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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Açılma saati : 10,00 

Bes, Yıllık Kalkınma Plânı üzerindeki gö
rüşmelere devam olundu. 

Saat 15.00 t e toplanılmak üzere oturuma 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

İkinci Oturum 
Açılma saati : 15,00 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerindelkı görüş
melere devanı edildi. 

9 . 11 . 1962 Cuma •günü saat MhOO da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Sırrı Atalay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

BÎRÎNCî OTUEÜM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN —Birleşimi -açıyorum. 

BAŞKAN - - Ydklaımı yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
lere bağlıyoruz. 

Çoğunluğumu var. s'orıısuııe 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi 
Halil Ağar'a izin 'verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/143) 

Genel Kurula 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Ha
lil Ağar 'm hastalığına binaen 6 . 11 . 1962 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle izinli sayıl
ması Baş/kaniı'k Divanının H . 11 , 1962 tarihli 

toplanlısında kararlaşıtırrlmiştir. 
Keyfiyet- yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Suad H'ayri Ürgüplü 
BAŞKAN - Sayın Halil Ağar'm 6 . 1 1 . 

1962 gününden itibaren, 15 gün izinli sayıl
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmıiyeuler... Kabul edilmiştir. 

1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967/ Kalkın
ma Plânının sunulduğuna dair Başkanlık tez
keresi ve Kalkınma Plânı ile Plân Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/382, C. Senatosu 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

3/140) (S. Sayısı : 2) (1) 

(1) 2 S. Sayılı basmayazı ve ilgili ekleri î 
ncif Birleşim tutanağının sonundadır. 
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BAŞKAN — Uzun vadeli Kalkınma Plâ

nının görüşülmesine devam ediyoruz. Muhte
meldir ki, bugün gerekçeli geriverme tak
rirleri üzerinde işlemle)' yapacağız Bunların 
oya konulması icabedecektir. Bu bakımdan 
Karma Komisyona, 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (E) bendi gereğince verilmiş bu
lunan ve Hükümetçe benimsenmiyen gerekçeli 
geriverme önergelerinin Başkanlığımıza veril
mesini rica ediyorum. 

Ayrıca, oya konacak, gerekçeli geriverme 
önergeleri bulunan arkadaşlarımızın, bu öner
geleri üzerinde gerekli muamele yapmak üzere 
Başkanlığa şimdiden vermelerini, kendilerin
den rica ediyorum. 

Söz sırası Sayın Okurer'indir. 
Buyurun efendim. 
ADALET PARTİSİ CIRUPTJ ADINA CAHÎT 

OKITRER (İzmir) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, sayın Hükümet üyeleri, Plân
lama Teşkilâtının sayın mensupları; partimizin 
plân hakkındaki bütün görüşü, Macit Zoreıı ar
kadaşımız tarafından ortaya kondu. 

Şimdi, tou görüşe dayanarak, ben bilhassa 
Millî Eğitim iş gücü kısmı üzerinde düşündük
lerimizi izaha çalışacağım. 

Yalnız, bu meseleye geçmeden evvel, dünkü 
celsede Sayın İhsan Ha mit Tigrel'in üzerinde 
durduğu bir noktada... 

BAŞKAN — O husus dün cevaplandırıldı. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CAHİT 

OKURER (Devamla) — O halde teşekkür edi
yorum. 

Şimdi, eğitim iş gücü üzerindeki görüşümü 
açıklamaya çalışacağım. Bu mevzuda ortaya 
koyacağımız izahla, tahliller her şeyden evvel 
plân üzerindeki sosyal kalkınma görüşüne da
yanmaktadır. 

Bir memleketin kalkınması her şeyden ev
vel muvazeneli bir bütün halinde sosyal kalkın
ması ile mümkündür. Bu itibarla, bilhassa üze
rinde durulan, kalkındırılacak memleketin içti
mai Ibünyesi büyük bir ehemmiyet arz etmekte
dir. Eğer 'bu içtimai (bünye iyi kavranmaz, bu 
içtimai bünyenin karekteristikleri isabetli «ola-
ra)k tesbit edilmezse, bilhassa eğitim üzerinde 
alınacak tedbirler, yapılacak projelerde ve plân
larda, -cemiyet sosyal (bir bütün olması bakımın
dan, karekteristiği itibariyle, 'bunların kifayct-
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siz ve noksan olması -.bakımından, beklenen neti
celerin tamamen aksi meydana gelebilir. 

Türkiye'nin sosyal bünyesi ve karakteristik
leri bugün için sayın ilim adamları tarafından 
incelenmiş, çeşitli tetkiklere taibi tutulmuş ve 
neticeleri tesbit edilmiş değildir. 

Yalnız, Ibuna rağmen, yani incelemeler ya
pılmamış olmasına rağmen, bâzı noktalar üzerin
de durmak ve isabetli olarak bâzı hususiyetleri 
tesbit etmek mümkündür. 

Bunlardan bir tanesi; Türkiye'nin uzun yıl
lardan beri Batı Medeniyeti seviyesine erişmek 
temayülü; bu hususta Türkiye'nin geçirdiği mer
haleleri bir tarih içinde mütalâa edebiliriz. O 
halde dikkat edilecek bir no'kta, her şeyden ev
vel Türkiye'nin eski 'bir medeniyetten yeni bir 
medeniyete intikal etmekte olduğu ve henüz is
tediğimiz seviyeye gelmemiş bulunmasıdır. 

Şimdi, böyle bir medeniyet değiştiren ve es
ki medeniyetten tamamen kopup asıl medeniyet 
seviyesine erişememiş olan cemiyetler üzerinde 
sosyal antropoloji âlimlerin ve diğer ilim adam
larının ortaya koydukları müşterek neticeler 
vardır. Bu itibarla, Türkiye'nin bugünkü bünye
si tesbit edilirken karakteristikleri üzerinde ça
lışırken, bu sosyal antropoloji âlimlerinin yap
tıkları incelemeler, ortaya 'koydukları neticeler, 
ilmî yol ile, aynı şekilde bir medeniyet değişik
liği geçiren memleketlerde yapıldığı gibi, bunu 
Türkiye'ye de tatbik etmek mümkün olabilir. 

Ancak, en isabetli netice, bunu tatbik eder
ken, doğrudan doğruya kendi içtimai bünyesin
de yapılacak incelemeye uygun olan şekille mey
dana gelebilir. Plânda Türkiye'nin sosyal bün
yesine uygun olarak tatbik edilecek projeler. 
böyle bir görüşle, böyle bir ilmî açıdan-bakıl
madığı için, hareket noktaları ve varış noktala
rı. Türkiye'nin sosyal kalkınmasını sağlıyacak 
kifayette görülmemektedir. Nitekim, sosyal bün
ye ile ilgili, plândaki sayfalarda yalnız iktisadi 
unsurlar üzerinde durulmuş ve Türkiye'nin bu
günkü durumu, diğer memleketlerle mukayese 
edilirken, umumiyetle iktisadi unsurlar, ölçüler 
bakımından tetkik konusu yapılmıştır. 

Türkiye, bugün gelişmemiş bir memleket ola
rak, her şeyden evvel kendisini kalkındıracak 
bir insan kadrosuna muhtaçtır. Bu mesele, Tür
kiye'nin, bir medeniyet değiştiren ve henüz is
tediği asıl seviyeye gelmemiş bir memleket ola
rak, bilhassa üzerinde durmak lâzım gelen bir 
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ana dâvadır. Bu işi elbette insan unsurunun dı
şındaki (bir unsur yapacak değildir. Organizas
yonu da, parayı, da, projeyi do, her şeyi bula
cak ol'an, tanzim edecek olan insan unsurudur. 
öyle ise 'Türkiye'nin kalkınmasında, hangi ba
kımdan ele alınırsa alınsın iktisadi meseleleri, 
kültürel meseleleri kifayetsiz bir seviye arz edi
yorsa bunun sebebi onu kifayetli seviyeye nlaştı-
racak insanların nıeveui olmayışıdır. 

Mesele bu görüşle el. alındığı takdirde, o za
man plânın birinci ana probleminin söyle iesbit 
edilmesi gerekirdi; Türkiye'nin gerçek kalkın
ma imkânlarına sahibolması ancak, onu kalkın 
dıraeak sayı ve vasıfta bir (de m an. kadrosuna 
sahibolmakla mümkün olacaktır. Bu itibarla, 
bütün yatırım meseleleri, diğer sektörlerin üze
rindeki tertip ve tanzimler, plânda bununla il
gili asgari insan kadrosunun yetiştirilmesine 
matuf olmalı idi. 

Plânda eğitim ve insan gücü. bakımından 
eğitimin ehemmiyetine işaret ediliyor, araştır
ma meselesine işaret ediliyor. Fakat bu işaretle
rin ifade ettiği yer ve değer, şimdi bizim oria-
ya koyduğumuz görüş bakımından yetersiz ka
lıyor. Esasen bizim üzerinde durmak istediği
miz ve işaret etmek istediğimiz nokta, bu
dur. Bu insan kadrosu cemiyetin her han
gi bir müessesesinin içinde ve cemiyetin bü
tününün içinde yetiştirilemez. Muhakkak ki, 
bu insan kadrosuna sahibolmak için, lüzumlu 
gördüğümüz vasıfları haiz müesseselerde yel it
tirmek ieabeder. Bu müesseseler elbette maarif 
müesseseleri olacaktır : O halde böyle bir insan 
kadrosunu yetiştirmek için maarifi teşkilâtiyle, 
müesseseleriyle, kadrolariylc bu insanları yetiş
tirebilecek vasıf ve seviyeye ulaştırmak şart
tır. öyle ise; bu insan kadrosunu yetiştirmek 
bakımından bunun kendi içinde de birinci plân
da yer alacak (dan gene bu insan kadrosunu .ye
tiştirecek ehliyette ve seviyede insanların yetiş
tirilmesidir ki, bu bakımdan işte maarifin plân
da en başta ve daha büyük bir ehemmiyetle yvr 
alması ieabeder. 

İntikal devrinde, medeniyetin birinden diğe
rine geçerken, cemiyetlerde» üzerinde durula
cak, ehemmiyet ve hassasiyetle dikkat edilecek 
nokta; bir taraftan eski medeniyet ve bu me
deniyet nizamı ile alâkayı koparırken, öbür ta-
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raftan yeni medeniyet ile irtibat kuramamak 
tehlikesidir. Uğer, bir taraftan eski medeniye
tin kıymetleri ile irtibat kopar, diğer taraftan 
yeni, erişilmek istenen medeniyetin nizam sevi
yesi ile tanı bir irtibat kurulamazsa o zaman bu 
cemiyet kıymetleri, cemiyet nizamı bir nevi boş
lukta kalmış olur. Dışardan bakıldığı vakit de 
bu cemiyetin nizamının sağlam temellere dayan
madığı fark edilemez. Fakat büyük hallerde, 
fevkalâde hallerde nizamın sağlam temellere, 
hakiki kıymetlere dayanmadığı meydana gelen 
buhranlarla kolaylıkla ortaya çıkar. İşte bu 
bakımdan maarif müesseselerinin programa 
bağlanması, ehemmiyetle maarif meselesi üze
rinde dururken bilhassa üzerinde durulacak en 
önemli noktalardan birisi de budur. Eğer ye
tişen nesiller ne eski medeniyetin, ne de 3reni 
medeniyetin hakiki kıymetlerine sahibolamaz-
sa bu nesiller hiçbir nizama bağlı olmıyan, hiç
bir medeniyetin kıymetlerine sahibolmıyan ne
siller olacak, ve bunun neticesi olarak da cemi
yette meydana gelen ruhi muvazenesizlikler ce
miyetin karakteri olarak vücut bulurlar. O hal
de ister ilkokul, ister lise, ister üniversite ol
sun, bütün bu tahsil müesseselerinin ihyasına, 
çoğaltılmasına doğru gidilmesinde her şeyden 
evvel dikkat edeceğimiz nokta her kademe tah
sil müesseselerinin aslî fonksiyonunu yapabile
cek imkânlara kavuşturulmasıdır. Eğer, tahsil 
müesseseleri kendilerinden beklenen bu yeni 
medeniyetin gerektirdiği hakiki kıymetleri or
taya, çıkaramazsa, yeni bir medeniyet müesse
sesi olarak hakiki kıymetleri veremezse ve o 
çapta insan yetiştiremezse o zaman bu müesse
seler insanların hayatında, meselâ, bir lise me
zunu, lise mezununun gerektirdiği kıymete sa-
hibolmadan hayata atılır, bir üniversite mezu
nu, bir üniversitelinin sahibolması gereken se
viyeye ulaşmadan hayata atılır ve böylece ha
yatla hakiki olmıyan kıymetler hakiki olan 
kıymetlerin yerini alır. işte o zaman bu cemi
ye ite kıymetleri hakiki olmıyan kimselerin ha
kiki kıymetlerin yerini alm asiyle cemiyet için
de sosyal bünye bakımından büyük bir çöküntü 
başlar. Bu insanlar ancak dıştan bakıldığı za
man değerli oluyorlar ki, bunlar sosyal bün
yeyi lekeliyecek hususlardır. Onun için köyde 
açılan bir ilkokul kendisinden beklenen fonksi
yonu ilkokul olarak meydana getirmiyorsa, bu
nun hiçbir kıvmeti yoktur. Bu okulun açılması 
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köyün kalkınması bakımından dilediğimiz kal
kınma imkânlarındaki kuvvet olamıyacaktır. 
Olamadığına göre buraya sarf edilen para millî 
Hazinenin israfı demek, olacaktır. Bugün Tür
kiye'de birinci kademe diyebileceğimiz tahsil 
imkânlarına bütün vatandaşların kavuşmasını 
istemiyecek bir tek insan yoktur. Esas mesele, 
bunu gerçek ve hakiki mânasiyle ve demin an
lattığım o zahirî görünüşte kurtarmış olarak 
tahakkuk ettirmenin yolunu ve esaslarını bul
mak ve kurmaktır. 

Kalkınma Plânında köy okulları mevzuunda, 
bugün 10 senelik bir plâna bağlı ilköğretim, nasıl 
bir netice verecek? (Hakikaten bu hususta etütler 
yapılmış mıdır, bilmiyoruz; çünkü plânda ras-
lamadık bugünün şartları ve imkânları içinde açı
lan bir ikokul, köyün kalkınmasında ne derece bir 
rol oynar? «Buıgünün şartları iemde bir koy oku
lunu bitiren çocuklar 3 veya 5 sene bir zaman 
sonra ilkokulu bitirmiş olmaktan 'dolay: kendile
rinde mahfuz kalması lâzımgelen kıymetlerin han
gisi, ne nisbette muhafaza ve devam ettirebiliyor? 
Bunların etütleri yapılmış mıdır t Bizim dolaştı
ğımız köylerde rasladığımız öyle tipik misaller 
var ki, bu tipik misaller karşısında bu sualleri or
taya koymamız gerekiyor. Daha bu yaz izmir köy
lerini dolaşırken gördüğümüz manzara şu: İlkokul 
birinci sınıfında bulunan çocuklar henüz daha 
rahatlıkla okuyacak halde değiiler. Keza bundan 
evvelki Devlet hizmetim sırasında dolaştığım za
manda köylüler bana, mütemadiyen «Mademki 
çocuklarımızı okutacaksınız, doğru dürüst ölçü
tünüz» dediler. Bu düşüncelerinin tesiri olarak 
gayet tuhaf bir şekilde birçok 300 - 400 hanelik 
köylerde, köylülerin ortaokul istediklerini gör
dük. Tabiî köylü bunun sebebini bilmeden, sanki 
senelerin kifayetsiz ıgeldiğini sanarak ilkokuldan 
sonra ortaokul olursa meselenin halledileceğini 
'zannediyor. Fakat tabiî böyle bir vakıa vardır 
ki, böyle bir suali değerlendirmiş bulunuyoruz. 
Bu itibarla bir ilköğretim dâvasının on yıllık plâna 
bağlanması meseleyi halletmez. Tahsil müesseseleri 
arasında daima bir bağlantı, bir muvazi •nenin bu
lunması şarttır. Bu bağlantı ve muvazeneyi orta
dan kaldırdığımız vakit bizatihi, doğrudan doğ
ruya tahsil müesseseleri arasındaki muvazenesiz
lik başlar. İlköğretim ortaöğretime, lise de üni
versiteye bir intikal tahsil devresi hazırlamakta
dır. Bu itibarla bu ilköğretim kademesinin bir 
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bütün olarak plânda ele alınmaması halinde bu
gün bir ipucu gibi görünen içtimai buhranların 
yarın 'bu memleketin karşısına çok büyük bir teh
like halinde, müşahhas olarak ortaya çıkacağı ih
timalini göz önünde tutmak gerekir. 

İlköğretim müessesesinin sosyal adalet ile alâ
kası vardır. Plânda benimsediğimiz ve hakikaten 
verilmesi gereken değerde yer verildiğini (gördü
ğümüz sosyal adalet prensibinin, cemiyette ta
hakkuku bakımından görüş kifayetsizdir. (Sosyal 
adalet meselesi plâncılarının da kabul ettiği şe
kilde, sadece iktisadi sahada gelirin müsavi ola
rak taksim edilmesi değildir. Kendilerinin de 
ifade ettikleri gibi bütün, vatandaşların fırsat 
eşitliğine «ahibol maları dır. O halde ilköğretimi 
on yılda tamamlamakla, bütün vatandaşlar eği
tim sahasından faydalanmak fırsat ve eşitliğine 
kavuşabilecek midir? Bütün köylerde ilkokullar 
açılsın ve her köyün öğretmeni bulunsun; bu eği
tim .sahasında sosyal adaletin tahakkukunun, fır
sat eşitliğinin tahakkukunun bir ifadesi olamaz. 
Fğer bu okulun içinde yetişen çocuklar hakikaten 
ilkokulun .gerektirdiği seviyede kıymetlere sahib-
olabileeek ve böylece kabiliyetlere göre yeni tah
sil, yeni tahsil kademelerine intikal edecek imkân
lara sahibolursa asıl o zaman sosyal adalet tahak
kuk edebilir. Fakat eşitliği dediğimiz mesele ger
çekleşebilir. Bunun için her şeyden evvel Türki
ye'nin kasabasında, şehrinde ve köyünde birinci 
tahsil kademesinde öğretmenlik yapacak olanla
rın, aynı aslî prensiplerin, aynı esaslara dayanı
larak işlenmesi ve böylece bir ana seviyeye ulaş
tırılması gerekir. Eğer, bunun aksine bu öğret
menler çeşitli prensiplerle yetiştirilir ve arala
rında aslî öğretmen vasfı bakımından farklar olur
sa, o vakit sosyal adalet prensibini köyde okullar
da tahakkuk ettirmeye imkân olamaz. 

Bu suali Karma Komisyonda ortaya attığı
mız vakit de müspet bir cevap aldık ve memnun 
olduk. Aynı prensiplerle ve bir kaynaktan öğret
men yet:ştirileceği Karma Komisyonda ifade 
olundu. Yalnız 356 neı tabloda, birinci sınıf tek
nik elemandan sonra gelen teknisyen bölü
münde öğretmen de yer almaktadır ve yanında 
(ilk) kelimesi yazılmıştır. 356 ncı tabloda tek
li isiyen başlığı altındaki yazının müfadmda, bu 
yazıtım içinde öğretmen kullanılması acaba öğ
retmeni bir teknisiyen olarak kabul etmenin 
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ifadesi midir, yoksa bizini anlamadığımız bir 
izah tarzı mı vardır? Bu itibarla, eğer, öğret
men aynı zamanda bir teknisiyen olarak kabul 
ediliyorsa, o vakit, bize verdikleri cevap tatmin 
edici olamaz, O vakit, her sahadaki okullarda 
aynı esasta öğretmen yetiştirilebileeeği kanaati 
bizde uyananı az. 

Bu ilköğretim dâvasından sonra, üzerimle 
durulması gereken ve plân bakımından en 
ehemmiyetli bulduğum nokta, üniversite mese
lesidir. Bir* defa ortaya koyduğumuz esas gö
rüşle, başta izah ettiğimiz gibi, sosyal bünye 
üzerinde ana görüşe dayanarak, bütün tahsil 
kademelerinin muvazeneli bir programa bağ
lanması şarttır. Tasavvur edelim ki, evimizde 
çocuğumuz hastadır. Aklımıza muhakkak çocuk 
mütehassısı bulmak gelir. Çocuğu kurtarın ak 
için çocuk mütehassısı bulmak şarttır. Tasav
vur ediniz ki. evimizde apandisit sancısı veren 
bir rahatsızlık vardır. Derhal operatörü bul
mak lâzımdır. Bir kadınımız hastadır; bir ka
dın mütehassısı bulmak şarttır. O halde, şu ana 
fikri muhakkak benimsemek lâzımdır. 

Türkiye'de birtakım hastalıklar varsa, bunu 
tedavi etmek, iyileştirmek, sıhhatli hale getir
mek istiyorsak, bu hastalıklar muhakkak mü
tehassıslar elinde iyileşebilir, tedavi edilebilir. 
Bunun için Türkiye'yi bu hastalıklardan kurta
racak olan her şeyden evvel, asıl olan mütehas
sıslardır. Bugün, Türkiye'nin ilkokullardan me
zun olan öğrenci sayısı, ortaokullardan ve lise
lerden mezun olan ("»grencilerin sayısı, böyle bir 
mütehassıs kadronun yetişmesine imkân vere
cek hale gelmiştir. Bunun için en az bir verime 
ulaşmak, iki görüş arasında bir fikir beraberli
ğine ulaşmak için, hic değilse ilkokullara veri
len ehemmiyet kadar üniversitelere de ehem
miyet vermek lâzımdır ve hattâ şarttır, ^ger
il kokul meselesi on yıl içinde halledilmezse ve 
üniversite meselesi, bu memlekette mevcut asıl 
dertleri halledebilecek üniversite meselesi, Tür
kiye'nin ihtiyaçlarına yeter hale getirilemezse 
bu memleket kurtulamaz, yani asıl hedefe ula
şamaz. Plânın eğitim kısmında, üniversiteye ait 
birtakım rakamlar veriliyor. Fakat, Türkiye'
nin ana problemleri arasında bulunan ve Türkiye'
nin içtimai durumunu tcsbit edecek olan üni
versite meselesi üzerinde durulmuyor. Meselâ, 
şöyle bir mukayese yapılmıyor. Bugün, Türki

ye'nin şu nüfusuna ve şu öğrenci sayısına göre 
m; kadar üniversiteye ihtiyacı vardır0? Aynı 
nüfus ve aynı öğrenci sayısına sahibolan me
deni memleketlerde ne kadar üniversite vardır'-
Doğrudan doğruya bu mevzu üzerinde olma
makla beraber, bugüne kadar bu mevzu üzerin
de edindiğimiz kanaat bize şunu veriyor : As
gari iki milyona bir üniversite şarttır. Norma] 
bir seviyeye gelebilmek için bir milyona bir 
üniversite düşmesi lâzımdır, öbür taraftan, üni
versitelerin 20 - 30 olması, demin arz ettiğim 
görüşün ifadesi olarak bir şey ifade etmiyecek-
tir. Eğer öğretim kadrosu, bu üniversitelerin 
içinde okuyan çocuklarımızı Batı medeniyeti 
seviyesine ulaştırmaya yeter değil ise, yine me
sele halledilmiyeccktir. Halbuki plânda araştır
madan bahsedilirken bugün Türkiye'de mevcut 
3 750 yüksek okul öğretim üyelerinin hepsinin 
araştırma elemanı olduğu kabul ve ifade edil
mektedir. Bu, meseleye gereken hayatı ehemmi
yetin verilmediğinin bir delilidir. 

Diğer taraftan, en eski üniversitemiz oları, 
en beğendiğimiz ve hattâ iftihar ettiğimiz bir 
üniversite olan İstanbul Üniversitesinin duru
mu dahi. bugünkü Türkiye'nin hakiki Batı bün 
yesini kazanmasına imkân verecek bir yeter
likte değildir. Sadece aded bakımından yeterli 
değildir, öğrenci sayısı, randımanlı bir öğreti
me imkân bırakmıyacak kadar çoktur. Halbuki, 
üniversitenin kendi fonksiyonunu yapabilmesi 
ve normal bir imkâna kavuşabilmesi için hiç 
olmazsa 10 öğrenciye bir öğretim üyesi düşmesi 
gerekir. Bu meseleyi, gecen sene bir sözlü so 
ruın münasebetiyle arz etmiştim. Şu kadarını 
hatırlatayım ki, Hanvard Üniversitesinin 20 bin 
öğrencisi ve buna mukabil de 6 bin öğretim 
üyesi vardır. Bu 6 bin öğretim üyesi sadece öğ 
retim üyesidir, ilmî araştırma da yapabilir. Fa
kat, bunun dışında ayrıca öğretim görevi olmı-
yan ve sadece araştırma yapan ilim adamları 
da bulunmaktadır. Kennedy Cumhurbaşkanı 
olduktan sonra bu üniversiteden 30 kadar öğ
retim üyesini yanına müşavir almıştır. O zaman 
Amerika'da kıyamet kopmuştur; 30 öğretim 
üyesi üniversiteden alınınca Hanvard Üniversi
tesi kalmaz, diye;. Ben bununla büyük bir şeyi 
ortaya koymuş oluyorum. Asıl söylemek, istedi 
ğime zannediyorum ki işaret etmiş oluyorum. 
M~esele Harvvard Üniversitesi meselesi değildir 
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Mesele, buna kıyasla bizim üniversitelerimizi 
tatmin edici, yapması icabeden fonksiyonları 
yapabilmesi için lâzımgelen imkân ve şartlara 
kavuşturulması meselesidir. 

Düşüncemize göre plânda her şeyden evvel 
böyle bir tahsil kademesi arasında ve bütünlü
ğüyle Türkiye üniversitelerinin ihtiyacı sadece 
öğrenci rakamlarının ne kadar olacağı şeklinde 
bırakılmıyarak muayyen bir programa bağlan
ması idi. Hiç olmazsa mevcut üniversitelere. 
gelecek üniversitelerin kadrolarının hazırlana
bilmesi için, onlara her türlü İmkânları vermeli
yiz. Ayrıca, bir Devlet idaresinde olduğu gibi, 
titizlikle ve hattâ hasislikle hareket edebilecek 
bir öğretim kadrosu hazırlamadan hiçbir üni
versitenin açılmıyaeağını da ortaya koymak la
zımdır. 

