel ka
rara bağlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, Ibeş dakikalık 
müddetiniz dolmuştur efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Zamanlarınızı 
işgal etımeımıiş olmalk için İkinci Beş Yıllık Plân
da, Birinci Beş Yıllık Plândan daha öncelik 
verilen, Birinci Beş Yıllık Plâna nazaran daha 
açık daha seçik, daha çok tedbirler ihtiva et
mek üzere bölgeler arası dengesizliğin, özel
likle, Doğu Anadolu'nun kalkınması için alı
nan tedbirleri zamanı gelindikçe diğer öner
geler münasebetiyle söyliyeceğim. Yalnız bu 
hususta biraz önce de ifade ettiğim hususlara 
ilâve edilecek 'bir başka humus görüyoruz. 
Gerek bugüne kadar ki, bütün hükümetlerin 
uygulamalarında, gerekse İkinci Beş Yıllık 
Plânda bütün ayrıntılariyle ele alnan az geliş
miş bölgeler arasındaki gelişmiş bölgelerle 
dengesinin sağlanması, daha doğrusu Doğu 
Anadolu'nun kalkınması için İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımız, tedbir sahibi, önerge sahi
bi arkadaşımızın tekliflerinden daha ileri tek
lifler getirmiş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. Bu sebeple katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) —• Muhterem arkadaşlarım, sayın 
önerge sahibinin önergesinin asıl gerekçesi Doğu 
illerinin bugüne kadar ihmal edildiği düşünce^-
sine dayanmaktadır. Plân Karma Komisyonu 
Başkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi, Do
ğu illerinin ihmali bahis konusu değildir. Plâ
nın hemen hemen birçok yerlerimde dengeli kal-
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kmmayı sağlamak ve azgelişmiş bölgelerin 
süratle ıgeliişmesini temin etmek için prensipler» 
ve tedbirler konulmuştur. Hususiyle plân 
stratejisinin 14 ricü maddesi önerge sahibinin 
arzularını daha büyük ölçüde kapsıyan prensip
leri ihtiva etmektedir. Bu itibarla meselenin 
bir Doğu - Batı meselesi olarak ele alınmama
sını ve Yüce Meclisinizin Edirne'den Kars'a 
kadar Türk vatnmm tealisi için gerekli bütün 
gayreti sizden ilham alan Hükümetimizin ya
pacağına emin olmasını arz ve rica eder, plânın 
bütünlüğünü bozduğu nitelikte olduğu için 
önergeye, katılmadığımızı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, buyurunuz. 
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, genel görüşmeler esnasında 
tafsilâtiyle arz ve izah ettiğimiz gibi yapılan bü
tün açıklamalara ve reddetmelere rağmen bu
gün Türkiye'de Türkiye'nin çeşitli vatan par
çaları içinde bulundukları sosyal, kültürel ve 
ekomoımilk vaziyetler dolayıısiiyle gerçekten çolk 
ıguç şartlar içimdedir. Biz bu memleket şümul 
meseleyi Yüksek Meclisin ta'kdirine, yeni bir 
'kararına yemi bir karar ihtiyacına arz edenken 
Yükselt Heyetinizi tekrar tekrar temin etmek 
isterim ki, bir siyasi hesap, bir istismar düşün
cesi veyahut kendisine birtakım pozlar vererek, 
bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, Doğu'nun 
vasiliği gayesini gütmedik. Bugün elan mem
lekette kanayan, can yakan Türkiye'nin birliği, 
beraberliği ve geleceği için ciddî bir tehlike arz 
eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin mut
laka halletmek mecburiyetiyle karşı karşıya kal
dığı bir vatan dâvası vardır. Bu dâvanın mü
dafaasını yapıyoruz. Bu dâvayı dikkatlerinize, 
bu dâvayı insaflarınıza, bu dâvayı halletmek is
tikametindeki iyi niyetlerinize terk ediyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, durum ne dün burada 
Sayın Başbakanın ifade ettikleri, ne komisyon 
başkanının, ne de Hükümet temsilcisinin şu 
anda beyan 'ettikleri istikamette değildir. Biz 
isterdik iki, çeşitli sahalarda istatistikler getir
sinler; geri (kalmış, ıstırap içinde, karanlık 
içinde bulunduğunu iddia ettiğimiz bu bölge
nin kültür durumu nedir, okul nisbeti nedir, 
okuıma - yazma sayısı nedir, iktisadi dunumu 
nedir, bu bölgede sanayi sahasında geç/en plân 
devresinde katedilen merhalenin rakamı olaralk 
ifade 'ettiği husus nedir? Bunları söylesinler. 
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Bir talkına, yuvarlak lâflarla, Türkiye çapında 
olan bir Keban Barajının sağladığı rakamla
rın büyüklüğünden istifade ederek Doğunun 
.meseleleri ele alınmıştır, halledilmiştir, halledil-
ıme yolundadır demek hakikaten Büyük Mecli
se yanlış malûmat vermek ananasına gelir. 

Sevgili arkadaşlarım; biz bu ımemlekette 
Doğudan başka geri kalmış bir takıım mahru
miyet bölgelerinin bulunduğunu bilmiyor deği
liz. Aıma, şu gerçeği de hiç kimse inlkâr edemez 

.ki, bu-mahrumiyet bölgelerinin % 90 gibi bir 
payı Türkiye'nin bir bölgesinde toplanmıştır. 
Bu itibarla bu bölgenin içinde bulunduğu şart
lar bakımından bir özelliği vardır. Bizim asıl 
kanaatimiz odur iki, bu bölgeyi kalkındırmanın 
asıl yolu ayrı bir bölge plânı ile mümkün ola
bilir. Fakat böyle bir teklif ile huzurunuza gel
me imkânını bulamadık. Çünkü hazırlanımış »bir 
plân, ilerlemiş bir zaıman kaybı içerisinde bu
nu bir bölge plânı tarzında tadil etmenin ımüm-
Ikün olmadığı bir gerçektir. O halde bu bölge
nin şu anda içinde bulunduğu ıstırabı hiçobnaz-
sa bu zaman çerçevesi içinde mümkün olan 
imkânlarla halletme yolundaki bir teklifi Yük
sek Meclisin huzuruna getirelim dedik. Bu tek
lifimiz yıllık uygulama plânlarında yıllık ic
ra programlarında teklifimizde arz ettiğimiz 
4 maddelik 'esasın kabulü suretiyle bu mesele
nin hiçolmazsa mehmaemken ele alınmasını ve 
Doğunun içinde bulunduğu hale daha iyi şart
ları getirmesini temenni ettik. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdiye kadarki tat
bikat göstermektedir ki, projelerin mevcudol-
ımaması, bundan) evvelki plânlara konulmuş 
olan hedeflerin fevkalâde isabetli ve ımemleke-
tin yarasına deva olacak birtakım tavsiyelerde 
•bulunmasına rağmen bu hizmetlerin, bu imkân
lar Doğuya götürülememiştir, götürülememek-
tedir ve götürüleımiyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Azizoğhı, beş dakika dol
du efendim. 

YUSUF AZlZOÖLU (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

O halde Hükümetin bu istikametteki çalış* 
malarını Büyük Meclisin bağlayıcı birtakım 
müeyyidelerle karara bağlaması, direktifler ver
mesi ve bunun dışında birtakım icraata müsa
ade etmemesi ile mümkün olabilir. Bu ifade 
ettiğimiz eğer encümenin ve Hükümetin belirt-
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tiği gibi % 2(5 nisbeti Hükümetin çalışmalarına 
nazaran daha geride bir hizımet ise, bunu daha 
ileriye götürmek için hiçbir mâni yoktur. Fakat 
muhterem 'arkadaşlarımı; sizi temin ederim ki, 
bugüne kadar Doğuda ifa edilmiş hizmetler be
lirtilen nispetlerle hiçbir alâkası olmıyacalk de
recede düşük seviyededir. O halde bu hizmet
leri salim bir usule bağlamak istiyorsanız Doğu 
gibi şartları müşkül olan hizmet kanalları tıkalı 
bulunan bir bölgeye hizmeti götürmek için bir
takım hususi usuller kabul «taıek (mecburiyetin
desiniz. 

özel sektör için, özel sektörün bu çeşitli ça
resizlikler, her türlü kötü şartlar ve imkânsız
lıklar yüzünden bu bölgeye bu ahval içerisin
de, bu şartlarda, bu rejimde gitmesi asla müm
ikün değildir. O halde bu şartları sağlıyacak 
olan teklifimiz yapıcı bir tekliftir. Memleketin 
•mühim bir bölgesinin içinde bulunduğu ıstırabı 
nispî olarak giderici bir tekliftir, hepinize gu
rur ve şeref getirecek bir tekliftir. Kabul etme
nizi memleketin selâmeti, memleketin geleceği 
adına önemle arz ve rica eder, bu istikamette 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Doğunun için
de bulunduğu hale mutlaka bir çare bulacağına 
olan itimadımızı belirterek saygılarımı arz ede
rim. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Azizoğlu'nun 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabuledenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmeımiştir. 

22 sıra sayıdaki önergeyi okuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Plânın insan gücü hazırlığıyla ilgili 

bölümünün 15 senelik bir perspektif içinde de
ğerlendirilmesi ve Türkiye ihtiyaçlarına göre 
teknik personelin yetiştirilmesi gerekmektedir. 
Oysa ki, İkinci Beş Yıllık Plânda bu önemli hu
sus göz önünde tutulmamış ve insan gücü he
sapları sıhhatli araştırmalara oturtulmamıştır. 

Hal böyle iken, mevcut tekniker okulları
nın ve Yüksek Tekniker Okulunun kapatılma
sına karar verilmiş olması büyük bir sakınca 
doğuracaktır. Teknikerler meselesi, hem belli 
seviyede teknik eleman ihtiyacı, hem de bu 
okullarda okuyan gençlerin mühendislik unva
nı almasını sağlayıcı tedbirlerin alınması gere
kirdi. Bu yapılmıyarak, tekniker okullarının 
kapatılması iktisadi kalkınma ihtiyaçlarına uy
gun bir tedbir okumaz. 
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Bu nedenle, 138 nci sayfanın 4 ncü pragra-
fımn 4 ncü satırından itibaren «bu nedenle 
tekniker okulları ve yüksek tekniker okulları 
1968 - 1969 ders yılından itibaren öğrenci al-
mıyacak, ve 1972 de kapatılacaktır» cümlesinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Aydın 
Hayrettin Uysal M. Şükrü Koç 

Aydın Muğla 
M. Kemal Yılmaz Seyfi Sadi Pencap 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
'bu önergeye, Sayın Hayrettin Uysal ve arka
daşlarının önergeleriyle 95 - 100 - 130 - 153 - 158 
numaralı önergeler de aynı ma'hiyetitedir. Sa
yın Kaya Özdemir, Sayın Pencap, Sayın Reşat 
Özarda, Sayın İşgüzar, Sayın Karaca, Sayın 
Diler, ve Sayın Solmazer'in önergeleri aynı 
mahiyettedir. Numaraları, 22, 45, 100, 130, 
153, 158. Acalba demin ki, prosedürü uygula
tmanız mümkün mü efendim? 

BAŞKAN — Her halde efendim. Zaten 
umumi maJhiyette oya arz etmiştim o zaman. 
Yalnız önerge salhipleririin de muvafakatini 
alalım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, yalnız önergelerin okunmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Gayet talbiî efendim, gayet 
«tabiî. Sayın Reşat Özarda?... Yok mu efendim 
arkadaşımız... Yok. Sayın Hilmi İşgüzar?... 
Yok. Sayın Gıyasettin Karaca?... Burada. Siz 
aynı 'mahiyette görüyorsunuz, tevihiden müza
keresini muvafakat ediyorsunuz değil mi efen
dim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın 

Başkan, olkunan önerge yanlış kaleme alınmış 'böyle 
ıbir cümle bulamadım. Benim önergem tama
men 138 nci sayfanın 4 ncü bölümünde yazılı 
şekildedir. Bu önergeye o zaman iştirak ede
mem. Böyle ibareler yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim önergeye işti
rakiniz şu anda mevcut değilde; bir tevhidi 
müzakere için sunuyorum. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — 1972 de 
kapatılacaktır diye tâbirler yok. 

BAŞKAN — Yani plânda yok diyorsunuz 
ve siz ayrı müzakeresini istiyorsunuz, önerge
nizin. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Aynı ma
hiyettedir, fakat bu tâbirler yok. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğuna göre 
tevihiden müzakeresinde bir mahzur var mı 
efendim ? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Söz hak
kım varsa.... 

BAŞKAN — Tabiî efendim sfe hakkınız 
var efenlim. önergeniz de okunacaktır. Söz 
ıhakkınız mahfuzdur. Sayın Diler siz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz hakkım 
mahfuzsa ve önergem okunacaksa mesele yok. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Bu önergelerin 
tevihiden müzakeresini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. Şimdi önergeleri veriliş 'sırasına ıgöre oku
tuyorum. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, benim de aynı mahiyette önergem var
dır. 

BAŞKAN — Sizin de aynı mahiyette öner
geniz var. Bakalım efendim, ona da. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânın eğitim 

'bölümünde tekniker ve yüksek tekniker okul
larının kapatılması öngörülmektedir. Birinci 
Beş Yıllık Plânda 35 000 teknikere ihtiyacol-
duğu belirtilmiş olmasına rağmen bu gerçeğe 
yüz çevrilerek kalkınma hamlesi içinde bulu
nan memleketimizde en çok ihtiyaç duyulan 
teknikerliğin kaldırılması büyük bir hatadır. 
İş hayatında usta ile mühendis arasındaki boş
luğu doldurmak için nazarî ve tatbiki bilgiye 
sahip teknik elemana ihtiyaç vardır. Okul ka
patmak yerine eksikliklerini tamamlamak su
retiyle teknikerliğin devam ettirilmesine mut
lak zaruret vardır. 

Yukarıda arz olunan ve şifahi olarak ya
pacağım açıklamanın ışığı altında plânın 138 nci 
sayfa, (4) ncü paragrafının 4 ncü satırından 
itibaren «Bu nedenle tekniker okulları ve yük
sek tekniker okulları 1968 - 1969 ders yılından 
itibaren öğrenci almıyacak ve 1971 de kapatı
lacaktır.» cümlesinin plândan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 
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'BAŞKAN — Efendim, Sayın Kaya Özde-
mir'in de 68 sıra sayısını taşıyan bir önergesi 
var. Sırayı tesbit için o önergeyi de okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı

nın eğitini bölümünün 138 nci sayfada (4) or
taöğretim üstü meslek ve teknik okulları baş
lıklı kısımmm plân metninden çıkartılarak ye
rine aşağıda belirttiğim metnin konulmasını 
ilişik gerekçeye dayanarak saygı ile arz ve tek
lif ederim. 

Istan/bul 
Kaya Özdemir 

Çıkarılacak metin yerine konulacak me
t in : 

(4) ortaöğretim üstü meslek ve tekniker 
'okulları. 

Bu seviyedeki okullar teknik okulları, yük
sek teknikerler okulları tekniker okulları, ka
dın meslek öğretmen okulu ve sekreterlik okul
larıdır. Teknisyen seviyesinde eleman yetişti
rilmesi için ortaokul üstüne üç yıllık sanat ens
titüsü öğrenimi dört yıla çıkarılacak, tekni
ker öğrenimi ise bu okullara dayalı olacaktır. 
Kadın meslek öğretmen okulları ve sekreterlik 
okulları kız teknik öğretimi yukarıda açıkla
nan ilkeleri içinde geliştirilecektir. 

Gerekçe :< 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı yurdu-

tmıuzun kalkınması için 35 000 teknikere ihti-
yaoolduğunu öngörmüş olduğu halde, ilk beş 
yılda bu rakama ulaşılamamıştır. Kalkınma 
devrini geride bırakmış, kalkınarak ileri git
miş Batı ülkelerinde ülkenin mühendis oranı 
ölçüsünde teknikere ihtiyaç duyulurken sanat 
enstitüsü öğrenimine bir yıllık ilâve nedenine 
dayanarak tekniker okullarının kaldırılması 
ülkemizin kalkınma çahaları içinde telâfisi güç 
boşluklar doğuracaktır. Tekniker okullarından 
mezun olan teknik elemanlarımızın yaıpageldik-
leri görevler dikkate alınacak olursa bu okul 
mezunlarına ne derece ühtiyacolduğu kendiliğin
den meydana çıkar. Teknikerlerin meslekî gö
rev, yetki ve (formasyonlarını tesbit edecek 
bir Hükümet tasarısı Millet Meclisi komisyon
larında tartışılırken plânda tekniker okulları
nın kaldırılmak istenmesi ciddî ibir gerekçeye 
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dayanmamaktadır. Boı se'beple metnin, yukarıda 
arz ettiğim şekilde değiştirilmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan ikinci Beş Yıllık Plân 

tasarısının 138 nci sayfasında yer alan «4» 
orta öğretim üstü meslek ve teknik okul
ların bölümündeki «Bu nedenle tekniker okul
ları ve yüksek tekniker «okulalrı 1968-1969 
ders yılından itibaren öğrenci almıyacak ve 
1971 de kapatılacaktır.» Kaydının plândan çı
kartılmasını, bunun yerine «tekniker okulları 
yüksek tekniker okulları memleket ihtiyaç
larına uygun olarak ıslah edilecek ve bölge
sel gerçek ve nedenler dikkate alınmak su
retiyle merkezileştirilip geliştirilecektir. Bura
dan mezun olacakların haklan yine memle
ket ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kanunla 
düzelecektir.» Şeklinde plânda değişiklik ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
iSinop 

Hilmi İşgüzar 

Gerekçesi 
ikinci Beş Yıllık Plânda tekniker okulla

rına ve yüksek tekniker okullarına öğrenci 
alınmaması ve kapatılmasına dair öngörülen 
teklifi Birinci Beş Yıllık Plânla tezat teş
kil etmesi bakımından olduğu kadar mem
leketimizin teknik bakımından ilerlemesi yö
nünden de uygun görmüyoruz. Uzun mazisi 
olan ve Batı memleketlerinde önem verilen 
tekniker okulları ve yüksek tekniker okul
ları memleket şartlarına göre ıslah edilip 
bölgeleştirilmesi ve bunlara önem verilmesi 
plânımızın tüm olarak öngördüğü hedeflere 
varabilmesi bakımından da lüzumludur. 
Trükiye'de yapılacak çeşitli yatırım alanların
da sanayii, endüstri ve her türlü inşaat sa
halarında plân ve projenin tatbikinde mü
hendislerimizin yardımımı olan bu tekni
kerlerin lüzumunu izaha lüzum yoktur, iş
çiler için ve mühendisler için, daha doğrusu 
mühendislerle kalifiye işçi arasındaki boş
luğu dolduran teknikerlere imkân verilmesi 
plânda yer almalıdır. Hem yurt kalkınması 
yapabilmek için sanayileşme ilim ve teknik 
arasında ilerleme yapılacak ve hem de tek-
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niker okulalrı kapatılacaktır. Bunun ikisini 
telif etmek mümkün değildir. Bu bakımdan 
tekniker okullarını kapamak yerine ıslah et
mek ve bu okullara ümit bağlamış gençliğe 
imkân vermek için teklifimin kabulünü istir
ham ediyorum. 

Plânda devamlılık ve insicam prensipleri 
yönünden de Birinci Beş Yıllık Plânda 35 
bin teknikere ihtiyaç gösterilmiş iken ikinci 
Beş Yıllık Plânda bunun hiçe indirilme
sini, plâna olan itimat ve bağlılık bakımın
dan da mahzurlu görüyorum. 

Bunun da dikkate alınacağından şüphem 
yoktur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Teklif : 
İL nci Beş Yıllık Plân tasarısının 138 nci 

sayfasının 4. nolu paragrafında orta öğretim 
üstü meslek ve teknik okulları başlığı al
tındaki metinde yazılı «Tekniker okulları ve 
yüksek tekniker okulları 1968 - 1969 ders 
yılından itibaren öğrenci alınmıyacak ve 1971 
de kapatılacaktır.» Kısmının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Gıyascttin Karaca 

Gerekçe : 
Mühendislik ile teknisyen kademeleri ara

sında bir üst seviyeli kademenin bulunması 
lüzumlu olacağı gibi, Birinci Beş Yıllık 
Plânda öngörülen 35 bin tekniker ihtiyacı 
henüz karşılanmadığı gibi aynı plânın bu 
okul mezunlarına keza yüksek öğrenime kendi 
meslekî alanlarında devam etme hakkının ta
nınmasında teklifin gerekçesi gerekmektedir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gerekçe : 
Birinci Beş Yıllık Plân 35 000 teknikere 

ihtiyacolduğunu öngörmüştür. 
Teknikerler endüstrisi, inşaat ve imalât 

alanlarında çalışmakta ve teknik hiyerarşinin 
orta kademesini teşkil etmektedir. 

Hem teknik hiyerarşinin kopması de
mek olan ve Birinci Beş Yıllık Plânda ön
görülen ihtiyacın yokmuş gibi gösterilen 
ikinci Beş Yıllık Plân tasarısının 138 nci 
sayfasının (4) numaralı bendinde yazılı bu
lunan ; 

Sonuç : 
«Bu nedenle tekniker okulları ve yüksek 

tekniker okulları 1968 - 1969 ders yılından iti
baren öğrenci almıyacak ve 1971 de kapatı
lacaktır» cümlesinin çıkarılması için, işbu öner
gemin ,16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 6 nci bendinin (e) fık
rası gereğince işleme tâbi tutulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Güven Partisi 
Grupu Adına 

Tokat 
irfan Solmazer 

Sayın Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Plân dokümanının 138 nci 

sayfasında Ortaöğretim üstü meslek ve tek
nik okulları 'başlığı altında mevcut paragrafın 
Hükümete gcriverilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Gerekçe 
Beş Yıllık Plânının «orta öğretim üstü mes

lek ve teknik öğretim başlığı altında «Tekni
ker okulları ve yüksek tekniker okulları 1968 
ve 1969 ders yılından itibaren öğrenci almıya
cak ve 1971 de de kapatılacaktır,:» şeklindeki 
cümlenin nedenleri tam mânasiyle izah edilme
miştir. 

Tesbit ettiğimize göre bugün dünyanın en 
ileri memleketlerinde dahi teknik sahada ça
lışan üç kademenin bulunduğu bildirilmekte
dir. 

Birinci kademe : ilim adamları ve seçkin 
diplomalı mühendislerden meydana gelen ka
deme. 

İkinci kademe : Teknikerler kademesi. 

Üçüncü kademe : Kalifiye ustabaşılarla iş
çilerden kurulan kademedir. 

Sınai hamlede ortada bulunan tekniker
ler kademesine vazife düşüp düşmiyeceği, bu 
evsafta elemanlara ihtiyaç hissedildiği tak
dirde bunun temin edilmemesi halindeki güç
lük plân hedeflerine ulaşmadaki, faaliyetleri 
sekteye uğratacaktır. Bu bakımdan geri alın
masını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — önergeler bitmiştir efendim. 
Sayın komisyonun mütalâası?.. 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
şimdi bu önerge ile 7 aded önergeyi görüşmüş 
oluyoruz. Her önerge sahibi arkadaştan 
sonra çıkıp görüşmemek için önerge sahibi 
arkadaşlarımız görüşlerini lütfetsinler, biz 
sonra ortak olarak 5 dakikalık süre içinde 
cevaplandıralım, («önce siz cevaplandırın» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Komisyondan sonra tekrar söz 
isterse arkadaşlarımız... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Nasıl verirsi
niz? 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir diyor 
bir arkadaşımız... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkam, 
ben size yardım etmek istiyorum. Eğer isterseniz 
ber arkadaş konuştuktan sonra çıkayım konuşa
yım. Ben bunu istemiyorum. Arkadaşlarımız ko
nuşsunlar ve ondan sonra beın bir defada, beş da
kika süre içerisinde, cevap takdim edeyim. Bu 
şekilde yarım saat kazanırız, isterseniz bu vakti 
kazanonıyalım, her arkadaştan sonra çıkayım ko
nuşayım. 

BAŞKAN — Siz beş dakika içerisinde öner
gelerim hepsi hakkında mütalâanızı beyan ede
cekseniz, bunu kanundaki müzakere usulüne uy
gun olarak şimdi yapmanız daha mümkün, da
ha uygun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — ,Saym Başkanım, 
beş dakika içerisinde, benden sonra konuşacak, 
beş arkadaşın ne söyliyeeeğini bilmem ki, cevap 
vereyim... 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Komisyon 
bunlara katılırsa biz belki burada konuşmıyaca-
ğız, fikrini söylesin. 

BAŞKAN — Komisyon olarak sonra konuşa
cağım diyorsunuz. Sayın Hükümet aynı noktai 
nazarda mı? 

DEVLET BAKANI SEYPI ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Biz de aynı noktai nazardayız. («Ol
maz öyle şey», sesleri) 

BAŞKAN — Ben de olmaz noktai nazarında-
yım, bence de olmaz. Sonra milletvekillerine söz 
hakkı düşer. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
usule çok meraklı arkadaşlarımı tatmin etmek, 
zatıâlinizi sıkıntıdan kurtarmak için bendeniz 
ilik defa konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 22, 95, 68, 100, 130, 
153 ve 158 ve numaralı 7 aded önergeye bir tek 
cümle ile arzı eevalbediyorum. 

Mulhterem arkadaşlarım, sanat enstitüleri ile 
tekniker okullamnan teknisyen okulları haline ge
tirilmesi, öğretim kademelerini ekonominin ihti
yaçlarına ve ekonominin talebettiği insan gücü 
sınıflandırılmasına uyulması gereğinden, icabın
dan gelmektedir. Bugünkü durumda sanat ens
titüleri teknisyen eğitimi bakımından yetersiz, 
tekniker okulları ise elverişsiz ve gerektiğinden 
daha uzun süreli tahsili gerektirmektedir. Yeni 
şekilde sanat enstitüleri teknisyen okulları hali
ne getirilecek ve bu okullardan mezun olacak 
gençlerimiz hali hazırdaki teknikerlerin her tür
lü 'sıfatlarını, salâhiyetlerini kullanabilecek 
ve teknikerlerin yerine kaim olacaktır. 
Buna göre ısanıat enstitüleri, teknisyen 
okulları haline getirildiğinden tekniker okulları
na öğrenci verecek bir alt okul da kendiliğinden 
kalmıyacaktır. 

öte yandan ortaokul üstüne 4 yıllık sanat 
enstitüsü öğrenimiyle teknisyen olunacağına gö
re, daha uzun süre de tekniker okullarından tek
nisyen yetiştirilmeye devam edilmesi de mümkün 
değildir. 4 yıllık sanat enstitüsü sonunda 3 yıl 
daha, 4 yıllık ortaokuldan sonra 3 yıllık erkek 
sanat enstitüsünün sonumda üç yıl daha okumak 
suretiyle tekniker olmaktan ise, elbette ki, genç
ler, ortaokuldan sonra dört yıl okumak suretiy
le aynı hak, aynı sıfat, aynı yetkileri haiz olan 
ıteknisven olmayı bizatihi kendisi isteyeceklerdir. 
Ayrıca bu kademeden sonra bu çocukların mü
hendis olmaları imkânları da kendilerine verile
cektir kanunda. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız da şöyle bir kana
at var mulhterem arkadaşlarım: «Bu değişiklik 
bıir satırlık bir değişikliktir, ne olacaktır bir sa
tırlık bu değişiklik, tekniker okulları şudur.» di
ye. Tahmin ederim bütün arkadaşlarım bir sa
tırlık derişikliğin önemi üzerinde bizim kadar du
racaklardır. Bu bir satırlık değişiklik mulhterem 
arkadaşlarım, plânda insan gücü eğitimi ve bun
ların hesapları üzerinde 2 ay müddetle yeniden 
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hesap yapmayı ve yeniden çalışmayı gerektirir. | 
Ve ayrıca da plânın dayalı bulunduğu eğitim 
sistemi de kökünden yıkılmaktadır muhterem 
arkadaşlarım. Bu sebeplerle ikinci Beş Yıllık 
Plânla arkadaşlarımızın getirdiği veya devamını 
istediği sistemden daha iyi bir sistemi, daha fay
dalı bir sistemi, iş gücü sınıflandırılmasına uy
gun olarak teknik işgücü ihtiyacını daha iyi şe
kilde gerektirerek ihtiyaca cevap verebilecek bir 
sistemi 'getireceği cihetle plândaki sistemin ay
nen ikalmasiinıı, arkadaşlarımın vermiş oldukları 
7 aded önergelere itibar edilmemesini, biraz ön
ce ifade ettiğim gibi (bu önergelerin plânın bü
tünlüğünü bozacağını, bu sebeple katılmadığımı
zı ifade ederim. 

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

kişehir) — Sayın Başkan, sayın arkadaşımın izah 
ettiği gerekçe Jile plânın bütünlüğünü bozacak 
nitelikte olan yedi önergeye katılmadığıımızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Şimdi sıra ile önerge sahipleri
ne söz vereceğim. Sayın Hayrettin Uysal'm öner
gesi hakkında siz konuşacaksınız, Sayın Kemal 
Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Önerge or
taktır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. KEMAL YILMAZ' (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; diğer önerge sahibi ar
kadaşlarım meseleye daha çok memleketin ik
tisadi kalkınmasındaki insangücü hesapları bakı
mından göz attılar ve Birinci Beş Yıllık Plânda 
35 bin teknikere ihtiyacdTduğundan bahsedildiği
ni belirttiler. Şimdi Sayın Komisyon Başkanının 
açıklamasından öğreniyoruz ki, tekniker ihtiyacını 
Hükümet de kabul etmektedir. Fakat bunu sanat 
enstitülerinden yetiştirmek istemektedirler. Bu
nu biz gerçeklere aykırı görüyoruz. Sanat ensti
tülerindeki öğrenim süresini bir yıl uzatmakla 
aslında mühendis kademesinin hemen altında 
memleketin ihtiyacı olan teknik elemanın yetiş
tirilmesi mümkün değildir. Sanat enstitülerinin 
müfredat programlarında yapılan değişiklik 
daha ziyade bu okul mezunlarının liselerde oku
tulan bir kısım dersleri de öğrenmelerini ön
gören niteliktedir. 

Oysa ki tekniker okullarında, gece tekni
kerlerinde daha uzun süre, (gündüz teknikerle-

ı rinde iki yılda verilmek istenen teknik bilgi sa
nat enstitülerine bir yıl yapılacak ilâve ile) te
lâfi edilemez. Bu arkadaşların, yeni sanat ens
titülerinden mezun olan teknisyen arkadaşla
rın tekniker okulu mezunlarının salâhiyetleri
ni kullanacakları söylenmektedir. Şimdi bura
da aynı seviyede olmıyacaklarına göre, mevcut 
teknikerlerin salâhiyetlerinde de kısıtlama ol
ması mantıkîdir. Aslında Sayın Komisyon Baş
kanı ilgili gençlerin de bu formülü kabul et
tiklerini belirttiler. Halbuki mesele hiç de öyle 
değildir. Daha dün Tekniker Okulu mezunları 
nın dağıtmış oldukları bildirilerinden öğreni
yoruz ki, teknikerlik meselesiyle ilgili gençler 
bu konuda plânın hükmüne karşıdırlar, bunu 
beğenmemektedirler. 

Şimdi asıl mesele şurada : Tekniker okulları 
açılırken henüz plânlı dönemde bulunmadığımız 
için daha ziyade sanat enstitülerinde okuyan 
gençlerin yüksek öğrenim görme ihtiyacı göz önü
ne alınmıştır. Çünkü, ekonomik sebeplerle lise 
öğrenimi göremiyen ve çoğunlukla istidatlı olan 
bu gençler - çünkü liseye ihtilhansız girilir, sa
nat enstitüsüne imtihanla alınır - bu istidatlı 
olan gençler taşıdıkları kafa gücü istidadı se
bebiyle yüksek öğrenim görmek istemişler ve o 
zamanın hükümetlerini tazyik etmişlerdir. Bun
lara yüksek öğrenim kapılarını açmak için tek
niker okulları plânsız olarak gerçekten yurt 
yüzeyinde bol sayıda açılmıştır. Şimdi o za
manki plansızlığı bu şekilde gidermeye çalış
mak hem ayrı bir plansızlık örneği olur, hem 
de bu büyük kütlenin gerçekte kıymet olan bu 
gençlere yüksek öğrenim kapılarını kapatmak 
demek olur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Yıl
maz. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Şimdi 
bu meselede mühendis arkadaşların, hiç şüphe
siz kuvvetli bir baskı grupu olarak etkilerini 
her yerde hissettirmiş olan bu mühendis arka
daşların telkinleri büyük ölçüde Hükümetleri 
etkilemiştir. Nitekim yine öğrenivoruz ki, 
14.6.1967 günkü Millî Eğitim KrTriisvonunda 
yapılan bir konuşmada Sayın tlhami Ertem Bey
efendi, bu tasarılar çok önce Bakanlığımız ta
rafından hazırlanmış idi. Fakat, mühendislerin 
etkisi yüzünden Meclise sevk edemedik gibi bir 
itirafta da bulunmuştur. Biz konuya, şu veya 
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bu baskı grupunun etkisiyle değil, memle
ket gerçekleri bakımından bakılması lüzumuna 
inanıyoruz. 

Birincisi, teknik eleman ihtiyacımızın hesap
lanması meselesidir. 

İkincisi, bu varlıksız istidatlı çocuklarımızın 
yüksek öğrenim görmesi meselesidir. Şimdi bun
lar ehliyetsizdir, bunlar yetersiz eğitim görü
yor, bunlara mühendislik unvanı veremeyiz gi
bi bir görüş bize sakat görünmektedir. Bu
gün 6 000 liralık kaydiye ücretini ödiyebilen 
üniversite giriş imtihanlarında başarısız her 
hangi bir lise mezunu, büyük mahrumiyet içinde 
bulunan yetersiz okullardan yetişmiş lise me
zunu bu ücreti ödemek suretiyle özel yüksek okul
larda okuyabilmekte ve çoğu zaman kolaylıkla 
mühendis unvanını alabilmektedir. Bu disiplin
sizlik Türk eğitim sisteminin bütünlüğünü boz
muyor da, teknikerler meselesi bozuyorsa bu an
laşılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, hem vaktiniz dol
du, hem önergeyi daha şümullü bir şekilde izah 
ediyorsunuz. Bitti mi sözünüz 

Söz sırası Sayın Kaya özdemir'indir. 
KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, sayın milletvekilleri; İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânından tekniker okullarının 
kapatıimasiyle ilgili kısmın çıkartılması konu
sunda verdiğim önergeye iltifat etmenizi şu 
bakımdan istirham edeceğim : Evvelemirde bu
gün çağdaş uygarlık seviyesine yükselmiş Batı 
ülkelerinde mühendislikle ustalık arasında yet
ki, formasyon ve görev bakımından adlarına 
tekniker denilen kimseler memleketlerinin kal
kınmasında büyük hizmetler ifa edegelmişler-
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M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Efendim, 
bu konuda bir tartışma açmış değiliz, görüşlerimi 
arz ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, vakit gecikmiştir. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
bir hususa işaret etmek istiyorum. Esasen 3 ar
kadaş daha görüşecektir, bu 15 dakika çalışsak 
da, öğleden sonra 15-20 dakika geç gelsek. Meselâ 
saat 15,00 te gelsek Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisin kararı var. 
Şimdi çalışmaya devamı istiyorsanız başka, ama 
14,30 da toplanmak mecburiyetindeyiz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Vazgeçiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, öğleden sonraki söz 
sırası şöyledir : Sayın Kaya özdemir, Sayın öz-
arda, Sayın Hilmi İşgüzar, 'Sayın Gıyasettin 
Karaca, Sayın İrfan Solmazer, Sayın Nihat Di-
ler'dir. 

'Saat 14,30 da tekrar toplanmak üzere birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,04 

dir. Amerika., özellikle, bire dört olan mühen
dis nisbetini bire bir yapmaya, yani bir mühen
dise bir tekniker yapmaya doğru yol alırken, 
Almanya'da bundan daha ileri hükümler geti
rilmişken sanat okullarına bir yıl ilâve edile
ceği nedeniyle tekniker okullarının kapatılma
sı kanaatimce Türkiye'de İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında muhtacolduğumuz teknik ele
man bakımından yeterli bir görüş, yeterli bir 
düşünüş değildir. Sayın Komisyon 'bugün ilti
fat etmese, sayın plânlamacılar buıgün bu gö
rüşe katılmasalar bile ilerde bu noksanlığı biz 

İKİNCİ OTURUM 
Açüma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), • Kazım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — 130 ncu Birleşimin İkinci Otu- rumunu açıyorum. 
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bütün milletçe hissedeceğiz. Muhterem arka
daşlar, halen Türkiye'de 16 ilimizde bayındır
lık müdürü, teknikerdir. Yine 13 ilimizde, muh
terem arkadaşlar, Y. <S. E. Müdürlü, tekniker
dir. Keza Türkiye'de çeşitli vilâyetlerde çeşitli 
.görevler alan, Devlet hizmetinde mesul görev
ler alan tekniker arkadaşlarımız da var. Bu
lgun, övündüğümüz Kesikköprü, övündüğümüz 
Hirfanlı barajının, dikkat ediniz muhterem ar
kadaşlarım, projelerinin büyük ölçüde yapılma* 
sini sağlıyan arkadaşlarımız da teknikerlerdir. 
Sanat 'okullarının öğrenimini kâfi görmüyoruz;, 
ona bir sene ilâve edeceğiz ama sanat enstitü
leri üzerine ilki yıllık öğrenim yapan tekniker 
okullarını kapatacağız. Yana öğrenimde bir yıl 
geriye ,gitmiş olacağız. Halbuki, kanaatime 
'göre, öğrenimde ıbir yııl geriye gitmek yerine, 
öğrenimde bir yıl daha ileriye ıgitmek hattâ bu 
dört yıla çıkartılan sanat okullarına dayalı 
olarak tekniker okullarını devam ettirmek lâ
zımdır. Nitekim benim teklifim dört yıla çı
kartılan sanat okullarına dayalı olarak tekni
ker lokulılarmın devam etmesi yönündedir. 
Türkiye bu 'elemanlara ihtiyacı olan bir' ülke
dir. Binaenaleyh bu noktada plânlamacıların 
ve komisyonun görüşlerimize iltifat etmesini 
istirham edeceğim. 

Diğer bir nokta daha var ; Hükümet bir ta
raftan teknikerlerin meslekî formasyon, yetki 
ve 'görevlerinin düzenlenmesi hakkında Yüce 
Meclise ıbir kanun tasarısı getiriyor, diğer 
teklif sahipleriyle birlikte bu tasarının birlik
te mütalâa ve müzakere edilmesini istiyor ve 
orada teknisyenlere sanat 'enstitüsü melunu 
olarak itibar ediyor, Plânlamada ise teknisyen 
unvanını sanat okullarına bir yıl daha ilâve 
ederek Sayın Karma Komisyon Sözcüsünün beya
nına göre teknikerlere de veriyor. Bu çelişik 
bir durumdur. Bu çelişikliğin düzeltilmesi la
dır. 'Türkiye'njin muhtacolduğu tekniker prob
leminin plânda yer alması ilerde noksanlığını 
hissedeceğimiz, boşluğunu hissedeceğimiz bu 
meselenin bugünden düzeltilmesi lâzım. Aksi 
takdirde sanat lenstitülerinin teknisyen okulu 
halen getirilip 7 nci Millî Eğitim Şûrası kara
rının uygulanmasiyle bir yıl ilâvesi şeklinde 
dahi Türkiye'nin tekniker ihtiyacı yani tekni
ker formasyonuna olan ihtiyacı giderilemiyecek
tir. Önergeme iltifat buyurulmasmı istirham 
•ediyorum. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — iSayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; gerek plânın tekniker 
okullarının kaldırılması konusundaki .gerekçesi 
ve gerekse sayın komisyon başkanının izahatın
dan anlaşıldığına göre tekniker 'okullarının ka
patılmasının tek seibeibi halen devam etmekte 
olan sanat okulu öğaetiminin 'bir yıl artırıla
cağı ve böylelikle daha kalifiye teknisyen ye
tiştirileceği gerekçesidir, 

Muhterem arkadaşlar, bir defa teknisyen
likle teknikerlik bir değildir. Bunlar birbirin
den tamamen ayrı mesleklerdir. Bundan evvel 
ilkokul tahsili üzerine beş. yıllık bir sanat okulu 
tahsilini yapmak suretiyle sanat okullarından 
mezun vermiyor. Ve bunlar kalifiye işçi, kalifi
ye usta, yani bir teknisyen olarak yetiştirili
yorlardı, bir kaç sene evvel, bu beş yıllık öğre
nim altı yıla çıkarıldı, lise derecesine çıkarıl
dı. Yani orta okuldan sonra üç sene, ilkokul
dan sonra altı senelik sanat okulları sanat li
seleri haline getirildi. Sanat liselerinde verilen 
bilgi umumi teknolojik bilgi ve umum kültür
dür. Buralarda talebeler hem umumi klasik 
kültür görürler hem do burada meselâ maran
gozluk, demircilik vesaire gibi bir çok sanatla
rın kaba şekilde bir tahsilini yaparlar ve niha
yet bunlar bir teknisyen olarak yetiştirilirler. 
Esasen Hükümetin getirdiği tasarıda da tek
nisyen yalnız sanat okulları mezunlarına veri
len biri isimdir, teknikerlik bundan tamamiy-
le ayrıdır. Şimdi sanat okullarından mezun 
olan gençler hem çalışırlar, kazanırlar ve hem 
de muayyen yerlerde açılan gece tekniker okul
larında üç sene veya vaziyeti müsait olanlar 
devamlı iki senelik bir teknikerlik öğretimi 
görürler. Teknikerlik öğrenimi sanayileşmenin 
ihtisaslaşması, kademeleşmesidir. Buralarda ta
mamen umumi bir kültürün ayrı olarak muay
yen bir meslek üzerinde ihtisas yapılmaktadır. 
Nitekim bu tekniker okulları bulundukları sa
nayi bölgesine göre ayrı ayrı isim alırlar. Ma
kine tekniker okulu, yapı tekniker okulu, elek
trik okulu hattâ ve hattâ kâğıt tekniker okulları 
vardır. Şimdi bunlar bu devam ettikleri okullarda 
yalnız makine tekniker okulunda makine üzerin
de çalışırlar, hem pratik, amelî tatbikatını yapar
lar, hem de onun dersini görmek suretiyle ma-
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kine üzerinde mütehassıs eleman olarak yetiş
tirilirler. Elektrik tekniker okulları da aynı va
ziyettedir. Yapı tekniker okulları da aynı du
rumdadır ve nihayet bu okullardan çıkan kim
seler sanat okulu tahsili üzerine, yani bir tek
nisyenlik formasyonu üzerine bir teknikerlik 
formasyonu iktisap ediyorlar ve bunlar bütün 
iş sahalarında mühendislerle bu teknisyenlerin 
sanat okulu mezunu teknisyenlerin ve diğer ka
lifiye ustabaşılar arasındaki boşluğu dolduru
yorlar. Bunların Türkiyenin kalkınma hamlesi 
içinde bulunan Türkiyenin her sahasında bu 
teknikerlere şiddetle ihtiyaç vardır. Bugün biz
den çok fazla ilerlemiş, kalkınmış olan Batı 
Almanya'da, Amerika'da İngiltere'de, dünyanın 
her yerinde bu teknikerlik bir lüzum ve zaru
ret olarak muhafaza edilmektedir ve bunlar 
kalkınmanın, sanayileşmenin temeli olarak kul
lanılmaktadır. Türkiye yeni bir kalkınma ham
lesine giderken kalkınmanın temel taşları olan 
teknikerliği ortadan kaldırmak, yok etmek cid
den bir bakıma iktisadi bir intihar olur ve çok 
zaman geçmeden bunun yokluğunu eksikliğini 
hissedeceğiz. Bunun telâfisi yoluna gidilecek fa
kat maalesef bu boşluk memleketimizin sana
yi kalkınmasında büyük bir açıklık bırakacak
tır. O bakımdan bu değişiklik önergelerine ilti
fat buyurulmasmı ve tekniker okullarının mu
hafaza edilmesini memleketin gerçeklerine uy
gun olarak hepinizden rica ve istirham ediyo
rum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Karma Komisyon Başkanı Sa
yın Sezgin. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, teknikerler kalkınmanın temel taşıdır, mü
hendisler şudur, ustalar budur, i'şçiler budur 
diye kesin, sert hudutlarla bu konuyu tesmiye 
etmenin yerinde olmadığı kanaatimizi peşinen 
ifade ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, halihazırda mev
cut bulunan teknikerler arzu ettikleri takdirde 
tümünün mühendis olmaları kapısı açılacaktır. 

Bir hususa daha işaret etmekliğime izin ver
menizi rica edeceğim. Sayın Başkanım; Erkek 
sanat enstitüleri orta okula dayalı olmak üzere 
4 yıl olacaktır. Bu dört yıl biraz önce Sayın 
özarda'mn ifade ettiği gibi teknikerler nasıl 
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makine teknikeri, yapı teknikeri ise, erkek sa
nat enstitülerinde de orta okuldan sonra oku
yacakları bu 4 yıl içerisinde tıpkı teknikerlerde 
olduğu gibi yapı, makine ve saİT bölümleri bu
lunacaktır ve aynı teknik öğrenimi ve öğretimi 
göreceklerdir. 

Arkadaşlarıma bir sual sormak isterim: Bir-
erkek sanat enstitüsü mezunu olan gence diyor
sunuz ki, teknikere gideceksiniz, ne kadar oku
yacak tekniker okulunda? Üç yıl. Aynı gence 
diyeceksiniz ki hayır, üç yıl okuma, 4 yıl oku 
mühendis ol. Hangisini tercih edecektir, erkek 
sanat enstitüsünü bitiren talebe, elbetteki bir 
yıl daha fazla okumak suretiyle tekniker olmayı 
değil, mühendis olmayı tercih edecektir. Bir yıl 
daha fazla okuyacak mühendis olacaktır. Ayrı
ca muhterem arkadaşlarım, bugün bütün Dün
ya yavaş yavaş bu sistemden uzaklaşmaktadır. 
Hepiniz biliyorsunuz muhterem arkadaşlarım, 
çok yakın bir zamana kadar hattâ bugün erkek 
sanat enstitüsünü bitirip de tesviyeci olan, er
kek sanat enstitüsünü bitirip de marangoz olan 
erkek sanat enstitüsünü bitirip de demirci olan 
gençlerin sayısının % 20 yi geçmediğini üzüle
rek müşahede ediyoruz. Bu çocuklarımızın ço
ğu kâtip oluyor, mübaşir oluyor, odacı oluyor. 
Bu sistem bütün Dünyada meslek içinde eğiti
mi, iş içinde eğitimi gerektirmiş, ileri Batı ül
kelerinde ileri sanayileşmiş memleketlerde dip
lomanın yerine meslekte çalışarak bizatihi bu
nun pratiğini yaparak ve burada yetişmiş mü
hendisler tercih ediliyor. Bizim de plânımız bu 
sisteme dayanmaktadır. Yani diplomalı tekni
ker, diplomalı teknisyenden ziyade iş dalların
da, kendi mesleklerinde çalışarak memleketin 
kalkınmasına daha büyük unsur, daha da ya
rarlı unsur olmasını sağlayacak bir sistem ge
tirmiştir. muhterem arkadaşlarım. Bu sistemin 
içerisinde plân diyor ki erkek sanat enstitüle
rini ve buradan yetişen çocukları biraz önce de 
arz ettiğim gibi pratikle düzenli hale getirece
ğim ve buradan yetişen çocukları ilerde iş ha*-
yatına atıldığı zaman karşılaşacakları güçlük
leri peşinen yenmesini sağlıyacak bir takım ka
biliyet vereceğim, kendisine bilgi vereceğim -ve 
kendisine görgü vereceğim ve bunu sanayinin 
istediği teknik, işgücü ihtiyacımızın gerektir
diği sahalarda yetiştireceğim diyor. Ne plânın, 
ne plân yapıcılarının, ne Hükümetin gayesi bir 
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okul kapatmak değil muhterem arkadaşlar. Bu
gün memleketimizin sanayi dalında kendilerine 
şiddetle ihtiyaç gördüğümüz ve gerçekten mes
lek içerisinde iş içinde yetişmiş teknisyenlerin 
yetiştirilmesidir. Bu bir sistem meselesidir, ikin
ci Beş Yıllık Plân bir eğitim sistemine göre ku
rulmuştur, hesaplan buna göre yapılmıştır. Eğer 
hâdise bu kadar basit görülerek bunda bir de
ğişiklik yapılmak istendiği takdirde plânın tek
nik işgücü ve eğitim sistemiyle ilgili hesapla
rının tümünün, kâffesinin yeniden yapılması 
demek olur ki, bu da plânın bütünlüğünü fev
kalâde bir şekilde bozar ve plânı aksatır muh
terem arkadaşlarım. Bu sebeple bu önergelerin 
hiçbirine komisyon olarak katılmadığımızı bir 
defa daha ifade edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. 
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edildiği iddia edilen Birinci Beş Yıllık Plân dö
neminde 35 000 kişiye, teknikere 'ihtiyaç «oldu
ğu kabul ediliyor. Hemen 1908 - 1972 yılları 
içerisinde tatbik edilmesi lâzımıgelen İkinci 
Beş Yıllık Plânımızda ise birdenbire değişik
liğe uğratıcı 'mâhiyette büyük değişiklik olma
dan memleketimizde Ihemen Ibu tekniker okul
larına ihti'yacolmadığı ileri sürülmek suretiyle 
bu okulların kapatılması cifhetine 'gidiliyor. Bir 
taraftan da Garp memleketleri örnek olarak gös
teriliyor. Halbuki bütün Garp memleketlerinde 
meselâ Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da ye 
Belçika'da bu gibi, memleketimizde de olan 
tekniker okulları ve yüksek tekniker okulla
rı ma/hiyetinde okulları vardır. Ve bu Okulla
rın mazisi hir asırdan fazladır. Bizim memle
ketimizde de '1911 den hu yana teknikerler ye
tişmiş ve 'memleketimizin çeşitli yerlerinde ha
kikaten olumlu çalışmalar yapmıştır. Bu ba
kımdan bizim sayın Bütçe Karma Komisyonu
nun ile/i sürmüş oldukları fikirleri kabul et
memize imkân yoktur. Bilhassa Birinci Beş Yıl
lık Plânda 35 000 kişilik 'bir teknikere ihti-
yacoldıuğu plânda derpiş ediliyor. İkinci Beş 
Yıllık Plânda ise ibu birdenbire ortadan kal
dırılıyor. Bu bakımdan ibu iki plân arasındaki 
bu tezadın ne şekilde telif edildiği hususunun 
da Yüce Heyet (huzurunda sayın ıkomisyon 
sözcüsü tarafından telif edilmesi ve açıklan
ması lâzımdır. Gelişen 'Türkiye, artan nüfus kar
şısında tekniker okullarını kapatmak değil, kanaa
timce artırılması ioaJbedliyorsa talkilbedlikneısıi sanayi 
politikasının icaplarına uygun bir şekilde ış
ılan yoluna 'gidilmesi, 'bölgesel îbir şekilde mer-
kezileştirilmesi ve dana 'bilgili teknik eleman 
yetiştirilmesi cihetine gidilmelidir. Hem sana
yileşmekten, teknik saihalarda ilerlemekten (bah
setmek ve hem de teknik okulları kapatmak 
doğru değildir. Bu Ibizi çelişik -bir yola sevk 
eder. Kaldı iki, sayın arkadaşımızın, İsmet Be
yin de ifade ettiği gibi, sanat enstitülerinden 
mezun oılan insanlar (tekniker okullarına mı 
gidecektir, yoksa 'mühendis okullarına mı gide
cektir? Türkiye'de ızaten mühendis okulları 
tahdidedilmiş mahdut bir yere in/hisar etmekte 
ve burada zaten kontenjanda taihdidedildiği 
için de herkes de girmemektedir. 

BAŞKAN — ıSayın İşgüzar vaktiniz tamam
dır efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri İkinci Beş Yıllık Kal- I 
kmma Plânımızın 138 nci sayfasının dördüncü I 
şıkkında yer alan orta öğretim üstü meslek ve I 
okullarından tekniker okullarının 1967 - 19G8 I 
yılından itibaren öğrenci alınmayacağına ve I 
1971 yılından itibaren de bu okulların kapatı- I 
lacağına dair) olan prensibinin aleyhinde ola- I 
rak bir önerge takdim etmiştim, önergemizi ve- I 
rirken esbabı mucibe olarak kısaca Yüce Heye- I 
tin kabul etiği zaman içinde bu şekilde arz et- I 
mistim. Memleketimizin her köşesinde mühen- I 
dişlere en çok yardımcı olan şantiyelerde, in- I 
saat, imalât, endüstri kuruluşların her keşi- I 
minde çalışan teknikerlerin, İkinci Beş Yıllık I 
Kalkınma Plânı tasarısında unvan ve meslekin 
kaldırılacağına dair olan hususun, ıgençekten I 
memleketimizin menfaati bakımından olduğu I 
kadar Hükümetin programına ve seçim beyan
namesine de aykırı görmekteyim. Kalifi
ye işçilerle mühendisler arasındaki ooş'lu- I 
ğu dolduracak olan Türk teknikerlerinin lüzu
m/una kaani 'bulunmaktayız. Hattâ geçen dö
nem hazırlanmış bulunan Birinci Beş Yıllık 
Plânda teknikerlerin önemini kaıbu'l eden Dev
let Plânlama Dairesinin 35 000 teknikere ihti-
yacolduğu hususunda öngörülen teklifi hangi 
sebeple tenk edilip, tamamen kapatılması ci
hetine -gidilmiştir? Hakikaten 'çözülmesi lâzım- I 
-gelen bir 'husus da -budur. Geçen -dönem Birin-
ei Beş Yıllık Kalkınma Plânında üi'em'leketimi-
fcin gerçek menfaatlerine uygun olarak tanzim J 
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" HÎLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Halbuki Türkiye'nin gelişmesi bölgesel ya
tırımların yapılması ve bunların tahakkuk edil
mesi için bölgesel tekniker 'okullarının 'geliş
tirilmesi ve yurt çapında vatandaşların, bilhas
sa teknik okullara •gidecek olan vatandaşların 
çocuklarını bu yola daha kolaylıkla getirebil
mekte fayda vardır. Bu 'bakımdan önergemi
zin kabulü yolunda oy kullanılmasını istirham 
'ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, bu
yurun. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, 'muhterem arkadaşlarım; önerge
min gerekçesini aşağıdaki sebeplere binaen hu
zurlarınızda arz edeceğim. Bir defa Tekniker 
okullar.1, ile Yüksek Tekniker olkulllan ve bun
ların mensupları 'mühen'dislik kademesi ile, 
teknisyen kademesi arasırida üst seviyeli bir 
karakter taşımaları itibariyle bulunmasının 
lüzumlu olduğu kanaatindeyim. Saniyen Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız hazırla
nırken yatırımların mahalline masruf bir şe
kilde yerine getirilmesi ve daha ziyade tek
nik elemanın mevcudiyetine ihtiyaç gösterdi
ği için bu sebeple Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında 35 000 teknikere ihtiyaç olduğu 
söylenmiş ve 'bu 35 000 tekniker kanaatimize 
göre Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 
yatırımları ve Plân hedeflerine varması için 
değil, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
plânlarının hedeflerine varması için bir tek
niker potansiyelini karşılamalk üzere düşünül-
'müştü. Plânlar arasında dönemler beşer yıl 
olarak tesbit edildiğine göre, Birinci Beş Yıl
lık Plân ile İkinci Beş Yıllık Plân arasında b'ir 
'koordinasyonun da bulunması şarttır. Birinci 
Plâncıların düşündüğü bu lâzımeyi İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının hazırlıyan Plâncı 
arkadaşların da hangi sebeplerle çıkardıkları
nı izah etmelerinde fayda vardır. Saniyen bu 
okulların kuruluşu, tahsilin şekli nazarı itiba
ra alındığı takdirde Tekniker okullarına ve 
mümasili okullara daha ziyade az gelişmiş 
bölgelerde güçsüz vatandaşlarım, velilerin ço
cuklarının okuduğu bir gerçektir. Öğrenci
ler bu okulu tercih ederek bir yıl önce hayata 
atılmanın da kendi iktisadi güçleri üzerinde 

doğuracağı etkileri de nazarı itibara alarak 
ona' göre tercih halklarını kullanmaktadırlar. 

(Bu okullar kapatıldığı takdirde bir başka 
sual de akla gelebilir : Acaba kapatılan bu 
okulların bulunduğu yerlerde daha yüksek de
receli okullar açılacak mı, açilmıyacak mı? Bu 
belli değildir. Bendeniz tahminen 15 - 20 gün 
evvel Sayın Millî Eğitim B,a)kanıından bu hu
susta bir sual sormuştum. Erzurum^da bir 
Teknik Okulu açılıp açılmamasının düşünü
lüp düşünülmediğini sormuştum. Verdikleri 
cevap da gayet muğlâktır. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
'SEZGİN (Aydın) — Açılacak, açılacak Sayın 
Karaca. 

OIYASETTİN KARACA (Devamla) — Te
şekkür ederim, Trabzon'da Teknik Üniversi
tenin kurulması sebebiyle Erzurum'da böyle 
bir yükslk >okulun kurulması belki 'mümkün 
olimıyabilir demişlerdi. Şimdi mevcut okulun 
kapatıldığı zaman bunun yerine Erzurum de
ğil de başka bir vilâyette her kapatılan oku
lun yerine bir başka okul açılacak mı açilmı
yacak mı? Bunlar iktisaden 'güçsüz öğrenci
lerin durumları üzerinde büyük etkiler yara
tacaktır. 

Son olarak, İkinci Beş Yıl'lılk Kalkınma 
Plânının dördüncü bölümümün 140 ncı sayfa
sında aynen diyor ki : (Lise seviyesindeki 
Teknik 'meslek okullarından gelen öğrencile
rin yüksek okullara kendi alanlarında devam 
etmeleri için bir iım'kân sağlanmıştır.) Şimdi 
Plânın bir bölümünde bu okulu bitirenlere b'ir 
imkân sağlanmışken Plânın bir başka bölü
münde bu okulların kapatılması, Plânın bö
lümleri arasında bir tenakuz göstermektedir. 
Bu cihetin de nazarı itibara alınlması suretiyle 
bütün siyasi partilere mensup arkadaşları
mızın ittifak ettikleri ve kapatılmasında de
ğil de devamında zaruret gördükleri bu okul
ların kapatılmaması hususundaki önergelerimi
zin dikkate alınmasını Sayın Komisyondan ve 
Yüce Meclisten istirham .eder, saygılar suna
rım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, gördüğüm 
lüzum üzerine bir hususu hatırlatmama izin 
verir misiniz ? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sezgin. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZCİÎN (Aydın) — Sayın Balkanım, bir endi
şe vardır. Tekniker okullarının 'kapatılfnıas1 

bahis mevzu değildir. Bir şekil, bir bünye, bir 
sistem değiştirmesi bahis mevzudur. Ve ayrı
ca bu Tekniker okullarından 'mezun olanlar da 
işlerinden çıkarılacak, bunlara iş verilımiyecelk 
gibi her hangi bir durum da 'baJhis mevzu de
ğildir' ve bunlar işlerine devam edeceklerdir. 
Ve hattâ bunlara bir yıl daha okumak sure
tiyle bunlar mühendis olma imkânına kavuş
turulacaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer buyurun. Söz 
sırast sizin. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarımı; biraz evvel Saym 
Plân Karma Komisyonu Başkanının endişe 
duymamamız için yaptığı açık]amayı ikinci 
Beş Yıllık Plan tasarısının 138 nc'i sayfa dör
düncü bölüm ündeki şu cülmle ile nasıl bağdas-
tıralbilec'eği'mi evvelâ düşünlm ekten âciz kal
dım. 

ıŞöyle bir cümle var: «Bu nedenle tekniker 
okulları ve yüksek tekniker okulları 1968 - 1969 
ders yılından itibaren öğrenci lalmıyacak ve 1971 
de kapatılacaktır.» Zaten bizim endişemiz bu 
okulların kapatılması noktasında olduğu için 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plân tasarısından 
bu cümlen'in çıkarılması, bütün endişeleri orta
dan kaldıracaktır. Yalnız benim sayın milletve
killerine arz. etmek istediğim bir başka husus 
daha vardır. Hepimizin kutularına gönderilen 
tekniker cemiyeti ıgenel merkezinin bir yazısın
da ıSayın Millî Eğitim Bakanı 14 Haziran'da 
teknikerler için hazırlanmakta olaın kanun tasa
rısının müzakeresi sırasında iSayın Ilfhami Er
tem, şöyle bir beyanda bulunuyor: «Bu tasarılar 
çok önce Bakanlığımız tarafından hazırlanmıştı, 
fakat mühendislerin etkisi yüzünden Meclise 
sevk edemedik. Ancak bu ikinci tasarıyı hazır
layabildik.:» ve devam ediyor. 

iSakın olmaya ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına yine böyle bir etki ile tekniker okulları
nın kapatılması öngörülmüş ola. Herşeyden ev
vel sanat lemsltitülerinin 'dört yıla çıkarılmasıiyle 
tekniker seviyesinde bir öğrenim vermesine im
kânı yoktur. Her işte bir sistem vardır. Bu sis
temi bozmak 'demektir, tekniker sınıfı tekniker
ler seviyesinde bilıgi almış Ibir sınıfı ortadan çı

karmak herşeyden 'evvel bir teknik hiyerarşiyi 
bozmak demektir, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı tasarısının (görüşülmesine başlandığı gün
den beri, sayın milletvekilleri olsun, Hükümet 
olsun, grup ısözcüleri olsun tasarımızın bir tekno
lojik devir olduğundan bahsettiler ve teknik ele
man 'iihtiyacınıa şiddetle ühtiyaeolduğunu beyan 
buyurdular. 

Fazla masraf ve büyük yatırımlarla- yetiştiri
len mühendisler ve bu alandaki bilim adamları 
ile teknisyen seviyesindeki, ustabaşı seviyesinde
ki bir kademenin arasına dolduran tekniker okul
larınım kaldırılmasında kanaatimizce büyük 
mahzurlar vardır. 

Gene şöyle bir şüphe 'içime doğmaktadır: Tek
nikerlere bugüne kadar istedikleri halklar, un
vanlar ve yetkilerin verilmemesi hususunda hü
kümetlerin 'direnişi hepimizin malûmudur. Bu 
yüzdendir ki, tekniker okulu öğrencileri uzun 
aylar derslere boykot etmişler, derslere girmemiş
ler, en ısonıunda Millî Eğitim Bakanının verdiği 
bir teminat üzerine derslere devam etmeye baş
lamışlardır. Şimdi bu davranışları acaba tekrar 
her hamgi bir akla yakım esbabı mucibe gösterme
den tekniker okullarını kapatmak gibi bir ceza 
mıdır? Bunu sormak isterim. Herşeyden evvel 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 35 bin 
teknikere ihtiyaç (gösterildiğine :göre bu ihtiyacın 
birden bire kalkmış olabilmesi, veya izale edile
bilmiş olması veyahut da buna ihtiyaç duyulma
mış olması mantığa aykırı (gelmektedir. Bir san
at enstitüsü mezunu aynı okulda bir sene daha 
okumakla teknisyen unvanını alabilir. Fakat hiç
bir zaman sanat enstitüsü üzerine üç sene oku
yan bir tekniker hüviyetine sahibolamaz. 

BALKAN — Sayın ISolmazer, Vaktiniz dol
du efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) — Birinci 
Beş Yıllık Plânla ikinci Beş Yıllık Plân arasın
daki fbu derecede büyük bir aykırılığı anlayama
maktayız. ıSayın milletvekillerinin bu cümlenin 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâna tasarısından 
çıkarılması hususunda oylarını izhar etmelerini 
saygılarımla arz ederim. 

DEVLET BAKANI ISEYF1 ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Bıaşfcanum, bir küçük noktayı 
tavzih etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

iBAlŞKAN — Buyurun 'Sayın öztürk. 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) —• ıSayın Başkanım, Plândaki «kapatıl-
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ması» 'ibaresinin birtakım iltibaslara yol .açtığını 
(görüyorum. Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, 
konuyu politik laçıdaın değerlendirmek doğru ve 
isabetli olmaz. Burada, «kapatılma» deyimi mü
cerret olarak değerlendirilmemeMir. Bunu açık 
iki misalle .arz edeceğim. Eskiden Siyasal Bilgi
ler Okulu vardı, bilâhara Siyasal Bilgiler Okulu 
Siyasal Bilgiler Fakültesi oldu, Siyasal Bilgiler 
Okulu kapandı. Bu mânada bir kapanmadır. Es
kiden Yüksek 'Ticaret Okulları vardı, bu .okullar 
ıkapandı, İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 'ha
line (geldi. Bu mesele tamamen bir bünye değiş
mesi meselesidir. Okul kapatan bir iktidar hüvi
yeti içerisinde, okul kapatan bir Hükümet hüvi
yeti içinde umumi .efkâra deklare edilmesi isa
betli değildir. Politik istismardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — ıSayın Nihat Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tekniker ve yüksek 
tekniker okullarının, 1968 ve 1969 ders yılın
dan itibaren öğrenci alımıyarak 1971 de kapa
nacakları hususunda İkinci Beş Yıllık Plânda 
bir prograf verdir. 

Sayın Milletvekilleri; plânın temel prensip
lerinde en mühimi; kamu sektörü için emredi
ci, üzel sektör için ise teşvik edici ve yol gös
terici olmasıdır. Ancak, plân hiçbir zaman 
için teşriî Meclislere kati direktif veren bir 
doküman değildir. Plân yalnız umumi hatları 
gösterir ve bir direktif verir. Bu direktifin 
uımuımi hatları içinde Yüce Meclislere kendi ka
naatlerine göre kanunları tedvin ederler. Şimdi 
buradaki ifadeyi, ibareyi okuduğumuz zaman, 
âdeta Teşriî Mjeclislere kati bir «mir verilmiş 
gibi bir durumla karşı karşıya bulunmaktayız. 
Halbuki plânın prensipleri tesbit edilirken böy
le kati emirler değil, sanayiimizin inkişafı için 
lüzumlu olan eleman miktarına ve hangi mik
tarda elemana ihtiyacolduğu tesbit edilip o (şe
kilde prensiplerinin vazedilmesi gerekirdi. Şim
di böyle olmayınca iltibasa da mahal veriyor. 

Sayın Bakan deminki konuşmasında gayet 
iyi bir şeye temas ettiler. Sayın Başbakan da 
kendi konuşmalarında «Bizim beğenmediğimiz 
hususlar varsa biz bunu tamamen mi kaldıralım, 
evolüsyona mı, revolüsyona mı tabi tutalım» 
diye sual sormuşlardı. Şimdi burada da bir 
•evolüsyon mu veya revolüsyon mu var T Sayın 
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Bakan buyuruyorlar İki, evolüsyon vardır. Evo
lüsyon varsa bu takdirde Teşriî Meclislerin 
kendisine mahsus salâhiyetleri vardır, tekniker 
okulu mu, sanat enstitüsü mü, tekniker mi yok
sa teknisyen mi, bu hususu ancak ve ancak Teş
riî Meclisler tesbit 'edebilir. Binaenaleyh, bu 
hususta plân doğrudan doğruya Teşriî Meclis
lere bir emir venmiş vaziyettedir. Eğer bir 
evolüsyon olduğunu Sayın Hükümet de kabul 
ediyorlarsa bu takdirde bu ibarenin kaldırıl
ması ve onun yerine doğrudan doğruya şu (ka
dar miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. 
İkinci Beş Yıllık Plân tatbik edilebilmek için, 
hedefe ulaşabilmek için şu kadar elemana ihti
yaç vardır deımesi icabeder. Bu elemanın da ne 
nitelikte olduğunu yine ilgili Büyük Millet Mec
lisinin ihtisas koımisyonları ancalk tâyin eder, 
ismini de o tâyin eder. 

Sayın milletvekilleri; ikinci bir hususa da
ha temas etmek istiyorum: 

İkinci Beş Yıllık Plân, Birinci Plânla te
zat halindedir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı 35 bin teknikere ihtiyaç olduğunu ifade et
miştir. Aradan aşağı yukarı dört senelik bir 
müddet ' geçmiştir, bu dört sene içinde hangi 
iktisadi bir gelişme icadolmuş ki, Birinci Beş 
Yıllık Plânın tesbit etmiş olduğu prensiplerin 
taban tabana zıddına bir fikir bir ilham kay
nağı olmuştur ve Birinci Beş Yıllık Plânın 
temel fikirlerinden ayrılmarak yeni bir fikir 
ortaya konmuştur *? Bu husus açık değildir. Be
nim bildiğime göre sosyolojide ve teknikte bu 
kadar üstün bir terakki olmamış ki, böyle Bi
rinci Beş Yıllık Plânda tesbit edilen 35 000 tek
nikerden rücu edilmesini gerektiren bir sebep 
olsun. Böyle bir sebep yok orta yerde. 

Sayın milletvekilleri, bu durumda plânda
ki ifade tarzının katiyeti hem iltibaslara ma
hal vermektedir, hem de durup durduğu yerde 
tekniker ihtiyacı olduğunu komisyon ve Hükü
metin de kabul etmiş olmalarına rağmen, bu 
teknikerlere her halde hususi bir his besledik
leri için mi bUımiyorum, bu okulların kapatıl
masını istetmektedirler. Bu doğru değildir. Uımu
ımi hatlar halinde plânın eleman ihtiyacı tes
bit edilip miktarını bildirmek lâzımdır. Bu 
bakımdan plânın 138 nci sayfasının 4 ncü prog
raf ında ımevcudolan ibarenin tamamen çıkarıl-
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masını ve yeniden kaleme alınmasını teklif et-
ımiştiım. Kabul edilmesini saygılarla arz 'ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi arka
daşların 'konuşmaları bitmiştir. Şimdi plânda 
mevcut tekniker okullarının kapatılmasını ön
gören ibarenin çıkarılmasını teklif eden Sayın 
Hayrettin Uysal, Kaya Özdemir, İrfan Solma-
zer, Reşat Özarda, Hilmi işgüzar, Gıyasettin 
Karaca, Nihat Diler ve arkadaşlarının 22, 68, 
95, 100, 130, 153 ve 158 sayılı 'önergelerini oyu
nuza sunuyorum. Önergeleri kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmemiştir efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 23 nu
maralı önergeyi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki tadil teklifini plân tasarısına ilâ

vesini rica ederim. 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Gerekçe: 
Mevcut Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci 

maddesine göre yabancı şirketler % 20 ku
rumlar vergisi ödemektedir. Halbuki Avrupa-
da ve Amerika'da bu miktar % 48 - % 50 nis-
betindedir. Yabancı devletler bu nisbetler ara
sındaki farkı kendi vatandaşı olan bu şirket
lerden tahsil etmektedir. Bu suretle biz tah
sil edilen % 30 nisbetindeki Kurumlar Vergisi 
karşılığını kaybetmiş, bir ifade ile yabancı dev
letlere bağışlamış olmaktayız. 

Döviz ve sermaye sıkıntısı içinde bin bir 
türlü yollarla sermaye celbine ve döviz teda
rikine çalışan bir devletin bu şekilde açıktan 
bağışlamalara gitmeye ne takati vardır ve ne 
de akıllıca bir iştir. 

Teklif: 
Yukarıda arz edilen ve şifahen arz edilecek 

olan sebeplerle; 
Plân tasarısının 83 ncü sayfasında «c, ver

gi reformunun anahatları ve tedbirleri» başlık
lı bölümün birinci maddesinin (e) bendinden 
sonra (f) bendi olarak aşağıdaki bendin ilâve
sini teklif ederim. 

«f Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci 
maddesi tadil edilerek, yabancı şirket ve or
taklıklardan, kendi ülkelerindeki orana uygun 
Kurumlar Vergisi alınması (tahsili) mümkün 
kılınacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 

SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, Sayın 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımız haklıdır. Bu ka
bil hususlar milletlerarası anlaşmalarla karşı
lıklı mütekabiliyet esaslarına göre düzenlene
cek hükümlerdir. Ve Sayın Sarıibrahimoğlu ar
kadaşımız Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci 
maddesi tadil edilirken «Yabancı şirket ve or
taklıklardan kendi ülkelerindeki orana uygun 
kurumlar vergisi alınması mümkün kılınacak
tır» şeklinde bir ifadede bulunmaktadır. Yük
sek malûmlarınız olduğu üzere ve Sayın Sarı
ibrahimoğlu gayet iyi bilirler ki, bu spesifik 
bir maddedir, tedbirdir, yani plân metnine gi
rebilecek bir tedbir değildir. Bu vergi reformu
nun bünyesi içinde ele alınacak hususlardan 
zincirin sadece bir tekidir. Fakat, Sarıibrahim
oğlu arkadaşımızın bu hususu düzeltmek için, 
plâna konmasını arzu ettiği bu hususun, yıl
lık programlarda ele almanın uygun olacağı 
kanaatimizi saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) —• Sayın Başkanım, Sayın Sarıibra
himoğlu arkadaşımızın önergesi gerekçesi dik
katimizi çekici mahiyettedir ve önemlidir. Bu
nu bir temenni bir tavsiye olarak dikkate ala
cağız. Yıllık programlarda bu konu üzerinde 
durulacaktır. Bunun plâna girmesine biz de 
muhalifiz. Çünkü spesifik meseledir, mütekabi
liyet esasına dayanıyor. Bunun birtakım de-
marşları olacaktır, katî bir hükümdür plâna 
girmesi doğru değildir. Bu sebeple önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu
run. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarıım, gerek komisyon! 
reisinin ve gerekse ıSayın Bakanın ıha'kfkı ve 
hakikatleri açı'kça kalbul etmiş bulunmalarım 
Parlâmento hayatnmızıda ileri bir merhale saya
nım, kendilerime teşekkür eiderim. Ancak plân 
ıbir tedbirler ve tavsiyeler mecimuasudır. Bu ted
birler ve tavsliyeler mecmuası içerisinde, arz 
ettiğimiz, geçende uızun uzun da izah edip hi
kâye ettiğimiz yaJbancı şirkeitlerıden Kurumlar 
Vergisinin alınıması ş/öklinin 'Türkiye Maliyesli-
ne faydalı şekilde tadilini iısltiıtodaf ©den tekli-
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fimıiz bir spesifik, yani san derece özellik arz 
eden bir teklif değildir. Gayet şümullü ve bir 
yabancı sermaye ile Türkiye Devlerinin huku
kî ve malî münasebetlerinin esas prensiplerin
den (binisini vazetmektedir. Ve sonra «karşı
lıklı münasebetler, karşılıklı devletler arası 
haklar, vecibeler ve mükellefiyetler çerçevesi 
içerisinde ele alınacak» dediler. Bu bizim iç hu
kukumuzu ilgilendirir ve meselâ Hindistan 
(kuramlarım tdbası bulunduğu memleketlerin 
vergi nislb etine uıygun bir şelkilde alınır) diye 
hüküm koymak suretiyle, yaibancı şirketlerin 
kendi memleketlerinde vermiş oldukları fazla 
vergiyi Hindistan kendi devletlinin kasasına ak
tarıma yolunu bulmuştur. Bunda gocunacak 
ıhiçbir taraf yoktur. 

Bu şu lolalbilindi: Amerika'da yüzde 48, bu 
Fransatöa yüzde 90 dir. Amerikanda yakın se
nelere kadar yüzde 52 idi. Bizde Kurumlar 
Vergisi Kanununu .25 mci maddesine göre ku
rumların verdiği Kurumlar Vergisi % 20 dir. 
Muhterem arkadaşlarım, olmaz, diyen arkadaş
lar boş konuşuyorlar. Çünkü bunları tetkik et
tim ve Sayın Komisyon da bunun hakikatini 
kabul eyledi. 

Muhterem arkadaşlarım, biz yüzde 30 mis-
Ibetinde vergiyi almak suretiyle yabancı dev
letin kendi memleketinde o kurumdan vergiyi 
almamasını mümkün kılıyoruz. Bu suretle ya
bancı şirketi memleketimize getirmenin şansı
nı, imkânını, teşvik unsurunu ortadan kaldı
rıyoruz. Hiç olmazsa yabancı devlet de bize ge
len, bize yatırım yapan kurumdan o yüzde 30 u 
almazsa, adam gelir, bizde rahat rahat yatınım 
yapar. Bizdeki yatırım da bize faydalı olur. 
Yani hiçbir teşvik tedbiri de olmuyor bu. 
Fonksiyonu da olmuyor ve netice itibariyle 
hem yaibancı sermayeyi memlekete getirme 
şansımıız hiçibir şekilde ıbu fedakârlıkla artmı
yor, hem de Devlet Hazinesi zarara uğruyor. 
19ı63 rakamlarına göre ortalama 184 milyon! 
lira 'bu yüzden Devlet Hâzinesinin kaybı mev
cuttur. 1963 rakamlarına göre 184 milyon 
kaybımız olursa her sene de bunun biraz da
ha arıttığımı, kabul eyleyin, enflâsyon, gelen 
sermayenin çoğalması zamanla terakümü, de
mek ki, 250 - 3O0 milyon buıgün bizim kaybı
mız mevcut demektir. Bu basit, her hangi bir 
özellik arz eden bir mesele değildir. 

Sayın Komisyondan rica edeyim ben, «Ku
rumlar Vergisinin 25 nci, maddesi tadil edi
lir» şekilde ve illâ da bir maddeye matuf bir 
teklif şeklimde olmasa bile, (Kurumlar Vergi
sinin, kurumların tebası bulundukları devlet-
lerdeki orana uygun ölçülere, niısbetlere çıka
rılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır) 
şeklinde hiç olmazsa bir tavsiye ve Hükümeti 
bu noktada hiç olmazsa geniş çerçevede bağla
yıcı bir temenni yer almalıdır. Teklifimi bu 
şekilde tadil etmek suretiyle Komisyonun ve 
Hükümetin (de kabulümü istirham ediyorum. 
Aksi halde hakikaten Devlet Hazinesine hiç
bir sebep, hiçbir fayda yok ilken zarara uğra
maktadır, arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etimiyem-
ler... Kabul edilmemiştir. 

24 numaralı önergeyi okutuyorum. 

»Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki teklifimin plân tasarısının 242 •* 

243 ncü sayfasındaki «e. Tarım Kredisi» baş
lıklı bölümüne ilâvesini teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
ıKemal iSarıilbrahimoğlu 

GEREKÇE. 
Türk köylüsünün asırlardan beri ezilmekte 

olduğu tarihî bir gerçektir. Yetersiz kredi yü
zümden müstahsil tefecilerin elimde inim inim: 
inlemektedir. Bu yüzdem mahsulümü daha id
rak etimeıdem yarı fiyatıma satmakta,, Anadolu 
tâbiri ile, çiğ çjiğ ve zararıma yemektedir. Türk 
köylüsünün iki yalkasımım bir araya gelmeyişi-
min belli başlı sebeplerimden birisi bu kredi ye
tersizliği ve tefecilerin elimde sömürülmesidir. 

Ziraat Bankasının yardımları çok kifayet
siz ve cılız kalmaktadır. Özel sektör 19 mil
yarlık kredinin 16 milyarını kullanırken müs
tahsil 3 milyarını, küçük esnaf ise 300 milyom 
lirasını kullanabilmektedir. Bir tarafta ihracat 
kalemlerinim beşte dördünün müstahsili, diğer 
tarafta .kredinin beşte dördümün sahibi ve nüt 
fusa oranları itibariyle de 1/10 olan bu zümre-' 
lerin (sektörlerim) âdil bir düzem içimde yaşa
dıklarımı iddia mümküm değildir. Bu den* 
gesizliği hafifletmek, köylüyü tefecilerin elim-* 
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den kurtarmak, küçük esnafı kailkındırabil-
ıme'k için aşağıdaki teklifimin kaibulü gerekir. 

TBKIitF 
•«Tanımsal krediyi artıracak ve yeteri sevi

yeye çıkaracak ve keza küçük eısnaf kredisini 
artıracak tedbirler süratle alınacaktır. Bu cüm
leden olarak Ziraat ve Halik bankalarımın ser
mayeleri birer mlisli artırılacağı gibi, diğer 
(Bankalar mevduatının % 30 unun Ziraat Ban
kası ve Halik Bankası emrine verilerek mus-
tahısıla ve küçük esnafa (kredi olarak dağıtıl
ması için gerekli kanuni ve idari tedbirler ge-
(ciktirilımeden alınacaktır.» 