Bu mevzuu, araştırma meselesine bağlıyarak 
devam ettiriyorum. Bugün ilim adamları üze
rinde durmamızın sebebi, hastalığı ortadan kal
dıracak olanların mütehassıs elemanlardan mü
teşekkil bulunması ve diğer taraftan da, Tür
kiye'nin millî gelirini asıl artıracak olan imkân 
ve kaynağın, ilmî araştırmalara yapılacak yatı
rımlar olduğunu ifade ve işaret etmektir. Bizim 
ulaşmak istediğimiz seviyeye ulaşmış bulunan 
batı memleketleri bunu çoktan idrak ettikleri 
için, maarif bütçesi dışında, 'bütçelerinin muay
yen 'bir kısmını doğrudan doğruya ilmî araştır
maya yatırmaktadırlar. Bunun nisbeti de asga
ri 10 ile 30 arasında değişmektedir. Biz istiyo
ruz ki, verimi en fazla olan ilmî araştırma mev
zuu memleketimizde de bu değer almış olsun ve 
bizim plânlamamızda da Türkiye'nin bütçesinde 
hiç. olmazsa yüzde 3 gibi bir rakamla sabit ola-
raik yerleşsin. Bu itibarla daha. sonraki yıllarda 
da ilmî araştırmaya verilecek olan ilmî yatırımın 
.sarsılmaz bir temeli olmuş olsun. 

llalibuki, beş sene içerisinde, bu ilmi araştır
ına nıevzuımun f> yıllık yatırımı 1 milyar 142 
milyon kadar tutuyor. Bu mesele .yüzde 3 - 4 
bir sabit nisbetle mukayese edilince tatmin edici 
olmaktan uzak kaldığı gibi garanti bin- hali de 
ortaya koymuyor. 

Türkiye'nin, nüfusuna ve ihtiyaçlarına göre 
her ne kadar birinci sınıf âlim, ne kadar ıbirinci 
sınık teknik mütehassıssa ihtiyacı vardır. Hu 
meselenin halledilmesi lâzımdır. Plânda bu me

sele de halledilmemiştir. Binaenaleyh, asgari ve 
tatmin edici bir seviyeye erişmiş olan Batı mem
leketlerindeki durumla mukayese edilmiş olarak 
bu mesele halledilmediği için, Türkiye'yi1 asıl 
'kalkındıracak olan insan kadrosu, muayyen bir 
zaman içinde yetiştirilmek üzere teshil (Mİilmiş 
değildir. Bu husus çok müphem gösterilmiştir. 
Halbuki ben bilmeliydim ki, beş sene sonra bu 
insan kadrosunun beşte ikisine, on sene sonra da 
üçte ikisine sahip olacağız. Benim yaptığım bir 
•hesaba göre bu insan kadrosunu kazanmak için 
öğrencilerimizi, bugünkü üniversitelerimizde de
ğil, muhakkak surette Batı dünyası üniversitele
rine göndermek suretiyle yetiştirmek şarttır. 
Bunları, oralara göndermekten asıl maksat tek
nik malûmat almaları değil, asıl mesele, bu mem
leketi değiştirecek olan zihniyet meselesidir: 
Batının ilim zihniyetidir. Bu itibarla, çocukla
rımızın her şeyden evvel bu kıymetleri alarak 
yetiştirilmesi şarttır. Bir taraftan bu zihniyet 
tekniği içinde bulunan insan, öbür taraftan bu 
zihniyete erişemezse memlekette !bir buhran mey
dana gelir. O zaman, bu memleketi kurtarıcı in
san kadrosunu teşkil etmekten uzak kalınacak 
ve böylece birtakım yeni dertlerin kaynağı ola
caktır. Bu içtimai insan kadrosunu yetiştirmek 
için, genç. ve bilgili kimseleri muayyen bir seç
me mekanizmasına tabi tutarak, kütle halinde, 
ibu.nları Batı ülkeleri üniversitelerim» göndermek 
şarttır. 

Tanzimat!an bugüne kadar Avrupa'ya insan
lar gitmiş ve gelmiştir. Fakat bir tarafta aded 
yetersizliği, diğer taraftan geldikleri vakit iş
lerine göre vasatın hazırlanmamış olması dola-
yısiyle, orada bir kıymet olduklarını ıshat eden
ler dahi, yine bizim yanlış anlayışımıza kapıl
mışlardır. Bu memlekette lâyık zihniyeti hâkim 
hale getirmek istiyoruz. Bu memlekette ihtisas 
görüşünü hâkim hale getirmek istiyoruz. Fakat 
'buna karşı ve buna mâni olan bir kuvvet vardır. 
Bu kuvvetleri yenecek bir kuvveti meydana ge
tirmezse k hiçbir zaman zafere ulaşanlayız. Bu 
yüz bin kişi ile cephede savaşan bir kuvvete kar
şı J0 ibin kişilik bir kuvvet göndermeye benzer. 
Gönderdiğimiz her 10 000 kişilik kuvvet, bu bü
yük kütle karşısında heder olmaya mahkûmdur. 
O halde Ibu zihniyetle yuğrulmuş, azimli, kül
türlü, kütle halinde 'bir nesil meydana getirin e-
liviz. Bu itibarla her şevden evvel dimağı bozul-
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mamış, henüz yanlış bir formasyona sapmamış 
gençlerden hareket etmek suretiyle, üniversite 
içinden ve yeni mezun olmuş üniversite gençle
rinden seçmek suretiyle, senelik muayyen - mem
leketimizin muhtaç olduğu - insan kadrosunu 
tesbit ettikten sonra, bunu hangi imkânlarla ve 
hangi zamanda sağlıyaJbileceğimizi de bir rakam
la tâyin edip bu rakamı doğrudan doğruya te
min etmek lâzımdır. Ben şöyle düşünüyorum; 
bu gençlerin bir kısmını iyi bir seçme ile ayırıp 
Avrupa'ya göndersek, iyi bir kontrol mekaniz
ması ile tahsillerine devam eden bu insanların 
asgari yarısı doktorasını vererek memlekete dö
necek ve üniversite camiasında vazife kabul ede
rek bizi tatmin edici vasıflarla eleman yetiştire
ceklerdir. Bu gençlerden 'bir kısmı da araştır
ma enstitülerinde vazife alacak, ilim adamı gibi 
çalışacaklardır. Bu gençlerin yetişmesine sarf 
edeceğimiz paralara karşılık bunlar bize milyar
lar kazandıracaktır. Ben bir öğrenciye 1 500 
lira aylık tahsis edildiğini düşündüm. 

Eğer senede 21 bin gencimizi Avrupa'ya gön
derirsek, bu şekilde birinci sene için, bütçeden 36 
milyon lira ayırmamız lâzımgelccektir. İkinci se
ne için bu miktar 72 milyon lira olacak ve böyle 
devam edecektir. 5 nci sonenin sonunda 540 mil
yon lira edecektir. 21 bin öğrenci gönderecek olur
sak 36 milyon lira, Jbunun yarısını, yani bin öğ
renci gönderecek olursak, 18 milyon lira sarf ede
ceğiz. Beş bin öğrenci için 90 milyon, 2 500 öğren
ci için de 45 milyon lira sarf edeceğiz. 

Ben bunlardan şunu düşünüyorum : Bu ra
kamlar şu neticeyi ortaya koyuyor. Bundan da 
netice olarak şunu hatırlamamız lâzımdır ki, bu
gün için ilmî araştırmalar yapan elemanlara çok 
sayıda ihtiyacımız vardır. O halde her bakanlığın 
kendi bütçesi içinde böyle bir neticeyi sağlıyacak 
ayarlama yaptığı takdirde, bu büyük neticeyi sağ
lamak yoluna gidilebilecektir. 

Fakat benim, her şeyden evvel tatmin olama
dığım nokta; bunun mümkün olup olmıyacağının 
plânda yer alıp almamış olması hususudur. 

Tanınmış Amerikan Antropolojisti Margeret 
Mili şunu söylüyor : , 

«Eğer okullar, asıl yeni medeniyet zihniyetleri
ni vermezse, bilhassa umumi tahsil kademesinden 
sonra okuyup çıkan çocuk yine Avrupa cemiyet
leri için söylüyor - böyle bir cemiyet de şöyle böy
le okur - yazar ve neticede iptidai bir cemiyet 
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i olur, diyor. Bu itibarla plânm bu ana faktörü ola

rak Türkiye'nin kalkınmasında kaimi ettiğimiz 
insan kadrosunu yetiştirme hususunda, eğitime ve
ri len ehemmiyeti katiyen kifayetli bulmuyoruz. 
Bu bakımdan, üzerinde durulacak noktalar var
dır. Fakat kalkınma mevzua itibariyle bu kadar
la iktifa etmek uygun olacaktır. 

Sözlerimi bitirirken ilâve etmek isterim ki, in
sanı Türkiye'de kalkınma iş gücü olarak düşün
mek lâzımdır. Evvelâ insanı kendisi için düşün
mek lâzımdır. Bu itibarla, kalkınma plânında, in
san denilen varlığın, teker teker yer yüzünde ya
şamaya hakkı olduğu ve plânda bu görüşün daha 
doğrusu bunu anlatmak ist iyen igörüşün, sosyal 
kalkınma ile temin edileceğinin daha sarahatle 
belirtilmesi 'gerekir. 

Tenkitlerimizi ve (görüşlerimizi burada bitir
miş bulunuyorum; hepinize teşekkürler ederim. 
CSağ taraftan alkışlar) 

BAŞKAN — iSayın Feyzioğlu, biraz evvel bir 
konuşma isteğiniz vardı; şimdi konuşmak istiyor 
musunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Bil âhara konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Akyürek. 
PLÂN KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İİÜBREM MÜFTÜOÎL (..Elâzığ Milletvekili) — 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz, d om in tevcih 
buyurulan suallerle alâkalı olaraktan, bâzı cevap
lar arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, Komisyonun 
bir mütalâası var, müsaade ederseniz konuşmanı
za bundan sonra başlarsınız. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Peki, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ıKomisyon, buyursunlar. 
PLÂN İKARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

HÜRREİM MÜFTÜGlL (Elâzığ) — Efendim 
Karma Komisyonda kabul edilip de Hükümetçe 
benimsenmemiş olan tadil teklifleri mevcut değil
dir. Gerekçeli geriverme önergelerinden, komis
yonda oylanıp, Hükümetçe benimsenmemiş olan 
kısmı da yoktur. ıMahaza bütün önergeler Senato 
Başkanlığına takdim edilen dosyada mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — [Muhte

rem senatörler, plânla yürümek, plânla çalışmak 
ve plânla hattı hareketi temin etmek, ciddî in-
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sanların en büyük idealidir. Böyle ciddî bir mev
zu ele alınırken, gölün üzerine dökülen birkaç 
varil mazotun teşkil ettiği şiht ıgibi olmaması ik
tiza eder. Müzakeresini yapmak üzere önümüze 
getirilen kitaba plân demekten ziyade 'bir imalât 
programının, avanproje ve eskizlerinin pegulesi-
ni gösteren broşür demek daha doğru olur, ka
naatindeyim. Plân, ne vaktimiz yoktur diye ace
leye ve ne de detaylı hesaplarına ıgirmeden icraa
ta tevdi edilmemelidir. Bunların her iki şeklinin 
acı misalleri gözümüzün önündedir. 

5 sene evvel (Küçükyalı'da alelacele inşaa edi
len bir sinemanın çökmesi neticede, birçok ailenin 
ıstırabına sebdbolmuştur. Ankara'daki Spor ve 
Sergi Sarayının inşasında statik hesaplarının 
yanlış olduğu, hâdise vukubulduktan sonra mey
dana çıkmıştır. Memleketin şiddetle plânlaşma-
ya ihtiyacı olduğunu takdir ediyorum. Fakat 
plânla çalışıyoruz demek için de ne alelacele ha
zırlanan plâna ve ne de d etaysız ve katî hesapsız 
bir plânın tahakkuk ettirileceğine ihtimal vermi
yorum. Plânlama Teşkilâtının, yalnız resmî ve 
hususi sektörlerden toplanan tasarı, istatistik ve 
mütalâaları bir araya toplamak ve onları regiile 
etmek için mesai sarf ettikleri anlaşılmaktadır. 
Plânlama Teşkilâtında çalışan zevatın feragatle 
çalıştıklarını ve her birinin, kendi başlarına birer 
kıymet olduklarına hiç şüphem yoktur. Fakat, pe-
ıgulâsyondan ziyade bilhassa sanayi mevzuunda 
detaylara eğilmiş olsalardı, aşağıda arz edeceğim 
hususlar ıgibi ıbircok yatırımların lüzumlu, birçok
larının da fuzuli olduğunu tesbit edeceklerdi. 

Petrol sanayii : Bu mevzuda aramızda bulu
nan ve petrol mevzuunun otoritesi olan Nevzat 
Sengel meslekdaşımızm huzurunda detaylı ko
nuşmaktan tereddüp ederim. Ancak, pehinizi alâ
kadar eden ve bilhassa benzinle çalışan arabası 
olan vatandaşları alâkadar eden yalnız benzin 
mevzuuna temas etmekle iktifa edeceğim. 

Memleketimizdeki benzin maalesef diğer mem
leketlerde olduğu gibi değildir. Her nekadar di
ğer memleketlere nazaran daha ucuz gözüküyor
sa da, hariçte satılan benzinler yüzde 90 - 91 ok-
tanlı olduğu halde, bizde bugün işletilmekte olan 
benzinler ancak 68 - 70 oktanlıdır. [Bu cins ben
zinler, birçok zararları tevlidetmektedir. Bu za
rarlar, motörlerin kurum tutmasına ve motörle-
rin bir an evvel eskimesine ve kısa zamanda rek-
tifiye edilmesine sebep teşkil etmektedir. ITalbıı-
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I ki, benzin bugün memleketimizde rafine edil

mesine başlandığı günden itibaren de '68 - 70 ci-
I varında olan oktan miktarı 83 e kadar çıkarılmış

tır. Fakat bu yine de, yani 60 - >61 - 62 model ara
balar için tatmin edici görülmemektedir. Bu iti
barla, bu benzinin asgari 91 oktanh olması için 
alâkadarlar, Ticaret Bakanlığına müracaat etmiş
ler. Ticaret Bakanlığı, bu işi iSanayi Bakanlığı
na havale etmiş. Sanayi Bakanlığı da bu cins ara-

I balardan memleketimizde ne kadar var diye bir 
I etüt yaptırmış. Bunların sonu hep mış, mış, mış 

diye (gidiyor. Ve nihayet memleketimizde halâ 83 
oktanlık benzin kullanılmakta devam edegelmek-
tedir. 

Plânlama Teşkilâtında rafineri mevzuunu ele 
I aldıkları zaman, memleketimizde benzin hiç 
I olmazsa iki kategori olaraktan ele alınması ve 
I tanzim edilmesi gerekmektedir. Ve yine hiç ol

mazsa eski araçlar için 83 oktanh benzin kulla
nılması, yeni arabalar içinse, yani arzu edenler 
için de, bir miktar daha fazla para vermek sure
tiyle '91 oktanlı benzin satılmasının bir prensip 
olarak ihdasını plânlamaya dâhil etselerdi, bu ya
zışmalar hiç t e husule gelmiyecekti. 

I Bu itibarla ben petrol mevzuunda ve benzini 
alâkadar eden mevzuda memleketimizde, Ame
rika'da olduğu 'gibi hiç. olmazsa iki cins benzinin 

I satılması için tertibat alınmasını ve bunun yeni 
I arabalar için hayati mahiyette olduğunu tebarüz 

ettirmeyi vazife telâkki ederim. 
Memleketimize gelen birçok turistler bütün 

Türkiye'yi arabaları ile gezmek istedikleri hal-
I de maalesef yüksek oktanlı benzin bulamadık

ları için bu gezmeden vazgeçmektedirler. Her
halde bunun ne kadar büyük bir husus olduğu
nu hepimiz takdir ederiz. 

I Madencilik sanayii : Madencilik sanayii 
I mevzuunda, memleketimiz volkanik bir araziye 

sahibolduğu için, bu mevzuda uzun uzun konuş
mak icabeder. Fakat, plânda yer almıyaıı ve 
memleket için çok mühim bir stratejik malze
me olan alüminyum sanayii yalnız bir eümle ile 

I geçiştirilmiştir. «Yapılacak etütler neticesinde 
eğer uygun görülürse, alüminyum sanayiiniu 
kurulmasına başlanacaktır.» denilmektedir. 

Arkadaşlarım, alüminyum sanayii için lâzım 
I olan iptidai madde : Boksittir. Alüminyum sa

nayiinde kullanılacak boksit tenörü asgari 55 
olduğu zaman rantabldir. 
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Bizde boksit rezervleri tesbit edilmiş ve li- | 

teratürlere geçmiştir. Antalya'dan Toros'ları ta-
kibeden, Zonguldak'tan Çankırı istikametine 
giden milyonlarca ton boksit rezervleri mev
cuttur. Maalesef Devlet kuvveti olmadığı için 
şahsi sektörler tarafından işletilmesine imkân I 
görülememiştir. I 

Bizdeki boksitlerin, bâzı mütalâalara göre; 
fazla demirli olduğu ileri sürülmektedir. Bu 
sözleri söyliyene ben, bir kimya mühendisi ola
rak şu şekilde cevap veriyorum : 

Ben buradaki boksitlerden yüksek hararete 
dayanıklı tuğlalar yapmıyacağım. Elektrolize 
etmek suretiyle alüminyum yapacağım. Onun I 
için, boksitte aranan, alüminyum trioksittir. 
Bu da % 55 i geçtiği zaman alüminyum sana
yii için verimlidir. Bizdeki boksitler asgari 
% 60, âzami 82 ye kadar çıkmaktadır. Bundan 
üç sene evvel bir Amerikan firması Antalya 
civarında 70 milyon dolarlık bir alüminyum I 
fabrikası kurmak istemişti. Fakat kâfi miktar- I 
da enerji imkânları mevcut değildi. Antr pa
rantez şunu söyliyeyim ki, alüminyum, elek
trolize sistemiyle istihsal edildiği için enerjiye I 
çok ihtiyaç vardır. Bu firma bu enerjiyi bula- I 
madiği için bu konudaki müzakereler devam { 
ederken komşumuz Yunanistan, bu fabrikayı 
bizden kapmıştır. 

Şimdi, biz bu hal içinde iken ve alüminyum 
tesislerinin işliyebilmesi için Keban Barajının 
da bir an evvel programda yer almasını ileri I 
sürerken alüminyum sanayii tamamen bir ta
rafa bırakılmış oluyor. Bizim memleketimiz için I 
bunu çok büyük bir eksiklik telâkki etmekte
yim. I 

Bununla beraber alüminyum sanayiinin ku
rulmasına başlanmadan evvel bugün yüzde 55 
ten aşağı olmamak üzere alüminyum trioksitli, I 
boksit için İsviçre senede bir milyon ton talip
tir. Bu sanayide bu madde maliyet üzerinden I 
verilse dahi bunun rezervesini tesbit etmek du- I 
rumu, imkânı sağlanmış hale gelir. I 

Kâğıt sanayii; bu sanayiin tevsii için beş I 
senelik programda 270 milyon dış yatırım, 800 
milyon tamamı olmak üzere» bir yatırım tasarısı I 
düşünülmüş, kâğıt sanayiinde mühim olan bir I 
noktaya temas etmek mecburiyetindeyim. I 

Halen elimizdeki kâğıt fabrikalarında, bas- I 
ki kâğıdı, tabı kâğıdı, gazete kâğıdı, şirenş kâ- | 
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gıdı, ambalaj kâğıdı, sargılık kâğıdı ve çeşitli 
kartonlar imal edilmektedir. Ve benim anladı
ğım mânada, bu kitaptaki tevsi de bunların de
vamından başka bir şey değildir. Ben temenni 
ederim ki, bunu yanlış anlamış olayım. Bu mev
zuda inşallah arkadaşlarım beni tenvir eder
ler. Halbuki memlekette çimento sanayii de 
günden güne; inkişaf etmekte ve bu beş yıllık 
programın sonunda, kuru sisteme gidildiği za
man, senede bu iş için 1)0 milyon kâğıt torbaya 
ihtiyaç olacaktır. Bu torbalar graft kâğıdından 
yapılır. Şu halde graft kâğıdına ihtiyaç var
dır. Bu graft kâğıdı ve graft selülozu için ma
alesef !her hangi, bir işarete raslamadıım. Hatta 
bunu şundan da teyidetmek mecburiyetinde
yim : Grtaft selülozu yapılması için, nitrik 
asidine ihtiyaç vardır. Kimya sanayii bütün ya
pacağı tesislerde bu nitrik asidini kullanır; fa
kat kayıtlarda bu nazara alınmamıştır. Hal 
böyle iken, bir torba takriben 250 gram oldu
ğuna göre, senede 22 500 ton graft kâğıdına 
yalnız çimento sanayii ve fabrikaları için lüzum 
vardır. Bundan başka azot sanayii ve diğer 
ambalaj tornası, vazifesini görecek şeyleri-yapan 
tesislerimizin ihtiyaçları da nazara alınırsa asga
ri senede 35 000 ton graft kâğıdına ihtiyaç 
vardır ve lüzumludur. Graft kâğıdı ithal edil
mektedir. Bâzı cins kâğıtlar da ithal edilmek
tedir fakat graft kâğıdı, diğer kâğıtlardan, 
tonunda 200 - ?>0Ö lira daha pahalıdır. Ben bir 
teknisyen olarak şayet bu 800 milyon liralık tev 
siye graft kâğıdı ve selüloz ithal edilmemişse it
halini bir takrirle rica edeceğim. 

Bunun yanında kâğıt sanayiinin daha ekono
mik ve daha ucuz istihsalde 'bulunabilmesi içki 
orman mevzuu ele alınmıştır ve iptidai maddesi 
olan odun mevzuu ile iştigal edilmiştir. Bu mev
zu gayet normal olmakla lıerasber, iptidai mad
desinin lıemeıı % 80 ini teşkil eden madde odun 
olduğuna göre ormancılarla, orman dairesiyle ve 
ormanlarla meşgul olup bunun daha rantabl bir 
şekle gelmesi, muhakkak ki, netice alındığı za
man fiyatlar üzerinde rol oynıyacaktır. Fakat 
teferruata gidildiği zaman, maalesef işletme 
malzemesi ve tâli maddelerin kıymetlendirilmesi 
mevzuunun ele alınmadığını görüyoruz. Bugün 
dünyanın her -memleketinde falbrikaların tâli 
maddeleri !bn fabrikaların masraflarını çıkarır. 
Ve hattâ bu tâli maddelerin kıymetleri fahri-
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katarın kıymetlerinden fazladır. Misal olarak 
birtakım vakıaları arz etmeye çalışacağını. Se
lüloz yapmak için prit yakılır, memleketimiz 
pritleri içinde bir miktar bakır vardır, prit yan
dığı zaman fabrikanın başına !belâ olur ve bunun 
için dökülecek yer aranır. Rantabl çalışan mem
leketlerde prit içinde 'bir miktar bakır vardır 
ki, memleketimizin her yerinde bakını raslamr, 
bunlar için büyük ve açık yerlerde silolar yapı
lır; bu siloların üzerleri açık, altları da ızgaFalı
dır. Çıkan cüruflar oraya dökülür. Yağmur için
de bulunan bakır sülfat olarak mayi halde, açı
ğa kar ve kristalize olduğu zaman hiçbir büyük 
masrafa duçar kalmadan g-öztaşı olarak elde edil
miş (olur. Fabrika kurulduğundan beri prit yakı
lır, cürufları rasgele dökülür. Yre bâzı yerlerde 
ve meselâ İzmit'e gitmiş ve burayı görmüş ar
kadaşlar bilirler, yağmur yağıp da suların sızdı
ğı yerlerde mavi kristaller görülür, işte İm da 
ziyan olan göz taşıdır. Bunun da kıymetlendiril
mesi için her hangi bir düşünce akla gelmemiş
tir. Bundan başka, selülozun istihsalinde husu
le gelen sülfat ablovge de denize dökülmekte ve 
maalesef İzmit Körfezi, kâğıt Fabrikası kurul
madan evvel en mükemmel balık yeri olduğu 
halde, bu sülfat ablovge yüzünden bu körfezde 
balık kalmamıştır; bunu bertaraf edelim, benim 
branşımı alâkadar etmiyor. Bu husus daha zi
yade hayvancılık ve balıkçılıkla iştigal etmiş 
olan arkadaşları alâkadar eder ve onlar bunu 
izah ederler. Fakat bu denize dökülen madde bi
zim döviz vererek ithal ettiğimiz ve reflektör mal
zemesi, yapıştırıcı malzeme olarak kullanılan ve 
izolasyon malzemesinin yapıştırılmasında kulla
nılan bir maddedir. Onun için 'bunu istihsal 
etmek 'kıymetlendirmek lâzımdır. Bunun için de 
büyük bir masrafa ihtiyaç yoktur. Yalnız bu 
malzemeyi konsantre etmek suretiyle kıymetlen
dirmek: mümkündür. O kâğıt fabrikasından maada 
daha'buna benzer birçok mevzulara temas etmek 
mümkündür. Bir tanesini daha arz etmekle ik
tifa edeceğim. 

»Selüloz yapılırken odun parçalanır ve par
çalanan odunların gayet ufak olan kısımları iş
letmeye alınmaz ve bunlar doğrudan doğruya 
işçilere ve müstaıhdemlere yakmak için verilir. 
İsviçre'de gezdiğim bir fabrikada bunun tama
men aksini gördüm. Selüloz fabrikası, çıkardı
ğı bu tozlan kıymetlendirmesini gayet iyi bili-
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] yor. Bunları birçok malzemenin yapımında kul-
j lanıyor. Fakat biz, keten tohumu elde edilen 
İ Kandıra'dan keten tohumunu almak ve bunun 
I yağı ile o tabısı karıştırmak suretiyle lineleyum 
! muşambasını yapabiliriz; ama yapamıyoruz. Bu

nun için de bir tesise ihtiyaç vardır. İzmit Kâ
ğıt Fabrikasında bir kısım daha vardır ki, bu
nun vazifesi saman zamanında samandan mukav
va yapmaktır. Bu, senede ancak üç ay devam 
eder. 

Rolk'n Kİ ebe makinasında hemen hemen ufak 
bir tadilât yapmak suretiyle ve bâzı tesisler ilâ
ve etmek suretiyle bahsettiğim rolove işini yap
mak mümkündür ki, İm mevzulara maalesef 
plânda temas edilmemiştir. 

Yalnız şu kadarını arz edeyim, sekiz sene ev
vel bu fabrikada lineleyum yapılması mümkün
dür, maalesef bu malzeme ziyan olmaktadır. Ke
ten tohumu, bezir yağı için bir membadır. Bun
dan istifade edilsin di.ye Sanayi Bakanlığına ve 
Başbakanlığa bunun için yazılar yazılmıştı, ra
porlar verilmişti. Pler halde gözden kaçmış ola
cak. 

Kimya sanayii : 
Bn beş senelik programda mühim mevzular 

ele alınmış olmakla beraber, biraz evvel arz et
tiğim nitrik asit ele alınmamıştır. Bunun ya
nında mmleketimizin Kütahya vilâyeti civarında 
mebzul miktarda Aliminyum Sülfat, yani şap 'de
diğimiz işletmelerde kullanılan, suyu berraklaş-
tırmak için kullanılan şap, senede 7 - 10 bin ton 
civarında ihtiyaç göstermektedir. Çok tetkik 
ettim, baktım, fakat bununla ilgili bir mevzu 
çıkarılıp çıkarılmadığım, kıymetlenip kıymet
lenmediğini görmedim. fnşalkdı bu hususta da 
bizi tenvir ederler. 