BAŞKAN — ıSayın Koımiısyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Sarıibra-
'lıimoğlu arlkadaşımızm önergeleriyle teklif et
tiği hususlar İkinci Beş Yıllılk Plânda Sayın 
ıSarıilbralhimıoğlu .arkadaşımızın önegesinden da-
ıha açılk ve dalha genel olaralk yer almış bulun
maktadır. İkinci Beş Yıllılk Plânın 87 nci say
fasındaki kredi politikası Ibölümünüm ilkeler 
kıısımında 1, 2 ve 3 ncü bendlerinde yer alan 
tedbirler şunlardır; :i 

«Madde 1. — Plânda öngörülen genel ya
tınım ve üretim hedeflerine ekonomik istikra
rı boızmadan ulaşımak için kredi hacmi ihtiya
ca göre artırılacak ve bu amaç içıin kredi kay
nakları yeter ölçüde gemişletilecelktir. 

Madde 2. — Kredilerin plânda özellikle ge
liştirilmesi öngörülen sektörlere yönlendiril
mesi ve ihtiyacın niteliklerine göre faiz ve vâ
de yönünden farklilaşltırmıaları sağlanacaktır. 

Madde 3. — Kredinin ekonominin çeşitli 
faaliyet dalları arasında ötikim dağılıımını sağ-
lıyalbilmıek için teşkilâtlanılmış kredi sliıstemini 
geliştirebilecek ve kredilerin mümkün olduğu 
kadar büyük bir kısmının bu sistem aracılığı' 
ile dağıtılması sağlanacaktır.» 

Görülüyor ki, muhterem, arkadaşlanm; Sa
yın Kemal Sarıİbrahimoğlu'nun tarımsal kredi
yi artıracak, yeteri seviyeye çıkaracak, küçük 

esnaf kredisini artıracak tedbirler süratle alına
cağı gibi gerçekten ve birtakım yuvarlak ifade
ler yerine plânın dili ile, plânda Sayın Sarıib-
rahimoğlu arkadaşımızın haklı olarak istediği 
hükümler çok daha geniş, ve çok daha kesin 
olarak yer almıştır. 

Yalnız Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın 
önergesinin bir tarafında «Ziraat ve Halk ban
kalarının sermayeleri birer misli artırılabilece
ği gibi diğer 'bankalar mevduatının % 30 unun 

Ziraat Bankası ve Halk Bankası emrine verilme
si» gibi bir hüküm var ki, Sayın Sarıİbrahimoğ
lu'nun iktisadi ve siyasi felsefesinin, bu hükümle 
nasıl bağdaşabileceğini anlamakta güçlük çekti
ğimizi ifade etmek isterim. Bugünkü plân 
içerisinde, vserbest piyasa ekonomisi içerisinde, 
serbest bankacılık manzumesi içerisinde siz ban
kaların her hangi birisinden mevduatının yüzde 
30 unu alıp Halk Bankasına veya Ziraat Banka
sına yatıracaksınız. Bu anlayış gerek plâ
nın ve gerekse plânı hazır lıyanlarm plân 
felsefesi, iktisadi felsefesiyle ve sanırım Sarıİb
rahimoğlu'nun da felsefesiyle bağdaşır yönünün 
olmaması gerekir. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, Sayın Sa
rıibrahimoğlu arkadaşımızın bu konuda hafıza
larına müracaat ettiği zaman, bendenize hak ve
recekleri kanaatindeyim; iki yıldan bu yana 
gerek Halk Bankası, gerekse Ziraat Bankası Ge
nel Müdürlüklerinin sermayeleri birer misli faz-
lalaştırılmış, Halk Bankası 1964 yılında Türk 
esnafına sadece 212 milyon liralık kredi verir
ken 1960 yılında 3 misli fazlalaştırılmış, kredi 
625 milyon liraya çıkarılmıştır. 1967 hedefi ise 
1 milyar liradır. Bu Sayın Sarıİbrahimoğlu'
nun arzusunun çok ötesinde olduğu kanaatimi 
de söylemekliğime izin vermelerini bilhassa rica 
edeceğim. 

Ayrıca, Ziraat Bankası için de bu hususu, 
ifade etmek mümkündür. Hattâ öylesine ifade 
etmek mümkündür ki, muhterem arkadaşlarım, 
muhtelif muhalefet partilerine mensup arkadaş
larımız, muhtelif muhalefet partilerine mensup 
konuşmacılar kredilerin öylesine çok verildiğini 
ifade ederler ve bunu tenkide tabi tutarlar ki, 
bunun bir kredi enflâsyonunu gerektireceğini 
do söylemekten çekinmemektedirler. 

Tekrar ediyorum muhterem arkadaşlarım, 
sadece ticari kredide değil, aynı tenkidleri zi
rai kredilerde de yapmıştır, Sayın Sarıibrahimoğ
lu... Muhterem arkadaşlarım Sayın Sarıİbrahi
moğlu'nun gerçekten haklı olarak ileri sürdüğü 
hususlar Sayın Sarıİbrahimoğlu'nun önergesin
den daha açık, daha genel, daha ayrıntılı ola
rak İkinci Beş Yıllık Plânda okuduğum ve ge-
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rektiği takdirde okuyabileceğini tedbirlerle, il
kelerle, kurallarla yer almıştır. Bu itibarla bu 
önergeye ihtiyacolmadığı cihetle iştirak etme
diğimizi ifade ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, katılıyor mu 
efendim ? 

HÜKÜMET ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, plânda maksadı kap-
sıyan yeter tedbirler vardır. Bu itibarla katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, buyu
run. 

KEMAL ıSARIİBBAHİMOĞLU ,(Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım; ızirai ikre'di söylemek 
dahi fazladır, ıherkeısin hepimizin Ibikliği bir 
gerçektir ;ki, ihtiyaçların .çok çok altındadır. 
1964 rakamlarına ıgöre, yaptığım 'bir kesalha lve 
aldığım neticelere ıgöre çiftçinin büyük ıbir ek
seriyeti aşağı - yukarı Idörtte üçüne yakın bir 
'kısmı çok ıclüzi kreldi almakta, 180 - 200 lira 
arasında değiş'en ıbir ferzdi <eline igeçe/bilmekte-
dir. Çok az ibir kısmı .da yani yüzde 5 - 10 igibi 
ıbir 'kıısımı ıda Ibüiyük toprağı lolup ipotek vesaire 
yapmak Isuretiyle ıalanlar müstesna, güçlükle 
ihtiyacına yetelbileeek miktarda 'krediler alabil
mektedir. 

Yine 1064 .rakamına göre 1 7O0 000 lira 
tüccara verilmiştir, ortalama 100 O00 rakamı 
civarındadır. Bunun tedavülünün lüç ayda ibir, iki 
ayıda ıbir Ideğişe'bileceğini İde düşününce lortala-
nıa 'beş milyara yalan tüccara kreldi verilmiştir. 
Halbuki, çiftçiye 'verilen (krediler üç ayda, ayda 
bir .değiştirilmediği için âdeta donmuş krediler
dir. Ve iyine (hepiniz Ibilitisiniz krediler Ibir kere 
alınır köylü tarafından. İkinci, üçüncü, (beşinci 
almışlarda ısaJdece 'esınafa veya kiöyün ileri gele
nine ıveya (tüccara tfaizi ödenir, alınır, ıgeri ve
rilir, köylünün .eline dahi geçmez. 

Mulhlterem arkaldaşlarım, /buıgün Anadolu 
köylüsü tefecilerin .elinde inlemektedir. Düpe 
düz maalesef.. Burada iSayın Başbakan da uzun 
uzun anlattı. Yani '.huylaıniiyorlda Ihani tefeci 
kimmiş? Soyguncu kimmiş? 

E... Türk köylüsıü soyulmaktadır. Bunu kim-
ise İde inkâr edemez. Onun içinde iki yakası bir 
araya geimemekltedir, çünkü yeteri kadar kredi 
verilmemektedir. Ziraat Bankası dahi çiftçi
nin en dar zamanında ımeıselâ Çukurova'da Şu-
tbatıta, 'Martta pamuk ekimi mevsiminde ,gözü 

açık tüccara (birtakım aracılara 500 000, 
1 000 00ü, 2 000 000 kredi verir. Piyasadaki 
çiğidin, v.'s. ihtiyaç maddelerinin iki misli fiya
ta köylülere ısa'tılmaisına ıselbelbolur. Buıgün 
3,2 - 3,5 milyar civarında tarmıısal kredi ola
rak kullanılan miktardır, 1966 hesaplarına gö
re, 300 milyon civarında da küçük esnaf kre
disidir. Özel 'sektöre ıbültün kredilerin topla
mının içinde 16 'milyon lira, 'özel Isektıöre verilen 
kredilerin devreden krediler .olduğu hesabedi-
linee Ibu 40 - 50 milyona .çıkmaktadır. İhracat 
kalemi 510 milyon Türk Lirası, ıbunun 370 - 400 
milyona yakın Ibir Ikılsmı ızirai ürünleridir. Zirai 
ihraç maddelerinin 3/4 iden fazlasını veren bir 
.sektöre millî igelir llıaemınm yüzde 40 ııı fetialbe.-
den ibir sakaya, 'bir ısekfcöre, kredilerin 1/20 
sini, 1/30 unu vermek insaf ve adalet ölçıüleriy-
le müdafaa edilir Ibir ışıey değildir. Arkadaşım 
okuldular, [onları (ben de lokuldum. 'Gayet yuvara 
laik 'Ve (gayet umumi 've ısadra ışifa vermekten 
kesin tolarak -uzak ve yarın ıher (hangi Ibir ikti
dara Ida (bunları -neden yapmadın demek müm
kün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, lonun için açık açık 
Türk köylüsüne Türk çiftçisine el uizalımakfta 
zaruret vardır. ıZiraat Bankasının ive Halk 
Bankasının sermayelerinin .asıgari (birer misli 
dalha artırılıp ve diğer Ibarikalarıdan da ımevdu-
atm '% 30 unun Ziraat Bankası 'emrine veril
mesini öngören açık bir (teklifi kabul .zarureti 
vardır. 

Arkadaşım dedi ki, (bu isiyasi felsefesine ııa-
ısıl uyar? Arkadaşlarım; ibuıgün 'zannederim 301 
sayılı Kanun; isimdi tam (hatırlamıyorum.. 

BAŞKAN — iSayın 'Sarıibralhimoğlu; beş 
dakikanız doldu efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
—• Toparlıyorum efendim. 

301 sayılı Kanunda 'Merkez Bankalsma ban-
kalar tarafından yatırılmakta lolan teminaıt v.ıs. 
zımmrnda, Bankalar Birliğinin kararı ile yatı
rılmakta olan yüzdelerden ımuayyen bir kusmm 
Ziraat Bankası emrine, »zirai krediye tahsis 
edilmek üzere verilmesini emreden bir kanun 
ıbugün fillhal yürürlüktedir ama îbugüne kadar 
bunun kullanılması Bankalar Birliğine veril
diği, ıonun da .bankalar 'temısilcileriniden meyda
na geldiği ve iktidarda üzel ısekıbörcü tor ikti
dar .olup isadeee köylü edetoyatı ile meşıgul Ibu-
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lunduğu .fakat esas hizmeti özel ısekitöre yaptığı 
için hu ıkanun hükmıü yerine (getirilmemiştir, 
itaJtlbik 'edilmemiştir. İşte 'ben Ibunu daha tşriimul-
lü rvie imüessir sekilide plân italsıarısına koymak 
suretiyle Hükümetti Ibağlamak 've Ibu suretle ide 
köylüyü 'tefecinin elinden (kurtararak islemekte
yim. 'Takdir isizinldir ımulhterem arkadaşlarım. 

Hürmet] erimle. 
BAŞKAN — Efendim, (önergeyi (oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul (edilmemiştir. '25 numaralı önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
Plân tasarısının ,155 inici sayfasında kayıtlı 

olup «3 >- uygulanacak politikalar» bağlığının 
aşağıdaki fıkranın ilâvesi Isunetiyle tadilini rica 
ederiz. Sayigiyle. 

'Sivas Millet'vekili Adana Milletvekili 
M. Kemal Palaıoğ'lıu Kemal ıSariilbrıalhimoğlu 

GEREKÇE 
[Kültünün yayılması için 'kitap, IkitaJbın mu-

(hafazası ve halkın emrine Ihazır (bülunlduru.lm'ası 
için kütüphane ışarttır. Hele Ibizim ıgfybi (geri 
kalmış ve halkının (okur - yakarlarının dahi 
kitap parası (okuyacak yeri ibulunmıyan mem
leketlerde ıkütüplhane yapımı 've Ikitap (temini zo
runludur. 

TEKLİF 
«Her illde ive ilçede (kütüphaneler Umum Mü

dürlüğünün Ihazırlıyacağı on projıeler İve tiplere 
uygun kütüphane Ibinaları yaptırılacak ve res
mî 'daireler ve kurumlar yayınları ((incelikle bu 
(kütüphanelere yeteri (kadar 'verilecektir. 

Bu (kütüphanelere yardım için (bir 'fon tesis 
ddilecelk, /bu 'fon (Bütçeye (her yıl ikonan para
lar 've Ibağışlar'la finanse edilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor (mu 
efendim ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET ıSEZGİ'N (Aydın) — ıSayın Balkanım, 
halihazırda Türkiye'nin .bütün illerinde kütüp
hane mevcuttur, llıçıelere de peyderpey yapıl-
'maktajdır. İkinci Beş Yıllık Plânda 'kütüphane 
yapılmaismı (öngören tedbirleri getirmektedir. 
Mesele, Ibizatihi kültlüphane değil mesele hu hiz
metin Ihalkm ayağına ıgildebilmesidir. Bir 'bakı
lma kitaplıktırda.. Plândaki hu ikonaıyla ilgili 
ıterlbirleri yeterli ıgiördüğümjüz cihetle (önergeye 
IkaJtılrnıyıoıru'z. 

BAŞKAN — Hükümelt katılıyor ımıı «fen
dim ? 

DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım katı'imiyoruız. 

BAŞKAN — Önerge sahibi lolana'k iSaym Sa-
nibraihimioğlıı, .buyurunuz. 

KEMAL SARIlfBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Muhterem 'arkadaşlarım, 'Türk halkı, Türk ıka-
ısalbalısı, Türk işçisi, hakikaten mütehassısların 
ifadesine ,göre büyük iölıçıüdc fizyolojik mânada 
açtır, 'birçok -gıdaları İtam 'olarak alamamakta-
'dır. Ama en Ibüyük açlığı (kafa açlığıdır. Asır
lardan /beridir ilımıal edilmiş lOİan Anadolu, 
Anadolu (köylüsü, Anadolu (halkı Atatürk'ün ve 
C. H. P. inin kurduğu ^Halkevleri v>e 'köy enstitü
leriyle Ibir canlılık ıgöstermiş. Fakat (bumun da 
çanına olt tıkanmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yoksa onlar 
milletin «çanına iot .tıkayacaklandı. 

KEMAL İSARÜBRAHİMOGLU '(Devamla) 
— IScni muhatap saymıyorum İhsan Bey. 

BAŞKAN — Efendim istirham ederim, kar
şı lık ] ı ,gö rtişm ey in. 

KEMAL SARIİBRAıHlMOÖLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu kafa açlığını sü
ratle ortadan kalldırmajk ive Ibu suretle kafası 
aç olanların Devlet yönetimine el Ikloymasmı 
önlemek için köylere kadar (giden Ibir kültür 
faaliyetine ciddiyetle ihtiyacımız 'vardır. .Sayın 
arkadaşım İsımet ıSeagin Beyefendi 'buyurdular 
ki, hir ç'ok (vilâyetlerde (kütüphane var; hâzı 
'kazalarda var, yapılmaktadır, yapılacaktır. Bir 
çiok 'Vilâyeti erdeki ikültüphaneler ihtiyaca (yet
mekten çök uzaktır, ısiümmettedarik inşa edil
miştir. Bu itibarla her 'vilâyetin (bugünkü ve 
uzak .gelecekteki ihtiyaçlarına yetecek kütüp
hane ıbinaları yapılmalıdır. Kabı olmıyanm ka-
'zancı olmaiz derler, Anadoluda. Kabalarda, pek 
az kazada kütüphane ıvardır. Nahiye ve !köy-
lere nadiren (biz 'ga>zete (gelir, okunur. Köylere, 
nahiyelere kadar hattâ /bunları yaymak götür
mek 1977 de üçüncü plân döneminde hattâ kü-
tüplhanesiz klöy 'bırakmamak (gerekir. 

Mulhtereım arkadaşlarım, ımaarifin, elsıki Halk 
evlerinin çeşitli resmî dairelerinin kitapların
dan ıbu kütüphanelere 'vermek ve (bunun bir 
fon kurarak (finanse etmek ide ızaruridir. Yoksa 
normal, klâsik lokullarla, halkı .okut/malarla kül
türlü adam yeıt'iştirrnek /mümkün değildir. Oku-
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•muş adaım yetiştirilir, fakat kültürlü adam an
cak Iklâlsiık derişlerin üstünde 've dışında loıkuıyan 
•aidam, loku-ma'yı /bir ıgıda isayan .aıdamdır. Başka 
türlü isıözlde aydınlar yetiştiririz, sondam isıunra da 
memleketin hali iböyle !deıvaım ıdder, ıgider ve 'bir
takım yarı «cahil, yarı aydınlarla «memleket 'mo
dern dünyadan, Avrupa'dan ıç;o!k «gerilerde kal
makta devam eder. Onun 'için ıben rica ediyo
rum ısayın Kbmisyıon Başkanından, 've Hükü
metten, ıso'iı derecede .hayırlı olacak «teklife (hat
ta bunu köylere de teşmil suretiyle .olar desin
ler ve 'bu suretle de Ibunun sevabına iştirak et
miş lolsunlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN •— Önerigeyi loiyunuıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibui etmiyenler... Kafbul edil
memiştir. 

'26 numaralı lönetfgeyi ıo.kutu!yorum. 

Millet Meclisi (Başkanlığıma 
Plân tasarlısının 3'95 mci «sayfasındaki «Yurt 

ilcinde üretilmesi ekonomik olmıyan ıgirldilerin 
ithal yioliyle isağlanımaisına devamı 'edilecek, ta
lep 'miktarı yeterli ıseviıyoye ulaştığında yerli 
üretime Iba'Sİanaıcakltır.» öiimleısinin tasarıdan 
çıkarılmasını ive aşağıdaki fıkranın da tasarı
nın 391 mci «sayfasının 1 - İlkeler ve (gelişme
ler 'başlıklı kıisımına ilâvesini ırica ederim. Say-
«giyle. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimıoğlu 

GEREKÇE 
Tarım âletleri imalinde '.montaj Isana'yiinin 

temel faktör lolarak ele alınması /sakıncalarla 
doludur. Montaj isanayiinden tüm tarım âlet
leri ısanayiine 'geçiş, medeni alemde /misali na
dir ıolan /bir yoldur, 'müstemleke usullerinden 
birisidir. Hiçbir aklı (başında firma veya Devlet 
tatlı kârlar elde ettiği Türkiye ıgibi (bir pazarı 
kaybetmek istemez. 

Bu ıs«eabplerle yerli sanayie ısüraltle ıgeçiış ve 
bunun için igerekli tedbirlerin alınması ızaruri-
dir. 

TEKLİF 
«ıMomltaj ısanayiinin «satış ve yerli parça kul

lanıma alanlarındaki <olumısuz tutumlarına Bön 
verilecek, «suretle ıtüm tarım aletleri ve .maki
naları ısanayii kurulacaktır. Bu sanayiin ku
ruluş yıllarında 'Tarım alet ve ımakinalarmın 
ithal, ilstilhsal ve ısatışı tamamen veya ibüyük 
oranda Dtevlet Tekeline alınacak 'Gümrıük vesair 
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tedbirlerle yereli sanayiin inkişafı ve ihraç im
kânları hazırlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — »ayın Başkanım, 
muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Sarıib rahim oğlu arkadaşımızı tatmin 
edeceğim kanaatinde değilim. Esasen tamamen 
teknik bir komisyonun bitaraf bir üyesi bulun
mamın bana verdiği sorumluluk içinde 'görüşe
ceğim cihetle Sayın Kemal Sanibrahimoğlu'nu 
tatmin etmekte gerçekten güçlük çekeceğimi 
Sayın Kemal Sanibrahimoğlu arkadaşımın ka
bul buyurmalarını rica edeceğim. Efendim bir 
kere Sayın Kemal ıSarıibrahimoğlu arkadaşımı
zın 391 nci sayfanın (ilkeler ve gelişmeler) baş
lıklı kısmına ilâvesini rica ederim 'buyurdukları 
kısım montaj sanayii ile değil, kimya sanayii 
kompleksiyle ilgilidir. Biran için montaj sanayii 
ile ilgili olduğunu kabul etsek dahi montaj sa
nayiinde, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
montaj sanayii konusunda bahsi geçen bölüm
lerini ifade etmek isterim. 

Efendim, 298 nci sayfada çeşitli mamullerde 
kullanılan yarı mamul veya ara mallarda stan
dartlaşmaya gidileceği, bunların iktisadi 'ölçüler 
içinde üretim şartlarının hazırlanacağı, hu 
amaçla üretim şartlarının hazırlanacağı bu 
amaçla mevcut montaj işletmelerinin, katılacağı 
teşebbüsler kurulmasının destekleneceği, bu ol
maz ise Devletin 'gerekli üniteleri kuracağı ve 
'bu konuda tarım alet ve makimalarına 'öncelik 
verileceği yer almıştır. 391 nci sayfada tarım 
alet ve makinalannin parçalarını üretecek yerli 
sanayiinin teşvik edileceği, hu amaçla traktör 
ve biçer - döver üretiminde tip ve modellerin 
tesbit edileceği ifade edilmiştir. Yatırımlar için 
tarım alet ve makinaları sanayiinin kurülmaısi 
için gerekli tahsisler yapılmıştır. Yerli sanayii
nin gelişmesinin başlangıçta 'gümrük politika-
siyle korunması 296 nci sayfada birinci ilke ola
rak yer almıştır. iSanayiin kuruluşu sırasında- ta
rım alet ve makinaları ithalâtının tamamen ve
ya kısmen Devlet tekeline alınması noktası üze
rinde durdular. Bu bir iktisadi ve siyasi felse
fedir. Plânın felsefesi ve plânı 'hazırlıyanların 
felsefesi bunun Devlet tekeline alınması değil, 
yukarda ileriye sürdüğü tedbirlerle bu işin en 
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iyi şekilde düzenlenmesi dengesinin sağlanması 
ve müstahsilin korunmasıdır. Ve bunların mu
hakkak Devlet eliyle yapılacağının, yapıldığı 
zaman daha iyi olması gibi bir şey söylemek 
mümkün değildir, muhterem arkadaşlarım. Arz 
ettiğim hususlar muvacehesinde 'Sayın ıSarıib-
rahimoğlu arkadaşımızın önergelerinde ithalâ
tın Devletçe yapılmasının dışında ıSaym iSarıib-
raıhimoğlu'nun öngördüğü bütün hususlar İkin
ci 'Beş Yıllık Plânın içinde genellikle yer 'almış 
bulunmaktadır. 

İthalâtın Devletçe yapılmasına gelince; plân 
ve plân zihniyeti, plânı hazırlıy anlarım zihniyeti 
iç ticareti, dış ticareti Devletleştirmek gibi ken
di siyasi ve iktisadi felsefesinin 'dışında bir fik
riyatın, felsefenin yürütücüsü olmıyacakları ci
hetle 'bu fikre de katılmamıza sureti katiyede im
kân ve ihtimal yoktur. Arz ederim. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) —• Sayın 'Başkanım, katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• 'Sayın Sarıibrahimoğlu, 'görüşe
cek misiniz ? 

KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Görüşeceğim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Saygı değer aıı'kadaşlarıım; demokrasiden bah
sederiz, 'efendimiz köylümüzden bahsederiz, 
efendimiz köylümüzün bir avuç vurguncu ta
rafından soyulmasını 'önlemek için getirilen bir 
teklife, «Oioo» deriz. İşte skin samimiyetiniz 
bu. Köylüden alırsınıız reyi, bin türlü vait, 
binbir türlü uydurma iftira ile, .gelir burada 
bir avuç vurguncuya hizmet edersiniz. Ondan 
sonra ida bunun konuşulmasını.. (Adaılet Partisi 
sıralarından gürültüler), (x<ln aşağı, solak he
rif» sesleri) 

Dinlemeye mecbursunuz demokırasi icalbı.. 

BAŞKAN — Sayın iSarıibrahimoğlu. 
KEMAL ISARUBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Sayın Reis, şu solalk diyen adama müdahale 
etsenize, 

BAŞKAN — Hep birden 'konuşmayın istir
ham ediyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Komünist 
propagandası yapıyorsun.. 

ıBAŞKAN — Sarıibrahimoğlu, lütfen öner
genizi izah sadedinde ve tahrik etmeden .görü
şün. 

Sayın arkadaşlardan da rica ediyorum, .ko
nuşma süresi esasen 5 dakikadır, biraz müte
hammil olsunlar. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Sa
yın Başkan, bir parti bu ışekilde itiham edilmez. 

KEMAL ISARUBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlar, o halde... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — O 
halde?.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— O halde, dinlemesini bilin. Daha dinleme
den «oioo...» çekemezsin. ((Gürültüler) 

ıSaym Başkan, bu 'konuşmaları müddetim
den indirmenizi rica edeceğim. 

Mulhterom arkadaşlar, Anayasa madde 52; 
«Tarımım ve .çiftçinin korunması : 

Devlet halkın gereği ıgilbi beslenmesini, ta
rımsal üretimin toplumun yararına uygun ola
rak artırılmasını, sağlamak v. s, çiftçiyi himaye 
edici gerekli tedbirleri almak zorundadır.» de
mektedir. Ben diyorum ki; Türkiye'de 10 - 12 
bin liraya mal edilecek, Çemişıgezek'te bile 
15 - 20 bin liraya satıldığı takdirde dahi % 30 
kazanacak ve en güzel Türkiye şartlarına uy
gun bir elli beygirlik traktör buıgün elli, alt
mış bin lira iki sene evvel sıraya girmek kay-
diyle satmalınaibilmektedir. IBu soygun değil 
midir? Bunun cevabı var mı? Bunu ben mi 
söylüyorum soygundur diye? Buyurun işte 
Ziraat Odaları bakın ne diyor; sayı 16, sayfa 
24 : «ıKredide 'zararlı sömürgeleştirmenin Yir
minci Yüzyıl tipi montajcılıktan süratle vazge-
eilm elidir.» diyo r 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bunu senin 
Hükümetin hazırlatmıştı. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Burada Hükümet ımevzuubaJhis değil. Lâfı 
dinle, ben burada milletvekili mî atiyle konu
şuyorum. (A. P. sıralarından igürültüler) Türk 
Milletinin soyulmasından bahsediyorum. Yine.. 

IBAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müda
hale etmeyin Tice ediyoırum, karşılıklı kıonuş-
maymi'Z. 

KEMAL ISARUBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Yine, Türkiye Ziraat Odaları Birliği sayı 16, 
sayfa 21 : «Garantili 've destekli bir satış piya-
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sasından emin' firmalar üstlenecek 'bir risk kal
mamış bulunan ibu sektörde normal işleri yeri
ne, normal olmıyan ve müsaade edilmiyen ter
tiplerle uğraşmaktadırlar.» diyor. Ve Türkiye'
nin ıbu şekilde kalkmamıyacağına, zirai sek
törün perişan olduğunu söylüyor. (A. P. sıra
larından gürültüler) Ben bunu Torento'daki 
fabrikalarıma gidip tetkik etmişim, anlatabil
dim mi? Havadan değil. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bugün 7 - 8 tane 
firmaya, hepsi de Avrupa'da, Amerika'da 
büyük, köklü firmalara montaj sanayii, im
kânı verilmiştir. Her sene tip değiştirirler. Her 
sene değişen tipler dolayısiyle parçalar Montaj 
Talimatnamesinin nispetlerine uymaz. Yerli par
ça kullanmazlar, 1964 te (çıkarılan bir Montaj 
Talimatnamesine göre plân döneminde yani 
şimdi şu anda % 60 m üstünde yerli parça 
kullanmaları lâzırmgelen montaj sanayii sahip
leri 'bunu kullanmamaktadırlar, kullanmak ni
yetimde değillerdir, kullanmıyaıcaklardır. Ve 
yine Ziraat Odalarının... 

•BAŞKAN — Beış dakikanız doldu efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMO&LU (Devamla) 

— Bitiriyordum efendim, zaten ikibuçuk daki
kasını f uzulen aldılar. Bitiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, montaj sanayiin-
den bu kaçakçı sanayiden ziraat âletleri sanayii
ne geçildiği görülmemiştir. Benim teklif etti
ğim, değiştirgesini istediğim kısım .zirai âletler 
sanayii kısmıdır, montajcılıktan 'bahsedilmiş
tir. Ve en sonunda tayymı istediğim cümle 
ise bakınız arkadaşlar, ibretle bunu 'zabıtlara 
geçirmek isterim : «Yurt içinde üretilmesi eko
nomik olmıyan girdilerin ithal yoluyla sağlan
masına devam edilecek talep miktarı yeterli 
seviyeye ulaştığında yerli üretime başlanacak
tır.» Yani, efbediyen yerli üretime geçilmiye-
cektir, demektir. Çünkü şu andaki... 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır, Sayın &a-
rıibraihimoğlu. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — iSayın Başkan, Sa
yın Sarıibrahimoğlu yanlış okudu. Kendisinin 
teklifi ibu değildir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Teklifimin bir maddesi odur. O çıkarılsın, 
bu da ilâve (edilsin şeklindedir. İyice »oku. 

BAŞKAN — iSö'Z istiyorsanız size ;de söz ve
reyim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET (SEZGİN (Aydın) — «Söz istiyorum, 
KEMAL İSARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlar, Ibulgün Türkiye'de 20 
bin traktör mevcuttur. Haiibuki senede 30 hin 
traktöre ihtiyaç vardır. ıSadeee İngiltere'de, 
küçücük İngiltere'de 1 milyonun üzerinde trak
tör mevcuttur. Toprak (reformu istemiyoruz, 
zirai reform yapacağız, köylüyü kalkındıraca
ğız diye... Konuşan 'bir iktidar zirai reformun 
vazgeçilmez .şartı olan §u aksaklığı, şu yolsuz
luğu önlemek 'zorundadır. Yoksa gayrisamimi-
sin, demek her muhalefetin, her vatanseverin 
hakkıdır muhterem arkadaşlar. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — t r u 
pumuza saıym hatip tarafından sataşılmuştır. 
Sataşma dolayısiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Seyfi 
Öztürk. 

DEVLET BAKANI iSEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — ;Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
tamamen teknik bir mesele üzerinde objektif 
ölçüler içinde 'bir tartışıma yapıldığı Yüce Mec
liste her nedense iSayın ;Sayrıi!brahimoğlu (me
seleyi getirdi, kendi derunundaki hir felsefe 
noktasına irca etmek istedi. Eğer bu meseleleri 
ortaya koyup konuşmak icabederse .Sayın Sarı-
ifbralhimoğlu'nun yaşı kadar İbu kürsülerde ko
nuşacak malzemeye sahibiz. (A. P. sıralarından 
«hravo». sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, dün 'bu kürsüden bu
nun cevabı verilmişti, .ama tekrar edilmesinde 
fayda vardır. Adalet Partisi iktidarı neyin 
üzerine 'bina ledildi ? Türk köylüsünün, Türk 
esnafının, Türk işçisinin, Türk 'halkının yıllar
ca kimsesiz, sahipsiz ve çaresiz bırakılmış ve 
terk edilmiş Türk Milletinin sevgisi ve itima
dı üzerinde hir iktidar .olarak burada bulun-
maktadur. Onu halk düşmanı, soyguncu ve 
vurguncuya hizmetkâr göstermek en hafif ta
biriyle 'bedbahtlıktır, insafsızlıktır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; senelerce bu memleket
te bir iktidar vardı. Türk Devletini temsil eden 
Hükümetleri, köylüden, daima ver dedi, vergi 
aldı, jandarmasiyle askere aldı, ama hir gün 
de hu köylüye dönüp, elini uzatıp al demedi, 
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hizmet götürmedi. Şimdi heprâi Türk köylüsüne 
sahip çıktılar. Ben kimseyi kıskanmıyorum, sa
hip çıksınlar ama bu mukaddes çatının altında 
Türk Milletini birtakım sınıflara ayırarak so
yan, soyulan, ezilen ezen, vurguncu soyguncu 
ve onun temsilcilileri olarak milletvekili ve par
tileri tasnif etmek demokrasiye inançsızlığın, 
köksüzlüğün en beliğ ifadesi olur, delili olur. 
Demokrasiye inanıyorlarsa, demokratik müesse
selere hürmetkar olmaları lâzımdır. Anayasa
nın sarih hükmü gereğince iktidarda olsun, 
muhalefette olsun siyasi partiler demokratik si
yasi hayatın vazgeçilmez birer parçasıdır, un
surudur. Binaenaleyh, bir siyasi partiyi bu ka
dar ölçüsüz ve insafsız itham etmek gerçeklere 
aykırı olduğu gibi vicdan ve üz'ana da uygun de
ğildir. Saygılar sunarım. (A.P. den alkışlar) 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan; 
Bendeniz önerge münasebetiyle değil, önerge üze
rinde Sayın Sarıibrahimoğlu'nun plânda var de
diği, fakat plânda bulunmıyan hususlarını, zabıt
lara geçtiği cihetle, bir yanlış hususu intikal et
tirmemek için, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon 
adına söz işitiyorsunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydan) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Sarıibrahimoğlu, plân tasarısının 
395 nci sayfasındaki : «Yurt içinde üretilmesi ekö& 
nomlk olmıyan giderlerin ithal yoliyle sağlanma
sına devam edilecek» deniyor. Bakınız muhte
rem arkadaşlarım, 395 nci sayfadaki bu husu
sun traktörle katiyen ilgisi yoktur. Bahsettiği 
husus 391 nci sayfadır. Başlığı, «Tarım âletleri 
ve makinaları imalât sanayii», ilke şu; ikinci 
Plân dönemi içinde tarım alet ve makinalannm 
yerli parça oranı büyük ölçüde artırılacak ve bu 
amaçla yerli girdileri üretecek sanayi kclla-
rının gelişmesi teşvik edlecektir, yerli 'girdi 
üretecek sanayilerin... (A.P. sıralarından «Nedir 
girdi?» sesleri) 

Im-put efendim, im-put; her hangi bir istih
salin yapılabilmesini temin etmek amaciyle 
istihsale yardımcı olaeak olan unsurlar. Yerli 
erirdi üretecek sanayilerin gelişmesi için, özel
likle traktör ve biçer - döver üretiminde tip ve 
modeller tesbit edilecektir. Bakınız muhterem 
arkadaşlarım, tarım âletleri ve makinaları ima

lât sanayiindeki ilke nedir? Saym Sarıibra-
himoğlu île hiçjbir ilgisi olmıyan 395 nci say
fadaki umumi sanayii ile olan ilgisinde diyor 
ki : «Yurt içinde üretilmesi mümkün olmıyan 
girdilerin ithal yoliyle sağlanmasına devam 
olunacaktır.» Tamamen tahrif vardır, muhte
rem arkadaşlarım. Sayın Sarıibrahimoğlu arka
daşımız, bilerek veya bilmiyerek - ki, ben şahsen 
bilmeden yaptığına kaanilm, şahsen milletvekilli
ğine hürmetim dolayısiyle - plânda her hangi 
bir sektöre ait ilkeyi bir başka sektöre aitmiş gi
bi göstermek ve yurt içinde üretimi ekonomik 
olmıyan girdilerin ithal yoliyle sağlanmasını 
söylemek suretiyle ithalâtın sonuna birtakım 
kendi bildiği şeyleri eklemek suretiyle zamanı
mızı işgal etmenim ne derece doğru olduğunu bir 
kere daha Yüksek Meclise arz etmek isterim. 
Saygılarımla, 

BAŞKAN — Saym 'Sarıibrahimoğlu siz otu
rurken, söz istiyorum dediniz. Önergenizi izah 
sadedinde tekrar mı söz istiyorsunuz? Buyurun, 
beş dakikalık hakkınızı kullanın. Efendim, beşer 
dakika ile tahdidedildi. 

77 numaralı Kanunda bunun sırasını tanzim 
ediyor ama birer kere görüşülür diye de bir ka
yıt yok. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkan; 
bendeniz niçin söz istediğimi ifade ettim, sırf za
bıtlara plân hükümlerinin yanlış geçmemesini is
tediğim için söz aldım. 

KEMAL ISARTİBRAHIMOĞLU (Adana) — 
muhterem arkadaşlarım., sayın komisyon reisi
nin (buradaki izahları beni tatmin etmedi der
sem her halde kusura [bakmazlar. «Tarım alet
leri ve makinaları imalât sanayii» der 391 nci 
sayfanın orta kısımlarında, siyah harflerle, (a) 
ilkeler, (b) ^gelişmeler İkinci 03eş Yılbk Plân 
hedef 've tahminleri, tarım aletleri mevzuunda
ki üretim ve ithalât der, üretim, yatırımlar 
der iki bu yatırımlar maddesinin 395 nci sayfa
sındaki ikinci cümlesidir arkadaşlar. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İlke mi bu Saym 
Sarıibrahimoğlu ? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Mulhterem arkadaşlar tes'bit edilen bir pren
sip Yüce Heyetinizin taıstilkmden geçtiği tak
dirde uyulması zorunlu olan bir kanun hükmü 
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olacak. İlke tai »denir, prensip mi denir? Sen 
(burada beni Devlete bağlryan bir kanun 'hük
münü empoze ediyorsun: öyleyse bu bir ilke
dir. tikeler kısmına koy, yerini tam «olarak 
oturttur. Ben nerede bulursam yolsuzluğu hak
sızlığı millet Kararma 'bir tasarrufu orada ön
lemek vazifesindeyiım. Ben hukukçuyum, ge
niş 'bir açıdan bakmak ve meseleyi Tünk Mil
letinin, Türk köylüsünün faydası açısından do-
ğerlendirm'ek zorundayım. Eğer maksat suri 
hukuk mantığı ile 'burada Ibirlbirimize ders ver
mek ise, o zaman kolay. O zaman 'kim 'kime ders 
verir görürsünüz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET .SEZGİN (Aydın) — Yolsuzluk değil, 
ne yolsuzluk ne haksızlık. Lütfen iböyle konuş
mayın. Katiyen suri bir mantık değil. Gerçek, 
gerçek! 

BAŞKAN — Efendim, biraz sakin olun lüt
fen. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Ma&hterem arkadaşlarım, mesele Ibu değil bir. 
İkincisi; 

Muhterem arkadaşlarım, (bendenizin 3 sene
dir komisyonlarda bekliyen Yüce Meclisin iki 
kere de öncelik ve ivediliğine karar verdiği zi
rai alet, zirai gübre ve ilâçlar ile ilgili tekli
fim vardır. Neden şu ikürsüye gelmez? Neden 
32 milyonun hayati şekilde ilgili bulunduğu, 
25 milyon Türk köylüsünün doğrudan doğru
ya ilgili olduğu, mustarip olduğu ve zirai re
formu gerçekleştirme şartı olan ıkanun tekli
fimi getirmeksiniz? Getirmemekte devam eder
siniz ? 

Muhterem arkadaşlarım, bu milletin önünde 
her şey açık açık söylenecek. Her şey konuşu
lacak. Eğer konuşulmasından huylandığınız 
meseleler varsa o meseleleri gelir halledersi
niz, muhalefetle el birliği ile halledersiniz. Biz 
de konuşmayız. 

BAŞKAN — ıSayın ıSanibrahimoğlu lütfen 
önergenizin gerekçesini izah ediniz efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Tamam efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, muteber bir ziraat 
odası yetkili elemanlarına tetkikler yaptırmış. 
Diyor ki, Türkiye'de zirai alet montaj sanayi-
inden zirai âlet sanayiine .geçmek mümkün de
ğildir. Tüm üretimi yapacak yerli sanayie geç

mek gereklidir ve .dünyanın hiıçbir medeni, 
ileri memleketinde montaj sanayimden tüm 
üretme sanayiine .geçilmemiştir. Bu (bir kapkaç 
usulüdür. Risk üstlemesi mevcut değildir. Bü
tün parçaların .gelecek, makinaların hepsinin 
adedi (belli edilmiştir. Bunlar ihtiyacın altın
dadır. Vatandaş ıbir sene, iki sene kuyrukta 
beklemektedir. Bu şekilde ne özel sektör olur 
ne hu kazanca dürüst 'bir kazanç denir. 