Bunların haricinde çok entresan gördüğüm 
ve eksik telâkki ettiğim ve biraz da kimya
ger meslekdaşlarımı affedemiyeceğim bir nok
ta üzerinde durmak ist iyonun, her halde unut
muş okı.eaiklardır. Deri sanayiinde magnez
yum sülfat kullanılır. Bu unadde, bize tonu 
700 liradan ithal edilir. Senede 1 500 ton ci
varında magnezyum sülfat it'hal ederiz. Hal
buki 'bu magnezyum sülfat Edremit civarında 
tüvcnan şeklinde bol miktarda vardır. Niçin 
bu mezun ele almamışlar, alâka dar olma
mışlardır? Ben buna bir mâna veremedim. 
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Bakır sanayii : Meme lekelimize en büyük 

döviz sağlıyan bakır1 'mevzuunda plânda ufa
cık bir tablo ile iktifa edilmiş. Murıgul ve 
Maden'de iki tane bakır- fabrikamız vardır. 
Bunlarii en ufalk teferruatına kadar (gezen bir 
arkadaşınız olarak size hitabedeeeğim. 

Fabrikalarda çalışan mühendis arikadaşla
rımız, sosyal bakımdan tatmin edilmedikleri 
için 'en kısa zamanda kaçmaktadırlar. Mahru
miyet bölgesi telâkki eti ilkleri için, oraya giden 
mühendisler kısa bir zaman orada 'kaldıktan 
stonra Ankara, yallmt İstanbul'a nakletmek çare
lerini aramaktadırlar. Fabrikalar, maalesef 
'birkaç mühendisin ve birikaç teknisyenin elinde 
kalmıştır. Bugünkü kapasiteyle çalışan fabri
kalar eğer lâyikiyle, lâyık olan işletme mühen
disleriyle ve lâyuk olduğu miktarda, mühen
disle takviye edilmezse istenilen randıman el
de edilemez. Bunları orada çalışan işletme şefi 
arkadaşları h°>r hangi bir şekilde tenkid etmek için 
değil, bilâkis onların, takviye edilmesi için konu
şuyorum. Bir tek mühendisin yapacağı iş başka; 
10 mühendisin yapacağı İş başkadır. İşi bir mühen
disin üzerine bıralkırsak, vazifeyi bir mühen
disin üzerine yüklersek olmaz. Nihayet onun 
da muayyen bir çalışma kapasitesi olduğuna 
göre, normal bir süre içinde elbette yorula
caktır. Ve istihsalin daha' yükselmesi için ça
lışma ve araştırmaya imkân bulamıyacaıktır.. 
Bugünkü kapasiteleri ile fabrikaların rant alıl 
şekilde çalışması temin edilirse; kıymetli tek
nik arkadaşlarımız fazla miktarda tatmin 
edilecek olurlarsa, randımanda asgari |% 25 bir 
artış olacağında hiç şüphem yoktur. 

Sonra, bizim bakır cevherlerimiz hem'cn he
men dünyanın en maikbul cevherleridir. Cev
herde % 8 e kadar bakır bulunur. Türkiye 
volkanik bir arazi olduğundan hemen hemen 
her yerinde bakıra tesadüf edilmektedir. 

Biz niçin bakır sanayiini bu kadar basit 
şekilde geçtik? Buna bir mâna vermek mümkün 
değildir. Bugün Kanada'da % 0,75 yani 75 
pro'millik bir bakır cevheri için geçen sene 
100 milyon dolar sarfiyle bakır fabrikası kur
du. Biz % 1 ve hattâ 2 gibi bakır cevlherine 
dahi ıkıyımet vermiyoruz. 

"Diğer taraftan Etibatvkm birçdk müessese
lerinin zararlarını bakır fabrikasını, iki tek-
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nisyen ve bir mühendisle çalıştırıp istihsal et
meye çalıştıkları bakırla kapatmaya çalşıyo-
ruz. Bugün bakırın tonu 7 800 liradır. Tonu 
7 800 lira olan bakırı niçin fazla istihsal et
menin ve bakır sanayiinde büyük inkişaflar 
temin etmenin imkân ve çarelerini düşünemi
yoruz. Bundan başlka hakiri 'biz, bilister tâbir 
edilen yani yüzde 99 bakır halinde istihsal 
ederiz. Ve bu şekilde Avrupa "ya satarız. Balkı
rın içinde bir mükar da altın ve gümüş vardır. 
Sattığımız bakırlar şu şekilde katılır. Sattığı
mız bakır elektrolize edildikten sonra için
deki altın ve gümüşler bize iade edilecek, 
deriz. Şimdi karşımıza çok entresan bir mev
zu çı<kıytor. Bize; elektrolize etmek Suretiyle 
ve 3 sene evvel yapılan standartlara 'göre, kab
lolar, elektrik telleri ancak: elektrolize bakır
dan olacaktır, dendikten sonra Makina Kimya 
End'üjstrisi ıKurumu üç bin ton kapasiteli 
elektrolize havuzları inşa etti. Aynı şefeilde 
İstanbul'da Elektrolize Bakır 'Fabrikası, Rabak 
Fabrikası bir elektrolize havuzu yaptı. Fakat 
elektrolizeye başladığı günden itibaren Makina 
Kimya Endüstrisi yalnız kendi ihtiyacı olan 1 500 
tonu yapmakla iktifa etti. Ve 1 '500 tondan fazla 
yaptığı bakırların da kilosunu 963 kuruşa sattı. 
Fakat bu satış esnasında ne oldu, ne bitti anlaşıl
madı. Makina Kimya Endüstrisi yalnız kendi ih
tiyaçları için çalışmaya başladı ve harice de bakır 
sattı. İki seneden beri bu tesisler yalnız Rabak 
emrinde çalışmakta yani elektrolize yapılmış ba
kır 963 kuruşa Makina Kimyaca satılırken yal
nız Rabak Şirketinin inhisarında bırakıldığı için, 
kilosu 13,5 liradan satılmaya başlandı. Bir hesap
la neticeyi ortaya koyarsak bir sene içinde Rabak 
Şirketi otomatik olarak normal satış fiyatından 
8 milyon lira fazla, bir para almış oluyor. Kıymet
li arkadaşlarımdan bilhassa bu stratejik malze
menin önemle üzerinde durmalarını beklerdim. 

Dahası var arkadaşlar, bakırcıların kullandık
ları bakırlar kullanıldıktan sonra çıkan cüruflar 
simsarlar tarafından satmalınmakta ve bunlar 
dövütülüp Avrupa'ya, alelade bir toprak imiş gibi 
gönderilmektedir. Halbuki bu cürufun içinde % 
35 nispetinde bakır vardır. Bu bakırın içinde de 
arz ettiğim nispette altın ve gümüş vardır. De
mek ki„ arkadaşlarımız bu detaylara inmemekle 
altın ve ıgümüş kaçakçılığı yapanlara müsamaha 
yahut da müsaade etmiş oluyorlar. 
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Rabak Şirketi de ayni şekilde elektrolize ya

par. Efendim, «benim tesislerim altın ve gümüşü 
ayıranak için müsait değildir» der. Ve çamurunu 
Almanya'ya, Fransa'ya, her hangi bir Avrupa 
Devletine gönderir ve orada elektrolize edildikten 
sonra altın ve gümüşü iade edilir. Buna mukabil 
ayni tesis Makina Kimya Endüstrisinde çalıştı
rıldığı ve elektrolize yapıldığı zaman yüzde 99 
bakırı ayırır, içerisindeki altını ayırır, gümüşü 
ayırır ve hepsini ayırır normal bir muamele ya
par. Şimdiki durum ise bu. 

Benim burada bir vatandaş olarak ricam ola
caktır. Bakır stratejik bir malzeme olarak alın
mamıştır. Fakat, Hükümet erkânından hiç olmaz
sa rica ediyorum, bakır cürufunun - bakır çamu
runun - hiçbir suretle ihracına müsaade etmeme
lidir. Bundan başka mademki, memleketin elek
trolize bakıra ihtiyacı vardır, dünyanın bakıra 
ihtiyacı vardır. Elimizde imkânlar vardır, en se
ri şekilde Makina Kimya Endüstrisinin, yapmak
ta olduğu 1 500 tonu 3 000 tona çıkarmayı ve en 
kısa bir zamanda da elektrolize siste/mini asgari 
10 bin tona iblâğ etmesini bir memleket vazifesi 
olarak telâkki ederim. 

Şeker Sanayii : 
ıŞeker Şirketi, çalışmaları ile gayet müspettir. 

Fakat bu sanayiin esas büyük tâli maddesini teş
kil eden melastır. Bu sene ve diğer seneler 70 ilâ 
80 bin ton arasında melas elde edilmiştir. Melası 
aseton yapmak için, asetik asit yapmak için ve 
Tekele ispirto yapmak için verdikten sonra bir 
miktarını da hayvan yemi olarak köylülere •veri
riz. ilk zamanlarda köylülerimiz tarafından me
las müspet karşılanmamakla beraber, zamanla alı
şılmış ve bugün tehaccüm halinde talep artmıştır. 
Talep arttığı için de biz bunu ücretsiz olarak ve
rirken para ile vermeye başladık. Geriye kalan 
kısmını da 14 dolara, 20 dolara kadar harice sat
tık. 

Arkadaşlarım, hariçten melasımızı alanlar, ka
tiyen kimya sanayiinde kullanmak için almıyor
lar. Bunlar melası yalnız hayvan yemine karış
tırmak için alıyorlar. Ziraatçi arkadaşlarım ve 
hayvan yetiştirme mevzuunda otorite olan arka
daşlarım gayet iyi bilirler ve bu dünya literatürle
rine de geçmiştir; yüz kilo melas 14 kilo et ya
par. 

Hal böyle iken ve biz muazzem yem sıkıntısı 
çekerken hayvanları beslemekten âciz iken döviz 
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kazanacağız diye elimizdeki kıymetin dışarıya sa
tılmasına müsaade ediyoruz. Bunun yanında 
plânda küspe ve kepek ihracına müsaade edilme
yip memleket dâhilinde kullanma çareleri arana
caktır, deniliyor. 

Rica ederim arkadaşlarım, biraz millî İlişleri
mizle hareket etsek iyi olur. Melasın bir katresi 
dahi dışarıya çıkmamalıdır. Ve bunun programa 
derhal alınması ve harice satılması için teşebbüse 
geçilmiş olan 20 000 ton ti;olasın ihracının dur
durulup hayvan besliyen vatandaşlarımıza ya be
deli mukabilinde veyahut da bedelsiz dağıtılması 
cihetine gidilmesi lâzımdır. 

Çimento sanayii : 
Halen mevcut fabrikaların kapasitesi 2 

mil'yo 50 bin tondur. Sölke, Niğde, Konya ve 
Bartın çimento fabrikaları da işletmeye alın
dığı zaman bu miktar 3 milyon 100 bin ton 
olacaiktır. Bugün 2 milyion 50 bin ton çimen
tonun, 3 bin tonu beyaz çimento olmak üzere 
mütebakisi portlant çimentosudur. Bu çimento 
haddizatında teknik ilerleme muvacehesinde 
yalnız inşaat işlerinde kullanılmaktadır. Bu
nun yanında Bartın çimentosu işletmeye alın
dığı zaman ilk devrede yüzde 30 nisbetinde cu-
ruflu çimento imâl edeceği derpiş edilmiştir. 
Ben şahsan bunun aleyhindeyim. Yüzde 30 a 
bir mâna veremedim. Dünya muvacehesinde 
eurufî çimentosu artık yerini almıştır. Ve 
25 sene evvel demir çelik fabrikaları cürufu 
dökecek yer bulamaz iken bugün tamamen cü
ruf çimentosu yapmakla yerini almıştır. De
mir çelik fabrikalarının yanıbaşmda birer çi
mento fabrikası kurulmalıdır. Çünkü cüruf 
çimentonun c/r 70 ini teşfkil! etmektedir. % 3'0 
mı da klinger teşkil eder. Hal böyle iken, 
demıir çelik fabrikalarının 2H0 bin ton cürufu1 

yatarken, Ereğli Fabrikalarının 300 000 ton 
cürufu 'hesaplanırken bunların yanıbaşmda bi

rer cüruf çimentosu! fabrikasının kurulmasının 
plânda yer almaması hayretlerimi mucibol-
mııştur. 'Bartın Çimento Fabrikası 500 000 ton 
cüruflu çimento yapabilir. Fakat unutmıyalım 
ki, bizim memleketimizin üç tara-fi denizdir. Ve 
cüruf çimentiosımun kullanıdığı yer de deniz 
ve suyun olduğu yerdir. Çünkü cüruf çimen
tosu içerisinde , ıcamlaşmış olduğu için ve 
taneleri gayet mütecanis bulunduğu için cüruf 
çimentosu prozitesi düşüktür. Cüruf çimento-
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su sil isyum di oksidi çok olduğu için az mik
ta rdak i asitli sulara da mukavimdir . Bu çimen-
tonun kullanıldığı! 'bentlerde, baraj larda, köp
rülerde. l imanlarda, r ıh t ımlardan su .sızmaları 
mevcut değilldir. 'Bugün dünyanın hiçbir mem
leketinde ar t ık , ne liman, ne baraj ne köprü 
por t l an t çimentosu ile yap ı lmamaktad ı r . Bi
naenaleyh, bizim «ıBartın (jinıentkı Fabr ikas ı .şu 
kada r ton yapacak1:» diye, bu mevzuu burada 
bu kada r kısmaya; 'hakkımız yok tur . Madem
ki elimizde cüruf çıkaran bir fabrika vardır , 
hemen onun yanma cüruf çimento fabrikası 
kurmayı bir vazife telâkki etmeliyiz.. Bugün, 
dünyanın 'her memleketinde ar t ık Ibnt, yani 
pik boru kul lanı lmasından vazgeçilmişt ir ve 
asbest çimen tosundan yapılan borular rağbet 
görmektedir . Memleketimizde ( K a r a b ü k ' t e ) <î'5 
bin aded. font boru yapı lmaktadı r . 'Fakat, 
memleket ihtiyacı karşısında, seri olarak ('her 
ne kada r p lânda gölsterilmi'şse de, ben 'bu ra
kama. da pek ihtimal veremiyorum, bunun en 
aşağı üç misli olduğuna inanıyorum.) Bir as-
bes .çimeritio fabrikası ve asbes boru yapacak 
bir fabr ikanın kurulmasını nazarı it ibara al
malarını beklerdim. 'Bunu bir takr i r le arz ede
ceğim. 

Çanakka le 'de bir çimento fabrikası ku
rulması için tesisler getirilmiş. Bu çimento 
fabrikası 85 bin ton kapasitel i olacak idi. Bu
nun. temelleri için de halen 2,5 milyon liraya, 
yakın bir meblâğ sarf edilmiştir. Tesisler ora
da çürümökte devam edege'Imektedir. Bu falı-
rikayı kuru sistemle çalışt ıracak bir şekle irca 
et t iğim zaman, 90 met re boyunda olan döner fı
rının o r tadan kesilmesi suret iyle ve asbest çi
mentosundan boru imal edecek tâli makinaları 
da o r aya yer leş t i rmek mümkündür . Ayrıca ora
da ka l an 45 metre boyundak i döner fırının ikin
ci parças ını da hiç. vak i t kaybetmeden Çanak
kale c ivar ında bulunan dolârnitli magneziti kal-
sine ederek bunu 40 dolardan fob olarak istedi
ğimiz k a d a r harice sa tmak suret iyle döviz sağ-
hyabilir iz. Bunun derhal ele alınması için, ben 
b i r t a k r i r arz edeceğim. 

İ s ta t i s t ik doneler imiz; 
P lân ın hazır lanmasında, yetki l i mercilerden 

a lman donelere göre ha reke t edildiği beyan edil
mektedir . Ben, huzurunuzda , sadece bir mevzu
un mukayesesini yapmakla iktifa edeceğim. 

Türkiye 'de, Kimya Sanayii . Kiraya Mülnm-
disleri Odası İs tanbul Şubesi, İstanbul Sanayi 
Odaları , Modern Sanayi Tesislerimiz, înıar \e 
İskân Bakanlığının Broşürü, hepsi aynı senenin 
mahsulleri ve nihayet plan, ("Benim Buroşür de 
diğim plan'). 

Bu mevzuda bir tek branşı ele aldığım! arz 
etmiştim. Bunun içinde otoritesi olduğumu ka
bul ettiğim Ateş Tuğlası Sanayiini ele almak 
mecburiyetinde kaldım. Fiiyos Ateş Tuğla fab 
r ikalar ımn 7 sene müdür lüğünü yaptım ve fev 
sii ile b u g ü n k ü kapasitesine eriştirdim. Balen 
İstanbul 'da Haznedar Ateş Tuğla Fabrikasının 
Müdür lüğünü yapmaktay ım. Her halde bu hu
susta benden daha sarih izahat verecek bir ar
kadaşınızın da burada bulunacağına ihtimal ve
remiyorum. Kimyagerler Odası Ki tabında ateş 
tuğlası yalnız Filyos'u 26 400 kilo. is tanbul Sn-
ııayi Odası broşürünün 05 uci sayfasında İstan
bul 'da ateş tuğlası 500 ton yapılır- denmiş. Mo
dern Sanayi Tesislerimiz Ki tabında Haznedar 
'\ 000 ton kapasiteli , Aslan Fabrikası 2 500 ton 
ol duğu beli rti 1 m işti r. 

İmar Bakanl ığının broşürünün 7 nci sayfa 
sında İstanbul 'da muhtelif firmalar 5 bin ton 
denmiş. Fi lyos 10 bin ton olarak kabul edilmiş 
Hakika ten fevkalâde bir istatist ik ve güzel çalış 
ma yapmış. Plân dosyasında d a : 

r liyos 
İstanbul 
Rge 
Eskişehir 
Oanseramil 

< Semain 

28 800 
2 000 
I 000 

800 
! 600 

:I4 800 

Arkadaşlarım, maalesef burada bir tek kaleni 
doğrudur. Filyos'un 28 800 ton- kapasitesi. İs
tanbul 'un değil, Fge hiç. uymuyor. Eskişehir 
de yarısmdain az. Bele Oanseramik'te ateş tuğla
sı, evet böyle bir şey düşünülüyordu, fakat ben 
üç. ay evvel kendilerine 72 ton ateş tuğlası tes
lim ettim ihtiyaçları için. Hakikat şu arkadaşla 
Tim : 

28 b in 800 ton Fdlyos, 5 200 ton HaznedaT, 
360 ton Aslan, 1 200 ton Alev. Bunlar İstanbul ' 
da. 
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200 ton Şakir Zümre. Kendi ihtiyaçları için, 

kendi sobaları için ve kendi fırınlan için imal et
mektedirler. 

Eskişehir 2 400 ton, İzmir (Ege diye tâlbir et
mişler) 1 600 ton. 1 600 tonu bir tarafa bıra
kın, daha benim müşavirliğimde, iki ay evvel 
işletmeye yeni açılan fabrikanın kapasitesi 500 
ton. 1 600 ton nereden çıkmış, nasıl bulunmuş. 
anlıyamadmı. Hâl böyle iken, hakikat, 41 900 
tondur. Fakat, bunlar, gözüken rakamlardır. 
Haddizatında, ufak atelyelerde, ufak imalâtha
nelerde ve hattâ bâzı demir - çelik fabrikaların
da kendileri kırık çıkardıkları tuğlaları koru
mak suretiyle yeniden tuğla yaparak kıymetlen
dirmektedirler. Eğer, bunları hesap edecek olur
sak, bugün Türkiye'de 50 bin ton ateş tuğlası 
istihsal ediliyor demek icap eder. 

Ben yalnız kendi branşımla alâkalı mevzuları 
ele alarak size mukayeseler yaptım. Fakat şu 
kitapların içerisinde hangi mevzuu ele alırsanız 
alın, gayet komik rakamlarla, karşılaşacağınıza 
şüphe yoktur. Hele bir tanesinde senede 700 
bin ton çimento istihsal edeceği ifade edilen bir 
fabrikanın 1 senelik kalker ihtiyacının 2 800 
ton olduğu ifade edilmektedir. Diğer malzeme
leri havadan mı tedarik edecekler anlamak güç
tür. Bu itibarla bu istatistiklere dayanarak ve 
inanarak her hangi bir plân ve program yapma
nın hatalı olacağı kanaatindeyim. Yalnız şu 
noktayı arz etmek mecburiyetindeyim, plânın 
tümü hakkında burada konuşulurken arkadaşım 
Kâzım Yurdakul, memleketimizdeki zirai istatis
tiklerin tam olmadığını ve bunun tamamen 
aksi tecelli ettiğini. 1958 yılında çıkan ista
tistiklerin tamamen aksi olduğunu beyan etti
ler ve ispata hazır olduklarını da söylediler. 
Buna cevabolarak Başbakan Yardımcısı Sayın 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımız ziraat mevzuun
daki istatistiklere tamamen inanmanın doğru 
olmıyacağmı söylediler. Aynı mevzuda dün Sa
yın Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican arka
daşımız da konuşurken bir tesadüf olarak zi
raat mevzuu ile ilgili konuşmalarından sonra 
rakamları da konuşturan bir istatistiğin bilan
çosunu yaptılar. Şimdi, bu vaziyet, iki Başve
kil yardımcısının tezada düştüğünü göstermek
tedir. Yalnız, ben su kadarını arz etmek iste
rim : Her iki şıkta da istatistikler ne kadar sa
mimî yapılmış olursa olsun, sıhhatine, inanmak 
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mümkün değildir. Sıhhatli olmıyan bu istatis
tiklere göre hazırlanan plânın da sıhhat dere
cesinin takdirini iki Başvekil Yardımcısı Ek
rem Alican ve Turhan Feyzioğlu arkadaşlarıma 
terk ediyorum. 

Başvekil Yardımcısı Ekrem Alican arkada
şımızın söylediği gibi, biz her mevzuda inkişaf 
yapılmasını bütün kalbimizle, arzu ediyoruz. 
Fakat bir mevzuda, ki bunların tahakkuku için 
lüzumlu paranın temini mevzuunda, kendile
riyle mutabık olmadığımızı ifade ettiler. Evet, 
biz, hepsinde mutabıkız. Hattâ, bunlara sarf 
edilecek paranın miktarından daha fazlasına 
taraftarız. Miktarı ne kadar fazla tahmin edi
lirse edilsin, o kadar fazla sarf edileceğine de 
inanıyoruz : Buna Ekrem Alican arkadaşımın 
ve Maliye Bakam Ferid Melen arkadaşımın 
anladığı mânada değil, bunun başka türlü kay
naklardan temini imkânını buldukları zaman 
taraftarız. Acemi bir maliyecinin hemen orta
ya süreceği mevzu, vergi ihdasıdır. Biz vergi 
ihdası ile para teminini hiçbir zaman tasvibet-
miyoruz ve etmiyeceğiz ve bunda da haklıyız. 
Bu arada finansman mevzuu ile alındığına gö
re, bâzı hususları Sayın Başvekil yardımcıları
na arz etmek istiyorum : 

Can - Seramik Fabrikası 9 milyon liraya 
inşa edildi ve işletmeye açıldı. Devlet, aynı ka
pasitede çalışacak ve aynı fabrikanın yapacağı 
imalâtın biraz da kabasını yapacak olan bir 
müesseseyi, 45 milyon liraya ihale etti. (Sağdan, 
o o o !... Sesleri) 

İstanbul Garanti Bankasının 14 milyon lira
ya inşa ettiği ve üç ay evvel işletmeye açtığı 
Fayans ve Seramik Fabrikasının aynı kapasi
tede olanını Devlet, 90 milyon liraya ihale etti. 

Yine, Devlet müessesesi olan Deri ve Kun
dura Fabrikasının tevsii mevzuu vardı. Bu 
tevsi, aynı kapasitede 10 milyon liraya yapıl
ması mümkün iken ve otoriteler tarafından da 
bunun mümkün olacağı söylenirken, Çekoslo
vak firmasına 43 milyon liraya ihale edilmiş
tir. Bu şartlar muvacehesinde 9 milyarlık bir 
bütçe değil, 19 milyarlık bir bütçe de olsa az 
gelir arkadaşlar. (Alkışlar) 

Plânın tahakkuku için Ekrem Alican arka
daşımız üç şeye lüzum olduğunu söylediler : 
Para, insan ve projesiz bu işin yapılamıyaca-
ğmdan bahsettiler. Ben de teknik ğozü ile yal-
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nız bir tanesine lüzum görüyorum ve diyorum 
ki, birisi insan, bunun yanında da proje. Eğer 
Aliean arkadaşını hakikaten memleketin geliş
mesinde, inkişafında, endüstriyel şekle girme
sinde samimî iseler evvelâ bugün asgari % 10, 
% 25 eksik kapasite ile çalışan ve ehliyetsiz 
insanların elinde olan fabrikaların başına bu 
işin otoritesi olan ehil insanları getirip oturt
sun. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu fabrikalar niçin rantabl çalışmıyor? 
Kapasitesi neden düşük, diye sorarsanız, alaca
ğınız cevap şudur' : «Makin al ar eskidir.» Sanki 
makinalar bir sene içinde eskiyiverdi. Halbuki 
geçen sene yeniydi. «Makinalar eskidir.» Hayır; 
sebep bu değildir. Hangi fabrikayı ele alırsa
nız alın, onun başında dirayetsiz ve kifayetsiz 
insanlar vardır. Teknik insanlar, ancak, başla
rındaki âmirlerin kendilerinden muktedir ve 
kuvvetli olduğunu hissetikJcri zaman işletmede 
randıman verirler. Bugün, sağda ve solda, Mu
rakabe Heyetinde teknik müşavir, diye istih
dam edilen birçok kıymetli arkadaşlarımız var
dır. Bunların gelip ben bu işi düzelteceğim, 
bana iş verin, demeleri hekleniliyorsa hatadır. 
Kendine güvenen, iş yapmasını bilen, bilhassa 
teknik insanlar hiçbir zaman gidip ne iş ister
ler ve ne de yalvarırlar. Eğer yalvarmak icab-
ediyorsa, memleket menfaati için biz gidelim o 
arkadaşlara yalvaralım, gelip bu tesislerin 
başına geçsinler ve anormal çalışan kapasiteyi 
normal şekle soksunlar da % 7 kalkınmayı de
ğil, asgari % 20 kalkınmayı kendiliğimizden 
yapmış olalım. 

İkinci mevzu, proje; proje hakikaten çok 
iyi bir şeydir. Plân bürosu arkadaşlarımızın va
zifelerini tanı mânasiylc yaptıklarına inanıyo
rum. Yalnız Başbakan yardımcısı arkadaşıma 
bir sual sormak mecburiyetindeyim. Bu plânın 
tahakkuk etmediğini gördüğümüz zaman mesul 
kimdir1? Mesul Hükümet değildir. Plânlama 
Teşkilâtı mı? Hayır onlar da değil. Çünkü, 
onlar da muhtelif umum müdürlüklerden do
neler aldılar. Umum müdürlükler nereden al
dı? Onlar da kendilerine bağlı müesseselerden, iş
letmelerden, aldılar. İşletmeler, müesseseler nere
den aldı? Mühendislerinden, teknisiyenlerinden 
ve elemanlarından aldılar. (Görüyorsunuz ki, niha
yet mesuliyet kaybolur bir duruma ıgiriyor. 