Kanunlar belki meşru saymıştır, buna gayri-
meşru demem. Ama ibu (vatandaş vicdanını ya-
ralıyan, Türk ekonomisini tahribeden, Türk 
köylüsünün iki yakasını bir 'araya getirmez 
halde süründüren ıbu nizama da eğer isiız ada
letli bir nizam derseniz (ben de size adaletsiz
liğin bekçiliğini yapmayın derim. Buna da si
zin 'gücenmeye hakkınız yok, hürmetlerimle. 
(A. P. 'sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — ıSayın Kasım Önadım, müdaha
le etmeyin, Hükümet 'burada 4 gün süre ile 
tenkidlerin en şiddetlisine en sertine tahammül 
gösterdi, size örnek olmalı, istirham ediyorum. 

Sayın tSarıibrahimoğlu'nun önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir.. 

Sayın AbdurraJhman Güler, siz groıpumuza 
sataşıldı dediniz. Ne noktadan sataşma olduğu
nu lütfen ifade edin efendim. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Köylüyü himaye edeceğiz diye reylerini ola
rak iktidara .geldiniz, sonra vatandaşı soyan
lara hizmet ediyorsunuz şeklinde konuştu Sa
yın hatip. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, bu bakım
dan sataşma vardır, (buyurun efendim. Kim 
konuşacak .grupunuz adına? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben konuşa
cağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Sizden de 
peşinen, yeni sataşmalara sebebiyet vermiye-
cek şekilde (konuşmanızı hasseten istirham edi
yorum Sayın Atasöv. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — ıSayın Başkan, sizin nâzik idareniz 
olmazsa, zaten bu sataşmalara tahammül etmek 
mümkün değil, Grupunuzdan (bir arkadaşın yap
mış olduğu sataşmalara talhammüllümüz de si
zin Riyasetteki nazik idarenizden ileri gelmek
tedir. Bu itibarla sizi müşkül duruma sokmı-
yacağım. 
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Sevigili arkadaşlarım; verilmiş olan 'önerge 
komisyon 'sözcüsünün de beyan .ettiği ıgibi as
lında konu ile ilgili değildir. Önerge bâzı fi
kirlerin bn kürsüden serd 'edilerek Türk (Mille
tine buradan bir şeyler duyurmak isteğinin bir 
/vasıtasıdır. 

Simidi ıgiönül ister ki Türk Milletine hitap
larımızı, Türk .Milletinin büyük çoğunluğunu 
temsil 'eden A. P. 'Grupuna hücumlarımızı bir 
önergeyi vesile ederek bu kürsüden yapnııya-
tlım. Türk Milletine şimdiye kadarki ve şimdi
den sonraki davranışlarımızla bağlılığımızı is
pat edelim. A. P. Grupunu bir avuç 'Çıkarcıya 
hizmet eden, kömürcülere, yağmacılara fırsat 
veren bir ıgrup ıolarak, Hükümetiyle beraber 
itinam «den 'çak sayın arkadaşımı ISarıibrahim-
oğlu >6 seneden beri bizim kulis arkadaşımızdır. 

v Kendi partisinden 'ziyade bizim mensupı]arı
mızla dostluk kurar. [Bizim mensuplarımızm 
reyi ile Avusturalya ve Japonya'yı ıgeızer idi. 
Bu sevgili arkadaşnmız ortanın Soluna yeni geç
ti. Yeni solcu olduktan sonra bize karşı hü-
cumkâr 'oldu. Şimdi, Adalet Partisinin bu ar
kadaşımızın tavz'if ettiği şekilde 'olup olmadı
ğına cevap vermek isterim. 

Arkadaşlar (hem iburada konuşacaksınız, ko
nuşmanızın içerisinde Türk köylüsünün çoğun
luğunun reyi ile iktidara .geldiniz diyeceksiniz, 
hem de Sonra Türk köylüsü sömürülüyor, so
yuluyor diyeceksiniz. Türk köylüsü sizin san
dığınız kadar ;gafil, sizin sandığınız kadar al-
danan kimse değildir fci, kendisini soyana 
soydurana rey versin. Partiniz çok partili ha
yata başladığı günden bugüne kadar ne za
man Türk Milletinden ırey almıştır, ne zaman 
'millî irade ile iktidara ıgelmiştir? 27 Mayısın 
ıgetirmiş olduğu, süngülerin 'gölgesinde oturdu
ğunuz 3,5 senede Türk Milletine reva (gördük
lerinizden, Türk Milletini .ezmenizden - kurdu
ğunuz Ibu montaj sanayileri ile eğer soyuluyor-
sa - Türk Milletini soymanızdan kurtarmışız, 
Türk Milletine benliğini tevdi etmişiz. Onun gü
nâhını mı 'çekiyoruz. ıSevgili arkadaşlarım; Ada
let Partisi Türk Milletini, Türk köylüsünü so
yan ve o soyu düzenini ihazırlıyan parti değil, 
Türk köylüsü, Türk halkını, Türk 'esnafını, 
Türk 'çiftçisini, Türk işçisini soyan, sırtına bi
nen bir 'zümrenin tasallutundan kurtarmış, on
ları hürriyete kavuşturmuş bir partidir. Adalet 

Partisi asla ve kafa soygun düzenine müsaade 
etmiyecektir. Türk köylüsünün içerisinde bu
lunması, Türk köylüsünün sözünü dinlemesi, 
Türk köylüsünün reyine hürmet etmesi dolayı-
ısi ile dir ki, bir 'daha iSenirkent olaylarını, bir 
•daha Aslanköy facialarını (bir daha Türk köy
lüsünün kendi cebinden hırsızlık yaptığı gün
ler, bir daha ölüsünü (gömerken belediye kapı
larından kefen almak için vesika ile beklediği 
.günleri, bir daha karanlık 'gecelerinde ıgaz lâm
bası yakmak için vesika ile ıgaz aldığı günleri, 
bir daha bir lokma 'ekmeğini fırın kapılarında 
dizi dizi olup 'da vesika ile aldığı /günleri ya
şatmamak için... A. P. mücadele 'etmektedir. 
(Bunları içinizden... 

BAŞKAN — 5 dakikanız doldu efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 

(Devamla) — .Diyeceksiniz ki, Ataöv kürsüden 
Türk (köylüsüne partisinin propagandasını ya
pıyor. Hayır; kusulan her zchirc bir panzehir 
vermek .mecburiyetindeyiz. Bu kürsüyü siyasi 
bir miting meydanı haline (getiren arkadaşlara 
aynı silâhla ımukabele edeceğiz arkadaşlar. Sizi 
kendi halinize bırakmıyacağız. ıSize Türk Mil
letini bir daha .ezmenize fırsat vermi'yeceğiz. 
Sarıibrâhimoğulları ıgibi birkaç tane daha ye
niden sola kayacak (olanlarla bu 'milletin ka
derine hükmottirmiyeceğiz.^ Türk Milletini siz
den iyi tanıyan Türk halkını, Türk köylüsünü 
sizden İyi bilen, ondan aldığı reyin değerini 
ona hizmet olarak ıgötüren bir ıgrupun mensup
larıyız. Dün dinlediniz burada 8 saat bir Baş
bakanı. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv 5 dakika doldu, 
istirham ediyorum. 

A. P. 'GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Bağlıyorum iSayın Başkanım. 

Başbakanımız 'dün bahsettiğiniz bütün dü
zenleri İburada izah etti. ıSizin İçendi içinizdeki 
çelişmelere 'bir son vermenizi, düzenden neyi 
kasdettiğinizi açıklamanızı söyledi. İçinizden 
bir yetkili arkadaşınız (gelip ide düzen budur 
diyorsa (bu şekilde ıcevap alacaksınız, ama şu
nu bileceksiniz di, sizin arzuladığınız düzen 
tahakkuk >atimiyccektir. Sizin arzuladığınız dü
zene müsaade otmiyeceğiz. İşçi Partisi ile Cum
huriyet Halk Partisi birleşecek, ama, onların 
içerisinden vicdanlı, iz'anlı memleket severler 
çıkacaktır. Onlar müsaade .etmiyecektir. Sizin 
kendi kendinize... (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — iSayın Ataöv vaktiniz doldu 
efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Bu itibarla sevgili arkadaşlarım 
Adalet Partisi yapılmış olan ithamlara su
reti kafiyede imuhatabolacak (bir parti değildir. 
Adalet Partisi Hükümeti zannediyorum ki, C 
H. P. Grupunun da (görüşüne uymıyan Sarıib-
rahimoğlu'ıran kendine bas olan tahrikçi konuş
malarını zaten nazara almamaktadır. Ancak sa
bahtan beri cereyan eden (bütün (grup 'mensu
bu arkadaşlarımız 'buradaki (beyanları nasıl 
hüsnüniyetle komisyonun da 'iştirakiyle, neti
ceye bağlamışsa, öyle devam ederken eğer böy
le (bir .tane tahrikçi insan çükar igrupumun hiz-
ımetlerini ve şerefini gölgelemeye kalkarsa 
onun haddini bildirmek ıgrupumuzun aslî vazi
fesidir. saygılar^ sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN —• Sayın Avcı, bir usulsüzlükten 
'bahsettiniz, nedir efendim? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Sarıilbrahimoğlu'na iki defa söz vermeniz 77 
sayılı Kanuna aykırıdır. Bu mevzuda söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yüce He
yetiniz Ibu yolda bir karar verirse 'bundan son
ra herkese ıbir defa söz veririm. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, Sayın Sarıalbrahim'oğlu'na söz vermiye-
ceğiniz'i tahmin etmiştim. Usulsüzdür dediğim 
sırada Sayın Sarıibrahimoğlu'nu ikinci defa 
kürsüye davet 'ettiniz. Hatip kürsüye geldiği 
için ısrar ile usul hakkında kürsüye /gelmek is
temedim. Plânın müzakeresini tanzim eden 77 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin 6 (e) ben
dinde 'önergeler hakkında şu hüküm mevcut
tu r : Bunlardan her biri hakkında, yani öner
gelerden Ihcr biri (hakkında sadece ^ Sayın 
Başkanın Ibu sadece kelimesine dikkatini çe
kerim - sadece Karma Komisyon ıbir, Hükümet 
iki ve ıgeriverme önergesindeki birinci imza 
sajhibi veya göstereceği bir imza sahibi konu
şabilirler. 

Sayın Başkan (buyurdular ki; her ne kadar 
kanun »böyle diyorsa da ıbir defadan fazla söz 
verilmemesine dair bir hüküm yoktur. Bir de
fadan fazla söz verilmez diye teyidedeni bir 
hüküm (koymaya da lüzum yoktur. «Sadece» 

kelimesi konduktan ısonra ve bir kişiye söz ve
rileceği hüküm altına alındığına ıgörc burada 
ejer böyle 'bir usul koyarsanız, ve her önerge 
.jahibine kalkar iki defa söz verirseniz o iz aman 
>nu takiben üç, üç verdiğiniz ızaman 4, 5 ıgelir... 
') er 'defa söz verirseniz o zaman plânın muay-
/en müddet içerisinde (çıkarılmasını temin zım-
ıında konulmuş usul hükmü ihlâl edilmiş olur. 
']ğer hu usul hükmü hakkında en ufak bir te

ceddüdünüz varsa ıo zaman meseleyi evvelemir
le .bir usul meseleyi yapmanız ve iki lehte, iki 
aleyhte konuşturimanız iktiza ederdi. Sayın Sa-
rıifbrahimoğlu iki defa konuşmuştur, 'bu fiilî 
hallolmuştur. Fakat (bundan 'sonra 'Sayın Baş
kanın aynı şekilde 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin '6 (e) bendini ihlâl etmemesini istir
ham ediyorum. Saygılarımla. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

KEMAL SARIlBRAHtMOĞLU (Adana) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın iSarıibrahimoğlu, bu ko
nuda ıbir usul müzakeresi açmıyorum. 

77 sayılı Kanunun Sayın Avcı tarafından 
jalhsedilen hükmü ıgayet sarihtir. Buradaki (sa
dece) kelimesini adı .geçen Hükümet, Karma 
Komisyon *ve önerge sahiplerinden 'birisi an
cak bir (defa konuşur anlamına anlamaya im
kân yaktur. Nitekim Birinci Beş Yıllık Plânın 
müzakeresi sırasında Hükümet, sırasında ko
misyon, sırasında önerge 'Sahiplerinden birinci 
imza sahibi mütaaddit defalar söz istemişlerdir. 
Ancak .gönül ister ki .zaman darlığı bakımın
dan beş dakika ile 'kısıtlandırılan ikonuşmalara, 
bilhassa önergedeki imza sahipleri mütaaddit 
konuşmalara fırsat vermiyecek şekilde bu za
manı değerlendirsinıler. 

Şimdi 27 nci önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plân tasarısının '242 nci sayfasının «3 - ted

birler» bölümünün «a - teknoloji» başlııklı kıs
mının birinci paragrafı ile ikinci ıparagrafi ara
sına aşağıdaki fıkranın eklenmesini rica ede
rim. Saygıyla. 

Adana Milletvekili 
Kemal iSarıibrahimoğlu 

Teklif : 
«Tarım alet, makina ekipmanları ve yedek 

parçaları ile ilâç ve ıgübrelerinin ithal, istihsal 
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ve satışı alanlarındaki mü^talhsıla ve Türk eko-
noımisine zararlı suiistimaller v(e aşırı (kazanç 
imkânları süratle 'önlenecektir. İBu safhada sa
nayiin kurulmaısı, kaliteli, ucuz <ve hol alet, 
•vasıta ve 'gübre 've ilâç istihsal ve satışı ımümıkün 
kılınacaktır.» 

Gerekçe 
Türk köylüsü Atatürk'ün dediği gibi mem

leketin efendisidir. Canı ve kanı ile bu yurdu 
korur ve kurtarır. 

Fakat, efendilerimizi birkaç açıkgözün in
safsız pençesinden kurtarabilmiş değiliz. Hâlâ 
10 bin liralık traktör 50- bin liraya 70' bin 
liralık biçer - döver 150 bin liraya satılabil
mektedir. Bu paraların büyük kısmı da yurt 
dışında Salmakta veya yurt dışına transfer 
edilmektedir. 

Hileli ilâç, pahalı ilâç, pahalı ve yetersiz 
gübre Türk köylüsünün belini hükmekte ve 
zirai reformu ve kalkınmayı imkânsız hale ge
tirmektedir. 

Bu olumsuz gidişe dur demek millî bir za
ruret olmuştur. Bu sebeple teklifimizin kabulü 
gerekil*. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim önergeye ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKA 
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılmıyor. 
Sayın Sarıibrahimoğlu, buyurun. 
KEMAL 'SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

—- Muhterem arkadaşlarım, bâzı hassasiyet ha
lindeki arkadaşları daha da hassas hale ge
tirmemek için bu mevzuda yüzde yüz beraber 
olduğuna ve bir tarihî gerçeği ifade eden bir 
parçayı okumak isterim. 

(Türkiye'nin asıl sahibi ve »efendisi, ger
çek müstahsil olan köylüdür. O halde her
kesten daha çok refah, saadet ve servete müs
tahak ve lâyık olan köylüdür. Onun için 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iktisadi, si
yaseti bu siyaseti asli gayeye erişmek maksa
dını güder. 

Efendiler, diyebilirim ki, 'bugünkü felâket 
ve safaletin tek sebebi 'bu hakikatin gafili 
olmamızdır. 

Gerçekten, yedi asırdan beri cihanın dört 
bir köşesine sevk ederek kanlarını akıttığımız, 

kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve yedi 
asırdanberi emeklerini ellerinden alıp israf 
eylediğimiz, buna karşılık daima tahkir ve 
tezlil ile mukabele ettiğimiz; bunca fedakâr
lık ve ihsanlarına karşılık nankörlük, küstah
lık, cebbarlikla uşak mevkiine indirmak is
tediğimiz bu asil sahibin huzurunda bugün 
utançla ve saygıyla, kendimizi toplıyalım. 

İşte ben de diyorum ki, şu tefeciler elinde, 
vurguncu, montajcılar >elinde inim inim in-
liyen Türk köylüsüne tedbir getirmemenin 
utancı içinde önümüze bakalım. Hürmetle
rimle.) Bunu Atatürk söylüyor. 

DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — O günden bugüne ne yaptınız? Ata 
öleli kaç sene oldu?.. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
—• Seni Bakan yaptık.. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Atatürk onu söyledi de ne yaptın 

30 senedir? Hep önüne mi haktin? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Sarıibra-

himoğlu, oturduğunuz yerden karşılıklı görüş
meyiniz lütfen. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşımız 
ondan fazla önerge takdim etmişlerdir. Önarge-
lerinde Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün Türk 
müstahsilinin büyük büyük lâfı edilerek alınması
nı istediği tedbirlerin cümlesi muhterem arka» 
daşlarım, İkinci Beş Yıllık Plânın içinde vardır. 

REŞAT ÖZARDA. (Aydın) — O da yalan, 
o da yalan. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
fSMBT SEZGİN (Devamla) — Şimdi bunları.. 
Bendeniz şu sıralardan atılan sözlere cevap ver
mek lüzumunu da duymuyorum. Esasen teknik 
bir vazife yaptığımı da zaman zaman ifade edi
yorum. Eğer teknik bir vazife yapmasam, eğer bi
taraf olması gereken bir Komisyon Başkanlığı sı-
"atiyle yüksek huzurlarınızı işgal etmesem, elbette-
ki Sayın Sarıibrahimoğlu'na ve elbetteki «o da 
yalan bu da yalan» diyen kişiye çok kolay cevap 
vermesini bilirim, muhterem arkalarlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sarıibrahim
oğlu arkadaşımız Büyük Atatürk'ümüzün bir ko
nuşmasını okudular. Şimdi buna cevap vermek 
mümkün. Buna, «nerdeydiniz uzun seneler ey 
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Sarıibrahimoğlu?» demek mümkün .ve birkaç 
açıkgöz insafsız pençesi.. Bu birkaç açıkgözün 
insafsız pençesi ne zamandan beri icrayı faaliyet 
ediyor?» diye sormak mümkün Sayın Sarıibra
himoğlu 'na. Vurguncu, soyguncu düzeninin şu
nun veya bunun ne zamandan beri Türk köylü
sünü kemirdiğini de sormak mümkün, Sayın Sa
rıibrahimoğlu'na. Mümkün bunların hepsini sor
mak. Hattâ, Sayın Sarıibrahimoğlu'ndan şunu 
da sormak mümkün: Köylüden alman reyin 
karşılığını vermeyip de birkaç avuç vurguncuya 
yardım ederseniz diye konuşmanın ne zamandan 
beri başladığını ve bunu kimlerin nasıl yaptığını 
sormak da mümkün Sayın Sarıibrahimoğlu'na. 
Fakat bunları sormaya lüzum yok. Biz burada 
sizin kürsünüzde, millet kürsüsünde Sayın Sarı
ibrahimoğlu'na bir gerçeği öğretmek için çıkı
yoruz, diyoruz ki Sayın Sarıibrahimoğlu'nun 
istediği tedbirleri plânda mevcuttur. Ama Sa
yın Sarıimrahimoğlu bu tedbirlerin ötesinde bir 
düzen istiyorlarsa elbetteki muhterem arkadaşla
rım, plânda bu düzeni getirmiyecektir. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

28 nolu önergeyi okutuyorum. 
İHSAN ATAÖV .(Antalya) — Sayın Başkan. 

Başkanlıktan bir şey sormak istiyorum. Acaba 
Komisyon Başkanının bahsettiği, Sarıibrahim
oğlu arkadaşımıza aidolan önergeler Sarıibrahim
oğlu arkadaşımızın önergesi elyazısı ile mi, dak
tilo makinası ile mi, yoksa teksir makinası ile mi 
yazılmıştır? 

BAŞKAN — Efendim, siz onu ayrıca tahkik 
edin. Başkanlığın böyle bir vazifesi yok efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plân tasarısının 242 nci sayfasında «b - fiyat 

politikaları» bölümüne aşağıdaki paragrafın ek
lenmesini rica ediyorum. Saygılarımla. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıimrahimoğlu 

Gerekçe 
Türk köylüsünün mahsûlünü parasızlık ve 

kredi yetersizliği yüzünden yarı fiyatına satmak
ta olduğu bilinen bir gerçektir. Ziraatin tabiî 
özellikleri itibariyle destekleme alımları ve Dev
let yardımlariyle ayakta tutulduğu ve zirai re
formun bu suretle gerçekleştirildiği ileri Batı 

ülkeleri tatbikatı ile sabittir. Bu sebeplerle des-
leme alımlarına olumlu, şümullü ve müessir 
bir mahiyet vermek gerekmektedir. Bu sebeple 
aşağıdaki teklifimin kabulü gerekir. 

Teklif 
«Tarımsal ürünlerin destekleme alımlarını ak

saksız, aralıksız ve tam olarak ve değer fiyatı 
ile yapılması için gereken kanuni tedbirler alınır. 
Bu iş için gerekli para her yıl bütçeden ayrılacak 
paralarla tesis edilecek bir fonda toplanır. İlgili 
kuruluşlar eliyle mubayaalar yapılır, Ziraat ve 
Ticaret Bakanlığının müşterek teklifi Başvekâ
letçe mahsûlün idrakinden en geç altı ay önce 
ilân edilmek suretiyle mahsul fiyatları belli edi
lir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 'Sayın Bakanım, 
bendeniz şu anda Sayın iSarıibrahimoğlu'nun hu 
konuyla ilgili teklifinin plânda hangi sayfalarda 
nasıl yer aldığını okuyacağım. 

Plânın 84 ve 85 nci sayfalarında fiyat politi
kalarında 8'5 nci sayfanın 3 numaralı tedbirle ta
rımsal ürünlerinin destekleme alımlarının ama
cının belirtilmesinde üretici gelirlerindeki ka
rarsızlıkların önleneceğinin belirtilmesiyle, 242 
nci sayfada destekleme alımlarında nispî fiyat 
ilişkilerini ıgöz önünde tutulacağının ifade edil
mesiyle, destekleme alımlarının aksaksız, ara
lıksız ve tam olarak değer fiyatiyle yapılması 
ifade edilmektedir arkadaşımızın önergesinde. 
Plândaki bütün tedbirlerin aksaksız, konusuna 
göre aralıksız ve tam olarak 'gerçekleştirilme
sinin esas olduğunu destekleme alımlarının fi
nansmanı için ileri sürülen 'husus 'hem destekle
me alımlarını aksatmakta, hem de plânın bütün
lüğünü Ibozacak nitelikte olduğundan iştirak 
edilmesi mümkün olmıyan bir husustur. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, destekle
me mubayaalarını, elinizdeki plânı hazırlıyan~ 
Hükümet en geniş şekliyle iki yıldan beri yap
maktadır ve Türk köylüsünün alınteri olan mah
sulünü en iyi şekilde değerlendirmektedir muh
terem arkadaşlarım. 

Plânda olduğu cihetle 'önerlgeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI 8EYFİ ÖZTÜEİK (Eski

şehir) — Sayın Başkan, maksadı kapsıyaeak 
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tedbirler önerge sahibinin ileri sürdüğü husus- I 
l a n da içine alacak tarzda 've daha ıgeniş, daha I 
ışümullü şekilde plânda yer almış bulunmakta- I 
dır. Hangi maksatla (arkadaşımızın 'bu önergeyi I 
verdiğinin şüphesiz izahı bize düşmez. Plânı I 
tetkik ettiklerini kabul ediyoruz, aynı konulan I 
ibir 'önerge ile huzurunuza 'getiriş sebepleri ta- j 
mam en siyasi olsa gerektir. Bunu tesbitte de I 
fayda vardır. Bu itibarla 'önergeye katılmıyo- I 
ruz ve reddini istirham ediyoruz. I 

(BAŞKAN — Sayın iSarıibr.aJhimoğlu, buyu
run. " I 

KEMAL SARIİBRAHİMİOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet komisyon re
isleri ve iktidar grupları tahammüllü olmak zo- I 
randadırlar. I 

DEVLET BAKANI ISEYFÎ ÖZTÜRIK (Eski
şehir) — ıSaym Başkan, hakarete tahammülü
müzün iartık olamıyacağmı lütfen Ihatip takdir I 
buyursun. I 

BAŞKAN — Efendim, bir şey söylemedi ar
kadaşımız. Tahammül].ü olmalılar dedi. Sayın 1 
SarıibraMmoğlu, hir dakikamızı rica ederim. I 

Muhterem arkadaşlar, Pazartesi gününden 
'beri devam eden sürekli müzakerelerin hepimizi 1 
hem fizikman,, Ih em m o rai m an yorduğunu zan- I 
nediyorum. I 

Eğer müzakere etmek kabiliyetimizi yitirmiş I 
gi'biysek oturuma yarım saat .ara 'vereyim efen- I 
dim. Bıöyle devam edemeyiz, mütemadi karşılıklı I 
tartışmalarla. 'İstirham ellerim, Başkanlık Diva- I 
nı da 'çok yorgundur. Bize müzahir olunuz. 

Buyurun Sayın Sarıibramimoğlu. I 
KEMAL SARIÎBRAHİMİOĞLU (Devamla) 

— Tabiî şu anda başlıyor konuşma. 'Ondan ev
velki usûl müzakeresiydi, başlıyorum. Hiç değil
se bu vesile ile 'Meclis müzakerelerinden haber- I 
siz kuliste kahve içen arkadaşlarım da geldiler, I 
dinliyorlar. Bu hizmeti yapmış olmamız bile bir I 
kâr. I 

Muhiberöm .arkadaşlarımı, Sayın Koımıiteıyon Re
lisi sanıki bir plân tasarısına dkuımamışıım falan da 
latlmıa'syon yapıyormuşum giibi ikonu^tular. Yani, I 
eğer 'ben türlkçe 'biliyorsam, (bırakın baışka bildiği
mi falan, türtkçe 'bil'iiyonsaım İkinci Plânım 242 nc'i 
sayfasında tarımla ilgili tedbirler kısmında, 
tarımın bütün kollarında teknolojik 'gelişme 
hızlandırılacak denmekte, fiyat politikasın
dan, taban fiyatlarından foalhsetmekte v. s. v. s. | 

— 126 

Birbirimize ders vermeye fealkmıyalım. 
gerçi herbirimizin birbirinden öğrenmesi gere
ken, mümkün olan noktalar vard r elbette, de
ğerli arkadaşlarımdır, faydalanırım, daima isti
fade ile dinlerim, ama onlarda hani iktidar ga
liba birazda fazlaca başımıza vuruyor gibi ge
liyor. Küçük görmeyelim birbirimizi, demek is
tediğim bu. 

Muhterem arkadaşlarım, evet hakikaten bir 
takım tedbirler alınacağından ve saireden bah
setmişlerdir gayet dağınık, gayet yuvarlak, bir 
tarafından tutulması mümkün olmayan, umunu 
sözlerden ibaret. İşte ben oyunun hakiki kai
delerine uyun diyorum. Gelin minderden kaç
mayın, mindere gelin diyorum. Benim teklifim 
bu ve yarın senin yakana yapışır şunu yapa
caksın derim. Ama plânda koyduğun dağınık, 
umumi, karma karışık . ifadelerle şuraya bura
ya serpiştirdiğin cümleciklerle yarın muhale
fet olarak, vatandaş olarak hattâ iktidar millet
vekili olarak sizin de çok ihtiyacınız olacak, gö
receksiniz. Hükümetten hiçbir hesap soramaya
caksınız. Hele hele o Anayasa Dışı Tedbirler 
Kanunu da gelirse o zaman eliniz;, kolunuz büs
bütün bağlanacak. Ben bir bakıma sizin hakla
rınızı da burada savunuyorum. (Gürültüler) 
Muhterem arkadaşlarım, Türk köylüsünün, ha
kikaten taban fiyatlarının önceden altı ay bir 
sene evvel tâyin edilmemesi bu taban fiyatların
dan daha yüksek veya hiç değilse o fiyatlarla 
mallarının idrak zamanında mubayaa edilme
yişi yüzünden, çektiği sıkıntı dil ile tarif edil
mez. Ve maalesef Türk köylüsü hiçbir fonksi
yonu olmayan, sadece Türk köylüsünün muz-
tarib durumda bulunmasından faydalanan ve 
terlemeden büyük kazançlar yapan bir takım 
aracılar tarafından sömürülmektedir (A. P. sı
ralarından «ne zaman» sesleri) Arkadaşlarım, 
ne zaman falan demeyin, ne zamansa, sizin za
manınızda değilse, sömürgeci, aracı, tefecileri 
müdafaa ya da mecbur değilsiniz. Ne huylanı
yorsunuz? Huylandığınıza göre hani bizde mec
buruz sizin sırtınıza bunu yüklemeye. Suyun 
varsa beraber düzeltelim diyoraz, «yok!» diyor
sunuz. Yok diyorsanız demek ki bunun mesu
liyetini de sırtlıyorsunuz. Var deyin düzeltelim. 
Var, maalesef var. 

Muhterem arkadaşlarım bu sene Çukurova'
da pamuk 120 kuruşa, 100 kuruşa kadar çiğitli 
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pamuk satıldı, şimdi 250 kuruşa kadar çıktı. 
Kim kazandı biliyor musunuz arkadaşlar? Mer
sin'de ismini söylemiyeceğim... (A. P. sıraların
dan «söyle ismini söyle1» sesleri) bir gayri müs-
lim vatandaş yabancı şirketlerin mümessili, 
Adana'da bir vatandaş 100 er, 200 er 300 er mil
yon lira para kazandı. Siz Türk köylüsü diyor
sunuz, («Allah, Allah!» sesleri) Allah Allah yok. 
İnsaf işte bu. 100 kuruşa vatandaş çiğitli pa
muğunu çıkardı getirdi, alıcı bulamadı, arka
daşlar, Sümerbank çekildi piyasadan, koopera
tif ortaklarına verecek para bulamıyor, çünkü 
Ziraat Bankası mahdut imkânlarıyla güçlükle 
bir miktar para verebildi. Bunun ıstırabını du
yan bir arkadaşınız olarak konuşuyorum. Niye 
beraber tedbirini almıyorsunuz da ileri geri ko-
nuşuyorsunuz.-EVet bir vatandaş 200 milyon li
ra para kazandı, sadece bir vatandaş, Mersin'de 
bir ihracatçı. Bütün bankalar 50 milyon, 100 
milyon lira kredi açtı o dar zamanda, köylüye 
kredi verilmedi, tefecinin elinde soyguncunun 
elinde soyuldu. İşte ben bu hakikati ifade et
mek istiyorum. Bilmiyormusunuz, içinde değil-
misiniz halkın, köylünün?.. 

BAŞKAN Sayın Sarıibrahimoğlu beş daki
kanız doldu. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bu meseleleri dö
vüş edip, kavga edip halletmek zorundayız. 
halletmek mecburiyetindeyiz, («kavga etmeden 
halledelim'» sesleri1)... Kavga etmeden halletme
yi elbette isteriz, biz medenî, olgun insanlarız 
ve tarihi bir partinin mensuplarıyız. Ama, ba
zen de kavga etmek mecburiyetinde bırakıldı
ğımızı da söylemek ve ifade etmek isterim. Onun 
için arkadaşlarım, bütün medenî Dünyanın me-
raklısıyız, yani Amerika'da şöyle yapılıyor, 
Avrupa'da şöyle yapılıyor, hepsi yapmış bunu. 
Taban fiyat politikasını tanzim etmiş. Altı ay 
bir sene evvel ilân etmekte, kooperatifler yolu 
ile çiftçinin malının düşük fiyatla maliyetinden 
aşağısına satılmasını önlemektedir. Çeşitli yol
larla kredi vermekte... 

BAŞKAN — Sayın Sarıiilbrahimoğlu, lütfen 
bağlayınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Yardım etmekte, bağışta bulunmaktadır. 
Çiftçiyi bu şekilde ayakta tutmakta, vatandaşını 
kalkındırmaktadır. Bunun yolunu bulmak zorun

dayız. Hiçbir kimseye faydası yok, birkaç tane 
açıkgözün alnı terlemeden, yorulmadan Türk 
çiftçisinin sırtından para kazanmasından, onun 
için hürmetlerimi arz eder hiç değilse Hükü
met olarak, iktidar olarak tatbikatınızda, bu tav
siyelere uymanızı rica ederim. Hürmetlerimle. 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan .müsaade eder misiniz 
yerimden bir noktayı tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Türk köylüsünün alıriterinfrı değer
lendirilmesi konusu, Adalet Partisi ve onun Hü
kümeti tarafından taban fiyat politikasının 
tesirli şekilde yürütülmesi yolu ile önemle 
üzerinde durulan bir husus olarak ele alınmış ve 
1966 yılında bu konu başarı ile tatbik edil
miştir. 

Pamuk mevzuunda derhal ifade edeyim ki, 
arkadaşımızın bahis konusu ettiği hususlar va
rit değildir. Mücerrettir ve hayalidir, hiçbir esa
sa müstenit değildir. Müdahale alımı yapılmıştır 
ve taban fiyat politikası pamuk sahasında da Gü
ney'de ve Batı'da isabetle yürütülmüştür. İlk de
fa Sanibrahimoğlu tarafından bu kürsüde bu 
yolda bir iddia yapılmaktadır. Müstaihsıldan 
her hangi bir şikâyet gelmemiştir, fiyatlar belli
dir. Satmalınma mevzuu da isabetle yürü
tülmüştür. Gerekli tedbirlerin alındığı müs
tahsil tarafından bilindiğine göre arkadaşımı
zın buradaki beyanlarını sadece bir polemik 
vasıtası olarak ileri sürdüğünü belirtmek isterim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmüyenler... Kabul edil
memiştir. 

29 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zirai Gelir Vergisinin verimsiz, külfetli ve 

Türkiye gerçeklerine uygun bir vergi sistemi 
olmadığı vâki tatbikatla sabittir. 

Arazi ve bina vergilerinde de birçok revizyon
lara ve ıslahata ihtiyaç olduğu inkâr götürmez 
bir hakikattir. 

Her iki verginin memzucen mütalâa edilme-
«i suretiyle Türkiye gerçeklerine uylgun, tahsili1 

kolay ve zahmetsiz, masrafı az ve adalete uy
gun bir vergi sistemi ihdası gerekmektedir. Bu 
suretle hem Hazine lüzumsuz külfetlerden kur
tarılacak, hem de müstahsil kolay ve objektif 
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««aslara müstenit yergi ödeme imkânlarına ka
vuşacaktır. 

Bu sebeplerle; plân tasarısının 83 ncü sayfa
sında «Vergi reformunun analıatları ve tedbirleri» 
bölümünün 1 nci maddesinin (a) ve (e) bendleri-
nin kaldırılarak, her ikisinin yerine aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini teklif ederim» 

a) Arazi ve bina vergileri ile Zirai Gelir Ver
gisi memzucen mütalâa edilecek ve Türkiye ger
çeklerine uygun verimli, tahsili kolay, masrafı az 
(bir vergi sistemi ihdas edilecektir. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sandbrahimoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KAEMA (KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMET SEZGİN (Aydm) — Sayın Başkanım, 
İkinci Beş Yıllık Plân vergilerin ıslahını, yeni 
vergi tedbirlerini, vergilerde reformu geniş şe
kilde ele almış ve gerekli tedlbirlerin alınacağını 
ifade etmiştir. Arazi ve Bina Vergisi ve Zirai Ge
lir Vergisi gifbi bütün Heyeti Umumiyenize arz 
ediyorum. Plâna eğer hu girer derse C.H.P. li 
arkadaşlarımız da Arazi ve Bina Vergisi ile Zi
rai Gelir Vergisi tmemzucen mütalâa edilecek. 
uygun, verimli, tahsili kolay, masrafı az vergi 
sistemi ihdas edilecektir. 

A be Sayın Sarıübrahimoğlu, ibu kadar kolay 
olsaydı, bunu C.H.P. yapardı, gayet kolay olur
du hu. Tahsili kolay, masrafı az, geliri fazla. 

Bunu söylemek çok kolay muhterem arkadaş
larım, ama plân yapıyorsunuz, bakkal defteri 
değil. Plânda izah ediyorsunuz, bir vergi re
formuna gideceğim diyorsunuz ve bunları in-
celiyeceğiz diyorsunuz. Bunların verimlerini 
artıracağız diyorsunuz. Gelir dağılımındaki ada
letsizlikleri vergi yolu ile gidermek için çareler 
arıyacağız diyorsunuz ve İkinci Beş Yıllık Plân
da harcama hedefleri yapmışsınız. Kamu gi
derleri hedeflerinin karşılığından kamu gelirle
rini teshi't etmişsiniz. Bu gelirleri karşılamak için 
yeni birtakım »istemlere başvurulacaktır de
nilmektedir. Siz bunları plânın dilinin dışın
da alın: Efendim neymiş, «uygun verimli, tah
sili kolay, masrafı az bir vergi sistemi ihdas 
edilecektir». Yapmayın muhterem arkadaşla
rım, bu işin bir parça da ciddiyetle ele alınma
sı lâzım. Sayın Sarıibrahimoğlu gibi gerçekten 
çalışkan bir parlömanterin, iyi bir hukukçu
nun böylesine... Nasıl anlatacağımı şaşırıyo

rum, ifade edemiyorum ve bunlar hakikaten 
söylemek istemiyorum muhterem arkadaşlarım. 
Bunlar bu akşam radyoda söylenecek, benim 
de seçmenlerim duyacaklardır, bunu. Ve bun
lar memnun olacaklar belki de, «Tahsili kolay, 
masrafın, hattâ bilmem nesi de daha az» vergi 
konulmasını istiyor Sayın Sarıibrahimoğlu di
ye. Fakat bunların plânda yeri yok Sayın Sa
rıibrahimoğlu. Plân bunları eni konu içerisine 
almış, bunu da ıslah edeceğim diyor. Yeni bir 
sistem getireceğim diyor, böyle ifade etmiştir 
bunları. Bunlar spesifik birtakım şeylerdir. 
Hattâ demin bir kanunun 25 nci maddesi de
ğişsin. Ama bu, plâna alınmaz, programa alı
nır. Biz de biliyoruz sizin gibi zirai gelir ver
gisinin gerekli randımanı vermediğini. Fakat 
bugüne kadar uzmanlar bundan daha iyi bir 
sistem getirmemişlerdir. Bu sözelr benim sözüm 
değil, Sayın Ferid Melen'in sözü, Sayın Şefik 
İnan'ın sözü, C. H. P. iktidarda bulunduğu za
man C. H. P. ni temsilen konuşan arkadaşla
rımızın sözleridir bu sözler. Madem ki bu ka
dar kolaydı, niçin siz bu uygun, verimli, tahsi
li kolay masrafı az bir vergi teklifi getirme
diniz, Sayın Sarıibrahimoğlu? Kolay değil, bun
lar. Rica ediyorum. 

Tamamen teknik konuda kalmaya çalıştım 
ne köylünün ıstırabından bahsettim sizin gibi 
ne vergi kaçakçılığından şundan veya bundan, 
bunlara lüzum yoktur muhterem arkadaşlarım. 

Gelin bir anlaşmaya varalım muhterem ar
kadaşlarım. Gelin bu işlerin ne şekilde yapı
lacağını, ne şekilde yapılması verektiği üze
rinde bu memleketin seçilmiş gelmiş parlö-
manterleri olarak elimizi bir tarafa, kafamızı 
bir tarafa, vicdanımızı bir tarafa ve uzak men
faatlerimizi bir tarafa koymak suretiyle bu 
memleketin son beş sene içerisinde bu memle
kete en iyi hayat şartlarını götürecek olan 
plânm daha mükemmel bir şekilde çıkması 
için elbirliğiyle gayret sarf edelim. Ama bu 
gayretler böyle sarf edilmez Sayın Sarıibra
himoğlu. Arz ettiğim sebeplerle aleyhindeyiz 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?. 

DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, sayın komisyon 
başkanının bu geniş beyanı muvacehesinde sa-

— 1 2 8 —• 
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ym arkadaşımız önergesini geri almayı düşü
nürler mi? 

BAŞKAN — Yani Hükümet olarak siz ka
tılmıyorsunuz... 

DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (De
vamla) — önergeyi geri alıp almıyaeaıklarını 
bir defa öğrenirsem, beyan edeceğim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
önergemi düşünerek hazırladım Başkanlığa 
ondan sonra takdim ettim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hükümet olarak önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 
buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygı değer arkadaşlarım, hakikaten Yüce 
Meclisin huzuruna bir iki saat içinde birkaç 
kere çıkmanın antipatik bir şey olduğunu bili
yorum, sevimli bir şey olmadığını biliyorum. 
Ama, başka çarenin de meveudolmadığını da 
siz d-eğerli arkadaşlarım takdir buyurursunuz. 
Çünkü yaptığımız memleket hizmetidir. Sem
patik olmak, antipatik olmak hiç mühim de
ğildir. 

Saygı değer arkadaşlarım; komisyon baş
kanı... («Akşam radyo söyler?» sesi).. Radyo
nun söylemesine de ihtiyacım yoktur. 10 sene
lik parlömanterim alnınm teri ile gelen ada
mım. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lütfen, 
her müdahaleye cevap vermek mecburiyetin
de değilsiniz? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— iktidar elinizde radyoyu da susturabilirsi
niz, elinizden gelirse. Muhterem arkadaşlarım.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Bunlar ucuz 
lâflar Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Reisi gayet güzel ifade ettiler, yakındılar, de
diler ki, «Gelin işbirliği edelim, düzeltelim. Bu
nun, bu sözlerim Sayın İsmet Sezgin'in değil 
de, iktidar grupunun sözü olduğunu bilsek, 
Türkiye'de her türlü meseleler halledilir. Her 
şey halledilir. Şu çatı altında bütün arkadaş
larım, bütün gruplar iyi niyetle size yardımcı 
olur. Ama bu sizin hakikaten ince ruhlu, kül

türlü ve efendi ismet Sezgin'in şahsi arzularn-
dır, maalesef... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bütün arkadaş
larım benim gibi düşünürler. O sadece benim 
düşüneem değil. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— O halde memnun oldum. Büyük bir inkişaf, 
inşallah bu yolda devam eder ve bir noktada 
birleşir, bütün bu yolsuzlukları, haksızlıkları 
adalete aykırı davranışları önleriz elbirliğiyle 
ve Türkiye lâyık olduğu nurlu ufuklara doğ^ 
ru gider. Muhterem arkadaşlarım, arazi ve bi
na vergileri yani, Türkiye şartlarına göre 
son derece ileri bîr sistem ihdas edilmiştir. On
dan bir, iki sene evvel, üç sene evvel kimsenin 
a£zma alamadığı bir sistem getirilmişti. Bir in-
kilâp, bir reform yapılmıştır. Bunu bir tarafa 
koyalım ama, bu iyi niyetle getirilen sistem 
Türkiye şartlarına kemali ile uygun değil. 
Daha*iyi imkânlar mevcut ise bunu konuşmı-
vacak mıyız ve filân zaman benim iktidarım 
^unu getirdi diye sizden ben bunun düzeltilme
lini istiyecek miyim? Siz illâ da benim fayda
lı görmediğim bir sistemi benim iktidarım ge
tirdi diye veya koalisyon iktidarı getirdi di
ye istemek hakkını benden nez mi edeceksi
niz. öyle şey olur mu? Terakki olurmu, teali 
^lurmu? Millet sizi iktidara ne diye getirdi, 
öyle ise. Niye getirdi? Dada iyi yapasmız diye. 
Ben de senin yakana yapışıp, «Millete söz ver
din, daha iyi yapacaktın yap bakalım demek 
hakkına sahibim?. Gidip meydanlarda nutuk 
çekip, bol bol konuşup va'dedip, ondan sonra 
da gelip siz şöyle yaptıydınız biz böyle». Yok 
arkadaşlar, yağma yok. Siz daha iyi yapmak 
mecburiyetindesiniz. Bunu böylece kafanıza koy
madıkça Türkiye bir adım ilerlemez, siz de 
her zaman yakasına yapışılan adam durumu^ 
na girersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, arazi bina vergi
leri ve gelir vergisi, tarrmda, bunlar memznv 
"en birlikte mütalâa edilmelidir. Bunlar objek
tif esaslara müstenit şekilde vergilendirilmeli-
dir. 

Benden kanun getirdim mi diye sordu. Ka
nun getirdim, geçen dönem. Hattâ tavuğu, yu
murtayı, soğanı dâhi saydıran Alican Kanu
nu sizlerin de reyi inzimam etmek suretiyle 
tehir ettiren Sorıibrahimağlu teklifi oldu. Siz
lerin de bir çoklarının imzası vardı, onda. 
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İSMET SEZGİN (Aydın) — Aliean kanunu 
değil o. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Tehir Kanunu,tehir. 193 sayılı Kanunu te
hir ettirdim. Kabul ettiniz,, ettik hepimiz. Son
ra yeniden hep beraber yeni esasları getirdik, 
daha az zararlı bir kanun getirdik. Biliyorsu
nuz, bunu, siz de imza ettiniz. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer bunu bir 
vait sayarsak ben kanun teklifim hazır, geti
ririm ve hem de 400 - 500 milyon lira gelir te
min edersin, kimse yorulmaz, kimse sıkılmaz 
ve Türk, köylüsü de kalkınma imkânı ve konu
su bulur. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, beş da
kikanız doldu efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Toparlıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu üç mevzuu bir
likte mütalâa etmek köylerde muhtarlara ve 
ihtiyar heyetlerine bu vergilerin tahakkuk ve 
tahsilinde vazife tanımak ve % 70 ini de bina 
arazi ve gelir vergisinden yani memcuzen mü
talâa edilerek orjinal Türkiye şartlarına uy
gun, taklit olmıyan bir kanunla temin edile
cek vergilerin yüzde 70 inin de köylünün, ya
ni tahsil edilen köylünün yoluna, suyuna, mek
tebine, âmme ihtiyacına sarf etmek suretiyle 
Türk köylüsünü kalkındırmak mümkün, bir; 
kaçakçılığı önlemek mümkün iki; ve' Türkiye 
maliyesine yük olmadan büyük ölçüde vata
nın kalkındırılması mümkün, üç. Bunun kim
seye zararı da olmaz kimse de bundan gocun
maz. Bu belki maliyecilerin kitapların yazdı
ğı ve kendilerinin okumakta devam ettiği bir 
takım nazari bilgilere aykırı gelebilir ama hani 
C. H. P. şunu dedi, Sayın Ferid Melen bunu 
dedi, Sayın Şefik inan söyledi... Arkadarlar; 
ben şahsan Sarıibrahimoğlu olarak ve millet
vekili sıfatiyle konuşuyorum, filân partinin, fa
lan grupun sözcüsü olarak değil. Benim ba
kanım da filân zamanda şöyle bir yanlış şey 
söylemişse veya bana yanlış ve aksi geliyorsa 
ben bugün onu müdafaa etmek zorunda deği
lim. Bu bir. Buradaki eski arkadaşlarım bilir 
benim vergi mevzuundaki mücadelemi bura
da. 

ikincisi, ona diyelim ki, o zamanın icapla
rına veya bilgilerine, tecrübelerine göre bir sis

tem ihdas edilmiştir. Hakikaten ben onlara 
tavsiye ederim, biraz Anadolu'yu, Türk köylü
sünü ve Türk köyünü gezsinler, görsünler ve 
göreceklerdir ki, bu sistem bu şekilde orijinal 
bir sistem son derecede faydalı olacaktır ve 
herkes memnun olacaktır, bundan. 

Muhterem arkadaşlarım; açıktan teklif et
miyorum. Bunlar üzerinde seneler senesi dü
şünmüş, okumuş bir arkadaşınızım. 

BAŞKAN —• Sayın Sarıibrahimoğlu; tek
rar rica ediyorum. Beş dakika doldu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
Tamam, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

30 numaralı önergeyi okutuyorum. 
28 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plân tasarısının 238 nci sayfasının ikinci 

bölümünün tarım başlıklı kısmının «1 - ilkeler 
ve gelişmeler» bölümünün «a - ilkeler» kısmı
nın ek 9 ncu maddesinin birinci fıkrası- olarak 
(bu kısma Bütçe Plân Komisyonunda ilâve edi
len ve plân tasarısının 13 ncü sayfasında işa
ret edilen ek maddedir) aşağıdaki teklifimin 
ilâvesini ve bu maddeden üçüncü fıkranın çı
karılmasını teklif ederim. Saygiyle. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Teklif: 
«Toprak reformu zirai reformun vazgeçil

mez ön şartıdır. Anayasa ve ilmî gerçeklere 
ve yurt şartlarına uygun toprak reformu ka
nunu süratle getirilecek ve tatbikatına başla
nacaktır.». 

Gerekçe: 
Toprak reformu vergi reformunun önşartı-

dır. Anayasa toprak reformunu emretmektedir. 
Gelirler arasındaki dengesizliği önlemenin ve 
verimi artırmanın, zirai reformu mümkün kıl
manın ve sosyal adaleti temin etmenin yolu 
toprak reformunun tam ve kâmil mânada ka
bul ve tatbiki ile açılmış olacaktır. 

3 ncü fıkra ise, satmalma hükmü ile suiisti
male ve partizan idareye, diğer fıkraları ile de 
tatbikatta karışıklıklara müsait ve toprak re
formunun teminine gayri kâfidir. 
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Bu sebeplerle toprak reformunun açıkça 
öngörülmesi ve bahis mevzuu 3 ncü fıkranın 
tayyi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂIN K A M A KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım} 
ıbu konuıda da Sayın Sarıibralhimoğlu sanınım 
(bendenizin teknik izahatından sonra aynı şe
kilde görüşecektir. Bu- da tabiî bendemizi ilıgi-
lendklmemekltedir. 

ıSaym Başkanım; toprak reformu tarım re
formunun içerisindedir ve komisyonumuz plân 
stratejisi ve hedefleri dolkûımanının 56 nei ımad-
desinJi plâna metin olarak aynen almak sure-
ıtiyle Sayım Sarıibralhimıoğlu'nun öngördüğü 
hususları dalha geniş olarak plâna dercetmiş-
tir. Söızıün "burasında bir hâtıramı bir dakika 
içerisinde Yüce Meclise anlatım aklığıma müsa
adenizi rica edeceğim. Sayın Başkanım, başka
larının yapltığı gilbi katiyen dakikamı da geçir
memek şartiyle. 

Efendim, beııilm memleketimde Karacasu 
ilçesinin fbir Karacaören köyü vardır, bir or
man köyüdür. Buraya gelen bâzı muhalefet par
tilerine ımemsup milletvekili arkadaşlarıımız, 
Söke Odasındaki topraklar ine güne duruıyo-r, 
Söke Ovasındalki toprakları sizlere vereceğiz, 
size dağıtacağız; Söke'de Türkiye İşçi Partisi'-
ne menlsup milletvekilli arkadaşlarımız, şu mün-
fcit toprakları görmüyor musunuz, bu toprak
lar sizin Söke'ililer, topraksız vatandaşlarımız, 
diye nuıtulklarmı (bizzat dinlemiş'imdir Mulhte-
•rem Meclis. Bu plânı yapan kişilerin ve bu 
plâna damgasını vuran Adalet Partisinin ve 
fonun Hükümetinin zihniyeti toprak reformu
nu bu arz ettiğim şekilde anlamayla mâni teş
kil etmektedir, muihterem arkadaşlarım. Eğer 
Sayın SarıibraJhimoğlu da Ayidm'm Karacasu'
sunun Karacaören köyündeki birtakım partili 
arkadaşlarımızın, milletvdkillerimiain konuşıma-
larmı ve Söke'delki T. 1. P. milletvekillerinin 
(konuşmaları şeklinde toıpralk reformunu amlı-
yiorlarsa bu plânı yapanların zihniyetleni -bu 
zihniyete tamamen aykırıdır arkadaşlarım. Biz 
Koımisyon olaralk strateji doikûmanınm 55 nci 
maddesini plân metnine ithal etmek suretiyle 
içerisinde toprak reformunun da bulunduğu 
Itarıım reformunun geniş bıir şekilde plân (met

alime alındığını ve bunun her türlü maksadı, 
ha'tıtâ Sayın ıSarıibrahimıoğlu'nun önergesinin 
dar hudutları çerçevesinde anlamak mecburiye
timde bulunduğu mânası ile de kapsamakta ol
duğunu ifade eder ve plânda mevcult bulundu
ğu cihetle, bu önergeye işltirak etmediğimizi 
ifade ederiz. 

BAŞKAN •— Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜBK (Es* 
kişehir) — Sayın Başkanım, buıgüme kadar 
mevzu üzerinde yeteri münakaşa yapılmıştır. 
Tarım reformu en geniş surette plân bünye
sine alınmış bulunmaktadır.. Hükümet olaralk 
Türk köylüsüne kuru toprak (tevziinden öte
ye çok dalha geniş imkânlar veren tarım refor
munu gerçekleştirmeyi öngörmüş bulunuyoruz. 
Bu itibarla önergeye katılmadığımızı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibralhimioğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 

—• Muhterem arkadaşlarım, falan yerde falan 
partili veya partiye mensup vatandaş şunu 
söyledi deyip onu toprak reformunun bir mes
nedi ve benim fikrim gibi empozeye kalkışma
yı caiz bulmam, doğru bulmam ve Ismıelt Sez
din gibi bir olgun arkadaşa da pek yakıştıran 
nadim. Ben, şu veya bu kimsenin fikriyle de

ğil, Anayasanın, lâfziyle ve ruhuyla beyan et* 
tiği ve ilmin ,top<rak reformundan anladığı mâ
nayı kasldetmelkteyim. İlmin anladığı. Anayasa
nın ifade ettiği ve toprak reformuyla ilgili 
görüşme zabıtlarının tetkikinin bana verdiği 
ilhama göre, toprak reformu sadece falanın 
toprağını alıp falana vermek değildir. 

Elbeltte bir mânada, bir noktada, falanın 
toprağı, ihtiyacımdan fazla toprağını, ekemedi-
ği, biçemediği toprağını cebren değil, para ile 
Anayasa öyle der - alıp bir n'izam dahilinde, 
bir kanun dahilimde topraksıza vermektir. Ama, 
sadece bu değildir. Hattâ bir bakımıa küçük 
küçük, parça parça toprakları, artık verimsiz 
hale gelen toprakları birleşjtirmeyi de öngörür, 
kooperatifleşmeyi de öngörür. Yani biraz ev
vel yakınmakta bulunduğum o tefeciliği v. s. 
ye panzehir mahiyetimi taşıyan ve ileri Batı 
ülkelerimin tecrübe ile sübuta erdirdikleri bir 
gerçeğin ifadesi olan kooperatifçiliğe de bil
hassa önem verir. Biz çok dinledik arkadaşlar, 
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çok dinledik. Maalesef simidi yeni yemi bâzı ik
tidar mensupları, hani meseleyi mecra/sına doğ
ru söküyorlar, toprak reformu mülkiyet düş-
mamlığıdır, toprak reformu komünistliktir, ve 
sairedir diye en yetkili ağızlardan çok dinle
dik. Ama simidi bu hava biraz dağılır gibi ol
du, fakat seçimlerde belki yine de olur. Ben 
sizlere şunu ifade etmek istenim. Bugün yüzbin-
leree, milyonlarca aile mezar toprağına muhtaç 
iken, toıpralk reformu yapmıyacağım. demek, 
son derece muhataralı bir sözdür. Son derece 
muhataralı bir tutumdur. Plân tasarlısında bir 
arkadaşın, bir mebus veya bir senatör arkada
şın teklifiyle sığıntı gibi sokulmuş bulunan re
forma dair fıikra da kaili değildir. Bilâkis bü
yük suiistimallerin kapısını açacak mahiyette
dir. Deıvleit satınalacalktır bintalkım toprakları, 
dağıtacaktır diyor bir maddesinde. Sakıncalı
dır, bunun kaldırılması gerekir. Devlet büyük 
bir partizanlık imkânını Hükümet iktidar bü
yük bir partizanlık: imlkânmı eline geçiriyor 
'demektir. Gidecektir boş, hâli işlenmiyen ge
niş arazileri büyük fiyatlarla alabilecektir. Bu
nu bir koz olarak kullanacaktır. Kullanmıştır, 
(misalleri mevcuttur. Muhterem arkadaşlarım, 
sorarsa Hükümet, ismet Sezgin Bey, söylerim. 
Bu daha yakın günlende Ceyhan'da yapılmış
tır. Muhltereım arkadaşlarım, toprak reformun
dan bahsedenken Sayın Şevket Raşdlt Hatiboğ-
lu'nun müzakereler sırasında Kurucu Mecliste 
bir sözü var, onu burada tekrar etmek isterim. 

Her ne kadar o da bugün bizim bu sözleırimli-
z,e belki soldur, solaktır, diyorsa da o zaman 
böyle demliş, «Direnmeyin' deımiş, «Mülk em
niyeti, mülk emniyeti diye, rızıık emniyeti hep
sinin üstündedir» demiş, «vatandaşın rızık em
niyetini düşünmüyor musunuz?» demiş. (Gü
ven Partisi sıralarından «Çok güzel söylemiş» 
sesleri) 

•Mulhlterem arkadaşlarım; elbette çolk güzel 
söylemiş. 

Hep çıolk güzel siöylüyomunuz, hep beraber 
söylüyorduk. Ama şimdi başka türlü oldu. 
Muhterem arkadıaışlarım., rıızıfe emniyeti her 
türlü emniyetin her türlü emniyet tedbirleri
nin üstündedir, alınması gerekir. Bugün Türk 
köylüsü hakikaten ıstırap içindedir. Bir 
mesele bu kadar çok söylendikten, ya
zıldıktan çimildikten, Anayasa maddesi 

haline ıgeldikten sonra onun karşısına durmak 
akıllıca bir davranış değildir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Sarı-
ihrahıimoğlu. 

KEMAL SARMBRAHÎMıOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, akıllıca bir davra
nış değildir, ümidederiım ki, Anayasanın lâf-
ziyle ve ruhuyla ilmin icaplarına uygun şekil
de toprak reformunu, sosyal adaletin gelir da
ğılımındaki adaletin ve zirai reformun ön şar
tı olarak kabul edersiniz. Toprak reformu ya
pılmadan zirai reform yapılamaz, Yapılırsa 
topal kalır, mevcut bozuk düzen daJha da bozu
lur. Muhteremi arkadaşlarım akıllı 'birçok bü
yük toprak sahipleri yeni yeni artık toıpralk 
reformunun gereğini anlamış, yarınından emin 
olmanın yolunun toprak reformundan geçıece-
ğlini ifade etmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibra/himoğlu, beş 
dakikanız doldu. 

KEMAL SARIİİIBRJAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhteremi arkadaşlarım, özet olarak, Ana
yasaya, Türk halkına, Türk halkının faydası
na karşı olmamak için süratle toprak refor
munu .gerçekleştirelim!. Teklifimi kaibul edin 
iuiistimale müsait üçüncü fılkrayı da çıkarın. 
Yarın sayısız suiistimallerin, sayısız dedikodu
ların içinden çıkaımıyac aksınız. Hürmetlerim

BAŞKAN — Önemgeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyemler.,. Ka/bul edilme
miştir. 

31 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânda, ihracatımızın üçte 

iki kadarı klâsik tarım ürünlerine bağlı kala
caktır. Halihazırda ise, bu oran % 77 dir. Yur
dumuzun başlıca döviz kaynakları olan pamuk, 
tütün, fınldılk, kuru üzüm, zeytin yağı ve kuru 
incir gibi ürünlerin de, devamlı istihsal artışla
rı olacaktır. Özellikle, Sanayi ham maddesi 
olarak kullanılan talkım ürünlerimizde istihsa
lin artış eğilimi yanında, maliyetin çok yük-
selmıesi ile orantılı gitmektedir. Plân doküman
larında da belirtildiği gibi, üretim artışına et
kisi bakımımdan gülbreleıne % 52, sulama % 20, 
tarımsal mücadele % 10 gibi büyük obanda 
faydalı olmaktadır. Kimyevi gübre, yeraltı su-

I larmı tarımın hizmetine koymada kullanılan 
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motorlar, mücadele ve korama ilâçları, esas 
itibariyle itlhal edilen maddeleridir. Bugünkü 
ithal düzeni içinde, 2 000 dolardık bir traktör, 
çiftçimizin eline 55 - 60 bin liraya intlilkal et-
ıme'ktedir. Akar yakıt, ilâç ve gübre fiyatları 
da çolk yüksektir, Bu fiyatlarla alman madde
lerle tarımsal üretimde maliyeti düşürmek 
mümkün olamamaktadır. Bunun sonucu olarak 
dış pazarlarda fiyat rekabeti yapmak müm
lkün olamamaktadır. Onun için, köylümüz üret
tiği mahsulü yotk pahasına elden çılkaranaklta, 
dünya piyasalar seviyesinde ihracat yapmak 
durumunda olduğunu söyliyen kimseler tara
fından, emeği istismar edilmektedir. Yıllardan 
ıberti devam edegelen bu düzenslizlik selbebiyle 
'köylü, bankalara, kooperatiflere ve tefecilere 
lağır şekilde 'borçlanmıştır. 

Dünya piyasalarımda Türk pamuğunun, şe
kerinin, zeytin yağının, üzüm ve incirinin ra
hatlıkla çıkarılabilmesi için, hem köylünün 
örneğini koruyacak bir satış ve ihraç düzeni 
(kurulması, hem de maliyete e'tlki yapan ithal 
mallarının, ucuz fiyatla köylüye intikal etti
rilmesi gerektir. 

Bu gerekçeyle* : 
İkinci Beş Yıllık Plânım 258 nci sayfasın

da biten Politika Tedbirleri bölümüne (g) 
maddesi olarak, aşağıdaki paragrafın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

M. 'Şükrü Koç 
•Aydın Milletvekili 

ıg)1 Eiyat ve maliyet tedbirleri : 
1. — Başlıca ihraç ürünlerinin üretimin

de kullanılan tarım araç ve makinalariyle 
(tralktör, kimyevi gübre ve korama ilâçları it
halâtı, ithalât devam ettiği sürece, Devlet adı
na yapılacak ve asgari bir fiyat farkı ilâvesiy
le mümlkün olan ucuzlukta üreticiye aktarıla
caktır. 

2. — Yurt içinde yapılan veya monte edi
len tralktör, malkina ve yedek parçalarda çeşit 
azaltılmam, ünite büyütülmesi yoluna gidile
cek, gümrük indirimleri ve direkt ithalât im-
ıkânları kullanılarak ucuzluk sağlanacaktır. 

3. — İhracedilen tarım ürünlerinde kalite 
demetlimi, standardizasyon ve fiyat istikrarını 
sağlamak üzere, kooperatifler birlikleri arasın
da yeni bir organizasyona gidilecektir. Bu or
ganizasyon yoluyla, ihraç ürünlerinde üretici 

ile ihraç arasına giren çıok sayıda aracı orta
dan çıkarılacak, üretici sömürülmekten kurtu-
lacalk, dünya piyasalarında rekalbet fiyatları 
ile alıcı bulma imkânı sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor m/u efen-" 
dûn? 

PLÂN KABMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan; 
Sayın Koç arkadaşımızın önergelerinde üç hu
sus öngörülmektedir. Birinci husus, ithalâtın 
Devlet adına yapılması hususudur. Plâna hâ
kim olan Zihniyet ithalâtın Devlet eliyle ya
pılmasının aleyhindedir. Bu sadece bir siyasi 
tercih değil, aynı zamanda bu bir iktisadi fel
sefedir de. Sayın Koç ithalâtın devleti eştirâl-
mesinli öngörür, plân hazırlayıcıları ithalâtın 
bir kısmımın Devlet tarafından yapılmasının 
yanımda bir kısmının özel şahıslar eliyle de ya
pılabileceği hükmünü getirir. Ama bizim ko
misyon olarak kanaatimiz; ithalâtın devletleş-
tirilmesinlin aleyhindedir. Bunun dışındaki 
2 husus, 2 nci ve 3 ncü hususlar; bir kısmı bi
raz önce Sayın Sarıibralhimoğlu'nun önergesi 
münasebetiyle yaptığımız münakaşalarda açık 
•olarak ifade ettiğimiz gibi, İkinıcli Beş Yıllık 
Plânda tedbirler ve ilkeler olarak gerekli yer
lerini almıştır. 242 nci sayfada fiyat politika
sının amaçlarında, 298 nci sayfada Mıontaj Sa
nayii başlığı altındaki bölümde, 92 nci sayfa
da (C) ve (D) tedbirleri ile 243 ncü sayfanın 
(D) maddesi, 268 nci sayfanın (E) maddesin
de, Sayın Koç arkadaşımızın belirttiği tedbir
lerden dalha önde giden birtakım tedbirler de 
vardır. Elbette ki, Sayın Koç arkadaşımızın 
sömürü edebiyatını plânda bulmasına imkân 
yoktur ve plâna sömürücü, sıoyiguncu, vurgun
cu gibi birtakım hususların geçmesine de sa
nırım bu işleri bilmesi gereken Sayın Koç ar
kadaşım rıza göstermiyecefclerdir ve bunların 
dışında, bu sömürü edelbiyatımın dışında Sayın 
Koç arkadaşımızın gerçekten haklı olarak isıte-
diği tedbirleri, plân metnini çıok iyi tetkik et
tiklerini zannediyorum, biraz daha iyi tetkik 
ettikleri takdirde göreceklerdir ki, tedbirler 
madde ve sayfa numaralarını vereceğim ve 
Sayın Koç arkadaşımın ithalâtın devletleştiril
mesinin dışında istediği hususlar İkinci Beş1 

Yıllık Kalkınma Plânında aynen yer almıştır. 
Bu sebeple katılmadığımızı ifade ederim, hür
metlerimle. 
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BAŞKAN — Hükümet katıluytor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI ŞEYH ÖZTÜRK (Es* 
Ikişehlir) — Sayın Başkanım aynı gerelkçe ile 
önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Boiç, 
ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — -Sayın Başkan, Sa

yın İsmet Sezgin arkadaşımla birlikte ayna böl
genin milletvekili olarak pamuk müstahsili vatan
daşlarımızın (ıstıraplarını dinlemişizdir. Ve pa
muk maliyetini düşürücü en iyi şartlarla ihra
cat imkânlarını sağlayıcı bir düzenin .getirilmesi 
için beraberce altı seneden beri seyahatler de 
yapmışızdır. Burada bendenizin teklifimdeki ted
birleri köylünün Ihuzurunda birlikte düşünmüş 
ve tesbit etmişizdir. Bu itibarla buradaki teklif
lerini aleyhinde olmasını biraz garip karşıladım 
arkadaşMiiın. 1 nci maddede tarım ürünlerinin 
üretiminde en büyük etkili unsurlar olarak say
dığım traktör, akar yakıt, gübre ve sairenıin Dev
let eliyle 'getirilmesi ithalâtın devletleştirilmesi 
demek değildir. Nitekim bunun böyle olmadığı
mı, böyle olmaması ıgerektiğini kendileri de bilir
ler. Çünkü bir haftadır İzmir'de özel teşebbüsün 
tanzim ettiği, tertibettiği bir seminer yapılmış
tır, ziraat odaları da katılmıştır, üretici birlikler 
de katılmıştır, borsalar da /katılmıştır, bu semi
nere. Bu seminerin sonunda vardıkları teklifler 
bendenizin şimdi burada arz ettiğim, takdim et
tiğim tekliflerin aynadır. Nasıl tiler Bankası ken
di belediyelerinin ilhtiyacı olan birtakım malze
meyi kendisi ithal ediyor ve bundan dolayı be
lediyelerimizi büyük yüklerden kurtarıyor, bü
yük kârlar elde ediyorsa belediyelerimiz bundan 
dolayı, biz de milyonlarca vatandaşın üretimine 
etkide bulunan hem ide büyük çapta etkide bu
lunan yalnız yüzde elliiki ıgübre üretiminin ar
tışında etkisi, yüzde on sulama ile ilgili motor
ların .getirilmesindeki etkisi, bu kadar büyük et
kisi bulunan, üretim artışına .etkide bulunan un
surların Devlet eliyle, kooperatifler, birlikler 
eliyle, donatım eliyle ıgetirilip (halka ucuza veril-
mesinifn siyasi felsefe ve iktisadi doktrin açısın
dan öyle izah etmesini doğru bulmadım arkada
şımın. Çünkü hakikaten bugün birçok ithalâtı 
Devlet kendi eliyle yapmaktadır. C. H. P. dev
rimde de, A. P. 'zamanında da Devlet kendi itha-
lâtınun bir kısmını kendisi yapmaktadır. Binaen
aleyh bu bir doktrin farkı, bir yeni doktrin mü

nakaşası değildir, bendenizin teklifi. Milyonlar
ca vatandaşın sefalet edebiyatı, köy edebiyatı da 
yapmadık. Aydında da yapmadık, burada da yap
mıyorum. 180 kuruşa bir kilo pamuğu malediyor 
Aydın köylüsü İsmet Sezgin Bey de bilir. Ve bu 
pamuğunu ortalama 180 kuruşa da satıyor arka
daşlar. Bunun çaresini bulalım diyoruz. Onun 
için ithal mallarını ucuza ıgetirecek bir sistem 
getirelim. 

İkincisi; içeride monte edilen traktörlerin çok 
değişik modellerde oluşu - zira çok ruhsat veril
miş - ve küçük üniteler halinde bulunuşu aynı 
şekilde maliyeti yükseltiyor. Üniteleri büyütelim, 
modelleri daha da azaltalım ve gümrük indirim
leri sebebiyle de maliyeti daha da düşürelim di
yoruz, teklifimin birisi de bu. 

Üçüncüsü de, soyguncu, vurguncu edebiyatı 
vapılıyor, dedi, plâna bu girmez, dedi. Ama bir 
gerçek ki 180 kuruşa pamuğunu imaleden ve 180 
kuruşa satan ve Avrupa piyasasında rekabet fi
yatlar iyle pamuğunu satan bir başka memleketim 
müstahsili yoktur. O bakımdan hiçbir sefalet, ıs
tırap edebiyatı istismarcılığı yapmadan bu sö
mürüyü kabul edelim, birlikte kabul edelim. 
Çünkü bu köylünün hepsi pamuk, incir, üzüm, 
zeytin yağı müstahsilinin hepsi 'bizim vatandaşı
mız, sizin de seçmenlerimiz, bizim de seçmenleri-
mizdir. Bu itibarla buna ister soygun, ister vur-
ıgun, ne derseniz deyin ama bir istismar vardır. 
Bunu ortadan kaldıracak bir düzen .getirelim. 
Onun için kooperatif yoliyle ihracat imkânlarını 
ve traktör, akar yakıt gibi üretim araçlarına ait 
malzemeyi ucuza 'getirmek imkânını bulalım. 
Budur teklifim. ıSanınm ki, bir doktrin çatışma
sı değildir. Siz niye vaktiyle yapmadınız diye 
Savın Bakan da burada söylediler, çok kere de 
söylendi. Bemim önergemin ıgerekçesinde söyledi
ğim gibi1; uzun senelerdir devam etmekte olup 
gelen bu düzensizlik diyorum. Bunun içimde so
rumluluk payı varsa hepimiz sorumluyuz, ama 
dün yapılmamışsa bugünde yapılmaması için ve 
plâna alınmaması için bir haklı sebebolamaz. 
Bu iti/barla bu ıstırabı birlikte teşhis edersek ted
birini bulmak, elbirliği ile bulmakta kolaylık ola
caktır. Saygılarımla. '(ıC. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sezgim, buyurum. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Sa
yın Şükrü Koç arkadaşımızın önıergelerimdeki ve 
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fteklif lerkıdöki metin ile Meclis kürsüsünden yap-
ttıkları görüşme arasmda bir benzerlik bulama
dığımı ifade etmek zorundayım. Sayın Koç arka-
dışım da bilirler ki, Ege bölgesinde ikimizin de 
seçim ıbölıgesi olan Aydın'da Sayın Şükrü Koç 
arkadaşımızın Meclis kürsüsünden biraz önce 
ifade ettiği hususlar Aydm'da 1912 senesinden 
beri kooperatifler vasıtasiyle yapılmaktadır. 
Aydın'da kooperatifler, Millî Aydın Bankası yo
liyle, Tarım Satış Kooperatifleri yoliyle, Tarım 
Kredi Kooperatifleri yoliyle olsun, 1912 sene
sinden itibaren Sayın Koç arkadaşımızın burada 
ifade ettiği hususları yerine getirirler. Hali ha
zırda bundan 5 sene evvel de, 10 sene evvel de, 
15 'sene evvel de, 2 sene evvel de, üç sene evvel 
de, bugün de muhterem arkadaşlarım, koopera
tifler, çiftçilerin ihtiyaçları olan akar yakıtla
rı, çiftçilerin ihtiyaçları olan iyi cins tohumluk
ları, çiftçilerin ihtiyaçları olan gübreleri koope
ratifleşme yolu ile ortaklarına verirler. Biz, 
bunların aleyhinde değiliz. Plân da bunların 
aleyhinde değildir. Plân, bunları öylesine açık 
bir şekilde öngörüyor ki, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planındaki kooperatifleştirme konu
sunda çok daha ileri hükümler getirdiği gerek 
Senatoda, gerek Mecliste, gerek Karma Komis
yonda ifade edildi. Eğer Sayın Koç bunları is
tiyorsa bunlar yapılmaktadır. Ben de konuş
malarımda ifade ettim, dedim ki, Sayın Koç ar
kadaşımızın, ithalâtın tümünün Devletleştirilme
si dışındaki istemekte olduğu tedbirler esasen 
plânda mevcut, dedim. Biz de istiyoruz koope
ratifler vasıtasiyle köylünün daha ucuza mal sa-
tınalabilm'esinl, maliyetini indirmesini ve bunu ya
pıyoruz ve bu dün de yapılıyordu. Muhterem ar
kadaşlarım; bu Türkiye'de 50 seneden beri ya
pılmaktadır ve özellikle bizim bölgemizde. Bu 
suretle katılmadığımızı ifade ederim Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş- • 
tir. 

32 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1961 Anayasası ile teminat altına alman, öğ

retimin birleştirilmesi (Tevhidi Tedrisat) Kanu
nu ile, akademik ve 'mesleki eğitim kurumları 
Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi 
altındadır. İlkokul Devlet okullarında parasız ve 

bütün Türk çocukları için mecburidir. Orta öğ
retim ister akademik, isterse mesleki ve teknik 
karakterde olsun, Millî Eğitim Bakanlığının yö
netimi ve denetimi altında olup, lâik birer eği
tim kurumudur. Yüksek öğrenime ve üniversite
lere, lise ve dengi bir eğitim kurumundan geçi
lir. Ancak, üniversiter eğitimin temeli, akada-
mik liselerdir. Milletlerarası üniversitelerle 
denklik anlaşmalarının bir şartı da budur. Bu 
aynı zamanda, özerk (muhtar) üniversitenin as
gari şart olarak tesbit ettiği niteliklerdendir. 
Orta eğitim seviyesindeki meslek okullarını bi
tiren gençlerimizin devam edebileceği, yüksek 
seviyede mesleki okullar, akademiler ve enstitü
ler vardır. 

. Akademik orta öğretimdeki sıkışıklığı hafif
letmek, milletimizin ihtiyacı olan vasıflı insan 
gücünü yetiştirmek için, eğitim stratejimizde, 
teknik eğitime kaydırma tedbirleri alınmıştır. 
Bunun için, teknik öğretim kurumlarına rağbeti 
artırmanın bir yolu olarak, meslek ve teknik 
okullarını bitirenlerin katılabilecekleri çok de
receli olgunluk diploması imtihanlarının ihdası, 
lüzumlu teknik yüksek eğitime geçişin kolaylaş-
tırılma'sı için, s'anat enstitülerinin lise haline ge
tirilmesi yolları denenmektedir. 

Orta öğretim seviyesinde birer meslek okulu 
olan ve din adamı yetiştirmek amaciyle kurul
muş bulunan İmam - Hatip okullarının bu amaç
larının dışında âdeta üniversiteye öğrenci yetiş
tiren akademik bir okul olarak geliştirilmesi 
Türk eğitiminin temel ilkeleri, sistemin bütün
lüğü ve metodik dengeyi bozmak demektir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 140 ncı sayfasında
ki, İmam - Hatip okullarını bitirenlerin, ken
di mesleklerindeki yüksek öğretim kurumları 
ve fakülteler 'dışında bütün fakültelere girme 
hakkına kavuşturulmak istenirken, diğer meslek 
ve teknik okul mezunlarına, sırf personel ihti
yacı dolayısiyle, bu kapının kapatılmak istenme
si, âdil, haklı bir davranış olmıyacaktır. Bu ge
rekçeyle : 

İkinci Beş Yıllık Plânın sayfa 140, 3 ncü 
satrmda «Bu okullardan gelenlerinden itibaren 
tutulacaktır ?a» kadar kelimelerin metinden 
çıkaçılmasmı arz ve teklif ederim. 

Edime Milletvekili 
Türkân Seçkin 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım... 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Efendim, 

benim de bu mealde bir önergem vardı. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞ'KANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet efendim, 
126 numaralı önerge Sayın irfan Solma-
zer'in ise... 

BAŞKAN — Aynı mahiyette mi? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Aynı ma

hiyettedir. Aynı cümlenin çıkarılmasını tale-
beder mahiyettedir. 

BAŞKAN _ Bir dakika efendim. Bula
lım da, beraber müzakeresini yapalım, efen
dim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sanıyoruz bu 126 
numarlı önerge olacak, yani, Gıyasettin Ka
raca'nm. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Ya 
53, veya 59 numaralı önerge olabilir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır efen
dim. 53 numaralı önergeyi kabul etmişiz. 

59 numaralı önerge veya 126 da olabilir 
Saym Başkan. 

BAŞKAN — Saym Sezgin 59 numaralı 
önerge mi? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 59, 126, 32. 

BAŞKAN — 32, 59, 126. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — 59 numaralı 
önerge Saym Solmazer'in, 126 numaralı önerge 
Saym Gıyasettin Karaca'nm, 32 numaralı 
önerge 'Saym Türkân Seçkin'indir. 

BAŞKAN — 32 numaralı önergeyi okuttuk. 
Şimdi 59 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçe : Eğitimde fırsat eşitliğini sağla

mak ve öğretmen okulları, tarım liseleri ve di
ğer bütün meslekî ve teknik 'okulların mezun
larının da yüksek kabiliyetleri ve başarıları 

oranında devam etmelerine imkân vermek 
amaciyle. 

Sonuç : Plân tasarısının 140 ncı sayfası
nın 2 nci paragrafının 2 nci cümlesinin plân 
tasarısından çıkarılması için işbu önerge
min 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 6 ncı bendinin (E) 
fıkrası gereğince işleme tabi tutulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Güven Partisi Grupu 
adına 
Tokat 

irfan Solmazer 

BAŞKAN —• 126 numaralı Saym Gıyasettin 
Karaca'nm önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Teklif : Plânın 140 ncı sayfasının ikinci 

paragrafında lise seviyesindeki teknik vo 
meslekî okullarından gelen öğrenciler «imam 
- hatip okulları dâhil» yüksek öğrenim im
kânı sağlanacağı belirtilmiştir. 

Bu husus Anayasamızın öngördüğü imkân 
ve fırlat eşitliği prensibine uygundur. Ancak, 
aynı paragrafın sonunda bu okullardan ge
lenlerin «imam - hatip okulları hariç» yük
sek öğrenime sadece kendi alanlarında devam 
etmeleri kaydı konmuştur. Böyle bir sınırla
manın demokratik plânlamalarda yer alma
ması gerekir. Bu sebeple; 

140 ncı sayfanın ikinci paragrafının ikinci 
satırındaki; 

«Bu okullardan gelenlerin imam - hatip 
okulları hariç yüksek öğrenime sadece ken
di alanlarında devam etmeleri insan gücü 
açıklan sebepleriyle zorunlu tutulabilir» cüm
lesinin çıkarılması suretiyle bütün meslek 
okulları mezunlarını üniversitelere giriş imti
hanlarında elde ettikleri başarı derecelerine 
göre özgür bir ülkede, mecburi ve emredici 
değil, özgür tahsil yapma 'hak ve imkânla
rının verilmesi şeklinde düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Gerekçe : Yüce Mecliste şifahi olarak arz 
edeceğim gibi Türkiye'mizde henüz mesleke 
yönelme çalışmaları ve imkânları için önha-
zırlıklar yapılmamış, dolayısiyle geri kalmış 
bölge çocukları kabiliyetlerine göre, yoksul-
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luk ve zaruretin bir icabı olarak tesadüfen 
okul seçmek zorunda kaldıklarından bugün 
memleketimizin muhtelif 'bölgelerinde üniver
siteler ve yüksek okullar açılmaları sebebiyle 
bu imkânlardan kabiliyetleri nisbetinde isti
fade etmeleri için teklifin zarureti inancına 
beni sevk etmektedir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, 55 numaralı önerge de bu mahiyettedir. 
Yalnız değişik bir şekildedir. 