Eğer bir işi gerçekten doğru yapmak istiyor
sak, tamamiyle salâhiyet verdiğimiz birisini ta

nımamız lâzımdır. Plânlama Teşkilâtının kolla
rının, hangi mevzuda otorite tanınan birisi var
sa, idaresini yetkili olarak ona vermek iktiza eder. 
Bu otoriteye yüzde yüz yetki verilmelidir. Bu 
yetkiyi kullanır, teferruatına kadar işe girer. Ta
li meselelere nüfuz edecek şekilde proje hazırla
nır ve bu proje hiç değişmeden tatbik edilir. Baş
langıçta 14 milyon liraya çıkacak bir iş, açık bir 
fark yapmadan bitirilmiş olur. Öyle 90 milyon 
liraya ıçıkmaz. .Sonra, 9 milyon liraya çıkacak işi, 
45 milyon liraya ihaleye çıkarmaz. Bu suretle de, 
projenin sıhhatli, hazırlanması sayesinde, detay
larına girileceği için keşif ve ihaleler kalabalık 
rakamlarla dolımıyacak ve bütçede belirtilen mik
tarda da 9 milyara ihtiyaç olmıyacaktır. (Sağdan 
bravo sesleri) 

Benim konuşmam burada bitti. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo sesle

ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına 'Turhan Ueyzi-
oğlu. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞiBAKAN YAR
DIMCISI TUIMIAN FEYZİOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) — Sayın IBaşkan, (Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; Plânın müzakeresine baş
landığı günden beri ileri sürülmüş olan bâzı ten
kidlere cevap arz edeceğim. 

ıBu arada, yine Hükümet adına, benden evvel 
konuşan Sayın Başbakan Yardımcısı lEkrcım Ali
ean'm temas ettiği ve kısmen kendi koalisyon ka
nadı bakımından diye arz ettiği hususları, diğer 
koalisyon kanadı olarak, mazur ıglörürseniz, gö
rüşlerimizi arza çalışacağım ve bilhassa dokunul
mamış olan bir konuya, plânın insan ıgücü, eği
tim, mânevi taraf, moral taraf bakımından nok
san olduğu konusunda gerek komisyonda ve ge
rekse burada ileri sürülmüş olan tenkidlere cevap 
arz edeceğim : 

Plânın finansmanı konusunda izhar edilen en
dişeler bakımından büyük açıklıkla ve tam bir sa
mimiyetle, Hükümet olarak, hangi mesele ile kar
şı karşıyayız, iç finansman bakımından ne düşün
dük, ihtilâf diye ortaya çıkmış olan şeyler nedir 
ve buıgün bunların hangileri hal yolundadır? Bü
tün bu sorulara ve plânın hazırlanması bakımın
dan ileri sürülen tenkidlere karşı cevaplarımı arz 
edeceğim. En son konuşan arkadaşım da plânın 
hazırlanışı üzerinde tenkidlerde bulundu ve ko-

— 170 



C. Senatosu B : 
misinalarında bahis konusu ettiler. Bu konuşma
lara da bilalıara avdet etmek üzere, ileri sürülen 
tenkidler hakkındaki görüşlerimizi geniş bir şe
kilde arz etmek üzere, şimdilik, plânm hazırlanı
şı üzerinde durmak istiyorum. 

Arkadaşlar, hemen belirtmeliyim ki, plân bü
yük bir titizlikle hazırlanmıştır. Acele ile ortaya 
getirilmemiştir. Plânlama Dairesi iki yıl önce ku
rulmuş, kuruluşundan hu yana plân üzerinde ça
lışmıştır. Geniş bir zaman içinde çalışma yap
mıştır. önce, eldeki zamanı bölmüştür. Ne zaman 
hangi sektörün durumunu tetkik edeceğini, ne 
zaman Devlet, ne zaman özel sektörü ele alacağı
nı, zaman bakımından planlamıştır. 

önce özel ihtisas komisyonları kurmuş, bun
lara çalışmalar yaptırmıştır. Hangi süre içinde, 
ne zgımana kadar bu ihtisas komisyonlarının iş
leri sonuçlandıracağını hesaplamıştır. Bu hu
susta yapılmış olan ve 2 yıl kadar evvel yapıl
mış olan zaman cetveli harfiyen tatbik edil
miştir. Hiçbir surette, ne bizden evvel, ne 
bulgun, ne 1 nci Karma Hü'kkümette, ne 2 nci 
Karma Hükümette, ne de daha evvelki Millî 
Birlik Hükümeti tarafından, Devle't Plânlama 
Teşkilâtı içinde, ilmî, objelktif -esaslara göre 
tesbi!t edilmiş olan zaman cetvelini kısalta
lım şeklinde bir düşünce tarzı bahis konusu 
olmamıştır. Bu itibarla, bu nokta Sayın Ali-
ean'm konuşmasında açıkça ortaya konmadığı 
için şimdi tarafımdan ifade edilmiş bulunu
yor Zaman bakımından çok sıkışık durumda 
idi, tıpkı, Hükümet de toplantısında olduğu 
gibi tıpkı en son Danışma Kurulu toplantısın
da olduğu gibi sıkışık durumdaydık dendi; 
plânı hazırlama safhasında sıkışık durumda 
olunmasına rağmen, plân için hangi zaman 
cetvelini uygun görmüş, hangi zaman cetveli
ni yapmışlarsa, bundan asla bir gün dahi in
hiraf edilmemiştir. Sayın eski Başbakan Yar
dımcısı Akif Eyidoğan arkadaşım bunun şa
hididir. Tesbit edilen zaman şekline teşkilâtı
mız günü gününe riayet etmeye muvaffak 
olmuştur. 

'Teşkilât mensuplarının çalışmaları, liyakat-
ları bakımından çeşitli endişeler, çeşitli ten
kidler ileri sürüldü. Devlet Plânlama Teş
kilâtının devamlı uzman kadrosunda hakikaten 
genç yaşta birçok uzman arkadaşlar vardır. 
Fakat yaş vasatisinin Millet Meclisi yaş vasa-
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tisinin ço'k altında olduğunu iddia etmek müm
kün müdür bilmiyorum? Kaldı ki, Amerikan 
eski Cumhurbaşkanı Hoover'den, çeşitli edip
lerden birçok sözler nakledildi. Bunların kar
şısına Türk sağduyusunun güzel bir örneği 
olarak söylenmiş âbideleşmiş bir ata sözü ile 
çıkmak kabildir. «Akıl yaşta değil, başta
dır.» Tecrübe denilen şeyin tarifi nedir? Gü
nün 24 saatinde yapılan işi bir ömür boyun
ca tekrar .etmek bu her zaman tecrübe sahibi! 
oLrnak demek değildir, her halde. Bir insan 
genç olur, ama, daha geniş görüşlü, daha ge
niş ufulklu olabilir. Da'ha geniş ufuklara 
bakmasına tesir edecek, buna yardım edecek 
kültüre sahip bulunabilir. 

Uzmanlarımızın içinde, yalnız Batı kültürü 
almış olanlar de'ğil, bilgileri ile 'geniş .görüş
lülüğe sahip, bu memleketin gerçeklerini iyi 
bilenler, bu memleketin, topraklarının mesele
lerini iyi bilenler, ilim ile en doğruyu bu
lanlar vardır. Gerçekçi gözle hâdiselere bak
masını bilen insanlardır. Bu genç uzmanları 
yakından bilen Sayın Akif Eyidoğan 'ı işha-
detmdk isterim. Tecrübesi ile bu arkadaşları 
benden iyi tanıdığını ve beni teyidedeceğini 
zannediyorum. Çünkü kendisi bunlarla temasa 
geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; yaş mevzuunda in
sanların gücünü ölçmeye 'kalkarsak, korkarımı 
ki Anafartalar'da Mustafa Kemal'in, hattâ 
Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal'in, İs
tanbul'u fetheden Fatih'in yaşını, senatör oü-
mak yaşı ile mukayese ettiğimiz zaman çok 
düşük olur. Milletvekillerinin yaş vasatisiyle 
mukayese ettiğimiz zaman bu çok düşük olur. 
Hattâ, Plânlama Teşkilâtı mensuplarının yaş 
vasatisini mukayese ettiğimiz zaman çok dü
şük olur ve bu işi nasıl yaptılar demek müm
kün olur. Bir kısım arkadaşların yaşlarının 
çok küçük olduğundan hareket ederek, tec
rübesiz olduklarını ifade etmek zannediyorum 
ki çok haksız bir görüş olur. 

Aziz arkadaşlarım, plân, sadeee Devlet Plân
lama Teşkilâtında çalışan uzmanların eseri de
ğildir. Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 
ilk müsvedde, biraz tevazuun, aynı zamanda ger
çeğin bir ifadesi olarak arz edeyim ki, bu eser 
Devlet Plânlama Teşkilâtının değil, Türk. ida
resinin ortak çabasının mahsulüdür, müşterek 
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bir eseridir. Bu plânın hazırlanmasında takip 
edilen metot; umumi tahlillerden ibaret birta
kım tablolar yapmak değildir, bu yoldan gidil
memiştir. Plânımızı incelemiş olan batı uz
manlarının ve plânımızı Mayıs ayı içinde Koiled-
yum toplantısına katılmış olan milletlerarası 
teşkilâta mensup en yetkili uzmanların ifadele
rinden anlaşıldığı gibi, bizim plânımız kendimi
ze has bâzı metotlara göre hazırlanmıştır. En 
sıhhatli bir şekilde, Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun olarak, istatistiklerimize göre, Türk ce
miyetinin gerçeklerine uygun bir şekilde çalışı
larak hazırlanmıştır. En uygun çalışma tarzı ele 
alınmak suretiyle titizlikle; hazırlanmıştır. Bu 
plânın Batı dünyasında ilgi ile karşılanmış olma
sının en mühim sebebi, uzmanlarımızın takdir-
kâr sözlerle takdir edilmesinin sebebi, plânın ha
zırlanışında gösterilen titizliktir. 

Plânı hazırlamak için özel ihtisas komisyon
ları kurulmuştur. Adedi 20 ye varan bu komis
yonlar da, ihtisas tâli komisyonlarına ayrılmak 
•suretiyle çalışılmıştır. Bu tâli komisyonlarda, 
sadece Devlet Plânlama Teşkilâtının uzmanları 
değil, ceman 600 e yakın uzman vazife görmüş
tür. Bu uzmanlar, sektörlerin her alanında mem
leketçe tanınmış, mesuliyet taşımakta olan çeşit
li sanayi kollarından veya sağlık kurumların
dan veya eğitim işlerinin başında bulunan yetki
li şahıslardan terekküp etmiştir. Memlekette 
her çalışma dalında çalışmış, vaktiyle sorumlu
luk taşımış ve halen de taşımakta olan insanlar 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile bir araya gelmiş 
bugüne kadar Türkiye'de ne kadar araştırma 
yapılmışsa, ne kadar- yabancı uzmanlar tarafın
dan araştırmalar yapılmış ve raporlar yazılmış 
ise, ne kadar istatistiki bilgi mevcutsa bunların 
hepsini toplamak suretiyle bir sentez yapılma
sına çalışılmıştır. 

Karma Komisyonda dendi ki, Cumhuriyetin 
başından beri yüzlerce rapor yazılmıştır. Çeşit
li mevzulardaki raporlar raflarda kalmıştır. İş
te, muhterem arkadaşlarım, bu plânın hazırlanı
şında 'Cumhuriyetin başından beri yazılmış no 
kadar rapor varsa bunların hepsini toplamakla 
işe başlanılmış ve her sahada tam bir envanter 
yapılmaya çalışılmış, nerede bir istatistik bulu
nabilir, nerede ne rapor bulunabilir, nerede han
gi ilim adamının bir makalesi mevcuttur, bunla
rın hepsi taranmak, tesbit edilmek suretiyle ev-
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I velâ hangi sektörde hangi işleri yapabiliriz ,de-

mek için, yolun neresindeyiz, hangi durumda
yız, bunların tesbitine çalışılmıştır. Yapacağı
mız yatırımlarla, her sektörde ne gibi gelişme
ler ümit etmekteyiz, imkânlarımız nelerdir, 
hangilerini, hangi yolla sağlıyalbiliriz, diye araş
tırdık. Gelişigüzel plân yapılmamıştır. Arz et
tiğim gibi, komisyon üyeleri de, gelişigüzel 
çalışmak suretiyle tedbirleri tesbit etmemişler
dir. Alınacak tedbirler tesbit edilirken, işin her 

I safhasında siyasi uzuvlarla, uzmanlarla, yüksek 
uzmanlarla temas sağlanmış ve siyasi gerçekler
le, rejimin gerçekleriyle plânın irtibatının 
muhafaza edilmesine ve plânın Hükümetçe ve
rilmiş siyasi direktifin ana çerçevesi içinde 
plânın hazırlanmasına bilhassa itina olunmuş
tur. 

I Muhterem arkadaşlarım; bu plânın bütün 

I çalışmaları şimdi müzakere edilmekte olan me-
I tinden ibaret değildir. Halen basılmakta olan 
I 40 a yakın cetvel vardır. Bu plânda hazan 
I bunlardan 10 sayfa içinde, bazan 3, bazan 5 
I sayfa içinde ifade edilmiş, sadece ana hatlariy-
I le, meseleler zikredilmekle iktifa olunmamış; 
I fakat ihtisas komisyonlarınca hazırlanmış olan 
I çok teferruatlı raporlar ayrıca basılmaktadır. 
I Bunlar plânın resmî metnine dâhil olmamakla 
I beraber plânın tatbikatında elbette çok fay-
I dalı şekilde ışık tutacak vesikalar olacaktır. 
I Plânın hazırlanış metodu ile ilgili olarak ayrı-
I ca bir kitap bastırılacaktır. 
I Plânın hazırlanış metodunda üç, safhalı bir 
I çalışma yapılmıştır. Genel tahminler makro tah-
I minler yapılmıştır, son tekniğe ve en son ista-
I tistiklere göre çalışmalar yapılmıştır, fakat bu-
I ıranla iktifa edilmemiş, bu suretle iktisadi sa-
I hadan alınmış sonuçlar teker teker her sektör 
I üzerinde yapılan çalışmalarla murakabe edil

meye çalışılmıştır. Sektörler üzerinde yapılan 
I çalışmaları muayyen projeler üzerinde plânın 
1 gerektirdiği sermaye hâsıla nisbeti bakım m-
I dan, plânın gerektirdiği para bakımından, plâ

nın gerektirdiği insan gücü bakımından naza-
I ri esaslardan veya daha teferruatlı sektör ça

lışmalarından hareket edilerek varılan sonuçlar 
I doğrumudur? Projeler üzerinde tek tek yapılan 

çalışmalar'kontrolden geçirilmiştir. Bu 3 safha-
I lı bir çalışma olup her biri diğerinin kontrolü 

( mahiyetinde çalışmalar şeklinde hazırlanan plân 
böylece huzurunuza sunulmuştur. 
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Muhterem, arkadaşlarım., bu plânda bulun-

nuyan birçok teferruat pek kısa bir zaman 
sonra Hükümetçe ilân edilecek olan 1963 yılı 
programında görülecektir. 1963 yılı programı 
ele alındığı zaman görülecektir ki, bu müddet 
zarfında Devlet Plânlama Teşkilâtımız 1963 yılı 
tatbikatında meselâ Tatvan'da açılacak olan bir 
sağlık merkezinin ameliyat masası veya ameli
yat için lüzumlu olan lâmbası için nereye Dev
let eliyle, ne kadar yatırım yapılacağı, bu ya
tırımın iç para bakımından, ifadesinin ne ola
cağı ve dış para bakımından ifadesinin ne ola
cağını tesbit etmiş bulunmaktadır. Ayrıca cilt
ler halinde 1963 senesine ait bu teferruatlı çalış
malar elde bulunmaktadır. Hiç şüphesiz 1964, 
1965, 1966 senelerinin programlan, birinci yı
lın tecrübeleri ve bu yıl içinde hazırlanacak 
olan yeni projeler de nazara alınarak o yıl büt
çelerine muvazi olarak zamanında neşredilecek
tir. Bu itibarla plânda tek tek birtakım pro
jelere raslanmadığmdan veya falan sahada me
selâ, alüminyum sahasında; n<e yapılabileceği, 
bakır sahasında yatırımlardan bahsedilmediği, 
veya kâğıt sanayii, su nokta, bu nokta eksik
tir gibi tenkidlerin, yıllık programlar incelen
diği zaman, birçokları hakikaten ehemmiyeti
ni kaybedecektir. Oünkü projeler hazırlandık
ça ve plânda tatbik zamanı geldikçe bunlar yıl
lık programlarda ifadesini bulacaktır. Eğer, ma
hal isimleri, tek tek proje isimleri ile doldurul
muş hir plân yapılsaydı, zannediyorum ki, Par
lâmentoda konuşmak son derece güç olacaktı. 
Hakikaten, bir fabrikanın şuraya mı, yoksa 
buraya mı kurulması daha isabetli olacaktı, 
gibi kuruluş yerine ait münakaşaların dahi Par
lâmentonun önüne gelmesi zor durumlar hâsıl 
edecefkıri. iki itibarla bu yollara 'başvurmamış 
olan beş yıllık Türk Plânı da diğer kalkınma 
plânları gibi bu teferruata girmekten dikkatle 
sakınmıştır. 

Şevket Akyürek arkadaşımız, bu plânı bir 
broşüre benzettiler. Sadece umumi lâkırdılar 
var dediler. Kâfi derecede sektörlerin teferru
atına, detayına inilmemiştir buyurdular. Ve 
bâzı detaylı malûmatın bulunmasını istediler. Eli
mizde plân yapmış memleketlerin vesikaları 
var. Yunanistan plânı, Hindistan plânı, Fran
sa plânı Pakistan plânı, İtalya plânları vesika
ları var. Bu plânların hiçbirisininde bu iste-
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nilenler üzerinde teferruat mevcut değildir. Bun
lar ayrıca, plânın gerisinde bulunan doküman
larda gösterilecek bilgilerdir. Pakistan ve Fran
sa plânlan ile bâzı kısımları farklı olacaktır. 
Ve bizim plânımız bunlara nazaran daha tefer
ruatlıdır. Meselâ Hindistan plânına bizim plâ
nımızın daha çok yaklaştığı ve bâzı mevzular
da, 3 safhalı kontrol sisteminin dikkatle tetkiki 
neticesinde, ondan daha sıhhatli temellere oturt
maya çalışıldığı görülecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ıbahsi kapatma
dan evvel şunu arz edeyim. 18 - 22 Mayıs ara
sında yapılan toplantıdan sonra yabancı memle
kette bulunan bir hariciyecimiz, Hariciye Ve
kâletiyle, bir Türk Elçisi değil bir Türk va
tandaşı hüviyetiyle, bir şifre konuşması yaptı. 
Bu şifre konuşmasında şu ifadeyi kulanıyordu: 
«Bir büyükelçi diliyle, resmî bir dille bunu ya
zamadım. Bir Türk vatandaşı olarak duydu
ğum heyecan ve şeref de resmî bir ifade kullan
mama mâni oldu.» Ve 'Türkiye'de bu plân 
çalışmalarını incelemeye gelmiş olan uzman
lardan birisi ki, bu, bulunduğu memleketin 
Merkez Bankası Umum Müdürüdür, büyük
elçiliğimizi ziyaret ederek «Türkiye'de her 
hangi bir Batı memleketinde görülebilecek şekilde 
kuvvetli bir ilmî çalışma ile karşılaştık. Bu işi 
yapmakta olan uzmanlar, Batının hangi mem
leketinde olursa olsun, buna mümasil bir işi 
aynı yetki ile yapabilecek şekilde iyi yetiş
mişlerdir.» ifadesini bir Türk vatandaşı ola
rak bize naklediyordu. Şimdi, yabancıların 
bu derecede büyük takdir hisleriyle destek
ledikleri çalışmaları «sadece bir broşürden ibaret 
veya. bu insanlar Tilkiye'yi ne bilir, dünyayı 
ne bilir» tarzında sözlerle küçük gösterme
nin yerinde olmadığı inancındayım. Bu çalış
malar, hakikaten Türkiye'nin şartları içinde 
mümkün olacak, en büyük itina ile ve yet
ki ile ve yetkiyle hazırlanmıştır zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, plânın insan gücü 
ve eğitim konusunda plânın mânevi cephe
sinde büyük noksanlar bulunduğu ısraa-la 
ifade edildi. Komisyonda da bu mevzu üze
rinde geniş olarak durulmuştu. Plânın in
san gücünü ihmal ettiği inancında değiliz. 
Yalnız bir noktayı ehemmiyetle göz önünde 
tutmak lâzımdır : Bu plân bir Maarif Şûrası 
dokümanı değildir. Bu plân sadece bir eği-
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tim kalkınması plânından ibaret değildir. 
Bu yıl bir Eğitim Şûrası toplanmıştır. Ve 
bu Eğitim Şûrası eğitim meselelerimizin üze
rine eğilmiş, eğitim konusunda takibedile-
cek yola ışık tutmaya çalışmıştır. Yüzlerce 
hattâ, bine yakın uzman 2 yıldan beri bir 
eğitim plânlaması üzerinde çalışmaMadır. Bun
lar önce komite halinde sonra komisyon ha
linde, Türk maarifinin yetiştirdiği insanlar, 
çalıştıktan sonra bir Maarif Şûrasında bunlar 
süzmemden geçerek birtakım esaslara bağ
lanmıştır. 

5 yıllık plânın, Devlet Plânlama Teşkilâ
tında, eğitim plânlamasını yapan bu organların 
müsavi çalışması neticesi ve yapılan iş bir
liği nihayetinde varılmış olan sonuçlar sadece 
aksettirilmiştir. Hiç şüphesiz kalkınma, insan 
gücüne dayanır. Hiç şüphesiz iyi yetişen in
san, ister mânevi sahada olsun ister maddi 
sahada olsun, kuvvetli insan olur. Bilgi da
ğarcığı bakımından Batı seviyesinde yetişmiş 
insana ihtiyacımız vardır. Fakat bu plânın 
bunları ihmal ettiği asla doğru değildir. 

Türkiye'de ilk defa olmak üzere, memle
ketimizin kalkınmasına muvazi olarak bir eği
tim politikası, bir insan gücü politikası taki
bine imkân verecek bir vesika ile karşı kar-
yayız. Bu alanda yapılan çalışmalar haki
katen derinlemesine olmuştur. Tabedilmiş 
olan : «Türkiye'de insan gücü ihtiyaçları ve 
eğitim programl anmaısı» adını taşıyan ek ve
sika, • ki bu plânın bir parçası değildir, fakat 
orada görülen birçok vesikalardan bir tanesi
dir, meseleyi en ince teferruatına kadar ince
lemektedir. Türkiye'de 3 sene, 5 sene, 10 ıse-
ne sonra iktisadi kalkınmamız için sınai, tarım ve 
sağlık sahasında varmak istediğimiz hade'fler 
her alan bakımından, hangi sayıda ve hangi 
vasıfta yetişmiş elemana ihtiyaç gösterecektir, 
bu hesaplanmıştır. Bu insanları, ihtiyaç du
yulacağı o yıl yetiştirmek için kaç öğrencinin 
hangi sene, hangi tipte bir okula alınması 
ve yetiştirilmeye başlanması lâzımdır, bun
lar hesaplanmıştır. Bu kadar sayıda öğrenci, 
istenen senede ve lâzımolan senede bir eği
tim kurumuna alabilmek için bu eğitim ku
rumlarının inşaatına ne zaman başlanmalı
dır, ne zaman yatırım yapılmalıdır; bu eğitim ku
rumunda hocalar yetiştirmek için, öğretmen 
yetiştirecek müesseseler için hangi yatırım-
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lar hangi zamanda yapılmalı, öğretmen ye
tiştirme işi hangi süratle, hangi tempoyla, 
hangi zamanda ele alınmalıdır; bunlar bir 
makinenin birbirine bağlı çark ve dişlileri gibi 
dikkatle 'etüt edilerek eğitim problemleri ve 
yatırımları programlanmıştır. Bugüne kadar 
böyle bir programın mevcudolmayışı yüzün
dendir ki, bugün ortaöğretim alanında muh-
tacolduğumuz öğretmen sayısının yarısı var
dır. Meşhur bir söz, bir mühür, bir müdür
den ibaret ortaokullarımız vardır, öyle orta
okullarımız vardır ki, daha ders yılı başında 
iki öğretmenin istifası ile tamamen öğretmen
siz kalmıştır. Veya yine, öğretmeni eksik 
olan diğer bir ortaokuldan oraya bir, iki öğ
retmen aktarılması icabetmiştir. Böyle bir 
hale istikbalde mâni olmanın tek çaresi şu 
plânda görülen eğitim plânlamasının yapıl
ması idi ve bu da yapılmıştır. Yalnız eğitim 
konusunda gerek Sayın Okurer arkadaşımın 
gerekse Adalet Partisi Grupu adına konuşan 
Zeren arkadaşımın ve gerekse Hüsnü Dikeç-
ligil arkadaşımın beyanları, Türkiye'de in
sanlın yeıtıiışmeali için eğiltiiminin hangi mâne
vi temellere dayandığı, eski madeniyet bağ
ları koptu, yerine yeni 'bir temel 'koyma
dık, yeni bir felsefe koyamadık, yeni bir is
tikamet veremedik, yetişen insanlara, genç
lere. Bu, ne olacaktır? Gibi temel meselelere 
indi. Bu meselelerin münakaşa yeri plân mü
zakeresi olmamakla beraber şunu da - 'komis
yonda da arz ettim - arz edeyim ki; bu ko
nuda son oplanan Türk Maarif Şûrasının ha
kikaten son derecede güzel hazırlanmış, çok 
kısa hacım içinde çok şey ifade eden bir ve
sikası vardır. «Millî eğitimimizin temel ilke
leri» başlığını taşıyan ve Cumhuriyet dev
rinde zaman içinden süzülerek gelmiş ve tekem
mül etmiş bir vesika var. Son Millî Eğitim Şû
rası ve onu tekaddürn eden çalışmalar bunun
la ilgili vesikayı zannediyorum, biraz daha 
ileriye götürmüştür. Binaenaleyh bu hususun 
plânda ayrıca dercine lüzum yok. Çünkü, ka
naatimce burada en güzel ifadesini bulmuştur. 
Bu kısmı okuyorum. 

«Millî eğitim ülkümüz, Türk Milletinin «bü
tün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur et
rafında toplamak» millî, ahlâkî, insanî üstün 
değerlerini geliştirmek ve milletimizi hür ve 
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demokratik düşüncenin hâkim olduğu ve kişi
sel teşebbüse ve toplam sorumluluğuna değer 
veren bir hava içinde bilgi, teknik, güzel sanat
lar ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığın 
yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı haline getir
mektir. 

Bu ülküye ulaşmak için, gençleri ve yetiş
kinleri, eşit eğitini imkânları içinde, istidat ve 
kabiliyetlerine göre en üstün seviyede yetiştir
mek, memleketimize ve insanlığa yararlı iyi ve 
verimli yurttaşlar haline getirmek ve sosyal ve 
ekonomik kalkınma programlarının gerçekleş
mesi için gereken çeşitli vasıftaki insan gücü
nü hazırlamak millî eğitimin amacıdır. Bu 
amaçla milJî eğitim ferdin, özellikle, 

Toplumsal bakımdan : 
«Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına 

dayanan millî demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk devleti» olduğunu; «Türkiye Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün» bu
lunduğunu 'bilir ve Türk Milletinin bir ferdi 
olmanın şerefini duyar ve sorumluluğunu id
rak eder. 

«Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz dev
redilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 
sahip» olduğunu «dil, ırk, cinsiyet, siyasi dü
şünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrımı gö
zetilmeksizin kanun önünde eşit» bulunduğunu; 
«yaşama, maddi ve mânevi varlığım geliştirme 
haklarına ve kişi hürriyetine ve dinî inanç ve 
kanaat hürriyetine sahip» olduğunu kabul eder, 

Türk Cumhuriyetinin, devrimlerinin ve mil
liyetçiliğinin ilkelerine bağlı, 

Kanun ve nizamlara karşı saygılı, 
Yurttaşlar arasında millî birlik esaslarını 

bozmıyan fikir ve inanç ayrılıklarını hoş gö
rür, 

Millî kaynakları korur, değerlendirir ve ge
liştirir. 

İçinde bulunduğu şartları devamlı olarak 
iyileştirmeye çalışır. 

Bilimsel çalışma ve ilerlemelerin genel re
faha getireceği yardımı kavrar, 

Toplum olaylarına karşı ilgili, 
Toplum menfatlerini kişisel menfaatlerin üs

tünde tutar, kişi refahının ancak toplum refa
hı içinde elde edilebileceğini kavramış, 

«Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesine bağlı; 
vatandaşlar yetiştirmek, 
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Ayrıca insanlık münasebetleri ve ekonomik 

hayat bakımından eğitimde ne çeşit insanlar 
yetiştirmek istediğimize dair esaslar bu plânda 
tesbit edilmiştir. Bunları plâna aynen aktarma
ya lüzum yoktur. Arz ettiğim gibi, bu Millî 
Eğitim Şûrasının işidir, Devlet Plânlama Teş
kilâtının işi değildir. Veya bir kalkınma plânı
nın teferruatına kadar inecek mevzular değil
dir. 

Müfredat programlarının teferruatına dahi 
inilmek istendi. Arkadaşlar, buralara kadar in
mek mümkün değildir. 

Kız Teknik okullarından şikâyet edildi. 
Genç kızlarımız çok lükse alıştırılıyor, dendi. 
Türkiye'nin gerçekleriyle alâkalı olmıyan bir 
plân yapılıyor, dendi. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Kız Teknik 
öğretimden beklediğimiz neticeler iki noktada 
tasrih edilmiştir. 

Birincisi, ev kadını yetiştirmek; iyi bir ev 
kadını yetiştirmek. Ailesinin bütçesini iktisadi 
bir şekilde kullanan, çocuklarını iyi bir şekilde 
yetiştiren bir ev kadını. 

ikincisi, bilhassa kadın olmak bakımından, 
kadın için en verimli olan, bir kısım meslekler
de erkeklere nazaran daha iyi muvaffak olma
sı bakımından bu mesleklere ve hayata kabili 
tatbik bilgilerle mücehhez insanlar olarak ye
tiştirmek. Bu ilkelere göre Kız Teknik öğretim 
düzenlenecektir diye zikredilmiştir. Bundan 
başka bir şeyin kalkınma programına girme
mesini her halde arkadaşlarımız mazur görür
ler. 

Muhterem arkadaşlarım bu plânın mânevi 
tarafına temas ettiler. Plânın mânevi tarafında 
hangi eksiklik var? «Bu, iktisadi kalkınmaya 
çok ehemmiyet vermiş ve o noktadan hareket 
ederek kalkınmayı sadece iktisadi bir mesele ola
rak görmüş bir plândır,» denmek istenmiştir. 
Eğer böyle olsaydı, kalkınmayı demokratik dü
zen içinde yapmak tasavvur edilebilir ve insan 
gücünün yetiştirilmesi sağlanabilir miydi? Bu 
plân, hiçbir şekilde ve bilhassa iktisadi kalkın
ma ile ilgili bir plân değildir. Dünyanın hangi 
memleketinde böyle bir beş yıllık plân yapılmış
sa bakabilirler; o plânlara nazaran bizim bu 
plândaki kısımları daha az teferruatlı bulacak
lar, fakat daha çok teferruatlı bulamıyacaklar-
dır. Kalkınma plânı ile ilgili olmıyan, beş yıllık 
plânla ilgili bulunmıyan pânlar bu konuda yer 
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almamıştır diye tenkitte bulunmamı) doğru ol- J 
mıyacağmı arz etmek isterim. 

Sayın Okurer arkadaşımız, yüksek seviyede 
bilim adamı yetiştirme konusunun ihmâl edildi
ğini söylediler. Yüksek seviyede bilim adamı ye
tiştirmek bakımından ilk defa olarak bu plân 
eok ciddî tedbirler getiriyor. Bu beş yıllık plân 
içinde, yalnız üniversitelerimizin araştırma ele
manı ve öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak 
için 3 000 tane seçilmiş Türk genci Devlet hesa
bına Batı memleketlerine gönderileceklerdir. 
Plânlama Teşkilâtımızın hazırladığı ilk müsvet-
tede bu aded 5 000 idi. Fakat, uzun tetkikler 
sonucunda, Millî Eğitim Bakanı ile yapılan te
maslar neticesinde döviz imkânsızlıkları dolayı-
siyle 3 bin dendi. Bu 3 bin rakamını tekrar edi
yorum. Bu yalnız üniversitelerimiz için yaban
cı memleketlerde yetiştirilmelerine karar veril
miş insan sayısıdır. Bunun dışında İktisadi Dev- | 
let Teşekküllerimizin, bütün bakanlıklarımızın 
dışarıya gönderecekleri elemanlar vardır. Bu 
gitgide sayısı artmakta olan Milletlerarası teşki
lât veya ikili anlaşmalardan teknik burs temini 
ile dışarıya gönderilen sayısız eleman vardır. 
Bunların katılmasiyle rakam üç binin üzerine 
çıkacaktır. Arkadaşımızın istediği, rakamın da | 
üzerine çıkacaktır. Bunun üzerinde çok müna
kaşa olabilir. Fakat, plân böyle düşünmüş, böy
le getirmiştir. 1 

Araştırma meselesine öncelik vermiştir. Tür
kiye'de iki büyük araştırma kurumunun derhal 
tesisini istemiştir. Bunlardan birincisi; iktisadi 
ve bilimsel alanda teknik araştırma yapacak 
kuram, ikincisi daha ziyade içtimai alanda ea- j 
lışacak olan sosyal, bir araştırma yapacak olan I 
kurumudur. Bunlardan birine ait kanun tasarı
sı, aylardan beri Millet Meclisinin Millî Eğitim 
Komisyonunda görüşülmek için bekliyor. Diğer 
tasarı da Hükümetçe hazırlanmaktadır". Araş- I 
tırma konusuna en büyük önceliği veren ve bu- j 
nu her vesile ile söyliyen bir teşkilât ve onun j 
hazırladığı plân, araştırma konusu ihmal edil- j 
mistir, diye itham edilmemelidir. Plânlama Teş-
küâtı bu mevzuu her zaman ifade etmiş ve bil
hassa her danışma kurulu toplantısında, üzerin- | 
de ehemmiyetle durmuştur. 

Türkiye'de, Cumhuriyet devrinden bu yana 
ve hattâ Cumhuriyet Devrinden önce bâzı se
çilmiş elemanlan Avrupa'ya gönderme gelene- i 
ği vardı. Ama bu gelenek hiç bir zaman böyle » 
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bir programa bağlanmamış ve hiçbir zaman bu 
kadar çok sayıda eleman gönderme yoluna gi
dilmemiştir. Bu plân; bütün gayretleri diğerleriy
le nisbet edilmiyecek kadar yüksek bir seviyeye 
çıkarmak suretiyle bir hamle yapmayı teklif 
ediyor. Türkiye'de, Devlet hesabına kabiliyetli 
elemanlan yurt dışına göndermek konusunda 
bir ihmal olmuştur. Plânda da bu bariz bir şe
kilde görülmektedir. Hakikaten, arz ettiğim 
gibi, tanzimat devrinden beri devam eden bu 
güzel gelenek, son zamanları parası olanın Av
rupa'ya gitmesi esasına inkılâbetmiş, müsabaka 
imtihanı kaldırılmıştır. Döviz imkânları, diplo
maya göre, veya sıra müracaat ile tevzi edilir 
hale gelmiştir. Uzun tenkitler neticesinde, 4 - 5 
yıl önce yeniden müsabaka imtihanı tesis edil
miş ve kendi hesabına gidenlerin de müsabaka 
ile gitmeleri esası yine kabul edilmiştir. Bu arz 
ettiğim rakam yalnız Devlet hesabına gidenler
dir. İleride yurt dışında yüksek ilmî çalışmalar 
yapanların sayısında hissedilebilir büyük bir 
artış görülecekti!'. 

Konuşmalardan, ilköğretim bakımından plân
da mübalâğa yapıldığı intibaını aldım. Yüksek 
öğrenime, ilmî araştırmaya, ilim adamına ehem
miyet verilmiyor; temel ilköğretime fazla hız 
veriliyor, bunlar buradan çıktıktan sonra ne 
olacaktır, dendi. 

Buna yine Okurer arkadaşımızın bir sözü ile 
cevap vereyim. Okurer arkadaşımız çok doğru 
olarak dediler ki, insanı iş gücü olarak düşün
mek doğru değildir, insanı bir de insan olarak 
düşünmek lâzımdır. Onların da bu topraklarda 
insan gibi yaşamaya haklan olduğu hesabedile-
rek, ona. göre muamele yapıilması illâzımdır. Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası, Devletin vazifele
ri arasında her çocuğun okutulmasından bah
seder. Biz bu noktadan hareketle mevzua el at
mış ve bu vazifeyi bir an evvel gerçekleştirmek 
istemiş bulunuyoruz. Millî Birlik İdaresi zama
nında da 222 sayılı Kanunla bu alanda büyük 
bir hamle başarılmıştı. Görülüyor ki, Sayın Ca
hit Okurer arkadaşımızın istediği, «insana, in
san muamelesi yapmak» yolunda büyük bir adım 
atılmış bulunuyor. İlkokul tahsilinden hiçbir ço
cuğu mahram etmemek bir hedeftir. Ama ilk
okul kültürü vermekle kalıp, bunun ardından 
vatandaşı daha .müreffeh hale getiremiyecek ve 
ona. hiçbir faydası olmıyacak ise, bunun neye 
yaradığı suali hatıra gelebilir. Bu, yurt müda-
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faasmdan tutunuz, iktisadi kalkınmaya kadar 
tesir edecektir. Dünya istatistikleri gösteriyor 
ki, işletme başına verimi mukayese yaptığımız 
zaman, ilk tahsili olan bir bölgedeki verim ile, 
ilk tahsili olmıyan bir bölgedeki verim arasın
da çok fark vardır. Dünyada okuma - yazma 
nisbeti ile fert başına düşen millî gelir rakam
larının, hiç şaşmıyan bir istatistikî koriyasyon 
görürsünüz, hiç. şaşmıyan bir bağlantı görür
sünüz. Bunun bir istisnası, Lâtin Amerika pet
rol kuyulariyle zengin 'olmuştur, halbuki oku-
ma-yazma nisbeti düşüktür; ikinci istisnası, 
okuma - yazma nisbetini yüzde yüze yaklaştır
mış, fakat millî gelir bakımından yüzde yüze 
varmış, o seviyeye ulaşamamış oton Japonya'
dır. Fakat, Japonya'nın hangi tabiat şartları 
içinde bu muazzam kalkınmayı başardığı hesa
ba katılırsa, orada yüzde yüz okuma - yazma
yı sağlama durumunu bir istisna içinde kabul 
etmemek lâzımdır, Japonya denen mucize, öğ
renilmesi çok güç olan alfaibesini, senelerce öğ-
renilmiyen "alfabesini her vatandaşa öğretmiş 
olmasını, bu sahada yapılan hamleyi, iktisadi 
hamleye bağlamak ve bunu kabul etmek lâzım
dır. Dünyada bu kderasyonun bulunmadığı 
memleket göstermek güç. ilköğretim dâvasını 
kalkınmanın bir dâvası olduğu şeklinde kabul 
etmek lâzımdır ve ilköğretim dâvası yerine yük
sek öğretim gibi tercihler yapmaya Türkiye'
nin bünyesi müsait değildir. Bütün dâva, ilköğ
retim, ortaöğretim, teknik öğretim, 'yüksek 
öğretimde bütün öğretim kademelerinde evve
lâ kendi aralarında ahengi; öğrenci sayısı ile 
öğretim kadrosu arasındaki ahengi sağlamak, 
ve alüminyum sahasında veya elektrik saha
sında, veya sağlık ocakları sahasında kurulan 
beş yıllık plân tesisleri ve bu sahada çalışacak 
personel meselesini ancak kendi aralarında 
bağlantılı bir hale getirmektir, işte bu plân, 
bunu getiriyor. 

insan gücü hakkındaki tenkitlerin müsaade
nizle bu kadar kısmına cevap vermiş olacağım. 

Son konuşan muhterem arkadaşım Şevket 
Beyin istatistikler konusundaki tenkitlerine ge
çiyor ve bugüne kadar fabrikaların durumu 
hakkında muayyen bâzı sahaları ele alarak mün
ferit bâzı söyledikleri hususlara kısaca cevap 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ateş tuğlası ile 
ilgili konu bir özel ihtisas komisyonunda in-
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celenmiştir. Elimizde bu özel ihtisas komisyo
nunun bir raporu vardır. Devlet Plânlama Teş
kilâtı uzmanları tek başına bu işi yapmamış
lardır. Çimento Sanayaii T.A.Ş., Etütler ve Te
sisler Müdürlüğü, Sümerbank Kimya Sanayii 
şubesinde çalışan kimya mühendisleri bir araya 
gelmişler ve aralarına Plânlama Teşkilâtından 
da bir uzman katılmış ve bu özel ihtisas komis
yonu raporu tanzim edilmiştir. Bu raporda ve
rilmiş olan istatistikler buraya dercedilmiştir. 

Arkadaşımız rakamlar okudular ve dediler 
ki, «istanbul Sanayi Odası Filyos Ateş Tuğla
sı Fabrikası için 2G bin ton rakamını veriyor; 
imar ve iskân Bakanlığı 10 bin ton diyor; 
Plânlama Teşkilâtı ise 28 800 olduğunu ifade 
ediyor.» Ama kendileri de ifade ettiler ki, bil
hassa fabrikanın başında bulunmuş ve kapasi
tesini en iyi bilen bir arkadaş olarak arkadaşı
mız, 10 bin ile 28 bin arasında değişen bir ra
kam, plândaki -rakamdır dediler. Yani 28 800 
dediler. Şimdi kendilerinden istirhamım şu : 
Sümerbank tesisleri Tesisler Müdürü, Etüt Mü
dürü gelmiş ve Sümerbankm ortak bulunduğu 
filân fabrikası kapasitesi hakkında bilgi ver
miş. Şu anda kendileriyle Eskişehir Fabrikası
nın kapasitesi veya Çanakkale Seramik Fabri
kasının kapasitesi üzerinde münakaşaya gir
mem. Fakat, çeşitli rakamlar içinde başında bu
lundukları müesseseye ait en doğru rakamı 
plânın verdiğini arz ettiklerine göre en azından 
bu rakamların, diğer rakamların da doğru ol
duğunu kabul etmelerini ümidederim. Plân is
tanbul'daki fabrikanın kapasitesinin 2 bin ol
duğunu söylemiyor, istanbul'daki tesislerin ka
pasiteleri hakkında, her birinin kapasitelerinin 
ikin bin civarında olduğu yolunda verdikleri 
ifadelerle, plânın ifadesi arasında fark vardır. 
istanbul'daki tesislerin her birinin kapasitesi
nin iki bin civarında olduğu belki doğru olmıya-
bilir. Ama ikibin olur, binikiyüz olur, beşbin 
civarında olduğunu ifade ettiler. Fakat plânda 
âzami olarak kabul edilmiştir diye tavsif edi
len bu rakamların ortalama rakamlar olduğunu 
ifade ediliyor. Bu itibarla sanki plânda bu te
sislerin topyekûn kapasitesi iki, ikibin beşyüz 
tonmuş gibi gösterecek yalnız bir tanesinin ka
pasitesi 3 bin tondur, diyor. Plândaki rakamları 
bu kadar acı bir dille tenkit etmenin ne ka
dar doğru bir hareket olacağının takdirini 
Yüksek Heyete terk ediyorum. 
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Ege'deki Çan Seramik Fabrikasının kapasi

tesinden bahsettiler. Dikkat buyurulacak olur
sa, kapasiteye ait rakamlar, aşağı yukarı, ifa
desi kullanılarak izalı edilmiştir. Fabrika kapasi
tesi, rakam olarak, aş/ağı yukarı 30-35 bin ci
varındadır, diyor. Binaenaleyh, takribiyet ifa
desi içerisinde bu doğrudur. Ama, bizzat ken
dilerinin vermiş oldukları rakamların yekûnu
nun 50 bini bulmadığı görülmektedir. Burada 
ehemmiyetli bir rakam farkı varmış gibi hare
ket ederek plânın dayandığı istatistıkî rakamları 
çürütmeye mahal olmasa gerektir. Bu rakam 
farkını mesnet olarak ele almış olmalarını beli
deniz tamamen tasvip etme imkânı bulamıyo
rum. Diğer rakamlar bakımından, Türkiye'de 
mevcut istatistıkî bilgilerden de istifade edil
miştir. Ama, arkadaşımız diyorlar ki, bu saha
da, bu konunun en büyük otoritesiyim; kendi
lerinin otoritesini münakaşa edecek değilim. Yal
nız, Türkiyede, yine kendi ifadelerine göre, 
«hangi fabrikayı ele alırsanız alınız» dediler, 
bunların hasında ehliyetsiz, dirayetsiz kimse
ler vardır. Muhterem arkadaşım acaba Ateş 
Tuğlası Fabrikasının başında bulunduğu za
manlarda, otorite kurup iş başına ehliyetli ve 
dirayetle çalıştıklarına göre, muhterem arkada
şımın, Türkiye'deki yüzlerce fabrikada ealışaa-
kimseleri ehliyetsiz olarak vasıflandırmasını ben 
çalışan doğru bulmuyorum. O insanların içinde 
çok kıymetler vardır! Sanki bir devir kapandı 
'bütün ehliyetler iş başında idi. Keşif bedelle
riyle, inşaat bedelleri arasında bir kuruş fark 
olmuyordu, bugün şu kadara ihale edildi şu ka
dara çıktı, rakamlar çıktı. Ben tercih ederim 
(ki, bu gibi müşahhas durumda icabediyorsa, bu 
hususla ilgili Bakan hakkında bir gensoru veya 
bir meclis tahkikatı açtırsınlar veya bir sözlü 
soruyla buraya gelsinler, mevzuu getirsinler. 
(Alkışlar) Hangi devre ait rakamlar, bilmiyo
ruz. Bizim, Hükümet olarak endişemiz yoktur 
ve alnımız -açıktır. Her zaman murakabe edil
meye hazırız. (Soldan bravo sesleri). 

iSözlerinin hangi devre aidolduğunu sarih ola
rak ifade buyurmadılar. Yalnızca; bu kadara 
çıktı, dediler. Sanki, bahsettikleri devridaki 
bütün ehliyetli insanlar gitmiş de bütün bu mües
seselerin başına yeni ve işten anlamıyan insanlar 
gelmiş gibi, mukayeseler yaparak vasıflandır
dığı bu memlekette pekâlâ yüz milyona çıktığı 
söylenen şey sekiz milyona çıkmıştır. Pekâlâ 
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bu memlekette dışarıdan ithal edeceğimiz güb
reyi iki misline ithal eden fabrika vardır ve bu 
fabrikanın bütün imalâtını satınalaeak kadar 
parayı her yıl sübvansiyon olarak vermeye-mec
buruz. Fabrikayı ayakta tutabilmek için böyle 
bir fabrika vardır. Görülüyor ki, ehliyet yan-
hz bir devreye, mahsus bir zamana mahsus de
ğildir ve kendilerinin bu devreleri bu şekilde 
vasıflandırmaları doğru değildir. Türkiye'de 
şimdiye kadar gelmiş, geçmiş Hükümetler, en 
iyi bir şekilde, ehliyetli insanları bulmaya müm
kün mertebe çalışmışlardır. Ama görülüyor ki, 
Türkiye'de insan gücü bu, Türkiye'de yanılma
lar olabiliyor. Bunun için bizzat enflâsyon te
mayüllerini önlememiz icabetme'ktedir. Meselâ 
Keşiflerde'ki ve ihalelerdeki fazla ödeme bedel
lerinin önüne geçmemiz gerekir. 10 kuruşluk 
bir inalı 100 kuruşa mal etmek gibi hallerden 
kaçınılmalı ve bu gibi hallerle karşılaşmaınalıyız. 
İç finansmanımızda bu gibi halleri önlemeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlıı, mâruzâtını
zı kısaca toplayınız, uzun ise öğleden sonraya 
bırakırsınız. Çünkü saat şimdi 13.00 ü geçmek
tedir. 

DEVLET BAKANI VB BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Konuşacaklarım biraz uzun olduğu için, öğleden 
sonra devam edeceğim, efendim. 

BAŞKAN ~ Yalnız, sayın Feyzioğiu, bir 
nokta hakkında sayın Akyürek bâzı müşahhas 
misaller verdiler. Bunlar, Rabaka fazla tahsis 
yapıldığı veya fahiş fiyatla altın veya gü
müşün dışarıya kaçırılabilcccği gibi hususları ih-j 
tiva etmektedir. Binaenaleyh, bunun bir genso
rudan ziyade burada cevaplandırılması icabeder. 
Eğer Öğleden sonra izah etmeniz mümkünse, öğ
leden sonraki izahlarınızda bu hususu da cevap
landırırsınız. 

DEVLET BAKANI ve BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Birkaç dakika içerisinde izah edeyim. Rabak 
konusu hususunda Hükümetiniz son derece has
sastır. Arkadaşım, bilhassa bu Rabak konusun
da, Devlet işletmesi olan Ma'kina Kimya Endüst
risinin himaye edilmediği konusuyla karşımıza 
geldi. Sizi temin ederim, bu cephede bir ten
kide ilk defa mâruz kalıyoruz. Bu Hükümet 
kurulduğundan beri mütemadiyen 'karşılaştığı 
tenkit, özel sektörü Hükümetin desteklememesi -
dir. Bu ne bizim devletçilik anlayışıdır ki, bu-
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na muvazi olarak Devlet Rabak mevzuunda bir 
tesis dalıa kuruyor. Neden- Devlet Sektörü özel 
sektörden daha mükemmel yaptığı bir sahada 
neden Devlet daha fazla kapasite ile çalışıyor 
diye tenkid mevzuu olmuştur. 

Fransa eski başbakanlarından Edgar Faure 
ile gelen mütehassıs üyelerden Von Mangot ti
caret odasında bir toplantı yapıyor. Bu toplan
tıda özel sektörcüler, sanayicilerimiz, Türkiye'
de hazin bir devletçilik vardır, Devlet gidiyor, 
Makina Kimya Endüstrisi özel teşebbüsün ya
pabildiği bu bakır sahasında bir tesis kuruyor, 
yardım ediyorsunuz, fakat burada fazla devlet
çilik vardır, demiştir. Şimdi, özel sektör her şe
yi yapabilir, her şeyi yapabilecek insan gücüne, 
proje yapmak kudretine, ve saireye sahiptir di
yen ve parti adına yapılmış olan tenki'dler bu 
plânı aşırı devletçi olmakla, Devletin, özel sek
törün yaptığı sahalara fazla katıldığı iddiasiyle 
tenkid eden bir görüşten sonra, Devletin bu sa
hada özel teşebbüsün yerine kaim olması fikrini 
savunan bir görüşle karşılaşmış olmak, bizim 
için hakikaten yeni bir durumdur. Şuna emin 
olmalısınız ki, Hükümet, Devletin elindeki ka
pasiteleri tam olarak çalıştırmak ve bu yolda 
mücadele etmek: amacını gütmektedir. Arkada
şım, bu mevzuda olmak üzere lütfetsinler, bir 
sora getirsinler. Rabak meselesi nasıl karşımı
za gelmiştir? Bu mevzuda Hükümet ne gibi 
tedbirler almaktadır, diye? Bu mevzuun muğ-
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lak kısımlarının, öğleden sonraki oturuma bı
rakmakla beraber, önemli noktalarına dokun
mak istiyorum. Burada mevzu'bahsolan mesele, 
Devlet bu işe karışıyor diye tenkide mâruz kal
dık. Fakat, ilk defa Devlet karışsın, bakır işini 
ele alsın, Çünkü, Devlet elinde kapasite vardır, 
denmektedir, (öyle değil sesleri) Öyle deniyor. 
Arkadaşım, bakın Devlet işletsin diyor. Makina 
Kimya Endüstrisinin elinde imkân vardır, bu
nu işletsin diyor. Makina Kimya Endüstrisinin 
kapasitesiyle, Rabakın kapasitesi yan yana gel
diği zaman memlekette işlenebilecek miktarın 
üzerine çıkmaktadır. O halde Rabak varken, ne 
diye Devlet bu tesisi kurdu şeklinde bir sual 
karşımıza çıkmaktadır. Şimdi dâva şudur: Altın 
ve gümüşten istifade etmek suretiyle Devlet iş
letmesini kullanmak. Devlet bu tesisi, kanaatim
ce haksız olarak, kurmamıştır yolundaki iddia
ları teyideden bir tenkidoldu arkadaşımızın ten
kidi. Bu görüşünden dolayı da kendisi âdeta 
bugünkü Hükümetin anlayışına yaklaşmış bu
lunmaktadır. Bunu bugünkü Hükümetin anla
yışından uzak görmemekteyim. Mâruz kaldığı
mız tenkidleri karşılamak üzere bize mükemmel 
bir fırsat vermiş oldular. Bu bakımdan kendile
rine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime ara veriyorum 

Kapanma saati : 13,05 



IKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum; Beş Yıllık 
Plân üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Sayın Feyzioğlu Hükümet adına beyanatına 
devam edecektir. Ondan sonra Sayın Me-
nemencioğlu konuşacaktır. Buyurun Sayın Fey
zioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 
sabahki celsede plânın, hazırlanışı konusunda
ki tenkidlere cevap arz etmeye çalıştım. İn
san gücü ve eğitim mevzularında plânm ha
reket noktasını izaha gayret ıcttim, istatis
tikler konusunda bilgi vermeye çalışarak 
maruzatta bulundum, istatistiklerimizin kusur
suz olduğunu hiç. kimse iddia edemez. Bu
nunla beraber bunların ıslahı için büyük bir 
gayretle çalışmakta olduğumuzun bilinmesi de 
lüzumludur. Fakat, bu plânın hazırlanışında 
Türkiye'de mevcudolan bütün bilgilerden en 
bilimsel şekilde istifadeye çalışılmıştır. Ba
şarılı bir şekilde plânlı kalkınma yoluna gi
den memleketlerde bu mevzular, bizden daha 
iyi durumda değildir. ^ 

Şimdi, evvelâ imalât sanayiine temas etmem 
lâzmıgeliyor, fakat, imalât sanayiinin çeşitli 
sektörleriyle ilgili olarak cevaplar arz etmek 
üzere Sanayi Vekilimiz burada bulunsun, diye 
rica etmiştim. Biraz sonra geleceklerdir. Ken
dileri M. K. E. Kurumu tesisleri Rabak Şirketi, 
ve çimento ve bakır konusunda izahatta, bu
lunacaktır. Şu hususu arz etmek itserim ki, 
kısaca Şevket. Beyin ifade etmiş oldukları ve 
bakır ile ilgil konularda Sanayi Bakanlığımız 
hassasiyetle durmaktadır. 

Bakır yönünden bir talihsizliğimiz vardır. 
'% 7,5 tenörlü iyi kalite bakırlarımız, bakır 
damarlarımız bitmiştir. Şimdi ancak daha az 
kaliteli '% 2 tenörlü bakırlarımız kalmıştır. 
Bunun neticesinde teknolojinin değiştirilmesi 

ve düşük kalitede, tenörde bakır kullanılması 
için çalışmalar yapılması mecburiyeti, bu sene 
değil hattâ daha önceleri de hâsıl olmuştur. 

Bugün Türkiye'de bakır araştırılmasına 
devam edilmektedir. Yüksek tenörlü bakır araş
tırma yolunda çalışmalara devam olunmakta
dır. Bugün bilinen damarlar, arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi .% 8 tenörlü değildir, çok 
düşük bakırlar halindedir. 

Çimento fabrikasının yanında bir aspestli 
boru fabrikasının kurulması hakkındaki te
menniler yerindedir. Plânda derpiş edilmiş ve 
bununla ilgili yatırım düşünülmüştür. Bu sa
hada Devlet sektörünün projeleri vardır, Plân
lama, Teşkilâtına akseden bilgilere göre en az 
iki özel sektörün de, özel teşebbüsün de pro
jesi vardır. 

Bu arada Ankara, Çimento Fabrikasının 
yanında aspest boru fabrikasının kurulması yo
lunda çalışmalar devam etmektedir. 

Çimentoda cüruftan istifade edilmesi mev
zuunda. da plânın, ilgili yerinde bir dip notun
da ifade edildiği üzere, Bartın Fabrikamızın 
'% 70 cüruf ihtiva eden çimento imal etmesi 
yolunda, hazırlıklar mevcuttur. Arkadaşımı
zın temennileri yıllık porgramlarda yer ala
caktır. Yıllık programlarda nazarı itibara 
alınacak teferruatın plâna zaruret olmadıkça 
konulmamasına itina edilmiştir. Sadece bir 
misal vermek zarureti hâsıl olduğu zaman 
bir tesise atıfta bulunulmuştur, bunun dışın
da projelerin birer birer plânda tadadı ci
hetine gidilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi plânın iç 
finansmanı ile ilgili olarak öne sürülen çok 
ehemmiyetli konulara kısaca temas etmek istiyo
rum. Keza iktisadi kalkınmanın başarılmasında 
enflâsyona baş vurmadan iyi bir finansman vo
liyle bu işi yapmak, hem plân hedefleri ve stra
tejisinin temel ilkeleri ve hem de bu açıdan ifade 
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edilmiş plân metni için lüzumludur. Finansman 
konusunda sıhhatli usullere 'baş vurmadığımız 
takdirde, bunun neticeleri yalnız iktisadi haya
tımızda tesirini göstermekle kalmayacak, plân
da zikredilen ve sosyal adalet şeklinde vasıflan
dırılan ilkelerinden itibaren tamamiyle bir çö
kerine olacaktır. Enflâsyon ve vergi, mahiyet
leri itibariyle, tesirleri itibariyle birbirinden az 
farklıdır. Bir verginin yarattığı tesiri -enflâsyon 
da fazlasiyle yaratır, üstelik enflâsyon verginin 
en adaletsiz olan şeklidir. Çünkü enflâsyon fa
kir zümreler, üzerinde en fazla tesir, tazyik ic
ra eder, fakir olanları daha fakir, orta halllileri 
ise fakir eder ve zengini de daha zengin «eden 
bir vergileme şeklidir. Belki Parlâmentoda, 
Vergi Kanunu geçirmeye ihtiyaç olmadığı için 
kolayca baş vurulacak bir yoldur. Politikacı 
için cazip taraflarına sapılaibilir; fakat, bunun 
bir vengi olduğundan ve vergiler içinde en ada
letsizi olduğunda şüphe yoktur. 

Dış Ticaret muvazenesi rejimi bakımından da 
enflâsyona baş vurulmasının yaratacağı tesirle
ri saymakla bitmez. Dış yardım açığının artma
sına yol açacaktır, dış ticaret açığının artması
na yol açar, sosyal adaletsizliği büsbütün aşırı 
bir hale getirmek gibi tesirler yaratacaktır. Bu 
itibarla finansman konusunda enflâsyondan ka
çınmak hususunda plân hedefleri ve stratejisi ba
kımından yer alan prensip, vazgeçilmez bir pren
siptir. Enflâsyon konusundaki kadar, yalnız şim
diki Hükümetin değil daha evvel Millî Birlik 
Hükümetinin de kalbul ettiği, daiha sonra A. P. 
ve C. H. P. tarafından kurulan Koalisyon Hükü
metinin kararı ile (Bu noktada Sayın Akif Eyi-
doğan'm sözlerine küçük bir ilâve yapmak iste
rim.) Bakanlar Kurulu karariyle, bütün Bakan
ların imzalariyle teyit edilmiştir. Ve bugünkü 
Hükümet tarafından kabul edilen vesikalar ay
nen şöyledir: «Bâzan çok cazip görünüşle, cebrî 
tasarruf vasıtası olan enflâsyondan sakınmak 
gerekir. Enflâsyon yoliyle cebri tasarruf, sosyal 
adalet ilkelerine aykırı sonuçlar doğurduğu gibi 
ekonomide kaynakların israfına ve istikrarsızlı
ğa da sebep olmaktadır.» Burada enflâsyondan 
kasıt, para basmak suretiyle, harcamalar yüzün
den umumi fiyat seviyesinde vukua gelen de
vamlı artışlar hızlı artışlar, veya plânın kalkın
ma gayesi ile bağlı olmıyan bir tediye muvaze
nesizliği çıkar, diye enflâsyon ifade edilmiştir. 
Yoksa her .hangi şekilde gelişmede iktisadi icap-
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I ara göre, para hacminin iktisadi icaplara göre 
artması hiçbir zaman enflâsyon demek değildir. 
Kalkınma gayesine matuf olan dış ticaret açık
ları da her zaman enflâsyon bar tesir yaratmaz. 
Binaenaleyh plân hedefleri ve stratejisinin kai
desi içinde, enflâsyona karşıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk finansman konu
sunda, Sayın Ekrem Aliean'm da ifade ettikle
ri gibi, uzmanlar arasında ve Plânlama Kurulun
da bâzı ihtilâflar oldu. Ben de işitilmesinde 
mahzur görmüyorum, hattâ Hükümet içinde de 
'bu mevzuda bâzı tartışmalarımız da oldu. Büyük 
bir samimiyetle huzurunuzda bu tartışmalar na
sıl başladı ve nasıl bir sonuca bağlandı bunu 
ifade etmek isterim ve bunların Yüksek Mec
lisinize e bilinmesinde fayda umarım. 

Evvelâ plânın tabloları konusunda hiçbir ih
tilâf çıkmadı, Birinci Karma Hükümet zamanın
da temeli atılmış olan tablolardır. Umumi tah
lillere, nıâkro ekonomik tahlillerine dayanan 
gerek tablolar üzerinde, Birinci Karma Hükü
metin son zamanlarında, kalkınma hızı yüzde 7 
olduğuna göre, harcama orandan, gelir hedefle
ri ne olmalıdır?... 1964 - 1965 senelerinde bunlar 
ne olmalıdır? Bu gelir hedefleri dışında vergi 
tahsilatı ne olmalıdır?... Bunun dıışmda, karşılık 
paralardan ne kadar âmme geliri temin edilme
lidir?... Bu hesaplar önümüze dökülmüş ve biz 
de mutabık olduğumuzu ifade etmiştik. Binaen
aleyh, Adalet Parti - Cumhuriyet Halk Partisi 
Karma Hükümeti 1963 senesinde 9 milyar liralık 
bir vergi hasılatına muhtaç olduğumuz husu
sunda esasen gerekli siyasi bir direktifi Plânla
ma Teşkilâtına vermiş bulunuyordu. 

Yüksek Plânlama Kurulu toplandığı zaman, 
vergi hasılatı bakımından 9 milyar liralık hedef
te bir azaltma yapmaya imkân bulamadık. Bu 
azaltmayı teklif eden arkadaşlarımız yani, mun
zam bir vergi gayreti göstermiyelim diyen arka
daşlarımız bunlara muvazi olarak şunları söyle
melidirler k i ; vergi hasılatı 9 milyarın altına 
düştüğü takdirde, vergi yoliyle karşılanması 
mümkün olan âmme harcamalarından hangile
rinde kısıntı yapmayı düşünmektedirler. Veya
hut da vergiler dışında gelirler kaleminin hangi 
bölümünde buradaki eksilmeye muvazi olarak 
bir artış talebinde bulunmaktadırlar? Plânın 53 
sayılı tablosu bu hedefleri göstermiştir. Bu tab
lonun bir sütununda bir değişiklik yaptığımız 
zaman harcamalar tablosunda da bir değişiklik 
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yapmak mecburiyetindeyiz ve değişiklik yap-
malk icab edecektir. Okul yapımından mı feda
kârlık edelim, sulama işlerinden mi? Sağlık 
tesislerinden mi? Enerji tesislerinden mi, li
man ve iskeleler inşaatından mı fedarkârlılk 
edeceğiz ? Hangi noktada, nereden tasarruf yap
mak imkânı nerede kısıntı yapmanın 'mümkün 
okluğunu arkadaşlarımızın muvazi olarak ifa
de etmeleri ıgcrekir. Cari masraflardan azaltana 
teklif ediyorlarsa, açıkça memur maaşların
dan azaltma yapabiliriz, diye açıkça ifade •et
meleri icabeder. Bu bakımdan meseleyi daha 
bilimsel açıdan müzakere etmek iımfkâm hâsıl 
olur. Bunlar söylenir ve bunu, (hakîkaten yap
maya imkân olup olmadığı, bu kürsüden tartışı
lır, bir karara bağlanır. Cari masraflar bakı
mından, plân hedefleri' ve stratejisi de, beş 
yıllık kalkınma plânında, âzami derecede 
tasarrufa riayet etmiştir. Hattâ, plân hedef
leri ve stratejisinde tesbit edilen ölçü içerisine 
1963 yılının cari masraflarını sığdırmak için 
çok büyük bir eeht sarfetmek icabetmekfte-
dir. Söyleniyor ve isteniyor; doktor maaşla
rına zam.... öbür taraftan, yüksek mühendis
lere, ve saireye zam.... Diğer taraftan planda 
yer alan hüküm mucibince, öğretmenlerimizin 
terfihi, öğretmenlik meslekinin cazip hale ge
tirilmesi ki bunda biz de müttefikiz. Plânda bu 
yer almıştır. 

Bunların hangisinden sarfınazar edebiliriz, 
nereden tasarruf yapabiliriz yahutta vergileri 
karşı] ıy ab ilecek olan meblâğları nereden, karşı-
layafbiliriz. Bunların ifadesi lâzımgelir. Yatı
ranlar bakımından yapılacak olan her hagi bir 
değişikliğe karşı bu yatırımların bağlı olduğu 
diğer sahalarda ne gibi aksaklıkları yapacağı
nı hesaba katmak lâzımdır. Eğitim bakımın
dan yapılacak her hangi bir gecikme ve kısın
tı yarın insan gücü bakımından tıkanıklıkla
ra yol açacaktır. İktisadi kalkınma hedeflerine 
ulaşmamızı, hattâ muayyen sahalara yatırım 
yapmak için lüzumlu çimentoyu, demiri, iç pi
yasayı dış piyasayı bulsak bile insan gücünü 
bulamadığımız için bizi halli imkânsız mesele
lerle karışı karşıya bırakacaktır. Sağlık mese
lesinde ve içme suyu meselesinde önüne geçile-
miyen birtakım ihtiyaçlarla karşı karşıyayız. 
Bütün bu işler dikkatli hesaplarla, fitiz sektör 
çalışmaları ile karara bağlanmıştır. 
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I Muhterem arkadaşlarım, bu sene vergi ha-
I sılatumızın ne (kadar olduğu, gelecek sene ba

kımından karşılaşacağımız meselelerin temeli
ni teşkil etmiştir. Bu «ene ^bakımından 7,7 ımil-

I yar olan bütçe tahmini yerine vergi hasılatı
nın 7,60 civarında olacağı Plânlama Teşkilâ
tı tarafından ileri sürülmüştür. Plânlama Te'ş-

I kilâtı iddia etti ki, esasen vaktiyle de 1962 
I yılında bütçe hasılatının 7 milyar 100 milyon 
I civarında olacağını öne sürmüştü. Yükseik Plân-
I lama toplantıları yapıldığı günlerde artık se-
I nenin yarısını çoktan geçmiş bulunuyorduk, 
I aylık hasılalt rakamları elimizde idi, Maıliye 
I Bakanlığının uzmanlarını davet ettik. Maliye 

Bakanlığı Gelirler Umum Müdürlüğü uzmanla
rı bize, «1962 senesinde vergi hasılatı 7 milyar 
060 milyon civarında olacaktır» dediler. Bu nok
ta üzerine, ilk anda Yüksek Planlama Kurulun
da bir ihtilâf çıktı. Bu sene hasılatı 7 milyar 60 
milyon mu olacak, daha fazla mı olacak?... Tam 
bir anlaşmaya varamadık. Bunun üzerine Plân
lama Teşkilâtı ile, İstanbul'da toplanan vergi 

I Reform Komisyonu uzmanlarım, Maliye Vekâ
letinin en yetkili Gelirler Umum Müdürlüğü 
uzmanlarını bir araya getiren bir teknik komis
yonun toplanmasına karar verdik. Yüksek Plân
lama Kumlu çalışmalarına bir gün ara verdi, 

I Bakanlığın, Vergi Komisyonunun ve Plânlama 
I Teşkilâtının uzmanları toplandılar ve kendileri -
I ne Yüksek Plânlama Kurulu tarafından şu su-
I aller tevcih olundu. 
I 1962 senesinin vergi hasılatı nedir? 

I 1963 senesinin vergi hasılatı, hiçbir vergi 
I zammı yapılmadığı takdirde ne olabilir? Arada

ki fark neden ibarettir? Bu farkı tesbit ettikten 
I sonra bu farkı karşılamak için Türkiye'nin 
I ekonomik bünyesine göre, sosyal adalet ilkeleri-
j ne göre, vergi tekniğine göre, vergi sanatına gö-
I re, tarımımızın, sanayimizin durumuna göre, 

hangi kalemlerle bu açığı kapatmaya imkân 
vardır? Bunu tetkik ediniz ve bir rapor yazınız. 
Bu karma uzmanlar heyeti toplandı ve bir pro
tokol hazırladı. Şimdi elimde olan bu prokolda 
açıkça birkaç gerçeği tesbit ettik. Meselâ; J962 
senesi durumu ittifakla tesbit edilmiş olup bu 
fikir yalnız Plânlama uzmanlarının, Maliyenin 

j ve bir kısım Vergi Reform komisyonlarının fik
ri olmayıp bunların hepisinin müttefikan kara
ra bağladığı ortak fikirler olarak tesbit edilmiş 

I noktalardır. 1962 senesinin vergi hasılatı bakı-
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mmdan Plânlama Teşkilâtının tesbit ettiği tah
min doğrudur. 7 milyar 60 milyon civarında ola
cak, demişti. Hiçbir vergi zammı yapılmadığı 
takdirde 1963 senesinde ekonominin gelişmesiy
le, otomatik artış şeklinde husule gelecek olan 
vergi artışı da gelecek sene hiçbir vergi zammı 
yapılmadığı takdirde hiçbir vergi reformu ya
pılmadığı takdirde vergi hasılatı, Sayın Ekrem 
Alican'ın da belirttiği gibi 7 milyar 800 mil
yon lira civarında olacaktır. O halde plânın 
1963 senesi için kabul ettiği 9 milyarlık hedefe 
vasıl olması için 1 milyar 200 milyonluk bir 
munzam vergi gayretine ihtiyaç vardır. Bu, müş
terek Uzmanlar Heyeti, hangi konulardan bu 
tahsilatın yapılacağı hususunda çalışmalar yap
tı ve bâzı tavsiyelerde bulundu. Ortak görüşle
rin mahsulü olarak (ne yalnız Maliye Vekâle
tinin ne de yalnız Plânlama Teşkilâtının) tes
bit edilmiş olan kaynaklardan 9 yüz milyon 
civarında bir vergi tahsil etmeye imkân olduğu 
belirtildi. Teferruatına girmiyorum. (Maliye Ve
kili arkadaşım bu teferruatı ifade eder) Yalnız 
tarım alanının vergilendirilmesi konusunda 
Plânlama Teşkilâtının görüşü ile Maliye Vekâ
letinin görüşü ayrı oldu. Tarım Bakanlığının 
temsilcisi bunun için komisyona davet edilmiş
tir. O da Zirai Gelir Vergisi yerine daha götü
rü. bir usul içerisinde tarım sektörünün vergi
lendirilmesi fikrini savundu. 

Plânlama Teşkilâtının görüşünü desteklediği
ni hazırlanmış olan bir protokolde ifade etti. 
Yüksek Plânlama Kuruluna mevzu geldi. Tarım 
Bakanlığının ve Plânlama Teşkilâtının görüşü 
vardı, diğer görüşler vardı; tarım sektörü bakı
mından. Esas itibariyle esas dâvada anlaşmaya. 
varılmış bulunuyor. Yani 1 200 000 000 liralık bir 
vergi gayretine ihtiyaç var mı, yok mudur su
alinden çıkan tartışma, bu uzman raporuyla bir 
neticeye bağlanmıştı, 1 milyar 200 milyon lira
lık bir vergiye ihtiyaç vardır. Reformla sağla
nacak bir vergiye ihtiyaçolduğu anlaşıldı. Bu
nun kaynakları bakımından Hükümet içinde 
kolaylıkla 800'milyon liralık bir anlaşmaya va
rıldı. Geri kalan meblâğ hususunda uzun tartış
malar oldu. Ve Yüksek Plânlama Kurulunda 
Zirai Gelir Vergisinin leh ve aleyhinde çok söz 
söylendi. Zirai Gelir Vergisi tarım sektörün
deki işletmelerin ancak % 1,5 - 2 sini vergilen
dirir. Zirai Gelir Vergisinin verimi düşüktür. 
Gayrisâfi millî hâsılamız içinde çok ehemmi-
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j yetli bir yekûn tutan, tarım sektörünün vere

ceği vergi, sadece 100 milyondan ibaret olursa, 
bu hakiki bir vergilendirme olmaz, iddiaları ile
ri sürüldü. Buna karşılık da Zirai Gelir Vergisi 
lehinde Maliye Bakanlığı şu delilleri ileri sür
dü : Gelir Vergisi sistemimizin tamamlanması
na ihtiyaç vardır, zinciri tamamlamak lâzım
dır. 

Çünkü zirai gelir vergisi olmadığı takdir
de, diğer sektörlerden aldığımız Gelir Vergi
sinde 'kaçağı önlemeye imkân yoktur. Tür-
kiyenin gerçekleri içerisinde sanayi ile uğra
şan insanların, ticaret ile uğraşan insanla
rın aynı zamanda (ekseriyetle) bâzı zirai ge
lirleri de mevcuttur. Bilhassa büyük zirai ka
zançlar sağlıyan bölgelerimiz dikkate alınır
sa, bu bölgelerde zirai gelirleri olan insan
ların aynı zamanda, sanayiden, ticaretten ve 
saireden gelirleri olduğu vâkıdır. Halbuki, Ge
lir Vergisinin oto kontrol yani kendi kendisi
ni kontrol sistemi ve servet beyanından bek
lenen faydalar Zirai Gelir Vergisi konmadı
ğı takdirde tamamen hayal olur dendi. Mi
sâl olarak da İstanbul'da ithalât ve ihracat 
ticaretiyle uğraşa-n bir firmamın Gelir Vergi
sinde bir değişiklik yapıldıktan sonra, servet 
beyanı ihdas edildikten sonra derhal bir zirai 
işletme kurduğu veya bir zirai işletmeye ortak 
olduğu tesbit edilmiştir dendi. Bu neden yap
mıştır? Yarın, 2 - -3 - 5 sene sonra servetin
de husule gelen bariz artışla, ticari kazan
cından dolayı verdiği vergi beyannameler ara
sında büyük bir far<k görüldüğü takdirde ve
receği cevap gayet basittir, «ziraatten kazan
dığım için beyannameye bir şey koymadım» 
diyebilecektir. Bu itibarla servet beyanın
dan hiçbir fayda beklenemez ve Gelir Ver
gisinin kontrol sistemini tamamlamak müm
kün değildir, zirai kazanç vergisini koyma
dıkça dendi. Bu delil muvacehesinde ye ay
rıca Gelir* Vergisinin bünyesi icabı esnekliği 
olan ve gelirler arttıkça, veya para kıymetin
de tehavüller bulundukça kendi kendine buna 
intibak edebilen elâstiki bir vergi olması iti
bariyle götürü sistemler bakımından üstün
lük taşıdığı delili ileri sürüldü. Ve bütün bu 
mülâhazaların ağırlığı altında Maliye Ba
kanlığının teklif ettiği şekilde bir zirai gelir 
vergisi ihdas 'edilmesine, daha doğrusu bu-

j gün, esasen mevcudolan, fakat bâzı nokta-
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lan tashih edilmek üzere Meclis karariyle I 
tatbiki sadece geri bırakılan zirai gelir ver
gisinin uygulanmasına karar verildi. Ve bu 
karar da, Hükümet içinde tam bir ittifak ile 
alındı. Ben de şahsan 1 milyar 200 milyon 
vergi ihtiyacı üzerinde çak ısrar etmiş bir 
insan olarak, bu yapılmadığı takdirde bir 
açık 'kalacağını söyliyen bir insan olarak, zi
rai gelir vergisine ihtiyaç bulunduğuna, bu 
sistemi tamamlamak bakımından ihtiyaç ol
duğuna, vergi kaymalarını ani emek bakımın
dan ihtiyaç bullunduğuua kanaat getirdim ve 
bunu savundum. Yalnız zirai gelir vergisi ile, I 
bugün teklif edilmekte oları zirai geiir ver- I 
gisiylle, zirai işletmelerden elde «dilen kazanç
ların çok cüzi bir kısmının vergilendireleceği I 
hususundaki iddia da, hiç şüphesiz, ihmal I 
edilir bir iddia değildir. Türkiye'de tarım ka- I 
zançları çok mütehavvilidir. Dün ifade edil
di, 300 dönüm üzerine hububat eken, ki bun
lar nadirdir, bir çokları 50 - 60 dönüm üze
rinde hububat ziraati yaparlar. Bu durumda I 
olan insanların çok zaman gelini ne üç metre I 
basma, çocuğuna bir lâstik pabuç veyahut I 
kırılan orağının yerine yeni birisini <satınal-
mak için eline kâfi derecede nakit geçmiyen I 
Türk köylüsünden ayrıca ziraat sektörü gay- I 
risâfi millî hâsıla içinde şu kadar yekûn tu
tuyor, diye vergi atoıak kimsenin hatır ve I 
hayalinden geçemezdi. Esasen dün ifade edil- I 
diği gibi, bu sahada en fazla ileri, gitmiş I 
olan ve yalnız ta mm sektöründen 1 milyara I 
yakın vergi alınmasını teklif eden uzmanlar, I 
yani yabancı uzmanlar kasdediyûruim; işlet- I 
melerin % 85 - 90 mı muaf tutmak lüzumunu I 
ifade etmişlerdir. 

Plânlama teşkilatındaki arkadaşlarımız, ke- I 
za % 85 - 90 zirai işletmelerin Türkiye şart- I 
lan içinde vergiden muaf:' tutulması lâzınıgeldi- I 
ği, iktisadi hayatın icablarıınn tarım sektörü
müzün ekonomik icaplarını ve içtimai adalet I 
icaplarının tarım sektöründe bu kadar geniş I 
yüzde 90 a kadar muafiyet, tanımayı zaruri kıl
dığında ittifak ettiler. Geriye şu kalıyordu: Bir 
suretle Gelir Vergisinin şümulü dışında kalan, I 
fakat ziraat nevi itibariyle dönüm büyüklüğü I 
300 dönümden aşağı da olsa, nevi itibariyle ver- I 
gi verebilecek kadar kazanç sağlamakta olanlar I 
meselâ, küçük bir memur, meselâ şehirlerde iş I 
yapan küçük sanat erbabının kazancına mabet- | 
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le daha büyük kazanç, sağlıyaıılar ve zaruri ih
tiyaçlarından fazla bir kazanç sağlıyanlar bu
lunduğu halde vergi vermiyen kimseler kalır 
ise, bunların vergilemenin bir yolu 'bulunabilir 
mi, bulunamaz mı? Bu mevzuun da tetkik edil
mesi lâzımgekliği kanaati Maliye Bakanı tara
fından serd edildi. Dendi ki : Arazi Vergisi ba
kımından esasen çalışmalar vardır, büyük küt
lenin nakit ekonomisi çerçevesi içinde, nakit pa
ra olarak, hemen hemen eline hiçbir şey geçmi
yen, yalnız yıllık buğdayını, bulgurunu bulduk
tan sonra, yağını, tuzunu ancak alabilecek du
rumda olan insanlardan, hattâ Arazi Vergisini 
de kaldırabiliriz, ama bunu tarlanın büyüklüğü
ne göre kaldırırken, tarla, büyüklüğüne, ekilen 
saha büyüklüğüne, mahsul nevine göre, müte-
havvil olmak üzere bir tedbir düşünülebilir. 
300 dönüm hubuJbat gerçekten bir şey ifade et
miyor. Buna mukabil bırakın 300 dönümü hat
tâ, 50 dönüm üzerinden muz düşünün veya 300 
dönümün çok altında bir sahada pamuk ziraati 
düşünün. Hiçbir şekilde mukayeseye imkân yok
tur. Bu itibarla ziraat nevine göre ve dönüm 
başına yapılabilecek; olan istihsal miktarına gö
re meseleyi etraflıca etüdetmek, incelemek ge
rektiğinde umumi ve ehemmiyetli bir anlayış 
havası hâsıl oldu. Yalnız, bu plânın şimdi ta
rım sektörü için getirdiği Zirai Gelir Vergisinin 
ihdasıdır. Zirai Gelir Vergisi dışında, Arazi 
Vergisi reformu ile birlikte düşümmek üzere ve 
mahallî idarenin çok sıkışık olan durumunu da 
bir ölçüde ferahlatacak bir tedbir olmak üzere 
tarımdan geçinen sektörün büyük kısmını, yüz
de1 90 a kadar rahatlıkla varan kısmını muaf 
tutmak suretiyle bir tedbir üzerinde durmak te
mayülü bâzı uzmanlarda halen mevcuttur. Ma
liye Bakanı bu konu üzerinde durmak zarureti 
olduğunu Plân Karma Komisyonunda ifade et
miştir. 