BAŞKAN — Birlikte müzakeresinde bir mâni 
yok mu efendim? Sonra bir şey çıkmasın. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, 55 de 
o mahiyettedir. 

BAŞKAN — 55. 
55 i de okutalım efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Plân tasarısının 140 ncı sayfasındaki 2 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

29 . 6 . 1967 
Uşak Milletvekili 

Fahri Uğrasızoğlu 

Değişik ikinci fıkra : 
Lise seviyesindeki teknik ve meslek okulların

dan gelen öğrencilerin (İmam - hatip okulları 
dâhil) yüksek öğretime devam imkânı sağlana
caktır. Bu okullardan gelenlerin (llköğretmen 
ve imam - hatip okulları hariç) yüksek öğretime 
sadece kendi alanlarında devam etmeleri insan-
gücü açıkları sebebiyle zorunlu tutulacaktır. 

Gerekçe -
Altı sınıflı ilköğretmen okullarına alman öğ

rencilerin % 75 i köylerlen gelmektedir. Halen 
mevcudu 50 000 e yaklaşan ilköğretmen okulu 
öğrencilerinin hemen hemen tamamı fakir halk 
çocuklarıdır. Lise ve daha üst öğrenim yapma 
imkânına mâlik olmadıkları için öğretmen okul
larına başvurmuşlardır. 

Bunların arasında, çeşitli çalışma alanları için 
son derece kabiliyetli üstün zekâlı çocuklar bulun
maktadır. Bu durumda olanların üstün zekâ 
ve kabiliyetlerinden faydalanmak, İkinci Beş 
Yıllık Plân devresinle çok muhtaç bulunduğumuz 
üstün vasıflı insangücüne kuvvet katacak olan 
bir kaynağı değerlendirmek demek olur ki, eği
timde fırsat eşitliği ilkesine ve sosyal adalete de 
tamamen uygundur. 
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Bundan başka, ilköğretmen. okullarında uygu
lanan genel kültür programlarının lise ders 
programlarına seviye itibariyle yakın olması da, 
ilköğretmen okullarından mezun olan üstün kabi
liyetli gençlerin, kendi zekâ ve kabiliyetlerine 
uygun bir alanda yüksek öğrenimlerine devam 
etmelerine imkân verilmesini zaruri kılmakta
dır. 

Bu bakımdan, ilköğretmen okullarının, aynı 
seviyedeki diğer teknik ve meslek okulları gibi 
mütalâa edilmesi doğru olmayıp, mezunlarına 
daha geniş alanlarda üst öğrenim imkânları sağ
lanmalıdır. 

Esasen, ilköğretmen okullarının öğrenim süre
sini 7 yıla çıkaran ve üniversitelere giriş hakkı 
tanıyan kanun tasarısı da Yüksek Meclisçe ka
bul edilmiştir. Bu hususun Plânda da yer al
ması mutabakatı sağlıyacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efenlim 
önergelere? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Sayın 
Sadun Aren ve arkadaşlarının 164 sayılı bir öner
geleri vardır. Bu 164 sayılı önerge de aynı ma
hiyettedir. , 

BAŞKAN — 164 sayılı önerge. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 164 numaralı önergeyi okutu

yorum. 
Sayın Başkanlığa 

Öğretmen okulu ve diğer meslek okulları me
zunlarının bütün yüksek okul ve fakültelere gir
melerine imkân verileceğinin jplân metninde ifade 
edilmesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sadun Aren Behice Boran 

istanbul Milletvekili Urfa Milletvekili 
Âdil Kurtel Yahya Kanbolat 

Kars Milletvekili Hatay Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

Gerekçe : 
Öğretmen okulları ve diğer orta dereceli mes

lek okulları mezunlarını, eğitimin daha yüksek 
kademelerine devamına halen imkân yoktur. 
İmam - hatip okulları mezunları için bu imkân 
tanınmaktadır. Fırsat eşitliği ilkesi bu aynı im
kânın diğer okullara da teşmilini gerektirir. 
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BAŞKAN — ISaym Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGlN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
lise seviyeli meslekî ve teknik okul mezunları 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına 'göre yük
sek öğretime devam edebileceklerdir. Bu yeni 
bir 'hükümdür, plân yeni bir hüküm 'getirmek
tedir, Sayın Başkanım ve 'hazırlık sınıfları vası-
tasiyle lise dengi meslekî okullardan mezun 
olanlar kendi dallarında yüksek okula devam 
etme imkânına sahibolacaklardır. Bu okullardan 
mezun olan kişilerin, çocukların imtihan vermek 
suretiyle üniversitenin kendi kollarının, dalları
nın dışındaki dallara gitmemeleri için de hiçbir 
sebep yoktur. 

Şimdi, lise seviyeli okulların kendi konula
rında yüksek öğretime devamları şartı insan gü
cü ihtiyacının karşılanması şartı bakımından tı
kanıklıkları önlemek, öğrencilerin (gittikleri üst 
okullarda başarılarını sağlamak, pahalı olan lise 
seviyeli teknik veya meslekî Öğrenimden sonra 
konu değiştirilmesi suretiyle ortaya çıkacak ka
yıp ve israfı önlemek ve yüksek öğrenim me
zunlarının aynı konunun tatbikatiyle ilgili alt 
okullardan gelmesinin avantajlarından yarar
lanmak amaciyle konulmuştur. Ve plânda, lise 
seviyeli meslek okullarından mezun olacak kişi
lere ihtiyaç, plânda insan gücü projeksiyonun
da belirtilmiştir. Eğer bunlar üniversitenin bü
tün dallarına gidebildikleri takdirde 'gerçek
ten pahalı bir sistemle kendi meslekleri için 
memleket ekonomisinde, memleket kalkınmasın-
da plânca belirtilmiş hesaplar çerçevesinde lü
zumlarına, 'çalışmalarına ihtiyaç hissettiğimiz 
bu kişilerin kendi meslek dallarının dışındaki 
mesleklerde çalışabilme imkânları yaratıldığı 
takdirde insan gücü açığı, insan ıgücü israfı ba
kımından bir tehlikesi olabileceği cihetle lise se
viyeli meslekî ve teknik okuldan mezun olan 
gençlerimizin yüksek öğrenim yapma imkânla
rını İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı biraz 
önce arz ettiğim amaçla, bu kolaylığı sağ
lamış ve yüksek tahsil yapabilme imkânla
rını temin 'etmiş bulunmaktadır. Biraz önce de 
ilfade ettiğim 'gibi, lise seviyeli meslekî ve teknik 
okuldan mezun olan gençler sadece kendi dalla
rında yüksek okula gitmek zorunluğunda değil
dirler. 'Gerekli imtihanları verdiği takdirde üni
versitenin diğer branşlarına da ^gidebilmeleri im

kânını plân kendilerine, çok açık ve seçik ola
rak vermiştir. Bu sebeple arkadaşlarımızın öner
gelerine iştirak 'etmediğimizi saygılarımızla ifa
de ederiz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI ıSEYFÎ ÖZ'TÜRK (Es

kişehir) —• Sayın Başkanım, Plânın 'getirdiği 
prensip iki noktadan eleştirilmektedir. Bunlar
dan birisi, evvelâ 430 sayılı 'Tevhidi Tedrisat Ka
nununa ve Anayasaya ırnubalefot konusu. Bu, 'ayrı 
bir problem. Bunun üzerindeki mütalâamızı he
men ifade edeyim : 'Getirdiğimiz prensip 430 sa
yılı Tevhidi Tedrisat Kanunu 'gerekçesi ve 
muhtevasına ve Anayasaya aykırı her hangi bir 
husus taşımaz. Bu, bir.. 

ikincisi; imkân ve fırsat eşitliği noktasından 
imam - Hatip Okulu talebelerine sağlanan im
kânların diğer teknik sahadan mezun olanlara 
da sağlanması konusudur. Burada imkân ve fır
sat yüksek tahsil imkân ve fırsatıdır. Bu fır
satı vermektedir plân. Ancak hemen ifade ede
lim ki, teknik insamgücü noksanlığı sebebiyle 
böyle bir şarta, böyle bir tehdide lüzum ve za
ruret görülmüştür. Bu, plânın (hedefleriyle 
ahenkli olarak ittihaz edilmiş bir tedbirdir. Ar
kadaşlarımızın önergesine bu itibarla katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Şimdi, sıra ile önerge sahiple
rine söz vereceğim. 

32 numaralı önerge sahibi ıSayın 'Türkân 
Seçkin, buyurunuz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; önergem üzerinde 
söz almış bulunuyorum. 

Plânın yüksek öğretim bölümü ile ilgili 
140 ncı sayfasında1: «Lise seviyesindeki teknik 
ve ımeslek okullarından gelen öğrencilerin 
(imam - hatip okulları dâhil) yüksek öğrenime 
devam imkânı sağlanacaktır... 

Bu okullardan gelenlerin (İtmaım - hatip 
okulları hariç) yüksek öğretime sadece kendi 
alanlarında devaım etmeeleri insan gücü açıkları 
sebebi ile zorunlu tutulacaktır.» denilmektedir. 

«Sağlanacaktır» dan sonraki kısmın metin
den çıkarılması ile ilgili önergemin gerekçesin
de de kısaca belirttiğim gibi, açıklıyacağım pek 
önemli sebeplerden ötürü sayın üyelerin ımüspet 
oy kullanacaklarına inanmaktayiım. 
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Plânın, imaım - hatip okulu mezunlarına 
yüksek öğretimin her dalında ilerlemeyi öngö
ren hükmü, gerekçemde de kısaca belirttiğim 
gibi, eğitimde birliği bozucu Anayasanın 21, 

120, 153 cü ımaddelerininı de tözüne ve ruhuna 
ayikırı görülımelktedir. 

Bir defa imam - hatip okulları Tevhidi Ted
risat Kanunu madde 4 e göre: 

Maarif Vekâleti yüksek diyanet mütehassıs
ları yetiştirmek üzere darülfünunda bir ilahiyat 
fakültesi t'esis ve imamet ve hitabet gibi hide-
ımatı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef ıme-
murların yetişmesi için de ayrı mektepler kü-
şadedecektir, demektedir. 

Dinî hizmetlerin yerine getirilımesi için me-
mur yetiştirmek esasına dayalı olaralk kurulmuş 
olup imam - 'hatip okulları öğrenciyi [kuruluş 
gayesine uygun dinsel görüşlü, eğitimli yetiş
tirmektedir. Esasen yükse'k din adamı yetiştiren 
ilahiyat fakülteleri de kurulmuş olmakla din 
mütehassısı yetiştirmek istiyenlerin de önü 
açıktır. 

Yok, iki türlü eğitim anlayışına sahip yük
sek öğrenim almış İkisi yetiştirmek isteniyorsa, 
bununla tevhidi tedrisata göre, eğitimde bir
liği bozma niteliğinde Anayasanın 153 ncü mad
desine ayikırı bir hüîküım getirmiş oluruz. 
Diğer yönleri ile alsak, Anayasanın 21 nci mad
desi «Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme 
hakkına sahiptir» demekle, orta dereceli mes
lekî ve teknik okul mezunlarına yüksek öğre
time devamda serbestlik tanımıştır. İnsan gü
cü ihtiyacı noktai nazarından bu hakkı kısıtla
mak Anayasanın bu maddesine aykırı görün
mektedir. 

Ayrıca İmam - hatip okulu mezunları için 
tanınan geniş hak, Anayasanın bu maddesi açı
sından bir imtiyazlı ayırım yaptığı gibi tımam -
hatip okullarına insan gücü bakımından ihtiya-
colımadığınm de ifadesini taşımaktadır. O hal
de, çok sayıda imam - hatip okulu açılması ne
den? Bir ışeye ya ihtiyaç vardır ya yoktur. 
Nitekim plânın, 144 ncü sayfası genel poloti-
kalar 'bölümü pragraf 5 t e : «Bir alanda insan 
gücü ihtiyaçları kesin olaralk belli olmadan, 
özellikle ımeslek ve teknik öğretim alanında ye
ni meslek dal veya ıkadem'eleri ile ilgili eğitim 
bölümleri ve yeni okullar açılmıyacaktır. Açı
lacak her okul veya kademenin mezunlarının 

— 139 

hakları ve statüsü öğrenci alınmadan ayrıntılı 
olarak tesbit ve ilân 'edilecektir.» denilmekte
dir. O halde, imam - hatip okuluna ihtiyaç var
sa bu geniş yetki neye? Yoksa, bu sahada in
san gücü israfı neye? 

Bugün üniversitelere giriş kaydı, üniversite
lerin bilimsel ve idari özerkliğe sahip ıkamu tü
zel kişiliklerinde saklıdır. Anayasa madde 120. 

Akademik kültür almış, lise mezunlarının 
tâbi olduğu işleme tâbi olan her kişi, barajını 
aştığı fakülteye girmektedir. Lise formasyonu
nu, eğitim ve öğretimini almış her kişiye yük
sek okul ve üniversitenin her bölümün kapıları 
açıktır. 

Esasen milletlerarası üniversitelerle denklik 
anlaşmalarının bir 'şart ı da budur. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin, yarım 
dakikanız var efendim. 

TÜRKAN SEÇKİN (Devamla) — Herkes bi
lir ve sanatı serbestçe öğrenme hakkına sahip
tir. Anayasanın 21 nci maddesi hükmüne göre. 
Orta dereceli meslek ve teknik okulların yük
sek öğrenim imkânı kısıtlanmamalıdır velevki 
insan gücü ihtiyacı olsa da. Bu hakkın imam 
- hatip okuluna tanınması da tabiidir ancak ay
rım yapılmayarak imtiyazlı hak tanınması hem 
insan gücü israfı olacak hem de iki türlü eği
tim almış yüksek öğrenim gençliği yetişmiş 
olmakla tanzimat ikiciliğine dönme özlemi taşı
ması bakımından millî birlik ve beraberliği 
bozucu olacaktır. Birlik ve beraberlik edebiyat
la değil tatbikatla olur. Devrin vasfına ait Tev
hidi Tedrisat Kanununun geriye dönülmesi de
mek ruhuna aykırılıktan, ruhuna aykırılık ba
kımından geriye dönülmesi demek olan ve 153 
ncü maddesini Anayasanın bu noktai nazardan 
aykırılık taşımaktadır... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim... 
TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Üniversi

te özerkliği madde 120. Kişinin serbest bilim 
ve öğrenim hakkına aykırı olacağından öner
gemde teklif ettiğim değişikliğin eğitimde ger
çek birlik ve beraberliği sağlamak bakımından 
bu memlekete hizmete, lâik prensiplere bağlı
lığın sadakat yemini etmiş üyeler olarak kabul 

etmenizi sayın üye arkadaşlarımdan özellikle 
rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Tevhidi Tedrisat Ka
nununun 4 ncü maddesi... 
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BAŞKAN — Saym Seçkin vaktiniz doldu 
efendim. 7 dakika oluyor efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla).— Hidcma-
tı diniyenin imamet ve hitabet gibi... 

BAŞKAN — Sayın Seçkin vaktiniz doldu 
efendim. Meclisin kararını yerine getirmeye 
mecburum. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) Bitiriyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim, 
lütfen. 

DEVLET BAKANT SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, meseleyi vuzuha 
getirmek için bir cümle arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Muhterem hatibin konuşmasından 
anlaşıldığı üzere bir taraftan plânın getirdiği 
tedbirin, ilkenin Tevhidi Tedrisat Kanununa 
aykırılığı iddia ediliyor, 430 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine aykırıdır deniliyor. Diğer ta
raftan bu iddiadan sarfınazar prensibin hem 
imam - hatip okulu talebelerine ve hususiyle 
teknik sahaya şâmil imkân ve fırsat eşitliği ta
nınsın deniyor. Bu iki fikir çelişme halindedir. 
Birincisi varsa, diğeri yoktur, diğeri varsa öbü
rü yoktur. Biz gayet açık olarak ifade ediyo
ruz. Tevhidi Tedrisat Kanuna aykırı bir yönü 
yok. Anayasaya aykırı bir yönü de yok. Bu 
mesele gayet açık olarak tartışılmıştır; İmkân 
ve fırsat eşitliği bakımından da hedef yüksek 
tahsildir. Yüksek tahsili engelleyen bir hüküm 
yoktur. Sadece teknik insan gücüne olan ihti
yaç sebebiyle bu şart kabul edilmiştir. Bundan 
ibarettir, arz ederim. 

BAŞKAN — 55 numaralı önerge üzerinde 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu, siz mi görüşeceksiniz 
efendim? Buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOİLU (Uşak) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, teknik ve mesle
kî okullara yüksek öğrenim imkânlarının sağ
lanmış olması plân çalışmalarında Hükümetin, 
Komisyonun çok yerinde takdire değer bir hük
mü olarak huzurunuzda bu hususu takdirle an
mak yerinde olur. Hakikaten meslekî ve teknik 
orta dereceli okulların yüksek öğrenime devam 
etmesi şimdiye kadar hiçbir iktidarın tahakkuk 
ettiremediği bir husustur. Binaenaleyh bu du
ruma candan katılmak isteriz. Yalnız öğretmen 

okullarının, ilköğretmen okullarının kendi' 
alanları dışından istisna edilerek diğer bütün 
yüksek öğrenim ve üniversitelere devam etme
leri imkânlarının sağlanması bâzı zaruretlerden 
ileri gelmektedir. Bir defa plânda da öngörül
düğü üzere üstün vasıflı insan gücüne ihtiyaç 
pek fazladır. Binaenaleyh üstün vasıflı, kabili
yetli insan gücünü seçmek için daha geniş bir 
imkâna sahip olduğumuz takdirde bu imkânlar 
daha elverişli bir duruma gelecektir. İlköğret
men okulları bildiğiniz gibi genel olarak yatılı 
okullardır. Bu okullarda sıkı bir disiplin altın
da çok verimli bir şekilde köylerden gelen ço
cuklarımız üstün kabiliyet ve zekâlarını is
pat etmektedirler. Binaenaleyh muhtaç oldu
ğumuz insan gücü bakımından bu kabiliyetli 
çocuklarımızdan istifade etmek durumundayız, 
İkinci bir durum ilköğretmen okullarında uy
gulanmakta bulunan ders programları genel 
olarak lise seviyesine uygun programlardır. Bi
naenaleyh buralardan yetişecek olan çocukları
mız yüksek öğrenimde ve diğer fakültelerde öğ
renimlerini rahatlıkla devam ettirebilecek du
rumdadırlar. Bundan başka bir müddet evvel 
Yüksek Heyetiniz ilk öğretmen okullarının ye
di yıla çıkarılmasını ve kendilerine yüksek okul 
ve üniversitelere girme imkânlarını sağlayan 
kanunu da kabul etmiş bulundunuz. Binaena
leyh bu durum plânla hiçbir suretle çelişme ha
linde değildir. Onun için aynen imam - hatip 
okullarında olduğu gibi, ilköğretmen okulu me
zunlarına da kendi sahaları dışında diğer fa
külte ve yüksek okullara girme imkânının sağ
lanması çok yerinde olacaktır. Esasen diğer 
fakültelere devam eden üstün kabiliyetli ilköğ
retmen okulu mezunları için fakültelerde ken
di alanları sayılmaktadır. Çünkü bu üstün ka
biliyetli çocuklar günün birinde asistan, doçent 
veya profesör olmak durumundadırlar ve bu da 
kendi alanları ile ilgili bir husustur. Bu sebep
lerden dolayı ilköğretmen okulları mezunlarının 
da kendi alanları kaydından müstesna tutulma
sı çok yerinde olacaktır. Takdir tabiî Yüksek 
heyetinizindir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 59 numaralı önerge sahibi 
Sayın Solmazer.. 

İRFAN SOLMAZER (Tolkat) — Bir öner-
ge verdim. 

BAŞKAN — Ayrı görüşülmesini 'ilstiyortsu-
nuz, aynı mahiyette 'değil mi efendim1? 

— 140 — 
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İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Gerek
çesi ve metni tamamen değişik. Bu bakım
dan... 

'BAŞKAN — Bunu başında da söyledim. 
Önergeleri tevhit ederek müzakerenin mutlaika 
'bu mahzuru bir anda çıkacak. 

126 sayılı önerge sahibi Sayın Karaca, bu
yurun. 

GIYASETTİN-KABACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan ve 140 
ncı sayfasında yazılı İmaım - haJtip okulları me
zunlarına öğrenim yapma imkânının sağlan
masına dair olan hükmü son derece yerinde 
•buluyorum ve tas'vibedlyorum. Hükümetin 
Iböyle bir teklifi getirip İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına almış olmasından dolayı son de
recede müteşekkirim. Kendilerine teşekkür de
ğil *en derin saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larımdan alkışlar) Sozar'm hakkını Sezar'a 
vermek lâzımdır. İlim herkes içindir. Herkes 
kenidi kabiliyeti nis'betinde ilmini ve irfanı
nı etrafına da, dünyaya da yayalbilir. Türkiye'
de kültür yönünden en gelişmiş bölge İstanbul'
dur. Bunun aksini hiçbir kimsenin iddia ede
ceğini tahmin edemem. İstanbul'da İmam - ha-
îp okulları ile İstanbul'un en maruf liselerin
den ve onun muadili okullarından en yetişkin 
ailelerin, küt'üpane sahibi kimselerin çocuk
larını dahi maruf jürilerin huzurunda yaptık
ları imtihanlarda aralarında kıyas kaibül edil-
miyecek derecede büyük mesafelerle liseler
de 'bulunan öğrencileri fikir yönünden yenmiş
ler ve fikir üstünlüğünü müspet ilim bakımın
dan da tescil etmişlerdir. Binaenaleyh, bu ted
bir son derecede yerindedir, gönlüm arzu öder 
dünya ve Türkiye baki kaldığı müddetçe bu 
kaide da baki kalsın, yürüsün ve merhale 'mer
hale ilerlesin. İtirazım. yok, gönlüm bu madde 
ile, bu teklifle doludur. Ancak bir hususun da 
ilâvesinden fayda umanım. Bunun dışında ka
lan Teknik ve mesleki okulların da incangıücü 
yönünden sadece kenidi meslekî alanlarında 
yüksek öğrenim yapma haklarının tanınması 
Öngörülmüştür. 

'Muhterem arakadaşlarım, üniversitelere gi
riş ,başarıya 'bağlıdır, test imtihanlarına bağ
lıdır. Ellbetteki Teknik okuldan mezun olan 
'bir öğrenci Siyaısal Bilgiler Fakültesine veya 

Dil Tarihinin felsefe kısmıma veya Alman filo
lojisi kısmının imtihanında başarı gösteremiye-
ceği, kazanamıyacağı kadar gayet tabiî ve 
normal bir iş yoktur. 40 000 kişi bugün yük
sek okul ve fakülte imtihanlarına giriyor, 9 000 
kişi kazanıyor. Esasında Teknik okuldan me
zun olan bir öğrencinin veya ilk öğretim oku
lundan mezun olan bir kimsenin bir Tıp fakül
tesine girmesi veya mümasili bir kenidi ihtisası 
dışında bir branş tercih etmesi mevzuuhahsol-
maz. Ancak bu ka'bîl meslek okulları mezunla
rına üniversitelere giriş imtihanlarında 'elde 
ettikleri başarı derecelerine göre özgür bir 
ülkede ımedburi ve emredici değil, özgür tahsil 
yapma hak imkânlarını Hükümetimiz bu kalbil 
kişilerden menetmezse çok daha isabetli bir iş 
yapmış olur. Hükümeti temin etmek iistoriım ki, 
Iböyle bir kısıtlayıcı hüküm -getirmekle kendi
si üzerinde belki bu kabîl haktan mahrum 
olanların alınganlıklarına sebebolabilir. Mü
saade etsinler, onlar da bu imtihanlara girsin
ler, başaramıyacaklardır. Neticede kenidi ih-
tısaslariyle ilgili olan imtihanları başaracaklar 
ve dolayısiyle en faızla fizikî güçlerine ihtiyaç 
duyulan okullara kayıtlanıp, okuyacaklarına 
göre, güçten, bu haktan kendilerini mahrum 
etmezlerse bu hususta da bizi memnun etmiş 
olacaklardır. Önergemin bu bakımdan kabul 
edilmesini istirham eder, saygılarımı suna
nım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 164 sayılı önerge Sayın Sadun 
Aren ve arkadaşlannm, yok mu .efendim? Yok. 

Şimdi önergelerin ayn ayn oylanması ica-
bettiğine kaniim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) Söz rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Tekrar mı konuşacaksınız? 
Buyuran efendim. 
Birfbirinizi ikna edeceğinizi zannetmiyo

rum. Bir taraf Tevhidi Tedrisat Kanununa ay-
kmdı r diyor, diğer taraf aksini söylüyor. A. P. 
sıralannldan 'bir üye. Beş 'dakika konuştu da
ha fazla konuşamaz. 

BAŞKAN — Efendim, beş dakika, bir ke
re konuşur değil, o mesele, görüşüldü hal
ledildi. Benim bu husustaki kanaatim ayrıdır. 
Sadece demek bir kere konuşur demek değildir 
yani .gruplar konuşamaz şahıslar adına kooıuşa-
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maz önengede imzası olanı herkes konuşamaz, sa
dece demek bu demektir. Buyurun Sayın Seçkin. 

•TÜRKÂN 'SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Sayın Hükümet Söz
cüsü benim fikirlerimin çeliştiğimi söylediler. 
Eğer dikkat etmiş olsalardı çelişme dedikleri sey
ide bir inceliğin de olduğunu fark edeceklerdi. 
İmam - hatip okullarının kuruluş gayesi imamet 
ve kitabet ıgiibi hidamatı diniyenin yani din hiz
metlerinin vazifesi ile mükellef memurların ye
tiştirilmesi esasına dayalıdır. Binaenaleyh, bu 
bir 'eğitim anlayışı meselesidir. Bu bakımdan bu 
kanunun bu maddesinin ruhuna karşı olarak li
se formasyonu 'olmadan yani üniversiteye girişte 
lise mezunlarının tabi oldukları akademik kültü
rü ve lâyık müsbet ilim anlayışına <salhibolmadan 
üniversitelere girişini ıkabul etmek meslekî ve tek
nik okul mezunlarını ayırmak, eşit eğitim imkân
larından yoksun etmek mânasına gelir. Eğer 
.imam - hatip okullarını da bir meslek okulu ola
rak kabul ediyorsak ki - nitekim böyledir - ıama 
kuruluş gayesi dinî hizmetleri yerine getirmek 
için diye bir esasa dayalıdır. Bu balkımdan da 
•devrim vasfına ait Tevhidi Tedrisat Kanunun
dan ıgeriye dönülmek 'gibi, ruhundan, esasından, 
fikrinden geriye dönülmek gibi bir mâna taşı
ması bakımından Anayasaya aykırıdır. 

'Anayasanın 153 ncü maddesi devrim kanun
larının koruyucusu mahiyetindedir. Ama, o ha
liyle değil, şimdi bu teklifle kuruluş esasından 
ayrılmakta sanki imam - hatip okulları üniver
sitelere öğrenci yetiştirir bir niteliği haiz gibi 
gösterilmek istenmektedir. İtirazım bu nokta üze
rindedir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Ha
nımlardan imam olmaz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Devamla) — Bu sabah
ki oturumda, teknikerlerle ilgili yani ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânından tekniker okullarının 
kaldırılmaması teklifini, plânın dayandığı eğitim 
sistemimi kökünden yıkacaktır şeklinde bir du-
ırum hâsıl olmuştur, ve bu şekilde ifadeyi Sayın 
Komisyon sunmuşlardır. Halbuki, imam - hatip 
'okulları mezunlarına akademik bir kariyeri haiz 
olmadan eğitim felsefesi baki'mından Tevhidi Ted
risat Kanununun bu okulların kuruluş gay esimin 
rulhuna ve metnine aykırı olması bakımından iti
raz ettim. vEşasen eğitimde eşitlik ilkesine dayalı 
olarak meslekî ve teknik okullardan gelenleri de 

Anayasa haklarından istifadeli kılacak şekilde 
kayıtlı değil, bütün üniversitelere girmelerini 
özellikle öğretmen okulu mezunlarının meslekle 
ilgili fakültelere değil, bütün fakültelere girmesi 
konusunu bu kürsüden ben de savunmuş bir ar
kadaşınızım. 

Saygılarımı sunarım. 
NURİ EROGAN (istanbul) — Usul hakkın

da müsaade ederseniz, bir mâruzâtta bulunaca
ğım. 

BALKAN — Bir dakika efendim, oylama işi
ni yapalım, bakalım nedir? 

Şimdi Sayın Komisyon; Sayın Solmazer öner
gesinin ayrı görüşülmesini istedi. O haricolmak 
üzere, Sayın Türkân Seçkin, Sayın Fahri Uğra-
sızoğlu, Sayın Gıyasettin Karaca ve sonra Sayın 
Sadun Aren ve arkadaşları tarafından verilen 
sıra, ile 32, 55, 126, 164 numaralı önergelerin hiç
birine katılmıyor musunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hiçbirine katılmı
yoruz. 

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

kişehir) —• Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Şu halde bu dört önergeyi hep 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Eroğan nedir usul hakkındaki beyanı
nız? 

NURİ EROĞAN (istanbul) — Söz verme 
mevzuunda efendim. 

BAŞKAN — Efendim yok bir yanlışlık, de
mim Sayın Sabit Osman Bey de söyledi bu ko
nuyu. O konu mu efendim? 

Buyurun efendim. 
NURİ EROĞAN (istanbul) — Sayın Başba

kan, değerli milletvekilleri; 77 sayılı Kanundaki 
söz verme mevzuundaki hükümleri Sayın Başka
mın anladığının dışında bir anlama almak müm
kün değildir. Bunda tamamiyle kendileri ile mu
tabıkız. Anoalk Umumi Heyet hatiplere beşer da
kikalık zaman ayırmış bulunmaktadır. Geçen iki 
misali arz edeyim. Birincisi; Sayın SanibaJhimı-
oğlu birinci konuşmasımı yaptıktan sonra kürsü
den iner inmez daha Devlet Vekilimizin ne söy-
liyeceğini bilmeden ikinci sözü almış olması, ikin
cisi, Sayın Seçkindin, güya Devlet Bakanının be
yanlarında çelişme olmadığı hakkındaki iddiası-
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nı teyit sadedinde aldığı sözü birinci defaki ko
nuşmasında yarım kalan kısmını tamamlamak su
retiyle istimal etmesi, o ikinci beş dakikalık za
naattı gösteriyor ki, Umumi Heyetin vermiş ol
duğu beş dakikalık tahdit hakkımdaki hükmü yü
rümemektedir. Onun maksadın dışında... 

'TÜRKÂN SEÇKİN (Edime) — Ben sözümü 
tasrih ettim. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Lütfen sözü
mü kesmeyin, rica ederim. 

O da gösteriyor ki, bu ikinci defa söz alanlar 
fbu birinci defaki Yüksek Meclisin vermiş oldu
ğu t>eş dakikalık kayıt dışında kalmak istemekte
dirler. Riyasetten arzumuz şudur ki; bu beş da
kikalık zamanım, Yüksek Meclisin verdiği bu 
tahdidin içinde kalmasını temin etsinler. Saygıla
rımla. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Divana yardımcı olmak içim bir dakikalık bir hu
susu arz etmekliğime (müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
77 sayılı Kanun arkadaşlarımızın ifade ettiği 
.gi'bi komisyon, Hükümet ve <en sonunda teklif 
salhiibine söz vermekle İçtüzükteki (Son söz 
milletvekilinindir.) kaydını tekrar etmemek 
için, son olarak milletvekiline söz vermiştir. 
Cumhuriyet Sematoısundaki plânın müzakerele
rinde komisyon, Hükümet ve teklif sahiplerin
den 'birisine bir defa söz verilmektedir ve ikin
ci ıbir defa söz verilmemektedir. Burada biraz 
önoe konuşan Sayın Eroğan arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi, Yüce Meclis konuşmaları duru
mun nezaketi bakımından beşer dakika ile sı
nırladığı cihetle bunum da esprisi olmak icabe-
der. Ve 77 sayılı Kanun da, üçüncü .görüşme
ci milletvekiliniindir, söz hakkı demek suretiyle 
ve ondan sonra kimsenin konuşamıyac ağını da 
sanırım ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Fakat işte görüşüyorsunuz 
efendim. 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Eğer komis
yon veya Bakan, Hükümet 'biz .görüşüyorsak 
milletvekili arkadaşlarımıza söz vermek müm
kün olur. Fakat l)iz konuşmadan söz verildiği 
takdirde kanunun âmir hükmüne aykırı olur. 

BAŞKAN — Olmadı öyle. Tatbikatımız da 

öyledir efendim. Ancak komisyon ve Hükümet 
ikinci defa söz aldığı içindir ki önenge sahiple
ri de istiyor, biz de son söz milletvekilinindir 
kaidesini tatbik için meciburen yine ıbeş dakika 
ile kayıtlı olmak şartilyle söz veriyoruz gayet 
talbiî. 

Şimdi Sayın Solmazer, siz önergenizi izafh. 
sadedinde konuşmadınız, konuşacak mısınız 
efendim. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sırasında 
konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Sırasında konuşacaksınız öyle 
mi efendim ? Şu halde isimdi 33 numaralı öner
geyi okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığıma 
Plânlı kalkınma siyasetinin foaşlıea uygula

ma metotlarından birisi, ihtiyaçlarla imkânları 
düzenlemektir. Türkiye, kamu ve özel tasar
rufları yatırım ihtiyaçlarına yetmediği için#ya-
'baracı kaynaklara başvurmak zorunda kalan bir 
ülkedir. 

Kaynakları sınırlı, yatırım ilhtiyaıç alanları 
çok çeşitli ve büyük olan memleketimizde, im
kânlarımızı, önceliği bakımından en âcil ve 
toplumun kalkınmasına yapacağı katkısı en bü
yük olan alanlara harcamak aorunluğu vardır. 

Bu .gerekçeyle : 
ikinci Beş Yıllık Plânın 457 nci sayfada 

«(C) yatırımlar» bölümünün 2 nci paragrafında 
«ikinci Beş Yıllık Plân döneminde istanbul 
çevre yolları ve Boğaz .geçişi projesi, istanbul -
iskenderun arasında bir sürat yolunun yapımı 
ve özellikle» ibaresinin çıkarılarak, buradan ta
sarruf edilerek kaynakların, plânım II nci bölü
münün toprak ve su kaynaklarının geliştiril
mesi başlığı altında düzenlenen 246 nci sayfa
nın (9) bölümüne : 

«Haran ovasının sulanması ve bölgenin 
enerji ihtiyacının karşılanması için projeler 
hazırlanacaktır.», cümlesinin ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 
Afyon K. Milletvekili Aydın Milletvekili 

Murat öner M. Şükrü Koç 

BAŞKAN — iSaym komisyon katılıyor mu 
efendim ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım 
arkadaşlarımızın talebettikleri hususlara ait ça
lışmalar yani Haran ovasının sulanması ve (bu 
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mmtakanm enerji 'ihtiyacı üzerindeki çalışma
lar devam etmektedir. Müşahhas bir' proje çık
madığı için bu mevzuun teknik ve ekonomik 
etütleri bitmediği için, müşahhas ihale (gelmedi
ği için, bir şey koymaya imkân yok. O itibar
la iştirak etmiyoruz, 

Ayrıca plânın umumi dengesinin bozulması 
mevzuubahistir. Bu «ilhetten de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski

şehir) — ıSaym Başkanım, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge (sahiplerinden kimse gö

rüşmüyor. 
Önergeyi toyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
,34 numaralı önerge : 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
1924 ve 19(61 anayasaları, Türkiye'de ilk

öğretimi parasız ve mecburi kılmaktadır. Türk 
vatandaşlarının bu Anayasa hakkına kavuştu
rulmasını engelliyen okulsuzluk, öğretmensiz
lik ve eğitim araçlarından yoksunluk gibi ne
denlerin giderilmesine bağlıdır. Ekonomik ye
tersizlik ve sosyal politikada halka çevrik ol
mayış sebepleri, şimdiye kadar, Anayasanın 
«mecburi ve parasız» kıldığı ilköğretimin yüz
de yüz ıgerçeklcşmesmi geciktirmiştir. 

İkinci Kalkınma Plânı döneminde, ilköğre
tim çağındaki çocuklarımızın ders 'kitapları, 
araçları ve gereçlerinin Devletçe seğlammaısı ele 
alınmalıdır. 

Bu gerekçeyle : 
Plânım 133 ncü sayfasında, ilköğretim bölü

münün 1 nci -fıkrasının sonuna «ımeebuıri ilköğ
retime devam eden öğrencilerin ders araç ve 
gereçleriyle, kitapları Millî Eğitim Bakanlığın
ca parasız olarak verileceştir.» cümlesinin (ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Afyon K. Milletvekili Aydın Milletvekili 

Murat Öner M. Şükrü Koç 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAY AR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
bu teklife katılmak mümkün olsaydı can ve gö
nülden iştirak edecektik. Ama bu bir malî porte 
meselesidir. Türkiye gibi henüz ilk mektep ça
ğına gelmiş çocukları okutma imkânlarından 
mahrum olan bir ımemlekette bu talebi realize 
etmek, son derece müşküldür. Son derece doğ

ru ve haklı bir tekliftir, ama malî durum sebe
biyle buna katılmaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak 

istiyen?.. Yok. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler. Kabul edilmemiştir. 
35 numaralı önerge. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânın, stratejisi ve hedef

leri adındaki bölgenin 35 nci maddesinde «İkinci 
Beş Yıllık Plân» döneminde geniş bir organizas
yonu, üstün teknolojileri ve büyük sermayeyi 
gerektiren stratejik yatırımların yapılması ge
rekmektedir. Türk toplumunun benimsediği 
karma ekonomi kuralları içinde bu alanda doğ
rudan doğruya yatırımcı olarak kamu sektö
rüne büyük görevler düşmektedir. Ekonominin 
temel ve stratejik alanlarında kamu sektörünün 
yatırımlarının aksamaması için bütün tedbirler 
alınacaktır» denmektedir. 

Diğer taraftan, plân dokümanının 78 nci say
fasında, karma ekonomi kurallarının 5 nci mad
desi olarak; ikinci Beş Yıllık Plân döneminde 
imalât sektörünün özel sektöre bırakılacağı 
belirtilmektedir. 

Bu, belirli şekilde straetji ile plânın çeliştiğini 
^göstermektedir. Plânı tutarsızlık ve çelişki için
de bulunan bir doküman olmaktan kurtarmak 
için : 

Teklif 
Plân dokümanının 78 nci sayfasındaki 5 nci 

maddenin ilk paragrafının metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Aydın 
Murat Öner M. Şükrü Koç 

Bx\ŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
«ikinci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sektö
rünün özel sektöre bırakılacağı belirtilmekte
dir» diye bir hüküm var. Sayın Öner ve Sayın 
Koç'un önergelerinde. Böyle bir şey yok. Uzun 
vâdede, uzun porspektif içinde, imalât sektö
rünün uzun vâdede özel sektöre devrinin dü
şünüldüğü var. Kaldı ki, bu da yüksek ma
lumlarınızdır, sanayiin tümü demek değildir. 
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Sanayi denince maden, imalât ve enerji anla
şılır. Maden ve enerji sanayiinin bu dallarını 
Devlet de yapabilecektir, yapacaktır. Ama ima
lât sektörünün uzun vâdede özel sektör tara
fından yapılması düşünülmektedir. Yani öner
gede bahsedilen hususlar, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında yoktur. Bu sebeple katılmıyoruz. 

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

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak 

istiyen?.. Yok. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Efendim, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı Refet Sezgin, petrol konusu ile ilgili 
önergelere Hükümet adına cevap vermek üzere 
görevlendirildim, seyahatimi bu sebeple yarıda 
bırakıp, saat 17 de dönmüş bulunuyorum. Uzun 
seyahatim takdir buyurularak, mümkünse petrol 
ile ilgili önergelerin yarın, mümkün değilse saat 
21,00 oturumunda dikkate alınmasını arz ede
rim, diyor. Şu anda da petrol konusu ile ilgili 
önergelere gelmiş bulunuyoruz. 36, 40, 41, 42 sa
yılı önergelerdir. 