Açıkça tarım sektörü bakımından yapılmış 
olan tartışmalar budur tanın sektörü bakımın
dan Yüksek Plânlama Kurulundan ittifakla geç
miş ve Bakanlar Kuruluna gitmiş olan metinde 
«'büyük kütleyi muaf tutan ve tanımda verim
liliği artırıcı ve bu sektörü tazyik etmeyici usul
ler içinde bir vergileme tarzı bulmak lâzımdır» 
şeklinde umumi bir cümle idi. Bunun üzerinde 
o tarihte uzmanlar ve siyasetçiler birleşebilmiş-
lerdi. Yalnız bu tetkikler biraz zaman alacak
tır, plânda sonradan Zirai Gelir Vergisinin şim-
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dilik bugün Hükümetçe üzerinde ittifak edildi 
dendi, diğer kısmı âtiye talik edilmiş, oldu. İn
celeme mevzuu olarak, bir karar mevzuu olmı-
yacak. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer sahalarda, 
şunu arz etmekdeyim ki, düşünülmüş olan ted
birler, sosyal adalete u\*gundur, aykırıdır, de
niyor. "Ve âdeta uzmanlarla, Hükümet arasın
da derin bir ihtilâf mevzuu gibi gösterilmek is
teniyor, geri kalan 800 milyon liralık kaynak
lar üzerinde uzmanlar Plânlama Teşkilâtı, Ma
liye ve Adalet Komisyonu uzmanları dâhil olmak 
üzere bir anlaşmaya varılmıştır ve bir protokol 
imzalanmıştır. Bu protokolde lüks istihsal mad
delerinden, bilhassa başlamak üzere, vasıtalı 
vergiler üzerinde de bâzı zamlar yapılması zaru
reti helirtilmiş'tlir. 

Şimdi burada lüks vergisinden şikâyet edildi; 
fakat aynı arkadaşımız, Türkiye'de ekonomiyi 
tahrip eden şey, veya maneviyatımızı, ahlâkı
mızı tahribeden şey lüks iptilâsıdır, buyurdu
lar. 

Bir memlekette hakikaten hem lüksten şikâ
yet etmek, hem de lüks istihlâkini gösteriş istihlâ
kini önleyici birtakım tedbirler geldiği zaman 
buna muhalefet etmek kolay kolay bağdaştırıl
ması mümkün olmıynn f fikirlerdir. Fakirlik 
fasit dairesi denen bir şey vardır. İktisatçıların 
üzerine bilhassa İkinci Dünya Harbinden son
ra eğildikleri bir mesele. Fert başına düşen mil
lî geliri az olan memleketlerde halkın vergi öde
me kabiliyeti düşüktür. Türkiye'de vergiler, 
gayrisafi millî hâsıla içinde % 15 civarında ol
ması kâfidir. % 17 civarında olması zordur. 
Çünkü, Türkiye'de fert başına düşen millî ge
lir azdır deniyor. Hakikaten gelişmiş ekonomi
lerin-, yüzd eleriyle Türk ekonomisinde, yüzde 
mukayesesi itibariyle bariz bir fark mevcuttur. 
Bunu samimiyetle teslim etmek lâzımdır. 

Ama, Almanya'da, A.B. Devletlerinde, İngil
tere'de, Fransa'da, İtalya'da şöyledir, Batı-Al-
manya'da böyledir diyerek, gayrisafi millî hâ
sıla içinde şu kadarı vergi 'olarak tahsil edilir 
diyerek ve buna dayanarak Türkiye için bir 
netice çıkarmak mümkün değildir. Buna tama
men iştirak ediyoruz. Esasen böyle bir muka
yese yapılacak olsaydı bu nisbet Batı-Alman-
ya'da % 25, Fransa'da % 23, İngiltere'de % 
25,5 olduğuna göre çok büyük bir vergi gayre
ti' teklif etmek gerekirdi. Fakat bu plân bu 
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miktardan uzaktır. Çünkü Türk halkının fert 
başına düşen gelir seviyesi bakımından nu ka
dar ağır bir vergi yüküne katlanamıyacağmı 
müdriktir. Burada, bir fasit daire karşısında
yız. Fert başına düşen geliri artırmanın bir tek 
yolu vardır. Tasarruf ve yatırım yapmak. Ta
sarruf ve yatırım yapmadıkça fert başına düşen 
•millî geliri artırmanın imkânı yoktur. Fer t ba
şına düşen millî gelir azdır, diyerek daha az 
yatırını yapmak, daha az tasarruf yapmak gibi 
bir netice çıkarmak mümkün değildir. 

Bunun tipik bir misali Seylân olarak göste
rilebilir. Burada fert başına düşen millî gelir 
bizde, 'değil, bizdekinin yarısının biraz fazlası 
olduğu halde sadece yılda 130 dolar fert başına 
düşen gelir olduğu halde, gayrisafi millî hâsıla 
içinde vergilerin nisbeti % 24 ü bulmaktadır. 
Bu da gösteriyor ki fakirlik çemherini, kader 
çemberini kırmak azminde olan bir millet için 
mutlaka yarınını inşa etmek için bugünden ta
sarruf yapmak bâzı yatırımlar yapmak, yatı
rım kalkınma hızını artırmak ihtiyacı vardır. 
Aksi halde bir ölüm - kalım savaşı içindeyiz. 
Dünya hızla ilerlemektedir. Tarihin akışı hızla 
akmıştır. Karma Komisyonda arz ettim. Sınai 
inkılâbı yapıldığı zaman milletlerin gelişme hı
zı, dünyanın çehresini değiştiren o inkılâp ça
ğında sadece % 2-3 civarında iken bugün ileri 
Batı ülkeleri % 4,5 net, % 5 net ileri eme hızı
na, kavuşmuşlardır. Nüfus artışını kapattıktan 
sonra. Türkiye gibi bir memleketin OEÖD mem
leketlerinin, Batı memleketlerinin vasati, 
net olan % 3,4 ün biraz üstünde bir gelişme 
hızına kavuşturulması, aramızdaki büyük me
safenin hissedilir bir şekilde kapatılması bakı
mından kesin bir zarurettir. Gröz göre göre bu 
milletin her geçen 10 sene sonra, Batı memle
ketlerine nazaran biraz daha geri kalmasına 
her gecen yüz yıl sonra çok daha geri bir mem
leket olarak kalmaya göz yummak istemiyorsak 
mutlaka biraz daha fazla hir hızla bu memleketi 
kalkınmaya kavuşturmak zarureti vardır. Ve bu
nu yapmak için de 9 milyar lira vergi hedefine 
varmak için gerekli gayreti göstermeye mecbu
ruz. Türkiyede bunu yapmak için vergi rezervi 
vardır, imkânlar vardır. Bizden millî gelir se
viyesi bakımından üstün ve bizden geri olan 
memleketlerle mukayese edildiği zaman Tür
kiye'nin bu gayreti göstermesinin mümkün ol
duğu anlaşılmaktadır. Komşumuz Yunanistan'-
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da vergilerin g&yrisâfi millî hâsıla içinde nis-
beti % 24,2 dir. Bu plânın âzami nisbet olarak 
teklif ettiği ise % 17 den ibarettir. Bu dönem 
zarfında bu yatırımları yaptığımız ve gayri-
sâfi millî hâsılada fert başına düşen gelirde 
umduğumuz artışı sağlamadığımız takdirde, 
fert basma vergi yükü bir artarsa, fert başına 
düşen gayrisâfi millî hâsıla üç artacaktır. De
mek ki, vergi yükü bakımından husule gelecek 
artışın çok üstünde bir gelir -artışını bu yatı
rımlar yapıldığı takdirde elde etmek mümkün 
olacaktır. Hakikatte bir refah eksilmesi değil, 
bir refah artışı olacaktır. Hele vergilerin da
ğılımında âdil, daha âdil - ki ileride daha âdil
den ne kasdedildiğine geleceğim - bir neticeye 
varabildiğimiz takdirde, aslında hakikaten hi
mayeye muhtaç, hakikaten sefalet içinde, kurta
rılmaya muhtaç insanların hayat seviyesinde 
vergi yükü ile mukayese edilemiyeeek kadar 
ibir artışı sağlamak plân döneminde, ilk döne
minde, 2 nci döneminde, 3 ncü döneminde mü
yesser olacaktır. 

Türkiye'de demokratik rejim içinde, hür
riyet içinde kalkınmanın başka bir yolu olmadı
ğı inancı ile Hükümet huzurunuza bu teklifler
le gelmiştir. Demokratik rejim ve hürriyet için
de kalkınma dâvasını behemehal halletmeye mec
buruz. Birçok milletler kalkınmaya bedel olarak 
hürriyetlerini ödemişlerdir. Türk milleti ola
rak kalkınmanın bedeli olarak hürriyetimizi öde
mek istemiyoruz, diyoruz. Kalkınmanın bedeli 
hürriyet olamaz. Totaliter bir nizam içinde kal
kınmayı kabul etmiyoruz, diyoruz. Hürriyet için
de kalkınacağız, hür münakaşa içinde kalkınaca
ğız, demokratik rejim içinde kalkınacağız, di
yoruz. Bunun tek yolu vardır. Hürriyet içinde, 
namuslu ve âdil bir vergi ödeme sistemi içinde, 
sıhhatli bir kalkınmayı behemehal sağlıyacağız, 
bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu gerçek
leştiremediğimiz takdirde zannediyorum, dün 
Yıldız arkadaşım söyledi, demokratik rejime 
olan inancın, siyasi partilere olan inancın, siya
si partiler vasıtasiyle' yürütülen demokratik re
jime olan inancın sarsılması için durmadan uğ
raşan insanların ağzına, sakız vermek endişesi 
yüreğimizde doludur. Demokratik rejim içinde 
yapamıyorsunuz, bu kalkınma hızına ulaşamı
yorsunuz iddialariyle karşılaşmamak için muha
lefeti ile, iktidarı ile bir Parlâmentonun, behe
mehal hürriyet içinde kalkınmanın mümkün ol-
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duğuna, demokratik rejim içinde bu hıza kavuş
manın mümkün olduğuna dostu, düşmanı ikna 
edeceğine ben şahsan kaaniyim. Bu hedefe ulaş
mak mümkündür. Hepimiz mesuliyetleri yüklen
diğimiz takdirde bu hedefe mutlaka ulaşaca
ğız. Bu da Türkiye'nin yakın istikbâlde çehresi
ni değiştirmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; iç finansman mev
zuunda daha fazla bir şey ilâve etmek istemiyo
rum. Bütün dâva, kısa vadeli hesaplar yerine, 
uzun yâdeli memleket dâvasının heyecanını yü
reğimizde duymak davasıdır. Memleketin kesin 
ihtiyaçlarına dikkatinizi teksif etmek davasıdır. 
Bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Bu yapıl
madığı takdirde başka bir yol yoktur, ya enf
lâsyona, ya verginin en kötüsüne en gayriâdilâ-
ne ve yahut da kalkınma hızından fedakârlık 
gibi, tahammülü, millet istikbali bakımından 
tahammülü mümkün olmıyan bir şıkka razı ol
mak gibi, e'lîm bir vaziyet hâsıl olmaması için 
bu nokta üzerinde bu kadar ısrar ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ne'bze de her 
hangi bir yanlış anlama kalmaması için, bu plâ
nın dayandığı temel doktrin bakımından, Dev
letçidir, liberalisttir diye dün bu kürsüden ifa
de edilmiş, kanunlar bakımından durumumuzun 
nerede olduğunu ifade etmek isterim. 

Plân metninde, plân stratejisinde bu husus 
çok açık olarak ifadesini bulmuştur. Bu plân, 
karma ekonomi anlayışını benimsiyor. Karma. 
ekonomi anlayışı bakımından sık sık karşılaştı
ğımız bir tenkit var. Takip ediyorsunuz, Tür
kiye'de bu plânın anladığı, bu plânın kurduğu 
sentezin çok daha solunda bir ekonomik nizam 
istiyenler, hangi karma ekonomiden bahsediyor

lar? Diyorlar ki, her yerde karma ekonomi var, Dev
let hissesinin, payı ne olacak, buna bağlıdır. Her 
sosyalist ekonomide, hattâ kolektivist ekonomi
de dahi bir küçük yer vardır ki, o özel teşebbü
se bırakılmaktadır. Buna mukabil kalkınmanın 
tek zembereğinin ve tek yolunun özel teşebbüs 
olduğunu ileri sürenler diyorlar ki, karma eko
nomi diyorsunuz ama karma ekonomi içinde 
arslan payı kimin, Devletin mi, yoksa özel sek
törün mü? Bunun biraz daha vuzuha kavuştu
rulmasına ihtiyaç vardır. Meseleyi bu kadar çıp
laklığı ile arz ediyorum, çünkü kelimelerin 
arkasına sığınarak bizim anlayışımız karma 
ekonomidir diyerek bu kelimenin arkasında hâ
lâ devam ettiğini gördüğümüz münakaşaları sür-

— 186 — 



C. Senatosu B : 6 9 .11 .1962 O : 2 
dürmekte bir fayda yoktur. Bunun açıkça ko
nuşulmasında fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarını; bizim karma ekono
mi anlayışımız, sadece sembolik olarak özel te-
şe'bbüsün yer aldığı karma ekonomi anlayışı de
ğildir. Bizim ekonomi anlayışımız, Devletin 
iktisadi hayatımızdaki rolünün sadece sembo
lik bulunduğu, jandarma devletinden pek az 
farklı olduğu ve iktisadi hayata karışmadığı bir 
anlayış değildir. Bu plândaki karma ekonomi 
anlayışı, hiçibir dogmatik hareket noktasına sa
hip değildir. Bir peşin hükümden dogmatik fi
kirden hareket ederek, kararlar vermiyoruz. Bi
zim Devletçiliğimiz veya Devlete bu plânda ve
rilmiş olan roller Türkiye'nin gerçeklerinden 
mülhemdir ve tamamen progmatik açıdan bakı
larak tes'bit edilmiş hususlardır. Türkiye'de 
Mustafa Kemal'in Devlete iktisadi hayatta ver
diği vazifeler, muayyen ve dogmatik hareket 
olarak değil, Türkiye'nin gerçeklerinden ilham 
alınarak verilmiş olan vazifelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Fransa'da plân Par
lâmentoya takdim edilirken Hükümetin beyana
tı var. 4 neü plânlarını yapıyorlar. Uzun yıllar, 
yüz yıllar sağlık dâvası, eğitim dâvası, yol dâ
vası, 'elektrik enerjisi dâvası gibi temel yatırım
ları enfransrüktür yatırımlarını tamamlamış ve 
muvaffak olmuş bir memleket, özel teşebbüsün 
gerek sermaye terakümü bakımından ve .gerekse 
bu teşebbüsle ilgili bilgi bakımından bize naza
ran kat kat geri olduğunu kimsenin inkâr edemi-
yeceği bir memleket, Buna mukabil dört yıldır 
dördüncü plânını tatbik eden Fransa'da bu plân 
gereğince Devlet sektörünün yapacağı yatırımla
rın hacım itibariyle özel sektörün yapacağı yatı
rımlardan fazla olduğu ifade edilmiştir. Bu ne
den ileri gelir? Türkiye'nin gerçeklerine .bakalım. 
Türkiye'de bir okul dâvasının, eğitim dâvasının, 
özel sektör tarafından halledilmesine imkân var 
mı? Türkiye'de sağlık dâvasının özel sektör eliy
le özel hastanelerle, para kazanmak için kurul
muş hastanelerle halledilmesine imkân var mı? 
Mardin'de, Tatvan'da, Hakkâri'de, Şemdinli'de 
özel hastane kurdurul m asma imkân var mı? Gel 
burada hastane kur demeye imkân var mı? Li
manlarımızı, iskelelerimizi barajlarımızı, sulama 
tesislerimizi özel teşebbüse kurdurmak imkânı var 
mı? 

Muhterem arkadaşlarım; bu sahaların hiç bi
rinde özel teşebbüsün hiçbir şey yapmadığı iddia 

edilemez. Özel teşebbüs, eğitim ve sağlık saha
sında hattâ sulama sahasında birtakım müspet te
şebbüsler yapmışlardır. M'eselâ, sulama sahasın
da Kızılırmak üzerinde küçük bentler ve sulama 
şebekeleri de mevcuttur. Fakat, özel teşebbüs 
böylece sulama dâvasını halleder veya beş on lise 
veya kollej açarak eğitim dâvasını halleder, üni
versite kurar bütün bunları halleder hayaline ka
pılmak mümkün değildir. Kilit sanayiini özel te
şebbüs kurmadığı takdirde, elimizi kolumuzu ka
vuşturarak, gelin özel teşebbüs şunu kurun de
meye imkân yoktur. ıSüper fosfat ve azotlu gübre 
sanayiini özel teşebbüs kurmaya yanaşmadığı 
takdirde daha ucuz, piyasada maliyetinden daha 
ucuza satmak zaruri olduğu için, sübvansiyon 
bir yaşama mümkün olduğu için, yabancı dam
pingine dayanmak ıgüe olduğu için, bâzı sektör
lere kilit sanayii sektörlere iltifat etmediği için, 
Devlet bu işe karışmasın demek kimin aklından 
geçebilir. Özel teşebbüsün dokuma sanayii kadar 
muvaffak olduğu saha var mı? Muvaffak olduğu 
sahalardan birisi de dokuma sanayiidir. Devlet 
bunlara öncülük yapmıştır. Devlet tarafından 
yüzlerce insan Batıya gönderilmiştir. Bunlar 
mühendis olarak yetişmişlerdir. Bunların birçoğu 
kendi teşebbüslerinde veya başkalarına ait teşeb
büslerde çalışıyorlar. Bu suretle de memlekete 
hizmet etmiş oluyorlar ve memleket için çalışıyor
lar. 

Simdi dokuma sanayiinde özel teşebbüs bu ka
dar başarılı iken, sorunuz Adıyaman milletvekil
lerine, her partiden Adıyaman milletvekillerine, 
bir dokuma fabrikasının kurulması mevzuuba-
histi. Adıyaman milletvekilleri, her gün, «Devlet 
gelsin bu fabrikayı tamamlasın» diyorlar. Her 
gün, Konya milletvekilleri, «Sümerbank üzerinde 
eksilmiyen bir tazyik var, Devlet ıgelsin, Karaman 
fabrikasını tamamlasın diye. 

Bira sanayii: özel sektör bu sahada bir yatı
rım yapmak için can atıyor, kârlı bir saha, çok 
kârlı bir saha ve Özel sektör bu sahada bir yatı
rım yapacak. Plân gereğince bira sanayiindeki 
gelişmelerin yükünün özel sektör üzerinde olacağı 
ve özel sektörün buraya yatırım yapacağı derpiş 
edilmiş, böyle düşünülmüş, bunun için Devlet 
harcamaları arasında fazla bir şey koymaya lü
zum görmemiştir. Ama sorunuz Yozıgat milletve
killerine, ben gittim Yozıgat'ta bir imtihan geçir
dim, bilirim. «Devlet gelsin, Yozgat'ta bira fabri
kası kursun.» Neden? «özel teşebbüs Yozgat'ta 
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fabrika kurmaz ve eğer Derle! kurmaca Yozgal 
bu fabrikanın yüzünü görmez» demişlerdir ve 
Devlet bu karar] vermeye mecbur olmuştur ar
kadaşlar. 

•Sikildi, dokuma ve bira sanayii gibi özel 'te
şebbüs tarafından en büyük başarı ile yürütüle
bilecek 'Oİaıı sanayi kolları kendilerine veri
lecektir. Amma petrol ve kimya sanayii de
ğil, <azot sanayii değil yani büyük masraf ve 
risk istiyen sanayii devletin himayesine muhtaç 
olduğundan, onlar devlet tarafından yürütüle
cektir. Bu sahada devletin bir şeyler yapması 
için, her gün (halktan ıdevamlı tazyikler gelen 
bir memlekette «Devlet sanayileşme işine karış
masın» demek ımümkün değildir. Devlet ibu sa
hada öncü ve yardım edici bir vazife yapacak
tır. Yurdumuzun geri kalmış bölgelerinin kal
kındırılması için Devlete düşen önemli vazife
ler vardır. Bu plân, her Ihangi bir peşin hü
kümden hareket etmediği için, Devlet sektörü 
önemlidir, özel teşebbüs ehemmiyetlidir, birini 
diğerine tercih edelim diye dogmatik bir tercih, 
doktriner bir tercih yapmayı lüzumsuz gördü
ğü için böyle peşin bir hükümle hareket etme
diğinden her sahada özel teşelbbüsü teşvik etmek 
esas alınmıştır. Sermaye piyasasının teşkili yar
dım indiriminin kabulü suretiyle (kazancı tek
rar âtıl iş gücünü, âtıl serveti harekete getire
cek, yatırımlara ayıracak teşebbüslerden ver
gi indirimi yapılması 'kolaylığı ifade edilmiştir. 
Kredi kolaylıkları sağlamak için, özel teşeb
büsün sanayi sahasında yatırım yapabilmesi 
için, orta vadeli işletme ve yatırım kredisi ve
rilebilmesi için bir- samiayi kredisi konsorsiyu
mu kurma teşelbbüsü Hükümetin gösterdiği 
gayretler arasındadır. Bir yatırımdar barakası 
tasarısı Meclise sunulmuştur. Madencilik saha
sında özel teşebbüsü tahrik ve teşvik etmek için 
bir 'kanun tasarısı Meclise sunulmuştur. Özel 
teşebbüs yatırımdan âzami derecede teşvik ©di
linken Devlet yatırımlarına da buna muvazi 
olarak hız vermek ve hedef olarak Türkiye'de 
toptan yatırım, hacmini 'kurtuluşa ulaştırmak 
hıza imkân verecek seviyeye çıkarmak. îşte 
plânın dayandığı felsefe budur. Ve bu plân 
metnimde çok iyi ve açık bir şekilde ifade edil
miştir. 

«Plân, Devlet ve özel teşelbbüs (kesimlerinin 
yanyana bulunduğu (karma bir ekonominin bü-
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i tünü için hazırlanmıştır. Kamu kesiminin ve 

özel kesimin gelişmeleri 'konusunda her 'hangi 
I bir kesin hükümle bağlı olmaksızın politik, 
I sosyal düzenin ve iktisadi kaynaklanıl sağladı

ğı iımkânlara, göre tesbit edilmiştir. Toplam ta
sarrufları ve yatırımları en yüksek (kılma ama
cına göre hareket edilmiştir. 

Yine 42 nci şayiasında devamı ediyor : «Ka
mu ve özel sektör arasındaki iş bölümünün tes
hilinde dogmatik Ibiır tutum değil, faikat pra
tik bir görüş hâkim 'olmuştur, iş bölümünün 

I esas, bu iki sektörün kendine has özellikleri ve 
I bugünkü ekonomik düzen olacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarımı; dün bu kürsüde 
yetiki ile konuşan bir muhterem arkadaşımız, 
bugün özel teşebbüs yatırımlarının büyük Ibir 
kısmının konut sahasına gittiğini, bu ve 'apartman 
yapılacağını, 'bunları sanayi sahaisına kaydır
mak hususunda düşünülmüş olan tedbirlerin 
ve ümitlerin biraz iyimser olduğunu ifade et
tiler. Muhteremi arkadaşlarım; bu plânda, yal-

I nız özel sektör yatıranlarının (haıcıım olarak 
I artması değil, fakat, özel teşebbüs sahasında 
I komuttan hakiki, verimli teşebbüs sahalarına 
I doğru bir kaydırmaya da önem verilmektedir. 

Som 10 yılın özel teşebbüs bakımından trent 
rakamları incelenmiştir, gelişmesi incelenmiş
tir. Bu plân devresinde daha süratle yükselen 
bir eğri çizmesine önem verilmiştir. Ve özel 
teşebbüsün, dün ifade edildiği gibi, plân dö
neminde yıldan yıla vasati yüzde 11, bir artış 

I kaydederek plân devresi başında 3,5 milyar 
olan yatırım seviyesinin plân dönemi sonunda 
6 ımilyara ulaşılması gibi özel teşebbüs yatırım
ları bakımından iddialı Ibir hedef tesbit edil
miştir. O halde derpiş edilecek: bu plânın karşı 
bir tarafı yoktur. Kaldı ki, bunlar hiçbir za-
mıan tahdit edici rakamlar değildir, bunlar 
âzaoni derecede teşvik tedbirleriyle özel teşeb
büsün vâsıl olabileceği âzami rakamlar, tah-

I min şeklinde plâna girmiştir. Eğer özel teşeb-
I büs bu tahminleri aşan yatırım yapmaya ımı-
I v af fak olursa, plânın hedefine biraz önce ulaş-
I ması mümkün olur, diye hepimizin sevinmesi 
I lâzımdır. Yalnız bu tahminlerde realist olmaya 

dikkat edilmiştir ve Türkiye'de 3,5 milyar Özel 
teşebbüs yatırımları 1963 te düşünülürken bu-

I nıın çok üzerinde bir Devlet yatırımına ihtiyaç 
I olduğu da bir realite olarak karşımıza, çıkmış-
I tır. Bu her zaman böyle olmuştur. 1950 - 1960 
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arasında böyle idi, 1960 dan evvel böyle idi, 
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bakınız, 
Devlet yatırımlarının umumi yatırım içinde iş
gal ettiği hacım, daima özel sektörün yatırım
larından çok fazla olmuştur. «Liberalim» diyen 
Hükümet gelmiştir, böyle olmuştur. «Devletçi
yim» diyen Hükümet gelmiştir, böyle olmuştur. 
Hangi Hükümet gelirse gelsin Türkiye'de demin 
arz ettiğim temel yatırımları yapmak mecburiyeti 
olduğuna göre Devlet yatırımlan, daha uzunca 
bir müddet özel teşebbüs yatılımla rina göre da
ha mühim bir yer işgal edecektir. Fakat plân 
döneminde özel teşebbüs yatırımları en az Dev
let yatırımları kadar, hattâ biraz daha fazla ge
lişme göstereceğine göre, plânın hazırlanmasın
da şu veya bu doktrinden hareket edilerek dog
matik mülâhazalara yer verildiği iddiası doğru 
değildir. Dogmatik hareket etmek, bu plânı ha
zırlayanların aklından dahi geçmemiştir. Plân 
da, her iki sektörün faaliyetleri, Türkiye'nin 
gerçeklerine en uygun şekilde ve realist tahmin
lere dayanarak yapılmak istenilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; sosyal adalet anlayışı
mız bakımından da hiçbir endişeye kapılmaya 
mahal yoktur. Bilhassa, sosyal adalet anlayışiy-
le iktisadi kalkınma hedefleri çok güzel bir şe
kilde bağdaştı rılm ıştır. Arkadaşlarımız iyice 
dikkat ederlerse burada iki prensibin, hızlı kal
kınma ve sosyal adalet prensiplerinin nasıl telif 
edildiğini göreceklerdir. Bir kalkınma anlayışı 
vardır, sefalet pahasına. Denebilir ki, İngiltere'
de böyle bir kalkınma içinde bulunmuştur. Cfe-
çen yüzyılda İngiltere'de 10 yaşından küçük 
çocuklar çalıştırılmıştır. Kadınlar çalıştırılmış
tır. Kütlelerin sefaleti pahasına yapılmıştır' bu 
iş. Medeniyet tarihinde hepiniz duymuş, oku
muşsunuzdur bunları. Dikens'in romanlarında 
bahsi geçen sefaletler babasına. Xe olmuş? Sa
nayileşmiş ve sosyal adalete gelmiştir. Türkiye'
de evvelâ iktisadi kalkınma ondan sonra sosyal 
adalet; bu denebilir mi? Hu plânın suale verdi
ği cevap, hayırdır. Türkiye bugünden yarına. 
işsizlik sigortasını koysun, Türkiye elindeki im
kânını varını yoğunu daha. âdil bir şekilde tev
zi etmekten başka bir şeyi düşünmesin. Yatı ra
mı değil, mevcudun daha âdil dağıtımını düşün
sün. Bunu yapmak imkânı var mıdır? Bu suale 
plânın verdiği cevap, hayırdır. Çünkü, sosyal 
adalet bakımından bugün sanayileşme seviyemi
ze göre bugünkü gayrisâfi millî hâsılamıza göre 
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gerçekleştirmemize hiçbir zaman imkân olmı-
yan, hiçbir şekilde imkân olmıyan fazla müba
lâğa ve hayaller peşine düşecek olursak iktisadi 
kalkınmayı daha baştan durdurmuş oluruz, de
mektedir. Buna mukabil iktisadi kalkınmayı 
sağlamak için kütlelerin hergün biraz daha se
fil hale gelmesine katlanalım,. Buna da yirmin
ci asrın ikinci yarısında hiçbir memleketin ta
hammülü yoktur, bunu insan haysiyetiyle bağ
daştırmaya imkân yoktur. Bunun demokratik 
rejimi katî yaşatmak azmimizi e yaşatmak imkâ
nı yoktur. Teyidedeceğiz, ne kütlelerin sefaleti 
bahasına kalkınma, ne de mübalâğalı birtakım 
hayaller peşine düşmek suretiyle iktisadi kal
kınma için sarf edilecek gayretlen daha başlan
gıcında sıfıra indirmek. Bu iki hayalden de 
uzak, dengeli bir sosyal adalette kalkınma an
layışı bu plâna hâkim olmuştur, ya zannediyo
ruz ki, en salim anlayış budur, hürriyet içinde 
demokratik nizam ve sosyal adalet içinde kal
kınma, ancak bu anlayışla gerçekleşir-. 