36, 40, 41 ve 42 sayılı önergelerdir. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 65 te 

var efendim. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Benim öner

gem de var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim. Şu halde Sayın 
Bakanın cevap vermesine imkân hazırlamak üze
re petrolle ilgili önergeleri yarın sabaha bırak
mayı... («21,00 de» sesleri) 

Efendim bilmiyoruz, gece oturumu yapılmı-
yacak belki bu gidişe göre. O da ayrı bir teklif 
olarak gelmek üzere. Onun için yann diyorum. 

Yarın sabaha bırakılması hususunda Hükü
met ve Komisyon ile sayın gruplar ne diyorlar? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yarın sabaha kal
sın efendim, katılırız. 

'BAŞKAN — Şu halde bu hususu oyunuza su
nuyorum. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında petrolle 
ilgili olarak verilmiş bulunan değiştirme, cerivcr-
>me önergelerinin müzakeresini yarın sabah 10,00 
da başlıyacak olan birleşime bırakılması husu

sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde 37 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plân tasarısının 257 nci sayfasında «3. Po

litika tedbirleri» bölümünün «c) Tarımsal sa
vaş ve koruma» başlıklı kısmına dördüncü bend 
olarak aşağıdaki fıkranın ilâvesini talebederim. 
Saygılarla. 

Adana 
Kemal Sarıibrahinıoğlu 

GEREKÇE 
Türkiye'de tarımsal mücadele ilâçlarının her 

gün biraz daha fazla kullanılmakta olduğu ve 
malî portesinin yüz milyonları bulduğu bilinen 
bir gerçektir. 

Kanuni tedbirlerdeki noksanlar ve idari takip-
lerdeki yetersizlikler sebebiyle evsafı bozuk ve 
tesirsiz ilâçların piyasaya sürüldüğü ve bu yüz
den millî servetin hdba ve heder edildiği resmî 
beyanlar ve rakamlarla sabittir. 

Müstahsili ve Türkiye ekonomisini bu kapkaç
çı ve insafsız aracıların ve sözde imalâtçıların 
tasallutundan kurtarmak için aşağıdaki teklifimin 
tasarıya ilâvesi gerekmektedir. 

'Teklif 
•«4. Tarımsal mücadele ilâçlarını hileli ve 

evsafa bozuk ithal, imal ve tevzi edenler ve satı- % 

şmı yapanlarla ciddî ve sert bir mücadele yapıla
cak ve gerekli kanuni değişiklikler ve idari 
tedbirler süratle alınacaktır.» 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Sarıibra-
himoğhı'nun önergesini şartlı olarak kabul et
memiz mümkün. Saym Sarıibrahinıoğlu yok ga
liba. 

BAŞKAN — Yok efendim, binaenaleyh ka
tılıp katılmadığınızı söyleyin. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Sanibra-
himoğlu arkadaşımızın önergesine, bizim kendi 
metinlerinden istifade ederek yazmış olduğumuz 
metine iştirak ederlerse katılacağız. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Sarıibrahinıoğ
lu geldiler. 

Saym Sarıibrahinıoğlu sizin önergenize Ko
misyon şartlı olarak katılıyor. Komisyonun met
nini okuyorlar efendim. 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Sayın Sa
rıİbrahimoğlu; «Tarımsal mücadele ilâçlarını 
hileli ve evsafı bozuk ithal, imal ve tevzi eden
ler ve satışını yapanlarla ciddî ve sert bir mü
cadele yapacak gerekli kanuni değişiklikler ve 
idari tedbirler süratle alınacaktır,» diyor. Yük
sek malumlarınızdır, bir tedbir alındığı takdir
de elbette ki, ciddî olarak ilgilenilecektir bu
nunla. Ayrıca tedbir içine, ciddî olarak ilgileni
lecektir, diye bir kaydın konmasına lüzum yok
tur. Şu teklife Sayın Sarıİbrahimoğlu acaba ka
tılacaklar mı? Aynı mahiyettedir. 

«Tarımsal mücadele ilâçların kaliteleri kont
rol edilecek bozuk ve hileli ilâç ithal, imal, da
ğıtım ve satışını önlemek üzere gerekli hukukî 
ve idari tedbirler alınacaktır.» 

Mazur görsünler bendenizi, plân diline koy
duk Sayın Sarıibrahimoğlu'nun. teklifini, yoksa 
aynen kabul etmiş oluyoruz. Y'alnız, metnini arz 
ettiğim şekilde değiştirdik. 

BAŞKAN —• Sayın Sarıİbrahimoğlu, bu şek
line iltihak ediyor musunuz1? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İltihak ediyorum Sayın Başkanım, ancak bir 
noktayı, ileride tatbikata konurken nazara alın
mak üzere arz etmek isterdim. Zirai Mücadele vo. 
Zirai Karantina Kanununu kendileri de kabul 
ediyorlar, yetersiz ve bilhassa cezai hükümler, 
ceza olmaktan çok uzak, bunu nazara alırlarsa... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İşte bunu bildiği
miz için biz de gerekli hukukî ve idari tedbir
lerden bahsettik. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Komisyonun bu teklifine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu'nun bu 
önergesini, Komisyonun ve önerge sahibinin de 
katılmış olduğu tadil teklifi olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge
nin dikkate alınmasına karar verilmiştir. 

38 sayılı önerge. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının eko

nomik hedefler ve genel dengeler bölümünün 
«6 ncı kamu kesiminin dengesi ve finansmanı» 
kısmının «3. Transfer harcamaları» maddesin

de, kamu gelirlerinden özel sektöre yapılması 
öngörülen transferler, diğer sakıncaları yanın
da, gelir dağılımını olumsuz yönde etkiliyecek 
ve gelir dağılımındaki mevcut adaletsizliği da
ha çok artıracaktır. 

Bu bakımdan «3. transfer harcamaları» mad
desinin son paragrafının plândan çıkarılması ge
rekir. 

2. Konsolide Devlet bütçesi vergi gelirleri
nin büyük bir kısmının vasıtalı vergilerden alın
ması öngörülmektedir. Vasıtasız vergilerin ise, 
tabiî seyrini takibedoceğini belirten ifadeler kul
lanılmıştır. Oysa ki, plânın hedef ve stratejisi
ni belirten belgede vergilemede «gelir dağılımı
nı iyileştirici» tedbirler alınacağı söylenmiştir. 
Buna rağmen plân stratejisiyle çelişmeye düşe
rek vergilerde gelir dağılımının daha adaletli 
hale getirilmesi için hiçbir tedbir teklif edilme
mektedir. Bu nedenlerle gelir dağılımında ada
letin sağlanması için aşağıdaki değişikliği arz ve 
teklif ederim. 

Nihat Erim 
Kocaeli Milletvekili 

1. İkinci Beş Yıllık Plânın ekonomik hedef
ler ve genel dengeler bölümünün «6 kamu ke
simi dengesi ve finansmanı» kısmının «3. trans
fer harcamaları» maddesinin son fıkrası plân 
m etilinden çıkarılmıştır. 

2. Aynı maddenin 1 numaralı vergi gelirle
ri bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklen
miştir. «Ancak kamu gelirleri toplamı değişme
mek kaydiyle, vasıtalı vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki oranı düşürülecek vasıtasız 
vergi gelirleri artırılacak şekilde Gelir ve Ku
rumlar vergilerinde reformlar yapılacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katı
lıyor mu efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
önergeye katılmıyoruz. Bu konu, üzerinde çok 
tartışılan bir konudur. Özel sektöre transfer 
yapılması ve vasıtalı vergilerle ilgili konular. 
Bu konular üzerinde çok tartışıldı, çok görüşül
dü, üzerinde 5 gün süren münakaşa yapıldı. Bu 
münakaşanın burada tekrar açılmasını istemiyo
ruz. Fakat münakaşa açıldığı zaman bizim de 
söyleyeceklerimiz olabilir. Bu sebeple katılmı
yoruz. 
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BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz. 

Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Siyasi otoritenin tercihine aykırıdır, 
plânın bütünlüğünü bozucu niteliktedir, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Erim, buyurun. 
NİHAT ERİM (ıKoıcaeli) — Değerli arka

daşlarım, plânı ine elediğimiz ızaman kamu ta
sarruflarının kendi yatırımları için (bile 'açık 
verdiğim, «plânda 'kalbul edilen niısToet fhefsaba 
.katıldığı takdirde İde açıik verdiğini [görüyoruz. 
Yaptırdığımız tetkiklere ıgöre ıbu aıçıik, plânda 
bildirilenden de tfaızlaıdır. Buna 'rağmen kamu 
tasarruflarından özel ısektöre Itranısıfer yapılma-
(sı dioğru (değildir. Ayrıca kamu teşebbüsünden 
özel Sektöre ine suretle transfer yapılacağı plân
da tasrih eıdilmemiişltir. Şifahi izahlarda ıçeışitli 
ifadeler ıgörülm'üştür. ıBu §ekdlde müphem ıbir 
ifade ile kamudan, kamu ıtasarruflarından, 'özel 
se-ktöre transfer 'yapılması ıçiok sakıncalıdır. 
Onun için Ibu müphem iş ekli ile ve evvelce tümü 
üzerindeki (görüşmelerde izalh ettiğimiz ıgerekçe-
ler ide dâlhi'l lolmak lüızere [biz Ibunu ıgayeıt esaslı 
bir moka saymaktayız ve Ibu ışekilıde Ibir (trans
ferin, kamu tasarruflarından özel Sektöre trans
ferin plândan çıkarılmasını teklif ettik. 

İkinci nıokta; 'Vergi adaleti meselesidir. Bu
gün sıolsyal adaleti ımemleketlerde daHıi (bunun 
Ibaşlıca fgertçekleş'tdrme vasıtası, îbi'llhassa, (doğ-
rujdan .doğruya vasıtasız 'yengilerin /hiçbir (boş
luk ıbırakma'dan 'bültıün (gelir sahiplerinden, bu
dun ıgelir kaynaklarnndan alınmasıdır. /Plânda 
da itiraf .edildiği, ifade edildiği gdlbi, Türkiye 
(henüz Ibu noktaya varmış değildir. Eğer Hükü
met bu (kürsüden verdiği teminata ve izahata 
sadı'k&a Ibujgünikü Vasıtalı Vergilerle Vasıtasız 
Vergiler arasındaki dengeyi yahit mis/beti, oranı 
Vasıitasıız Vergiler laleylhine ıbozacak şekilde bir 
vergilendirmeye gidilmemesini hedef tutan bu 
teklifin lehinde olması gerekirdi. Teklifimin 
selbepleri ıbudur. Kabulünü rica edeceğim. 

PLÂN KARMA [KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET BEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
müsaade ledersendiz.. 

BAŞKAN — Bir dakika. (Hükümetin takad
düm hakkı var efendim, Hükümet de söz isti
yor. 

Buyurunuz iSayın Hükümet. 
DEVLET (BAKANI iSEYEt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Efendim, İSayın Erimin (bu izahatını 
dinledikten ısıonra kısaca 'bir noiktaya işaret 
edeceğim. 

1961 tarihli O. ^H. P. nin seçim beyanname-
ısinde C. H. P. nin plân anlayışı, '«plânlı ikal-
kınma Ve özel teşeTofbüS» (başlığı altında millete 
karşı sundukları seçim Ibeyannameısiride, taah
hütlerinde, 'kendilerinin ıbu 'beyanlarını - tama
men ıcerlh ve ıreddelden 'fikirler Ibulunmaktadır. 
Arz ederim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU .(BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Komisyon adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — İSayın Başkanım, 
Sayın NiJhat Erimi dikkatle dinledim. Sayın 
Nihat Erim kamu kesiminden özel sektöre trans
fer yapılmasının doğru (olmadığını ifalde et
mektedirler. IBu 'bir 'fikirdir, -bu tfikre hürmet 
ediyoruz. Ama kamu sektöründen özel ısektöre 
transfer yapılması yeni Ibir (sistem değiMir. 'Sa
yın (Başkanım, Sayın Nilhat Erim ibunu gayet iyi 
bilirler, (Sayın Nihat Erim'in yanında ibulunan 
çok .kıymetli arkadaşlarımızı Sayın Muammer 
Ertem, Sayın Hüdai Oral 'da (bunu inilirler. Bu
güne kadar ıkamu sektöründen, özel sektöre, 
kamu kesminden özel sektöre transfer yapıl
maktadır. Gemi inşa 'fonu 'bunun ıbir delilidir. 
Turizm fonu ''bunun ;bir delilidir ve ibunlar son 
iki (senede 'başlamamıştır. C. H. P. Hükıümeitleri 
zamanında da yapılmakta idi ve (hatta Sayın 
Genel Sekreter Bülent Ecevit'i işhat etmek is
terdim, 19:65 Bütçesinde Sayın (Bülent Ecevit 
Çalışma Bakanı ibulunduğu zaman Bütçe Kar
ma Komisyonunda, «Bugüne kadar gelen hükü
metlerin içerisinde sanayiciye en çok kredi veren 
hükümet bizim hükümetimizdir», demek suretiyle 
kamu kesiminden özel sektöre transfer yapıldı
ğını ifade ettiler. Sadece kamu kesiminden değil, 
sosyal güvenlik fonlarından da özel teşebbüse bir 
transferin yapıldığını ifade ettiler. Bununla 
da bitmiyor. Sümerbank kanaliyle sosyal gü
venlik fonları demek olan Sosyal Sigortalar Ku
rumunun paralarından bir kısmı da sanayiciye 
veriliyor. Bugün vermiyor, bu dün veriyordu 
evvelsi gün de veriliyordu ve bu parayı çok ver-
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dik diyen Sayın Çalışma Bakanı, yeni C. H. P. 
Genel Sekreteri Sayın Ecevik Bütçe Karma Ko
misyonunda bunu bir iftihar vesilesi olarak ifade 
Etmiş idi. Bunlara dair zabıtları şu anda kütüp
haneden getirmek mümkündür. Ve ayrıca orga
nize, sanayi bölgeleri vesilesiyle de kamu kesi
minden transfer yapılmaktadır. Ereğli Demir 
ve Çelik İşletmelerine Sayın Çelikbaş'm vekilliği 
zamanında, Sayın Muammer Erten'in vekilliği za
manında kamu kesiminden transfer yapılmıştır. 
O da özel teşebbüs demektir. Bunu yepyeni bir 
şey gibi göstermenin bize ne kazandıracağını an
lamakta güçlük çektiğimi ifade etmekliğime izin 
vermenizi rica edeceğim. Ve esasen bunlar da 
yıllık programlarda açıkça gösterilecek, ifale 
edilecek. Ayrıca Sayın Hocamız Nihat Erim, 
Vasıtasız vergilerin tabiî seyrini takibedeceği yo
lunda plânda bir ibarenin olduğundan bahsedi
yorlar. Yok böyle plânda bir ibare. Plânda o 
kadar açık bir ibare var ki muhterem arkadaş
larım, finansman açığını kapatmak için yeni 
kaynaklara başvurulurken, Vasıtasız vergilerin 
tercih edileceği kaydı var. Sayın Nihat Erim'e 
hatırlatırım ve bu kadar açık ve geniş yürekli
likle finansman kaynağına ihtiyaç duyulduğu 
takdirde Vasıtasız vergilere başvuracağım diyen 
bir plânın karşısına çıkıp Sayın Nihat Erim'in 
değerli hocamızın, Vasıtasız vergilerin tabiî 
seyrini takibedeceği yolunda plândaki bir' hü
kümden bahsetmesi ve kamu kesiminden özel 
sektöre transfer yapılmasının doğru olmadığını 
söylemesi, dünkü tatbikatla bugünkü tatbikat 
arasında bir çelişmeyi çok açık olarak ortaya koy
maktadır. Bu sebeple Sayın Nihat Erim'in öner
gesine iştirak edemiyeceğimizi, etmeminde im
kân dâhilinde bulunmadığını ifale ederim, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Efendim demin itiraz konusu 
olan mesele bundan çıkıyor işte. Şimdi, bakınız 
Komisyonla Hükümet söz istedi, Sayın Nihat 
Erim de istedi. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Şimdi haklısınız. 

BAŞKAN — Yalnız bir hususu ben tavzih 
edeyim teamül haline gelmemesi için. Riyasetin 
yaptığı bir hatayı da hulus ile itiraf -ediyor ve 
tashih ediyorum. 

Komisyon ve Hükümet aynı anda söz istedik
leri zaman ben 77 sayılı Kanuna göre, önce Ko

misyona söz vermem lâzımgelirken, İçtüzüğün 
her zaman tatbik ettiğimiz hükmünün verdiği 
bir itiyatla Hükümete söz verdim. Bu yanlıştı. 
Bundan sonra tekerrür etmiyecektir. 

Buyurunuz Sayın Erim. 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — İki noktaya ayrı 

ayrı cevap arz edeyim. 
Transfer mevzuu, biraz evvel, beş dakika ev

vel plândaki bu hükmün, bu kaydın müphem ol
duğundan bahsettim. Ve şifahi izahlarımda da 
çeşitli şekilde bunun kullanılacağına dair bilgi
lerin verildiğini söyledim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu doğru değil
dir dediniz, Sayın Erim. Sözünüzü aynen 
zaptettim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Böyle müphem 
olduğu için transfer yapılmasın diyorum. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Ama şimdi tavsiye 
ettiniz. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Ham zabıt bu-
• rada, 

Yine plânda karma teşebbüslere bu trans
ferden para verileceği söyleniyor. Banka usul
leri ile bir bankayı besleyip banka usulleriyle 
kredi vermek başka şey, bu transferle karma 
teşebbüs kurmak başka şeydir. Bunların han
gisi yapılacak, nasıl yapılacak? Plânda bunlara 
ait sarahat konmamış. Yıllık programlarda bun
lar gösterilecektir deniyor. Biz ya İkinci Plân
da, evvelce tümü üzerinde görüşlerimizde, Komis
yondaki konuşmalarımızda bunun vuzuhlandırıl-
masmı ve nereye oy vereceğimizi anlamamızı iste
dik. Olmadı. Ve bu şekliyle kaldı. Bu şekliyle 
de karanlık, bizim için kâfi derecede aydınlık ve 
teminatlı bulmadığımız için bu hükmün plândan 
çıkarılmasını teklif ediyoruz. Hiçbir tezat yok
tur. Bizim C. H. P. Hükümetlerinin iktidarda 
bulunduğu zaman tatbik ettiği ile benim şimdi 
söylediklerim arasında hiçbir tezat yoktur. 

Vasıtalı, vasıtasız vergiler meselesine gelin
ce ; mademki plânın da maksadı vasıtasız vergi
leri geliştirmektir, vasıtalı vergilere yüklenme-
mektir. O zaman bunu açık açık söylemek doğ
ru olur. Hepimiz birleşiriz o zaman. Niyetleri
miz bir olursa İfadeyi de bir yaparız. Plânda §u 
var ; asgari geçim indirimi istisnasının ve diğer 
bir istisnanın kalkması dolayısiyle vasıtasız ver-
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gilerin gelir nisbetinin, umumi vergi 'gelirinde 
düşeceği de plânda ifade edilmektedir. Onun 
için eğer maksadımız bu ise, yani ben şimdi Sa
yın Komisyon 'Sözcüsünün bu husustaki izaha
tından o mânayı çıkardım. Hükümetin de plânın 
da maksadı, vasıtasız vergileri geliştirmek, ıslah 
etmekmiş, öyleyse ona vuzuh vermekten niçin 
kaçınılıyor? Benim ricam bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim önergeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi efendim 39 numaralı önerge, 19 nu
maralı önerge ile teıvhidedilerek görüşülmüştür. 

40, 41 ve 42 numaralı önergeler de petrol 
mevzuu ile ilgili olduğuna göre biraz .evvelki ka
rarınız gereğince yarına bırakıyoruz. 

43 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gerekçe 

Türkiye yatırım kaynakları kıt bir ülkedir. 
Kamu tasarruf) an kadar özel tasarrufları da ya
tırım ihtiyaçlarına yetmediği için, İkinci Plân 
dönemi içinde de yabancı kaynaklara başvur
mak zorunluğu devam edecektir. 

Binbir güçlükle elde ettiğimiz dış kaynak
ları, döviz imkânlarını ekonomik ve sosyal kal
kınmada en gerçekçi ihtiyaç alanlarına toplu
mun mümkün olduğu kadar çoğunun kalkınma
sına etkili olacak sektörlere yatırılması zaru
reti açıktır. Bu itibarla, lüks mahiyette olan ve 
sadece birkaç yüz bin ailenin eğlence aracı ol
maktan ileri gitmiyen televizyon projelerinin 
plâna dâhil edilmesi doğru değildir. 

Teklif; 
Bu gerekçe ile, plân dokümanının 469 ncu 

sayfasındaki 3 tedbirle bölümünde, (e) fıkrası 
olarak tesbit edilen «televizyon sistemlerinin ku
ruluşu» ile ilgili cümlenin metinden çıkarılma
sını, bu proje karşılığı olarak konan fonların, 
plânın 200 ncü sayfasında, «köy ve köylü sorun
ları» ile ilgili politikalar kısmındaki (a) bendi
ne ^aktarılmasını arz ve teklif ederim. 

Dr. Seyfi Sadi Pencap 
Muğla Milletvekili1 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim bu önergeye ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 

bu konu ile televizyon üzerinde yaratılan spekü
lâsyonu önlemek ve arkadaşlarımıza plânın ger
çek rakamını ifade etmek üzere 'bir dakikalık 
bir konuşma yapacağım. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde televizyon 
şebekesinin kurulması ile ilgili yatırım 1^2 mil
yon liradır. Bunun 100 340 000 lirası dış para
dır, 9/2 milyon lirası da iç paradır. Bu 'televizyon 
üzerinde de uzun münakaşalar yapıldı. Bu bir 
görüş meselesidir, bu bir mantalite meselesidir, 
bu bir meseleleri kabul ediş meselesidir. Bunun 
üzerinde münakaşa yapmanın doğru olacağı 
kanaatinde değilim. Köy ve köylü sorunları 
plânda en büyük hedefleri olan bir bölüm olarak 
ele alınmıştır. Bu sebeple 'önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyormu efen
dim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTRAK (Eski
şehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, önerge 
sahibi yok. 

önergeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul.etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

44 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Karma Komisyonda, Senatoda ve Millet Mec

lisinde yapılan görüşmeler ve eleştirmeler aşa
ğıdaki hususları açık olarak ortaya koymuştur: 

Gerekçe : 
1. İkinci Beş Yıllık Plân Türkiye'nin geliş-

Tie ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadı
kı gibi bir iktidar değişmesinde de yeni iktida
rın benimseyebileceği bir Devlet plânı niteliğin
de hazırlanmamıştır. Sadece mevcut siyasi ikti
darın iktisadi, sosyal görüşlerini ve zihniyetini. 
yansıtmaktadır. 

2. İkinci Beş Yıllık Plânda Anayasamızın 
Devlete bir çeşit görev olarak verdiği ve az ge
lişmiş bir ülke olan Türkiye'nin geleceğini te
minat altına alacak toprak reformu ve sosyal 
adaletin sağlanması gibi hususlara yer verilme
miştir. Plânda kalkınma maksadıyla alınması 
öngörülen tüm tedbirlere ciddî olarak yönenil-
memiştir. Aksine bu plân Anayasamızın 12 nci 
maddesine uymamakta tamamen belirli kişi ve 
zümrelere kamu tasarruflarını ikram etmek ça
relerini öngörmektedir. Yine Anayasamızın 10 
ncu maddesi tamamen ihmal edilmiş ve üçüncü 
bölümdeki sosyal hak ve görevler unutulmuş 
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sadece küçük bir azınlığın çıkarlarını gözetici I 
ve koruyucu bir plân hüviyetini almıştır. De
nebilir ki bu plân onlar için kâr sağlama plâ
nıdır. 

Teklif : 
3. Kısaca yukarda belirtilen nedenlerle 

îkinci Beş Yıllık Plân Anayasamızın sosyal ve 
ekonomik muhtevası ve genel esprisi ile bağ
daşmadığından ve Türkiye'nin geleceği için 
tüm fayda sağlayıcı bulunmadığından yeniden 
düzenlenmesi için Komisyona geri verilmesini 
arz ve teklif ederim. I 

Zonguldak Milletvekili 
Kenan Esengin 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
Sayın Kenan Esenghı'in önergelerinde bahis 
buyurdukları hususların bir teki varit değildir, 
hepsi esastan vo asıldan âri birer kavli mücer- I 
rette kalan iddialardır. Tarım ve toprak refor
mu plânda mevcuttur. Plân sosyal adaleti ger
çekleştirmeyi bir amaç olarak almış ve gerekli 
politikaları beraberinde getirmiştir. Plânın sâde
ce küçük bir azınlığın çıkarlarını gözetici oldu
ğuna dair hiç bit hatip, hiç bir grup ciddi bir 
delil getiremenrştir, gösterememiştir. Plân Ana
yasanın esprisine tamamen uygundur ve bu se
beple Sayın Kenan Esengin'in önergesine katıl
manın mantık kurallarıyla bağdaşnmıyacağı ci
hetle iştirak etmediğimizi ifade ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKAN; SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —Savm Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 

milletvekilleri, İkinci BRŞ Yıllık Plânı Komis
yonda, 'Senatoda ve Millet Meclisinde dinledik, 
eleştirmeler yapıldı. Dün de Başbakanı dinle
dik. ıBunun üzerinde her şey söylendi. Elbette 
siyasi iktidarın bâzı tercihleri olacaktır. Fakat 
plânı değil, birtakım nazari mantıklarla tatbi
katına, ve Anayasanın ruhuna göre hazırlanış 
şekli görülürse 1926 İzmir İktisat Kongresinin 
hazırladığı plândan farklı değildir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Ata
türk hazırladı. | 
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KENAN ESENGİN (Devamla) — Atatürk 
hazırlamadı. Onu birtakım yahudiler hazırladı, 
sonra Atatürk'e geldiler, kabul ettirmek istedi
ler. 

Muhterem arkadaşlarım; sabahleyin burada 
plân üzerinde yetkili bir şahıs olan !Saym Ali-
can konuştuğu zaman dedi ki, o paragrafı Sa
yın Komisyon Başkanı da bilir; «eğer bu pa
ragrafı çıkarmazsanız bunun plân olan bir yeri 
kalmamaktadır» dedi. İsrar ettiler ve iktidar 
çoğunluğuna dayanarak o paragrafı dahi çıkar
madı. Binaenaleyh; siz çoğunluğunuza dayana-
rak reddedebilirsiniz, her şeyi ama, Alican'm 
dahi çok masumane, çok tarafsız olarak ve ya
pıcı bir maksatla söylediği iki satırı dahi çıkar
mamak bizi daha çok teyidetti. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — öner
genin üzerinde konuş. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — önerge
min üzerinde konuşuyorum. 

Gelelim Komisyonun çok ciddî ve kendini 
çok mantıklı gösterip de başkalarını mantıksız 
veya kuralsız olarak konuşmasına. 

Arkadaşlar, plân fikri yani bir plân yapılır, 
büyük büyük kitaplar yazılabilir ama onun içe
risindeki fikir, zihniyet ve ruh eğer Anayasaya 
uymuyorsa, işte ben ondan bahsediyorum. Yok
sa tüm olarak birtakım yuvarlak lâflarla bir 
plân yapılabilir. Ben de Türkiye'de anlıyabilen, 
düşünebilen insanlara şunu ifade etmek ve tes
cil ettirmek istiyorum ki, bu plân 'Sayın Ekrem 
Alican'm söylediği gibi bir plân değil, bir Hü
kümet programından ibarettir. 

Çünkü, 'bir plânın bir kaç seneyi kapsıyan ik
tidarlar değiştiği zaman dahi diğer iktidarların 
onu hiç değilse 'anahatlariyle yürütebilen bir 
duruma, Devlet plânı haline gelmesi lâzımdır. 
Yoksa biri yapar, biri bozar; 200 seneden beri 
bizim çektiğimiz ıstıraplar dervam eder. Bu ba
kımdan ben biliyorum; evet yine çoğunluğunu
za dayanarak reddedeceksiniz. Ediniz ama, şu 
Türk Milleti, şu düşünebilen insanlar bilsinler 
ki ; bu kadar emekler, bu kadar nazari lâflar, bu 
kadar bilgiler, bu kadar çalışmalara rağmen 
Türk Milletinin hayrına, tüm kalkınmaya, kan
la yazılan bu Anayasanın esprisine uygun değil
dir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 
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45 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânın turizm kesiminin 475 nei sayfasında

ki «politika tedbirleri» kısmının 476 ncı sayfaya 
raslıyan (d) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teminen 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince 
bu önergenin işleme tabi tutulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Güven Partisi Grupu adına 
Adana Milletvekili 

Bekir Tünay 

Teklif f 
d) Kamu sektörü elindeki turistik işletme

lerin aynı elden yönetilmesi ve belirli bir işlet
me politikasının izlenmesi için bir turizm işlet
meleri kurumu kurulacaktır. 

Gerekçe : 
1. Bugüne değin turizm alanında belirli bir 

işletme politikası güdülmemiştir. 
2. Gerçi turizm bir endüstridir. Daha çok 

özel sektör işidir. Ama, kamu sektörü elindeki 
turistik tesisler de küçümsenemiyecek bir sevi
yededir. Bu bakımdan böyle bir kuruma ihtiyaç 
vardır. 

3. Fıkrada bu kurumdan sonra «... veya 
mevcut örgütlerden birine bu görev verilecek
tir.» denmektedir. 

Bu deyimle sanki Türkiye'de etkili ve verim
li 'bir belirli turizm işletme politikasının varlığı 
kabul ediliyor. Bu bir çelişmedir. 

4. Diğer yönden vücuda getirilmesi düşü
nülen turizm işletmeleri kurumu işini görebile
cek bir örgüt varmış gibi gösterilmektedir. Oy
sa böyle bir örgüt yoktur. 

5. Bununla turizm bankası düşünülüyorsa, 
o bir iktisadi Devlet niteliğini taşır. Plânın kas-
dettiği anlamda bir örgüt olamaz. 

6. -Bu nedenlerle (d) fıkrasının teklifim 
yönünde bir açıklığa kavuşturulması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) —' Sayın Başkanım, 
Güven Pa-ltisi adına verilen (ünerıgedoki fikir
lerle intibak halindeyiz. Bir yeni Turizm imlet
meleri kurumu (kurulmasını öngörüyor löner'ge-
leri. Yeni (bir kurumun 'kurulması büyük -masraf 

gotiroceği cihetle, Ibu hiızmetin mevcut Kamu 
'kuruluşları 'tarafından görülmesi mümkündür. 
Bu ıselbeple katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı ıgerokçe ile katliamıyoruz. An
cak yıllık programların hazırlanmasında bu 
gerekmeye uygun Ibirtakım tedbirler (getirilebi
lir. Ara ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tünay, Güven Parıtisi 
Grupu adına siz mi (konuşacaksınız efendim, 
önerge naıhilbi olarak? 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA BEKİR 

TÜNAY (Adana) — ıSayın Başkan, isaym mil
letvekilleri; Plânın 476 ncı sayfasında politika 
tetıbirlei'i kısmının (D) fıkrasında «kamu sek
törü elimdeki turiötik inletmelerin aynı elden 
yjaetilmcısi veya ıbelirli 'bir 'işletme politikası
nın izlenmesi için turizm işletmeleri kurumu 
kurulacak veya moveuıt örgütlerden Ibirine bu 
gOrev verilecektir» denilmektedir. Plânın bu 
nokaıda açıklığa ulaştırılmamış bulunduğunu 
ifade ederim. Buradaki «veya» bir tereddüdün 
ifadesidir. Yani ya bir işletme [politikası var
dır ki, ıbugüne kadar ıbunun varlığını görmüyo
ruz veya plânın yeni 'getirmek istediği bir ku
rumla bu işletme politikası teessüs edecektir. 
Eğer yokluğunu kalbul edersek ıbu işe girecek
sek ıo 'takdirde «veya» dan sonraki kısma lü
zum yoktur. Bir kurum kurulacaktır ve bu ku
rum ile idare edilecektir. Şüphesiz 'bugüne ka
dar ıbelirli bir turizm işlatme politikası *ta-
kib edilmemiştir, yo,ktur da esasen. Ancak bu
gün Ibanka ıgörovini görmesi icaibeden Turizm 
Bankası bir işletmecilik yapmaktadır. Eğer bu
nunla ibir Turizm (Bankası kaısdediliyoraa Turizm 
Bankasına yeni veçihe verilmek suretiyle işlet-
ımocilik yaptırılacaksa Ibugünkü statü buna mü-
ısa.lh değildir. Yok yeniden bir -burum yaraitıla-
caksa ıbu kurumun nasıl yaratılacağını öğren
mek istiyorum. Her iki halde de ya -benzeri bir 
kurum (bulunmadığına 'göre (veya) dan 'sonraki 
kısmın .çıkarılmaısını veyahutta kurumun ioldu-
ğu ıg'lbi 'kalmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmıyenler... Kabul edil-
.memiş'tir 
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46 ısayılı lönorigeyi Oikutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Plânın 470 inici sayfasındaki turizm kesimi
nin ilkeler (bendine (g) fıkrası iola;rak .aşağıdaki 
ımdtnin ilâvesini itamincn 77 sayılı Kanımnn 
2 nci maddesinin 'G ncı bendinin («) fıkrası ıge-
reğimcc ıbu .önergenin işleme 'ta'bi tutulmasını 
arız ve teklif ederiz. 

G üvon Paftisi Grupu Ajdma 
Adana Milletvekili ıBekir Tünay 

TEKLİF 
(ıg) Turizm kredilerinin verilmesi, 'ortaya 

çıkacak turirltik tesislerin işletme durumunun 
gelişmesi, 'işletmede standartlara uyulup uyul
madığınım araştırılıp kjvuijturul'malsı, kredi alan 
kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması ama-
ciyle ıbir turizm ihtisas bankası vücuda getiri
lecektir. 

ıGEBıEKOE 
1. Turizm kredileri finansman (kredileri 

değil, ekonomik kredilerdir. (Bir ihtisas kredisi 
mahiyetini taşır, İhtisas!aşmış ıbir /banka tara
fından yürütülmesi »doğru ve (güvenilir bir yol 
olur. 

2. Turizm kredileri veren bankanın sadece 
verdiği paranın akıbetini 'düşünmesi ile yetin
mesi etkili Ibir yol değildir. Eğer ıbir ihtisas 
ıbankaısı .tarafından 'verilecek olursa, paranın 
akıbetinden başka ortaya .çıkacak turistik tesl
isin işletime '.durumunun ıgcl işim esi, işletmede 
standartlara 'uyulup uyulmadığının araştırılıp 
kovuşturulabikncsi mümkün loktr. BCylece de 
ıkredi alan kurumlar arasında işbirliği (sağlana
bilir. 

3. Esasen mevıoudolan Turizm (Bankası ko
laylıklarla ıbu şekle sokulabilir. 

4. Bu nedenlerle önergemizin ilkeler ben
dine (g) fıkrası olarak eklenmesi ızarureti ken
disini gösterir. 

BAŞKAN — S a y a iKomioyrm? 
PLÂN KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — .Sayın Başkanım, 
Sayın Bekir Tünay'ın önergelerinde söz konusu 
edilen tedbir 19)07 yılı programında hemen he
men aynen (geçmektedir. Yani yerinde ıbir ted
ibindir. 19!G7 yılı programı turizm sektörleri ted
birinde aynen yer almıştır. Bu sebeplerle plân 
ilkeleri arasında bundan önceki programlarda 
yer alan tedbirleri ayrı (bir ilke olarak almaya 

lüzum 'olmadığı 'cihetle ikatılmadığ muzı ifade 
ederiz. 

BAŞKAN — '.Sayın Hükümet? 
DEVLET KAKANI SEYM ÖZ'TÜRK ('Es

kişehir) — Sayın Başkan aynı gerekçe ile ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın'Bekir Tünay. 
G. P. GRUPU ADINA BEKİR TÜNAY 

(Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Komisyonum programda ıbu meselenin yer 
almış bulunmasını ifaide etmesinden şüphesiz 
memnunluk duyarız. Ancak plân /bir (kül, »bir 
bütün olduğuna göre, bir kısım tafsilâtı da 
içine almıyacağına göre, ıbclki Ibu .mütalâaların
da .bir nebıze haklı «olabilirler. Ancak, ıhıma .ge
linceye kadar plânda 'bâzı komisyonların, Ta
lim ve Terbiye heyetlerinin halletmesi «orunlu 
olan konular ıgetirilip korumuş ki bu memleketin 
turizm turizm diye çırpındığımız ana dâr/aısına 
ıbir yardımcı, ıbir destek alacak, bir medar ola
cak şu tekli rimin buraya konulmasının ıdaıha iyi 
'doğru olacağı kanısındayım. Ve b>u Beş Yıllık 
Plân içim bizim teminatımız olur. 19(37 progra
mında sağlanamaz ise 19G8 ide, sağlanamaz ise 
19&9 ıgibi 'birtakım ıharekotlerc .girmenin de önü
ne geçilmiş olur. Ve plânda hu turizmin 'belki 
de ana ilkesi olacak, en (büyük dâvası olacak. 
Naısıl sanayi için ıbir sanayi 'bankası kurmuş-
sak, madem iki, bir ihtisas bankası kabul edili
yor, mademki turiıam .kredilerinin finan/smam 
kred'si olmadığı, bir ihtisas .kredisi, bir ekono
mik kredi olduğu cöyleniyjr, çünkü bunu Ikıı-
racak banka ıher ışayini kontrol edecek, (gerekçe
de de yazdığımız ıgibi, - .uzatmak totemiyorum -
şu halde lütfedin ıbunu Ibu plânın ilkeler kısmı
nın son kıcmı olarak ilâve edelim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

47 numaralı önerge : 
Yüksek Başkanlığa 

Plânın 470 nci sayfasındaki ıturizm kesimi
nin ilkeler k:smınm (c) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini teminen 77 sayılı Kanu
nun 'ikinci maddesinin i6 nci bendinin .(.c) fıkra
sı tgereğimce ıbu önergemin işleme tabi tutulma
sını arz ve teklif ederim. 

Gıüven Partisi Grupu Adına 
Adana Milletvekili 

Bekir Tünay 
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TEKLİF 
(<c) Turizm yatırımları turistik potansiyeli 

yüksek bölgeler içindeki belli (yöreleıde) yer
lerde yoğunlaştıracak, .kütle 'turizmime uygun 
konaklama ve ulacını imkânları sağlanacak, bu 
yatırımlar kredi »yolu ile malî, 'hvJkukî tedbir
lerle desteklenerek fiziki plâoıa göre yapıluıa-
nıaları ıgerç eklettir ilecektir. 

Gerekçe : 
1. Plânda turistik bölgeler geniş tutul

muştur. Bölgelere tanınan öncelik dolayı-
siyle, kredj ve yatırımlann eş değerde tah
sisi gibi verimsiz bir yola sapıl abilir. 

2. Yatırımların bu suretle beklenen et
kiyi ve verimi yaratması güçleşebilir. 

3. Az da olsa politik ve bölgevi baskı
lar, sorumluları zaman zaman zor durumda bı
rakabilir. 

4. Böylece, gerçekten bölgeler içindeki 
belli yöne veya yerlerin tâyin ve tesbitine 
kesin zorunluluk kendisini göstermektedir. Me
sele turiste para harcatabilmek meselesidir. 

5. Esasen bu husus plânın 476 ncı say
fasındaki (e) fıkrası ile de teyidedJlmekte-
dir. 

6. Ayrıca plânın 477 nci sayfasındaki (i) 
fıkrasında : Plânda öngörülen bölgelere ve 
turistik konaklama tesislerinin yoğunlaştırı
lacağı yerlere öncelik tanınacak denmektedir. 

Bu bakımdan teklifimizin turizmin ilkeleri 
kısmında yer almasını uygun ve zaruri gör
mekteyiz. 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynen katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Saym Tümay, söz istemiyor-

snnrz. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
önerge dikkata alınmış ve Hükümete ve

rilmiştir. 
48 sayılı önegeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İhracatla ilgili tedbirler konusunda plân 

tasarısına aşağıdaki pararafm eklenmesini 

tem'inen işbu önergemizin 16 . 10 . 1962 tarih 
ve 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 ncı 
bendinin (e) fıkrası gereğince işleme tâbi tu
tulmasını arz ve teklif ederiz. 

«Müstahsilin kurmuş olduğu veya kura
cağı kooperatif ve birliklerin ve ihracatla il
gili İktisadi Devlet Teşekküllerinin gerekli 
organizsyonu kurmaları sağlanacaktır.» 

Güven Partisi 
Grupu adına 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Gerekçe : îhracettiğimiz klâsik tarım ürün
lerinden başka, ihraç imkânları olan pek çok 
tarım ve hayvan ürünlerimiz vardır. Bunla
rın ihracı hem ürünlerimizin hakiki değerini 
sağlıyacak ve hem de memlekete döviz ka
zandıracaktır. 

İhracat formaliteleri, frigorafik nakliye te
sislerinin olmayışı, stanelar.'zasyon noksanlığı, 
dış meleketierde satış organizasyonu olma
ması dolayısiyle kaybımız büyüktür. 

Hem müsthasılın malını hakiki değer fiya-
tiyle kendi kuracağı teşkilât vasıtası yi e sat
mak ve hem de ihracatla ilgili birçok İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin mallarını satmak 
için böyle bir teşekküle katî lüzum vardır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkanım, 
küçük bir değişikliğimiz olacak, katılıyo
ruz önergeye. «Bu amaçla müstahsıl'n kur
muş olduğu veya kuracağı kooperatif veya 
birliklerin teşkilâtlanması üzerinde durula
caktır.» Bu ibareye katılıyoruz. Sayın Ba-
şar'la bir fark yok, bir küçük ibareyi değiş
tirdik, o kadar. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet tadil teklifine katı

lıyor. 
Buyurun Sayın Hayri Başar. 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muh

terem arkadaşlarım; 'her şeyden evvel komisyo
na ve Hükümete teşekkür ile söze başlamak is
terim. Ben bu teklifim ile yeni plâna bir şey 
getirmek istedim, >o da şudur: En liberal mem
leketlerde daıhi bilhassa tarım ürünlerinin teş-
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kilâtlanması, ihracat ve ithalâtın vzcl bir or
ganizasyon aracılığı ile olur. Almanya'dan mi
sâl -vermek istiyorum; Almanya'da ferbantlar 
ve kooperatifler halinde teşkilâtlanmış 'olan 
çiftçilerin ürünlerini satmak için özel şirketler 
kurulmuş ve fakat özel şirketlerin 'temsilcisi 
ihracatı yaptığı memleketlerin sefirleridir. Tür
kiye'de Almanya'dan ithalât yapan bilhassa 
son zamanlarda damızlık hayvan ithalâtı yapan 
kimseler -bilirler ki, sefir veya iburadaki ziraat 
ataşesi ticaret ataşesi sanki o firmanın temsil
cisi gibi hareket etmektedirler. Türkiye'de bu 
durum maalesef yeni 'bir hamle, yeni, bir hare
ket »olacaktır. Bilhassa komisyona teşekkür ede
rim. Çünkü »bir fabrikanın malını ihracetmek 
için bir teşkilât kurulur, o 'memlekette bir mü
messillik kurarsınız, o mümessil kendi ımemle-
keti hesabına teşkilât kurar, satar. Fakat top-
yekûn memleketin her tarafına dağılmış olan 
çiftçinin mallarını bir araya .getirip onun 
standardizasyonunu yapmak, onun firigorifik 
tesislerle nakliyesini temin etmek ve ihracedil-
diği memlekette bir mümessillik kurmak, ital
ya, İspanya ve Yunanistan, İngiltere ve Alman
ya'da halde teşkilât kurmuşlardır. Almanya 
ve İngiltere'deki 'hal Türkiye'deki kaiden fark
sızdır. Orada da aynı şekilde mal satmak için 
birbirleriyle omuz omuza mücadele edecek şe
kilde ellerini sıkarak bizdeki pazarlık yapar şe
kilde muameleler olduğunu ıbir tetkik münase
betiyle gören arkadaşınız sıfatiyle gene teşek
kür ediyorum. İşte bu şekilde bir anlayış için-
ne Türkiye'nin tarım ürünlerini ihracetmek için 
(bilhassa kooperatif ve birliklerin bir teşkilât 
kurmalarına lüzum var. Buna Türkiye'de İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin bir anlayış için
de katılmasına lüzum vardır. Çünkü Türkiye'
de Devletle vatandaşlar, fert arasındaki müna
sebetler maalesef Batı memleketleri seviyesine 
henüz ulaşamamış dır. Ben teklifimde bunu da 
arz etmiştim. Çünkü Türkiye'de aynı mevzu 
ile uğraşan İktisadi Devlet Teşekkülleri vardır. 
Meselâ, Toprak Mahsûlleri Ofisi ihracat yapar, 
tarım ürünleri ihraceder veya ihracotme du
rumundadır. Et ve Balık Kurumu hayvan ih
racatını yapmak için kurulmuştur. Yapağı ve 
Tiftik T. A. Ş. yapağı ihracetmek durumun
dadır. Müstahsilin kuracağı kooperatifler ve bu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri aynı işle meşgul 
olurlar. Plânda eğer (bir anlayış 'olur da bu 

müesseseler müştereken çiftçinin malını Tür
kiye'nin içinden toplamak bunun standardizas
yonunu yapmak, nakliyesini temin etmek ve 
ihracedildiği memlekette satıp organizasyonu 
kurmak, o memleketin 'bünyesine göre, satış or
ganizasyonu kurmak en liberal memleketlerin 
yaptığı şekilde ;bir memleketin kalkınması için 
bir vasıtadır, plâna bu şekilde de olsun girme
sine ben müteşekkirim. Kabul ettikleri için hem 
Hükümete 'hem de komisyona teşekkürlerimi 
sunarım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim ıSayın Hayri Başar'-
ın önergesini komisyonun teklif ettiği ve oku
duğu değişiklikle 'beraber oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Dikkate alınmış ve Hükümete verilmiştir. 
49 numaralı önerge: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yabancı sermaye yatırımı izni konusunda 

plân tasarısına aşağıdaki prağrafm eklenmesini 
teminen işbu önergemizin 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 ncı 
bendinin (E) fıkrası gereğince işleme tâbi 
tutulmasını arz ve teklif 'ederiz. 

«Yabancı özel sermayenin ihracatı çoğaltı
cı, ithalâtı azaltıcı veya ileri 'bir teknoloji ge
tiren yatırımlar için kabulü mümkün olacak
tır. 

Yerli sanayi kurulmasını, ^gelişmesini engel
leyici, plânda öngörülmemiş iç tüketim eğilim
lerini teşvik edici veya dış ödeme dengemizi 
(bozucu nitelik taşıyan özel yabancı sermayeye 
izin verilmiyecektir. 

Yabancı özel sermaye yatırımlarının millî 
iktisat bakımından 'zararlı tekeller halini alma
sına imkân verilmiyecektir. 

Güven Partisi Millet Meclisi 
Grup adına 

Turhan Feyzioğlu, 
Hilmi İncesulu, 

Coşkun Kırca 

Gerekçe :• 
Yabancı sermaye uygulaması bakımından 

millî menfaatlerin korunması 'bu ycıldan müm
kündür. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim önergeye? 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
G. P. Meclis Grupu adına verilen (bu önerge
nin 'bir kısmı İkinci Beş Yıllık Plânda özel 
yabancı sermaye ile ilgili bir iLkeyi tamamk-
ım'aktadır. Bu kanaatimizi Cumhuriyet Senato
sunda da ifade etmiştik. 

Şimdi iç'tüketim eğilimleriyle il'giıli teşvik 
edici ithalâtın, yabancı sermayeye izin veril
memesi '.hususunu şöyle bir me'tin haline getir
dik; «Plânda veya programlarda öngörülme
miş iştüketim eğilimlerini teşvik edici yabancı 
sermaye gJrLşlerine izin verQm;iyecelk>tir.» Güven 
Partisinin önergelerindeki diğer hususlar plân
da 'aynen bu ifadeyle veya 'bir (başka ifadeyle 
yer almış bulunduğu cihetle, 'bu ifade özel ser
maye ile ilgili bölüme katıldığı takdirde konu
yu tamamlamış olduğu 'kanısına vardık ve bu 
şekilde kabul ederlerse katılacağız önergelerine 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Önerge sahipleri beyan ederlerse 
ona göre beyan edeceğim. 

BAŞKAN — Saym Feyzloğılu, buyurun. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZIOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaş
lar; komisyon önergemizin plânda öngörülmemiş 
«iç tüketim ürünlerini teşvik edici yabancı serma
yeye izin verilmiyecektir.» ibaresine katılmakta
dır. Plânda ve yıllık programlarda öngörülme
miş diye tamamlamak suretiyle. Buna bir iti
razımız yok. Yalnız, önergemizin diğer kısım
larının, plânın ilkeleri arasında esasen yeter 
açıklıkla mevcut bulunduğu beyan Duyurulmak
tadır. Plânm 92 nci sayfasının başta ikinci 
paragrafı 5 numaralı ıbendi, daha doğrusu 
özel yabancı sermaye konusunda şunu söylü
yor : /«Özel yabancı sermayeye 'ek bir tasarruf, 
d'Ğv'jz ve teknoloji kaynağı olarak önem verile
cektir.» Buradaki «döviz kaynağı ve teknolo
ji kaynağı olarak önem verilecektir.» ibaresin
den ihracatı çoğaltıcı ve ithalâtı azaltıcı ise, 
ancak bu hallerde izin verilecektir anlamının 
dolayısiyle çıktığını ifade etmiş oluyorlar. Bu 
böyle ka'bul edilebilir, dolayısiyle bu mâna çı
kıyor da denebilir. Ancak daha büyük vuzuh 
•getirmek üzere plân içerisindeki ;bu cümle mu

hafaza edilerek hemen arkasından «ihracatı 
çoğaltıcı, ithalâtı azaltıcı veya ileri bir tekno
loji getirici mahiyette olmıyan yatırımlar kabul 
edilmiyeoektir.» denirse buradaki önem verile
cektir, kelimesinin ne anlama geldiği ve hangi 
hallerde kabul ediLmiyeceği tasrih edilmiş olur. 
Bir ıbaş'ka nokta, yerli sanayiin kurulmasını 
ve gelişmesini engelleyici özel ya'bancı serma
yeye izin verilmemesi 'hakkındaki, dileğimizdir. 
Gerçekten bununla ilgili 'olan plân cümlesi, 
«Türk müteşebbisinin teknik bilgi, tecrübe ve 
sermaye yetersizliği sebepleriyle ele alamadığı 
sanayi dallarına kabul edilmesine özel bir dik
kat gösterilecektir.» cümlesi zannediyorum ki, 
bunu karşılıyor. Binaenaleyh, önergemizin bu 
kısmından sarfınazar edebiliriz. Yeteri kadar 
özel bir dikkat .gösterilecektir, denmek sure
tiyle görüşümüze pa/ralel bir görüş plânda yer 
almıştır. 

Önergemizin son cümlesine gelince; sayın 
komisyon ve Hükümetten bu cümlenin ilâvesini 
mümkün kılmalarını frica edeceğiz. Çünkü her 
ne kadar Yabancı Sermaye Kanununda bu ko
nuda bir hüküm varsa da bu mahiyette, huna 
paralel bir hüküm varsa da plân birçok haller
de mevzuatta bulunan esasları özel bir dikkat
le takibedeceği'z, ıbu noktaya önem vereceğiz, 
mevzuattaki 'bu hükmü ıgözden kaçırmıyacağız, 
bunu uygulıyacağız anlamında hükümler getir
miştir. Pek çok yerlerinde plânın mevzuatta 
bulunan esaslacı önemli .görüldüğü zaman ıta-
ki'bedileeek, dikkat edecektir, tarzında bir ika
yı t konmuştur. Yabancı özel sermaye yatırım
larının millî iktisat 'bakımından zararlı tekel
ler halini .almasına imkân verilmiyecektir veya 
almamasına itina edilecektir, dikkat gösterile
cek t:':- diye bir hüküm koymak, zannediyorum 
ki faydalı olur. Çünkü daıha şimdiden bâzı ilâç 
sanayii dallarında, kısmen nebati yağ alanın
da böyle bir tekelleşmeye doğru gidiş vardır. 
Bu itibarla mevzuatındaki hükmün tekrarı 
mahiyetinde veya ona paralel oluşu bunu red
detmek iiçin değil, fakat bu mevzuat hükmünün 
itina ile tatbik edileceğini belirtmek bakımın
dan faydalı olur kanaatindeyim. Komisyon lüt
federse »on paragrafın ilâvesini rica ediyorum. 

Bir de 1 nci paragraftaki; «İhracatı çoğal
tıcı, ithalâtı azaltıcı veya ileri teknoloji geti
ren yatırımlar için ks6ul edilecektir.» kısmını 
«döviz kaynağı olarak önem verilecektir.> 
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cümlesinden sonra koymanın faydalı olacağı 
inancındayım. Bunun dışındaki yatırımların 
kaibul ediLmiyeceği anlamına geleceği için fay
dalı olur sanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET 'SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
«Yabancı öz-el sermaye yatırımlarının millî ik
tisat bakımından zararlı tekeller halini alma
sına imkân verilmiyecektir.» hükmü, biraz ön
ce de ifade ettiğimiz gibi, bir kanun hükmüdür. 
Kanun hükmünün plâna göçmesinde bir sakın
ca yoktur, fayda vardır. Yani bu hükmün plâna 
geçmesine iştirak ederiz. 

Diğer hususlarda; yabancı özel sermayeye 
ek 'bor tasarruf, döviz ve teknoloji kaynağı ola
rak önem verilecektir, bu teşebbüsler Türk 
ekonomisine faydalı sahalara yöneltilecektir, 
dedikten sonra zannederim Sayın Feyzioğlu 
bir parantezi açıyorlar âdeta. Bunu bir paran
tez kabul -ediyorlar ve bu parantezle yetinmi
yorlar Sayın Feyzioğlu, 'bir parantez daha açı
yorlar, «ihracatı artırıcı, ithalât azaltıcı mahi
yette olsun.» diyorlar. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Ancak bu hallerle kabulü mümkündür. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET ^ SEZGİN (Devamla) — Döviz kaynağı 
olarak ele alınması demek ihracatı artırmak it
halât eksiltmek demek anlamına gelmiyor mu? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Dolaylı olarak böyle oluyor. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiyelim. 
Netice olarak Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — İfade ettim, son 
fıkraya katılıyoruz, dedim. Esasen kanun konu
su dedim. Bu iç tüketim, plânda veya program
larda öngörülmemiş, (İç tüketim eğilimlerini teş
vik edici yabancı sermaye girişlerine izin veril
miyecektir) hükümlerine le katılıyoruz. Diğer
lerini bizim metin daha geniş almış fakat Sayın 
Feyzioğlu onun herkesin anlıyacağı bir lisanla 
yazılmasını temin etmek amaciyle zannediyorum 
biraz daha genişletmek islemiş. Bunlara katı
lıyoruz. Bu katıldığımız şekilde kabul edilmesini 
rica edeceğiz. 
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BAŞKAN — Efendim, siz önerge sahibi ola
rak Komisyonun bu teklifine iştirak ediyor mu
sunuz? Yani o noktalara inhisar ettiriyor musu
nuz; önergenizi? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Bu tarzla oylamaya işirak ediyoruz Sayın Baş
kanım. Önerge iki ayrı kısım olarak da oylana
bilir. 

BAŞKAN — Bu mümkün değil Sayın Feyzi
oğlu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
O halde bu kadarını kurtarmak bakımından, 
Komisyonun teklifine iştirak ediyoruz. 

BAŞiKAN — Hükümet adına beyanda bulun
mamıştınız Sayın Öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Muhterem Başkan; sayın önerge sahi
binin şifahi beyanından da anlaşıldığı üzere me
sele daha veciz şekilde plânda yerini almıştır. 
Ancak bâzı tereddütlerin izalesi için buna vu
zuh getirme bakımından ifadeleri oldu. Hususi 
ile Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundaki bir 
hükmün aynen plâna intikal etmesini istediler. 
Bunun gerekçesini ben şahsan anlıyamadım. Ka
nunlarda mevcudolan bir hüküm mer'idir, tat
bik elilecektir, tatbik cdilmekedir. Plânda tek
rarı olsa olsa bir şüpheyi bir tereddüdü izale gibi 
bir başka sebebe dayanabilir ki, onun için aynı 
maddeleri tekrar buraya geçirmeyi haşiv sayarız. 
Hükümet olarak şunu ifade edeceğim; sayın öner
ge sahibinin izahatı muvacehesinle sayın Plân 
Komisyonunun tadil ettiği şekil muvacehesinde 
plândaki tedbir yeterlidir. Bu görüşler de zapta 
geçmiştir. Bu itibarla önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Biz ne yapacağız şimdi? Komis
yon katılır, muayyen bir teklif getirir. Hükü
met katılmaz. 

Şimdi efendim, Sayın Feyzioğlu'nun önerge
sini Komisyonun okuduğu ve getirdiği tadil tek
lifi olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Önerge 
dikkate alınmış ve Hükümete verilmiştir. 

50 sayılı önerge. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anlaşmalı ülkelerle yapılan ticaretle ilgili 

olarak aşağıdaki tedbirlerin plân tasarısına eklen
mesi için 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
altıncı bendinin (e) fıkrası gereğince işleme tabi 
tutulmasını arz ve teklif ederiz. 
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Anlaşmalı ülkelerle yapılan ticarette inhisarcı 
durumda olan yabancı devletin Türkiye'deki mu
hatabını (alıcı ve satıcıyı) bizzat seçmesinden 
doğan mahzurları önleyici tedbirler aranacak
tır. 

Anlaşmalı ülkelerden alacaklı durumda olma
mızın mahzurlarını ortadan kaldıracak tedbirler 
alınacaktır. 

Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 
Kayseri Çorum 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Gerekçe : 
Yukarıda işaret edilen haller millî menfaat 

bakımından kayıplara yol açmaktadır. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Feyzioğlu 
ve arkadaşları haklıdırlar. Gerçekten anlaşmalı 
ülkelerle yapılan ticarette inhisarcı durumda olan 

.yabancı devletlerin Türkiye'deki muhataplarını 
kendilerinin seçmenlerinin mahzurları vardır. 
Fakat Sayın Feyzioğlu da kabul edeceklerdir ki ; 
bunlar psesifik birtakım konulardır. Bunları 
plânda anailke olarak almaktansa, yıllık prog
ramlarda bir tedbir olarak almanın daha doğru 
olacağı kanısındayız. .Bu gerekçelerle katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) —- Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR

HAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Değerli ar
kadaşlarım, huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. Bu biraz da ümitsiz bir çaba, Komis
yon ve Hükümet görüşünü belli ettikten sonra. 
Fakat, durumu tekrar sayın Komisyonun tak
dirlerine arz etmek isterim. Belki gerekçemiz 
çok kısa olduğu için ikna imkânını bulamadık. 
Bu noktaya plânın tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada dokunmuştum, komisyonda da yap
tığım konuşmada dokunduğumu hatırlıyorum, 
önemi olan bir noktadır, özür dilerim Komis
yonu ikna edemezsek Meclisi ikna etmenin im
kânı yok tatbikatta. Onun için dinlemelerini 
rica edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; anlaşmalı ülkelerle ya
pılan ticarette inhisarcı durumda olan Devletin 

Türkiye'deki muhatabını alıcıyı veya satıcıyı 
bizzat seçmesi bu plâna girebilecek kadar önem
li bir konu görünüyor bize. Çünkü tatbikatta 
çok büyük mahzurlar doğuruyor. Artık zanne
diyorum ki, herkesçe bilinen bir şeydir. Hükü
met .mensuplarının, Ticaret Bakanlığı yetkilile
rinin bilmesi lâzımdır. Türkiye'de bulunan bir 
takım Sovyet bloku ülkelerinin ticaret ataşele
ri bu memleketlerde yapılan alış - verişte dolar 
başına belli miktarda bir parayı almaktadırlar. 
Bilfiil tahsil etmektedirler. Tarifesi teşekkül et
miştir. İsterseniz vermeyiniz, alıcısını satıcısı
nı kendisi seçiyor. Kars'tan canlı hayvan mı 
alacak, hangi tacirden alacağını Sovyet Rus
ya'nın buradaki ataşesi tâyin eder ve muayyen 
bir şekilde munzam, bizim mevzuatımızın dı
şında bir para tahsil edilir ve bıı paraların Tür
kiye'de Türk Parası olarak birikip bir takım 
fonksiyonlar için kullanıldığı iddiası da mev
cuttur. Bu hususları az çok takibetmiş olan 
insanların hepsinin iddiası bu merkezdedir. Bu
nun çaresini Devlet kolaylıkla bulabilir zanne
diyorum. Bundan mahzurlar doğmaktadır. Alı
cıyı da kendisi tâyin ediyor. Karşılığında kle-
rlng anlaşmasıyla mal getiriyoruz bu ülkeden 
hangi ithalâtçı vasıtasıyla bunun geleceği ko
nusunda da lüzumundan fazla bir yabancı dev
let söz sahibi oluyor. Bu konuların ciddi birta
kım mahzurları, iktisadi ve ticari mahzurları da 
belki aşan bâzı mahzurları olabileceği düşünce
siyle önleyici tedbirleri aranacaktır, dedik. Çok 
kesin de değildir hüküm. Çünkü tedbiri şu an
da pratik olarak, acele, tetkiksiz, araştırmasız 
söylenmiş değildir. Sadece bu mahzurları önle
yici tedbirler aranacaktır diye bir görev veril
miştir. Bunun aranması, bulunması demektir 
kanaatımızca. İyi bir araştırma ve arama yapı
lırsa bunun bir tedbirini sayın Hükümet bula
bilir, buldurabilir. Bir tetkik sonucunda ve bun
dan iktisadi faydalar doğar. Zannediyorum ki 
siyasi birtakım faydalar da doğacaktır. 

Diğer nokta; anlaşmalı ülkelerden alacaklı 
durumda olmamızın mahzurlarını ortadan kaldı
racak tedbirler alınacaktır. Burada da plâna 
girecek önemde göründü bize. Şu basit sebeple 
plâna girecek önemdedir. Biz bu ülkelere kredi 
vermiş oluyoruz, devamlı surette alacaklı ola
rak bir taraftan kredi alıp bir taraftan bu an
laşmalı ülkelere Orta Doğu ülkelerine veya 
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Sovyet bloku ülkelerine kredi verir durumda 
olmanın da bir mânası yoktur. Veya bu ülke
lerden kredi alıp anlaşmaların tatbikinde de
vamlı alacaklı durumda olmak sebebiyle bir baş
ka yoldan bunlara dolaylı şekilde kredi açar 
durumda olmanın faydası yoktur. Bunun tedbi
ri aranacaktır diyoruz. Aranırsa bunun da ted
birinin bulunabileceğini, bu itibarla lütfedip 
kabul buyururlarsa ilâvesinde faydalı olur zan
nediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMBT SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bu izahatın ışığı altında şöyle bir metnimize Sa
yın Fevzioğlu ve arkadaşlarının iştirak edip et
meyeceklerini önce soracağım. 

«Bu plânda ikili ticaret anlaşmaları sistemi 
üzerinde durulacak, bu sistemin çeşitli sakınca
larının azaltılması saklanacaktır» dan sonra «Bu 
arada özellikle tekelci durumda olan ülkelerin 
Türkiye'deki muhataplarını seçmesinin doğur
duğu mahzurları önlemek üzerinde önemle du
rulacaktır».. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — İlti
hak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Son tadil şeklîne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Feyzioğlu'nun 
önergesini Plân Komisyonunun tadil teklifi şek
linde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dikkate alınmış ve Hükümete verilmiştir 
önerge. 

51 numaralı önergeyi okutuyorum. 

'Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kâğıt sanayii ile ilgili tedbirler konusun

da plân tasarısına aşağıdaki paragrafın eklen
mesini teır/nen işjbu önergemin 16 . 10 . 1962 
tarih ve (77) sayılı Kanunun «2» nci madde
sinin 6 ncı »bendinin (e) fıkrası gereğince 
işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederim. 

«Bütün memleketıte ve özellikle Orta - Ana
dolu'da tarım antıikılarmı değerlendirecek sellü-
loz sanayii üzeninde durulacaktır.» 

Güven Partisi Grupu adına 
Hayri Başar 

Gerekçe! : 
Kâğıt Sanayiinde Türkiye'nin en büyük 

'kütlesi hububat çiftçisinin değerlendiremediği 
aiköine tarladan ataıalk için emek harcadığı ve
ya yaikmalk suretiyle tarlasının kimyevi ve mıilk-
i'öbiik kuvvetimden kaybettıindiği sap samanını 
değcrlendiranclk, bu geniş nüfusa yeni gelir 
kaynağı yaratmak, halen saman halinde SEKA'-
ya sevkı için muayyen bir miktarda olsa büyük 
nakliye ve masraf kaybını önlemek gibi gerekçe
lerle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
ef endlkn ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
ıkâğrt sanayiinde yapraklı ağaçların, tarım ve 
onman artıklarının değerlendirilmesi üzıerinde 
durulacağı esasen ifade edilmiştir. Bu sebeple 
bu ifadelerin tekrarlanmasına lüzum yoktur. 
Bu konuda meydana gelecek teslisin nerede ya
pılacağı bir proje konusudur. Proje hazırla
ma ve değerlendirme tdkniği içinde gerekli 
olan yapılacaktır. Bu mâruzâtımız muvacehe
sinde bu fabrikanın şurada veya burada ya
pılmasını plânın esprisi dışında mütalâa etti
ğimiz cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Sa
yın Başar, buyurun. 

HAYRİ BAŞAR (Esıkişehiir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarını. Plânda tarım ve 
orman artıkları üzerimde kâğıt sanayii bakı
mından durulacağı ibaresi var. Fakat Türki
ye'de hububatla iştigal eden % 76 nüfusun 
yani 22 milyon nüfusun 18 milyonu gibi büyük 
bir kütle vardır. Bu kütlenin kalkınması Tür-
ıki'ye'nin kalkınması demektir. Hububatla işti-
-gal eden bu büyük kütlenin değerlendirecek 
elinde bir malı yoktur. Yalnız hububat bilhas
sa Onta - Anadolu'da ve Güney - Anadolu'da 
yalnız hububat ekilir. 

Bunun değerlendirilecek yalnız bir saman 
sapı vardır. Bu saman sapı, Sanayi Balkanhğı 
tarafından yaptırılan hususi bir etütle Orta -
Anadolu'da Kızılırmak ve Yeşilırırmalk arasın
da ve Güney - Doğu'da Devlet Üretme Çiftlik
lerinde geniş çapta bir selüloız sanayiinin ku
rulmasını icabettirecek kadar da ehemmiyet
lidir. Bunlardan gayet cüzi bir kısmından, Es
kişehir'e kadar olan bir kısmında SEKA ton-
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larcasmı götürerek muazzam bir nakliye pa
rası ödemekte ve muazzam müşkülâtta uğra
makta buna mukabil ancalk yüzde 5 inden isti
fade etmektedir. Diğer taraftan bunu köylü, 
çiftçi tarlasından çıkarmak için aynı tarlayı 
yeniden sürerken bu bir ayak bağı olduğu için 
ya bir emek sarf etmekte, yahut da bunu yak
maktadır. Yakmak suretiyle tarlasının hem kim
yevi hem fiziki, mikrobik birtakım kıymetleri 
kaybolmaktadır. Halbuki Sanayi Bakanlığı veya 
SEKA'nın yaptığı bir etüt vardır. Orta - Anado
lu'da hububat sanayiinin kesif olduğu yerlerde, 
hattâ Devlet Üretme Çiftliklerinin de bulunduğu 
meselâ Konya - Ankara - Eskişehir üçlüsü, Kı
zılırmak - Yeşilıranak arası, veya Güney - Do
ğu Anadolu Ceylanpınar civarında ufak selü
loz sanayii kurulursa bu selüloz sanayii samanı 
değerlendirecek ve bu selüloz sanayii SE-
KA'ya voya yeni kurulacak kâğıt fab
rikalarına mamul, yarı mamul selüloz 
sevk edecek olunsa hem Devlet birçok nakliye 
v. s. masraflarından kurtulacak, hem çiftçinin 
atılan bir malı değerlendirilmiş olacaktır. Esa
sen Sanayi Bakanlığında bu mevzuda yapıl
mış bir etüt vardır. Hattâ bu etüt o kadar ile
ri gitmiştir ki, ben bizzat plâncı arkadaşlarla 
da temas ettim, Orta - Anadolu'nun bir yerin
de, Polatlı veya Eskişehir civarı çorak çıktığı 
için veyahut su müsaidolmadığı için sanayi
den vazgeçilmiştik. O gün için vazgeçilmiş. Ya
ni böyle bir "şey vardır. Binaenaleyh, bunun 
plâna alınması bir fabrika kurulması demek 
değildir. Yeni kurulacak fabrikalarda sap de-
ğerlendirileeöksc ufak tesisler halinde, özel 
sektör bunu yapabilir. Plân yol gösterici ala
caksa, plân olmakla özel sektöre yol göster
miş olur. Özel sektör de bu işi yapabilir. Özel 
sektörün elinde, Ticaret Odalarında birçok 
tekliflerin de olduğunu biliyorum. Ama buna 
memleketin ihtiyacı olduğunu, plânın yol gös
terici olması bakımından lüzum vardır. Bunda 
bir âmir hüküm yok. Şuraya, şuraya fabrika 
kurulsun diye bir şey yok. Selülozdan istifade 
edilmesi için üzerinde durulacaktır. Benim 
teklifim bundan ibarettir. Bu izahatımdan son-
ra lütuf ederlerse komisyon, plânın bütünlü
ğünde falan hiçbir aksaklık da olmaz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
324 ncü sayfada; tedbirler paragrafının (a) 
bölümünde, «Kâğıt sanayiinde yapraklı ağaçla
rın tarım ve orman artıklarının değerlendirilme
si üzerinde durulacaktır.» denilmektedir. Bu tat
min ediyor mu Sayın Başar'ı? 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Hayır etmi
yor efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın,) — Tarım ve orman... 
Efendim, bakınız, «Kâğıt sanayiinde yapraklı 
ağaçla™!, tarım ve orman artıklarının.» deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, iştirak ediyor 
muşunu?:?., etrrvvor musunuz. 

PTÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Efend'm, Komisyon ve Hükü
met iştirak etmediğini beyan etti. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

52 sayılı önerge. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Küçük sanayi ve tarımla ilgili tedbirler konu

sunda Plfn tasarısına aşağıdaki paragrafın ek-
lenmes;ni teminen işbu önergemin 16 . 10 . 1962 
tarih ve 77 sayılı Knnunun 2 nci maddesinin 
6 ncı bendimin, (E) fıkrası gereğince işleme ta
bi tutulmasını arz ve teklif ederim. 

«Hem tarım araçları imal eden sanayici ve 
küçük sanatkârı teşvik ve yaşamasını temin ede
cek ve hem de modern küçük tarım aletlerinin 
köylüye kolay ve ucuz intikalini sağhyacak kre
di vo satış tedbirleri alınacaktır. 

Güven Partisi Grupu adına 
Hayri Başar 

Gerekçe 
Türkiye'mizde, pulluk, diskaro, mibzer gibi 

çeşitli tarım arakları imal eden pekçok sanat er-
baıbı, .satış organizasyonu kuramamak, kredi temin 
edememek ve seri imalâta geçememekten boca
larken, köylü de bu tarım aletlerini kolay ve ucuz 
ele goçirememekten şikâyet etmekte, memleket 
tarım ve sanayii bundan zarara uğramaktadır. 

Hem sanayii teşvik ve hem de tarımdaki ve
rimi, istihsali artırmak için böyle tedbirlere kati 
lüzum vardır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı 
efendim? 
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HAYRt BAŞAR (Eskişohir) — Efendim, 
müsaade ederlerse ben gerekçemi izah edeyim. 
Komisyon sonra karar versinler. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Sayın 
Başar konuşsunlar, .tabi kendileri rıza gösterirler-
se. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAYRt BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, plânda hakikaten bir taraftan 
sanayii ve küçük sanayii teşvik eden tedbirler 
alınmıştır ve bir taraftan ta.rım için gerekli ted
birler de alınmıştır. Küçük sanayi erbabı, bir
çok malı imal etmesi iein Ziraat Bankasından 
kredi temin edecektir. Plânda vardır. Tarım, iki 
üretken unsur, Türıkiye'rrn en mühim iki faktö
ründen birisi tarımda oeş'tli yollardan destekle
necektir ve fakat Türkiye'de bir hakikat vardır; 
Türkivo'de Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, 
pulluktur, diskarodur, sandıklıdır, mibzerdir, 
hattâ bu mevzularda çiftçinin kurdumu bir teş
kilâtın mümessili olarak çalıştığım için., işin içe-
risvno hpıkiıka.ten girmiş durumdavım. Yani ne 
hir satıcı ne bir alıcı.. Fakat 300 000 pancar çift
çisi adına kurulmuş bir teşkilâtta çalıştım, nok
sanlarını tatbikatın gördüğüm için, arz etmek is
tiyorum. İstanbul'da, Anka.ra'da, İzmir'de farzı-
ma.hal Avusturya'da KSP nrn santrifüj yapan 
firması vardr\ ama o firma kredismi alır ve fa
kat mümessili !<k denen, Türkiye'nin çeşitli vilâ
yetlerinde mümessillik kuramadığı için o satıl
maz, Avustnrvp.'daki KSP firmasının malları ge
lir satılır. Türkiye'de bu bir realitedir. 

Çünkü o bTır ki, buradaki mümessili Tür
kiye'nin her vilâyetinde bir satış or^anizasvonu, 
bir mümessillik kurmuştur. Onlar da Ziraat 
Bankasının kredisiyle satılır ama benim İz
mir'deki firmam, İflâs eder. Eskişehir'de, Sa
yın Bakana hatırlatmak isterim, iki firma, 
Kadri Ertan... Yani iş<n tam realitesini arz ede
bilmek için, bir de Neşet Pazarbaşı. Bunlar 
haMkaten Türkiye'nin muhtacolduğu modern 
tarım aletlerni Avrupa ölçüsünde yapan, Av
rupa'ya gidip tetkikler yapan ve yetiştirdiği 
evlâtlarım bu iste ihtisas yaptıran kimseler 
olarak bu küçük ve tarımda verimi anıran zi
raat aletler'ni imal ederler. Fakat Türkive'de 
ıbunlann yaptıklarını bekliven pekçok vilâyetler 
vardır. Onlar da alamadıkları için o iflâs 
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I eder. Ziraat Bankasından kredi alır, Hükümet 
teşvik etmiştir ama orta yerde ikisinin arasına 
girecek bir teşkilât olmadığı için iflâs eder. 
Ben burada esasen bunu getirmek istedim. Me
selâ Zirai Donatım Kurumu Avrupa'daki filân 
firmanın malını getirir, filân falan yerdeki teş
kilâtı vasıtasiyle satar. Fakat Türkiye'deki bu 
küçük ziraat aletlerini imal edenler maalesef bü
tün Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyaıbilecek du
rumda oldukları halde bu aradaki küçük bir or
ganizasyon noksanlığından, işler aksamaktadır. 
Dünya esasen bugün imalâtı ikinci plâna atmış, 
satış üzerinde durmaktadır. Birçok fabrikalar 
imal ettiği malları satamamakta Avrupa'da bu 
bakımdan kapanan traktör fabrikaları vardır sa
tışını yapamamaktadır. İmalât müh'im değil, 
satış ımühim. MÜ3tahsılla müstehlik arasında bir 
tccjkilât kurmak mühimdir. Türkiye'de bu nok
sandır. 

İşte ben "bununla plâna bunu getirmek iste
dim. Buna bir rehber olacak şekilde bu mad
denin konulmasiyle ben en basitini söyled;m. 
Zirai Donatım Kurumu Avrupa'daki filân fir
manın mümessili olarak çeşitli yerlerde satacağı
na Eskişehir'deki filân firmanın, İzmir'deki fi
lân santrifüjün veya İstanbul veya Ankara'daki 
falan firmanın mallarını çiftçiye intikal ettire
bilir 

Çok muhterem arkadaşlarım, hakikaten çok 
mühim bir mesele, sandıklı denen gayet küçük 

j hayvan mibzeri diye bir ziraat aleti vardır. Bu 
Ankara'dan Batıya doğru olan kısımlarda ar
tık terk edilmek üzere olan bir araçtır. Fakat bu 
Ankam'dan Doğu'ya doğru olan kısımda mo
dern bir tarım aracıdır. Ama bunu buradan alıp 
buraya götüremiyoruz. 

Bunu imal eden Eskişehir'de pek çok ve ga
yet modern şekilde hem gübresiyle tohumunu 
müşterek atan şekilde imal eden firmalarımız 
vardır. Bunu imal ederler, satamadıkları için 
iflâs ederler. Ama Türkiye'nin diğer tarafında 
aynı malı bulamıyan milyonlarca çiftçi vardır. 
İşte bunun arasında köprü kuracak bir vasıta 
lâzım. Bilmem plân buna ne şekilde bir gare bu
lur. Hiç olmazsa Zirai Donatım Kurumu gibi ve
yahut başka şekillerde bir teşkilât kurulabilir. 
Ziraat Bankasiyle satış için de anlaşmalar ya
pılmaktadır. Yani sanayici yalnız başına des
teklenmekte, tarım ayrı başına desteklenmekte. 
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Yine bir misal vereyim, bir firma Ziraat Ban-
kasiyle de anlaşma yaptığı halde, ama öbür ta
raftaki firmanın bundan haberi olmadığı için 
maalesef yine Avrupa'nın malları satılmaktadır. 
Bu Plânı aksatacak bir şey değil. Ve fakat bir 
organizasyona bu memlekette lüzum var. Bu 
küçük bir organizasyon büyük dâvaları hallede
cektir kanısındayım. İltifat ederseniz memleke
te hizmet etmiş olursunuz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
tarım araçları imal eden küçük sanayim geliş
mesi üzerinde önemle durulacaktır ve bu küçük 
sanayi ve el sanatları bölümünün 4'21 nei sayfa
sındaki (c) tedbirler bölümüne 11 nci madde 
olarak alacağız. - 423 ncü sayfanın - yani, «ta
rım araçları imal eden küçük sanayim gelişmesi 
üzerinde önemle durulacaktır» şeklinde değişti
rilerek ifade ediyoruz. Aynı mânaya geliyor 
efendim; tarım araçlarını imal eden küçük sana
yiin gelişmesi dediğimiz zaman bunun yapımın
dan marketingine varıncaya kadar her şeyi alır 
içine. Esasen zapta da geçti. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Son tadil şekline iltihak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonun tadil ettiği şekilde 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

önerge dikkate alınmıştır. 
Efendim, normal tatil saatimiz gelmiş bulu

nuyor. ıSaat 19,30. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, saat 19,30 
dur. Acaba saat 20,00 ye kadar çalışıp, 20,00 den 
sonra komisyona bundan sonraki önergeleri tet
kik etmek üzere fırsat verilmesi mümkün değil 

midir? Bu akşam çalışmıyalım. Bir zaman ka
zanmış olmak için ifade ediyorum. Bize hazırlan
ma izni verirseniz, Yüce Heyet de tasvibederse, 
bir yarım saat daha çalışalım, akşam 'gelmiye-
lim. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu?... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen

dim, 50 önerge görüşüldü. Şimdi miktarını kes-
tiremem ama, bu arada çıkan önergeler de oldu. 

Ben şimdi müzakerelerin kesilmesini teklif 
edeceğim. Ona göre verilmiş sözler de vardır. 
Gece çalışılmamasını anlıyorum fakat müzake
reler şimdi kesilsin efendim. 

BAŞKAN — Efendim şimdi komisyonun bir 
teklifi var. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Vazgeçtik efendim 
teklifimizden. Çünkü umumi tasvip görmedi. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, ama ikinci 
bir teklifiniz daha var. Saat 20;00 ye kadar ça
lışma teklifiniz, umumi tasvip görmedi. Fakat 
gece çalışmıyalım, biz önergeleri tetkik edelim, 
yarın sabah toplanalım diye bir teklifiniz daha 
var. Bu teklifinizden de vaz mı geçiyorsunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır efendim, ıs
rar ediyorum. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. 
Komisyon diğer önergeler üzerindeki tetkik

lerine devam edebilmek üzere birlişimin yarma 
bırakılmasını teklif ediyor. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim 2 Temmuz Pazar günü saat 10,00 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Plânı ile Cum'huriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 6 .1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACACK 
İŞLER 