Bizim sosyal adalet anlayışımız, bugünkü ge
liri, somunu taksim etmek değil, bir yandan 
somunu büyütmek, bir yandan da daha ivi tak
sim etmek anlayışıdır, ve bu mümkündür. Bizim 
prensip ve anlayışımız sefaleti yaygın hale ge
tirmek değil refahı yaygın hale getirmektir. Re
fahı yaygın hale getirmiyecek her türlü totali
ter anlayışa karşıyız ve hürriyet bahasına, se
falet bahasına bu şekilde bir kalkınmayı istemi
yoruz. Refahı yaygın hale getirecek bir sosyal 
adalet anlayışı içinde bu plânı yürütmek, başlı
ca arzumuzdur. 

Ortak Pazar konusunda sualler soruldu : Bu 
konudaki müzakerelerimiz çok verimli bir saf
hadadır. 1959 senesinde, yapılan teşebbüslerden 
sonra, çeşitli inkıtalar oldu. Bugün Batılılarla 
aramızdaki bu temaslar neticesinde onlarla ara
mızda temel prensiplerinde tamamiyle bir anlaş
ma vardır. Temel prensiplerden birisi şudur : 
Türkiye Müşterek Pazara Roma Anlaşmasının 
238 nci maddesine göre ortak üye sıf'atiyle ka
tılacaktır. Türkiye ile Müşterek Pazar arasın
daki Anlaşma geçici bir ticaret anlaşması değil
dir. Ve olmıyacaktır. Devamlılık arz eden bir 
konuşma olacaktır. Devamlı organları buluna
caktır. Bu devamlı organlar arasında Türkiye 
ve diğer 6 Devletin temsil edileceği ortaklık 
konseyi bulunacaktır. Anlaşmanın hedefi güm
rük birliğidir. Fakat gümrük birliğine bugün-
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den yarma atlıyabileeek bir ekonomik bünyeye, 
sahip bulunmadığımız için, ne biz böyle bir ta
lepte bulunduk, ne de onlardan böyle bir şeyi 
karşı tarafla konuşmuşuzdur. 

Gümrük birliği hedef olarak tesbit edilecek
tir ve bir hazırlık devresi kaibul edilecektir, bu 
hazırlık devresi boyunca Türk ekonomisinin 
kuvvetlendirilmesi başlıca hedef, gaye olacaktır. 

Malî ve teknik yardımlar ve Türkiye'nin 
Müşterek Pazar memleketlerine yapılacak ihraç
larda kolaylık sağlamak suretiyle ekonomimiz 
kuvvetlendirilecek, ve sonra gümrük birliği saf
hasına başlanacaktır. Gümrük birliği safhası da 
başından itibaren ancak tedrici olarak iicrliycn 
bir safha olacaktır. Safha safha, adını adını 
gümrük birliğinin gerçekleştirilmesine doğru 
gidilecektir. 

Şimdi başlıca müzakere mevzuu olan husus 
ve ayın ortalarında Brüksel''de biraz daha ay
dınlanacak olan husus, hazırlık devresinde Tür
kiye'ye sağlanacak kolaylıklar ve yardımlar ko
nusudur. Bunun dışında, anlaşmanın genel çer
çevesi bakımından tanı bir görüş birliğine varıl
mış olduğunu ifade etmek isterim. Müşterek Pa
zar bir vakıadır. Bunun dışında kalalım kaimi -
yalım diyenler vardır. Müşterek Pazar dışında 
kalmakla onun tesirinden kurtulmak mümkün 
olan bir şey değildir. En iyisi, Türkiye'nin eko
nomik durumunu en iyi bir şekilde yürütmek 
için, Batıya yönelmek ve dış ticaretimizi Batıya 
yönelterek buradan kaydırmak gibi bir hâdise 
Türkiye'de yalnız iktisadi sahada, değil fakat 
başka sahalarda da hiç istenmiyecek bâzı endişe
ler doğurabileceği endişesi de mcvzubahsolmuş
tur. İktisadi ve siyasi düşüncelerin birlikte rol 
oynadığı bir karar verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Maruzatımı fazla 
uza'tmıyayım. Uzattığım için de özür dilerim. 
Bunun dışında teferruatlı olarak sorulan bâzı 
suallere lüzumlu cevapları Sanayi Vekili arka
daşımız cevap verecektir. Sadece bir noktaya 
daha temas edeyim; nüfus kontrolü bakımından 
teklifler yapıldı: 

Muhterem arkadaşlarım; açıkça belirtmekte 
fayda var, bu plân bir doğum tahdidi getirmi
yor. Böyle bir tedbir getirmemektedir. Böyle bir 
yasaklama mevzuu/bahis değildir. Angio - Sak-
sonlarm aile plânlaması diye ifade ettikleri, her 
ailenin dilediği kadar çocuk sahibi olması için 
gerekli bilgilen; sahibolmasmı mümkün, kılan 
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son derece yumuşak tedbirlerin getirilmesidir. 
Nüfusumuz alabildiğine artsın, yalnız bir mem
leketin kuvveti nüfus artışıyla ölçülemez, Tür
kiye'de Batı ile aramızdaki mesafeyi kapatmak 
için, onlara hızla, ulaşmak için dünyada en hız
lı şekilde artan nüfuslardan birisi olan nüfus 
artışının hızını biraz kesmektir. Bunun için alı
nacak eğitim tedbirleri o kadar yumuşak tedbir
ler o kadar hafif tedbirlerdir ki bunların esasen 
ilk beş yılda tesir etmesine imkân yoktur. Uzun
ca bir zaman sonra ve tesirini yavaş yavaş gös
termek sureliyle Türkiye'nin refahına hizmet 
mevzuu'baiıstir. Japonya bu sahada çok muvaf
fak olmuştur. Hindistan daha az bir muvaffa
kiyetle bunu tat'bilk etmiştir. Türkiye'ye yardım 
dâvası ile karşılaşan her milletlerarası teşekkül, 
her yabancı Devlet, plânla ilgili olarak ilk sual
leri «'bu nüfus meselesini ne yapacaksınız» şek
linde olmaktadır. Nüfus dâvasiyle ilgili tedbir
leri almadan nüfus davasıyla ilgili hiçbir tedbir 
getirmeden dış yardım talep]elimizin ve kalkın
ma dâvasında % 7 kalkınma hızı ile gerçekleşe
ceğini kabul etmek kolay değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtımı burada 
bitiriyorum. (Alkışlar) (Sıra kapaklarına vur
malar, sual sormak istiyoruz sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, sualler sözlerden 
sonradır. Tümü üzerindeki konuşmalar bittik
ten sonra, Bakanlar sayın üyelerin sordukları 
suallere cevap da, vereceklerdir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Takrirler üzerinde ayrıca maruzatta bulun
ma imkânını bulacağız. Ayrıca Sayın Suat 
Seren'in plân hedefleri ve stratejisi altında im
zalar vardır. Bu plânın, plân hedefleri ve stra
tejisine hangi noktadan aykırı olduğunu lüt
fedip söylemelidirler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SUAT SEREN (İsparta) — Plân strate

jisi plânın kendisi değil hedefleridir. Plân 
fikrinin yanındayız. Hürriyet ve demokrasi 
içinde hızla kalkınma bizim de istediğimiz şey. 
r/o 7 kalkınma hızını elbette isteriz. Onun için 
bu vesikada benim de imzam vardır. Plânın 
bu hedeflere uymıyan tutumunu tasvibetme-
mek elbette hakkımızdır. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Söz istiyorum. 
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BAŞKAN —- Sayın Çelikbaş, Hükümet ardı 

ardına söz almak suretiyle, sayın üyelerin 
haklarım takyidetmektedir. Onun için birkaç 
üye konuştuktan sonra size söz verebileceğim. 
Şimdi bir takrir var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Zaman darlığı, tadil önergelerinin müzake

resi ve Hükümetin cevap ve izahlarına da yer 
verilmesi zaruretleri nazara alınarak konuşma
ların onar dakikaya indirilmesini arz ve teklif 
eyleriz. 

Cumhurbaşkanlığınca S. Ü. 
Nevzat Sengel 

Kütahya Artvin 
Osman Cevdet Erkut Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Daha on sayın üye söz almıştır. 
77 sayılı Kanunun birinci maddesinin altıncı 

fıkrasının (A) bendi gereğince bu konuyu 
aralıksız olarak görüşmek mecburiyetindeyiz. 

Mesaimizi bugün saat ondokuza kadar bi-
tiremezsek, Riyaset Divanının kararı ; saat 21 
den sonra gece oturumu yapmaktır. Şayet 
yine bitiremezsek, yarın Atatürk'ün ölüm me
rasimini mütaakıp saat ondan sonra görüşme
lere devam edeceğiz. Görüşmeler sırasında 
önergeler oylanacak ve plân; açık oylamaya 
arz edilecektir. 

Bu izahatımdan sonra, konuşmaların onar 
dakika olarak kayıtlanması hususundaki öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul •edenler... 
Kabul etmiyenler... 20 ye karşı 42 oyla kabul 
edilmiştir. 

Sayın Menemencioğln, buyurun. 
ETHEM MENEMENCİOĞLU (istanbul) 

—. Ben, Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican 
oğlumuzun, dün sabah, büyük bir kifayet ve 
kiyasetle, bu fakir memlekette, milyarlara da
yanan kalkınma serabını savunacak kadar di
rayet ve cesarete sahibolmaktan çok uzak bu
lunuyorum. Ama her şeyden fazla maneviyata 
ve toplumsal gerçeklere önem vermek hasle
tinde bulunan bir millet toplumunda, benim 
dağarcığımda, da kalkınma hakkında diyecek 
başka birkaç sözüm bulunduğuna inanıyorum. 
îşte bunun için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

İdare edenlerimizin, uzun yıllardan beri, ba-
zan iyi niyetle, avutucu sözlere bürüyerek 

başarmak istedikleri kalkınma hamlelerinin 
milleti her gün biraz daha geriliğe, yoksuz-
luğa, hepsinden daha korkuncu, ahlâk bozuk
luğuna doğru götürdüğüne şahidoluyoruz. özü 
bakımından gerekli olan bu kalkınma davra
nışlarının böyle ters yüzü gitmiş olmasının 
nedenini araştırmak gerekiyor. 

Son sayımlardan bu yana doğumların hayli 
artmış olması, bize nüfusumuzun 30 milyona 
yaklaştığı müjdesini vermektedir. Yine son 
sayıma göre, bizim anladığımız mânada köylü 
sayısı milletin yüzde doksanını almaktadır. Resmî 
istatistikçiler mazur görsünler, biz şehirlerin 
esnafını, sokak satıcılarını, çıraklarını, bekçi
lerini, odacılarını, hizmetçilerini, büyük küt
leleri bakımından, şehirli, kasabalı sayamıyo
ruz. Fabrikaların, barajların, yolların, gök
lere doğru boy atan binaların işlerinde çalış
mak üzere köylerinden kopup şehirlerin viran 
han odalarında, gecekondularda sefalet süren 
işçilere de şehirli diyemiyoruz. 

Nüfusumuz bakımından durum böyle olun
ca, her şeyden evvel, yurdun temel taşı niteli
ğini almaması mümkün olmıyan köylüsü ile 
birlikte köyün durumunu yakından itncele-
mek en önemli vatan borcu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bu işe temiz yürekle koyulup da kırk bin 
köyümüzden her hangi birine varınca, insan 
kendini bakımsızlık, geçim darlığı, medeniye
tin nimetleri olan zevklerden büsbütün mah
rum, külfetlerin en ağırları ölçüsüz olarak 
sırtlarına yükletilmiş olan köylülerin vakarlı 
iniltileri arasında buluyor. 

Uzun uzadıya ispata lüzum kalmadan, duy
gusu ve bilgisi ile demokrasiye bağlı olan in
saf erbabınca bilinmelidir ki, millet bütünü
nün büyük çoğunluğu medeniyetin faydala
rından mahrum duruma düşürülmüş iken o 
milletin yaşadığı çevrede özlü bir kalkınma
nın mümkün olabileceğini düşünmek ne akıl 
ile bağdaşabilir, ne insaf ile. 

Bu yolda bir düşünce akla uygun değildir, 
çünkü belli bir çevrede yaşıyan halkın yüzde 
doksan gibi bir çoğunluğunun zararına geri 
kalanının uzun müddet faydalanabilmesine im
kân yoktur. Böyle bir zümre rejimi, sarsıl
mak bilmez bir toplumsal kuralın tatbiki 
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voliyle, ister istemez, birbiri ardından şu iki 
durumu doğuracaktır : 

a) Rejimin devam edebildiği sürece kü
çük zümre, toplumun temel taşı olan halka 
zor yoliyle, olamazsa, dalkavukluk safsatasiyle 
tahakkümünü yavaş yavaş artıracaktır. Bu 
gidişle, ortada bir müddet, bu sömürücü züm
re karşısında hürriyeti, iş kurma ehliyeti, top
luma karşı sorumluluk duygusu gittikçe 
azalacaktır. 

h) Lâkin insan bu önce açık, sonra sinsi 
istibdat gidişine karşı benliği, vakarı, haysi
yet ile mutlaka irkilceektir. Yurttaş, sonun
da bu sömürücü insafsızların karşısına dikile
rek onlara : İnsan olmaları dolayısiyle eşit 
yaratılmış oldukları faalde emretmek yetki
sini nereden ve nasıl aldıklarını soracaktır. 

işte, istibdada yönelmiş olan her hangi 
bii' tomlumda hürriyet rejiminin tekrar elde 
edilmesinin en kuvvetli unsuru, yaradılışı ba
kımından, insanın ayrılmaz niteliğini teşkil 
eden bu eşitlik duygusudur. 

Aynı düşünce insafa da sığmaz demiştik. 
Gerçekten bu yolda bir davranış insafa da 
sığmaz; çünkü büyük kütlelerin sefaleti içinde 
her hangi bir insanın elde edebileceği re
fahtan gönül huzuriyle faydalanabilmesi, o 
insanın toplumsal yaşayışın gerçek mânevi 
değerleri olan vicdandan, sevgiden, merhamet
ten, içtimailik ve adalet duygularından mah
rum olduğunu gösterir. Böyle bir insana da 
adam demek kolay değildir. 

Elbet, kırk bin köyümüzün içinde yuvar
landığı kan ağlatıcı durum dünden bugüne 
meydana gelivermiş değildir. Herkesçe bi
lindiği gibi tarihimizin acı olaylarından biri de 
Osmanlı İmparatorluğu içinde Türkiye'de ya
bancıların bol bol türemiş olmasıdır.Elbet bun
lardan bâzılarını Türküm diyen her mutlu 
pek haklı olarak, saygı ile anmaktadır. Lâ
kin, tarihî bir olaydır ki, bunların büyük kıs
mı padişahların ve sözü geçer olmuş büyük
lerin etrafını bin türlü dalkavukluk ustalık-
lariyle çevirmesini bilmişlerdir. Bu kapı kul
ları sırf bu kulluk nitelikleriyle idarenin her 
basamağında iş ibaşma geçmişler köylüsü ile 
birlikte Türk köyünü sömürmüş durmuşlardır. 

Nihayet büyük ve korkunç bir cenk kasır
gası içinde istiklâl Savaşının başına geçmiş 
olan Atatürk zihninde tasarladığı halk hükü-
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meti yolu üzerinde bir uğrak ödevini görecek 
olun Halk Fırkasını kurmuştu. Bilindiği gibi 
bu fırka, ilk kuruluşunda, Müdafaai Hukuk 
Cemiyetinin yerini almıştı. G-erek bu cemiyet, 
gerek bu fırka, özleri .bakımından yıkıcı birer 
teşekkül okluklarından, karşılarına çıkacak 
her hangi bir muhalefeti kabul edemezlerdi. 

Atatürk bu Halk Fırkası vasıtasiyle Orta
çağ zihniyetine ekli enkazı temizlemekle uğra
şırken O'nun etrafında da, bazan en ağır ha
karetlere tahammül edecek Bizanslı çeşidi dal
kavuklarla birlikte, kendilerini her işe ehil sa
yan şef adayları da belirmesini bilmişlerdi. 

Nizamlı bir Türk demokrasisi kurmak za
man geldikte, Atatürk gerçek bir kalkınma işi
nin köylünün ve köyün ıslahiyle mümkün ola
cağını pekâlâ biliyordu; O büyük önderin baş
ta gelen tavsiyesi bu yola girmek olmuştu. 

Lâkin, burada büyük bir acı ile tekrarlamak 
zorundayız ki, Türk halkı olanca takatiyle mil
leti ulu istiklâl ülküsüne ulaştırdıktan sonra 
sapiamna dönünce, iş değişmişti. Bilhassa Ata
türk'ün ölümü ile meydanı boş bulan becerik
siz kendini beğenmişler, yapıcılık devresinde de 
komiteler, tek partiler ile demokrasilerde, de
magojiye kapılmadan iş göridebileeeği hayali
ne kapılmışlardı. 

1946 da Halk Partisinin bu gidişi karşısın
da muhalefet kuvveti olarak yer almış olan De
mokrat Parti 1950 de. demokrasi tatbikatına 
uygun olarak idare başına geçtiği zaman, mil
lette tahakküm ve zümre üstünlüğü yerine ger
çek demokrasi nizamının geçeceği ümidi uyan
mıştı. On yıllık iktidarı süresinde bu partinin 
de yurdun temel taşı olan halka dayanan bir 
hukuk devleti nizamı fikrinden gittikçe uzak
laşması ve tepeden inme zümre kalkınması yo
luna koyulması bütün ümitlerin kırılması sonu
cunu vermişti. 

Şimdiye 'kadar bir kalkınma davranışında şa
hidi olduğumuz gibi önümüzdeki plânlı kalkın
manın da vatanın temel taşı olan kırkbin köy 
ve milletin yüzde doksanını teşkil eden köylü
nün, küçük bir zümrenin zebunu olarak ihma
le ve gadre uğramamasını temenni ile 'sözlerime, 
şimdilik, son veririm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Banguoğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) — Pek 

değerli arkadaşlarım, pek az bir vakit verildi. 
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Fakat, kalkınma) plânı hakkında ben de bâzı in
tihalarımı &rz etmek isterim. 

Ben, kalkınma plânını hüviyeti, niteliği ba
kımından incelemeye çalıştım. Ona bir teşhis 
koymak istedim. Bu kalkınma plânı 15 yıl içe
risinde bizim topluluğumuzda derin değişiklik
ler yapacaktır. Bu değişiklikler neticesinde 15 
yıl sonraki Türk cemiyeti bambaşka bir cemi
yet olacaktır. 15 yıl sonra her halde daha mü
reffeh, daha zengin olacak olan bu Türk cemi
yetine biz de evlâtlarımızı terk edip gideceğiz. 
Fakat bu Türk cemiyeti nasıl bir cemiyet ola
caktır? Bunun şekli ne olacaktır? Rengi ne ola
caktır? Bu plânın tutumuna ve hedeflerine 
bağlı bir şeydir. 

Bu itibarla ben plânı yapan arkadaşların 
nasıl bir zaviyeden istikbali gördüklerini araş
tırdım ve bunu görmeye çalıştım. Nasıl bir ce
miyet yaratmak istiyorlar? Plâncılar şüphesiz 
ki birtakım bilgiler almışlar ve bâzı incelemeler 
yaparak metotlara göre hesaplar meydana getir
mişler ve kalkınma işini düzenlemişlerdir. Ama 
bu plânı yapanların veya yaptıranların bir ta
rih ve takdir hakları vardır. Yapanlar ve yap
tıranlar bu takdir haklarını ne istikamette kul
lanmışlardır? Ve netice ne olacaktır? 

Zenginleşeceğiz, 15 sene sonra. Ama bu zen
ginlik nasıl bir zenginlik olacaktır? Takdir bu
yurursunuz ki, fertlerde olduğu gibi cemiyet
lerde de yalnız zenginlik saadet getirmez. Ken
dimiz için saadeti navara alırken sadece zengin
liği düşünmeyiz. Cemiyet için de saadeti naza
ra alırken sadece zenginliği düşünmekle yetine
nleyiz. 

Hulâsa, biz şu soruyu sorduk : Bu plânı ya
panların dünya görüşü nedir? Nasıl bir örnek
leri vardır ve nasıl bir hedefe gidiyorlar? 

Plân hunun cevabını müşkülâtsız veriyor. Bu 
plân Batı - Avrupa sosyalizminden mülhem bir 
dünya görüşü içerisinde yapılmıştır. Hedef; 
bir Batı - Avrupa sosyalist işçi memleketidir. 
Bu teşhisi veren bütün semptomlar vardır. Bun
lardan bir tanesi, şiddetli bir sanayileşme eğili
midir. İkincisi özel teşebbüsle uzlaşma eğilimi, 
sarih bir uzlaşma eğilimidir. 

Üçümcüsü, nüfusu tahdidetımck eğilimidir. 
Bunlar sosyalistlerin ilkeleridir. Bunlar sosya
list Batı memleketlerinden alınmıştır. Bu dün
ya görüşü yerli bir dünya görüşü değildir. Bu 
taklit bir dünya görüşüdür. 
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I Yerli bir dünya görüşü bizim Anayasamız

da vardır. Bu Atatürk'ün anlayışından gelen 
bir dünya görüşüdür. Dünyada türlü türlü sos
yalizm vardır. Hattâ denilebilir ki bir Batı -
Avrupa sosyalizmi, bir Doğu - Avrupa sosya
lizmi olduğu gibi bir de Türk sosyalizmi vardır. 
İşte bu Atatürk'ün sosyalizmidir. O buna halk
çılık demiş. Sonra bunu devletçilik ilkesi ile des
teklemiştir. Halkçılık deyimini her hangi bir par
tinin anladığı mânada almıyorum. Atatürk'ün 
kullandığı mânada alıyorum. Bu mânada halk
çılık bütün Türk Milletinin malıdır. 

Muvazeneli bir şekilde çiftçi, işçi ve esnaf 
bu sosyalizmin içine girer. Batı'da sosyalizm 
ise daha çok işçi sınıfı üzerine kurulmuş bir 
sosyalizmdir. Bu sosyalizmde toprağın önemi 
kaybolmuştur. Zaten toprak ehemmiyetli ölçüde 
terk edilmiştir. Halk çokluğu sanayie dağıl
mıştır. 

19 ncu asırda sanayileşen memleketlerde halk 
kütleleri büyük ıstırap çekmiştir. Bu ıstırap
lar neticesindedir ki, işçi sınıfı haklarını aramış, 
mücadele etmiş ve bundan bir siyasi meslek 
meydana gelmiştir. Bunun adma sosyalizm de
niyor. 

Bizde ise bu gelişme ters seyretmektedir. Ev
velâ sosyalist oluyoruz, sonra sanayileşiyoruz. 
(Sağdan bravo sesleri) 

Yukarda kaydettiğim üç semptomu ayrı ayrı 
incelemek isterim, fakat vakit yok. (Sağdan, 

I devam devam sesleri), (Oya oya sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Başkanlık kararla-
I rınızı değiştiremez. 
I Buyurun efendim. 

TAHSİN BANGUOĞUJ (Devamla) — Bun
lardan bir tanesi; Devlet sektörü ile özel sek
törün kompromi halinde bulunmasıdır. Bu sos
yalizmin icaplarından birisidir, fakat başlıbaşı-
na sosyalizmi teşkil edemez. Bizim memleketi-

I mizde de bir zarurettir. Bunun üzerinde dur-
mn^acağım. 

İkincisi, şiddetli bir sanayileşme meylidir ki, 
bu tam olarak memleketimizin ihtiyaçlarından 
mülhem değildir. Aşırı sanayileşme meyli sa
rih şekilde plânda görülmektedir. Esasen plân, 
daha ziyade sanayileşme istikametinde yapıldı
ğını kendisi söylüyor. Ayrıca verdiği rakamlar 
da gösteriyor ki, 15 sene sonunda Türkiye bir 

I ziraat memleketi olmaktan çıkacak ve bir sana-
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yi memleketi olacaktır. Çünkü zirai geliri gay-
risâfi millî hâsılanın % 29 una inecektir. Bunun 
şakası yok. Zirai geliri millî hâsılanın % 29 u-
na inince memleketimize artık bir ziraat mem
leketi denemez. Deniyor ki, ziraat durmıyaeak, 
o da ilerliyecek. Kalkınmada onun da payı var
dır. Ancak, millî hâsıla içindeki nisbeti pek 
düşük olacaktır. Demek ki, kalkınma payı pek 
az olacaktır. 

Şimdi acaba bu tercihi yapmak salâhiyetini 
Plânlama Dairesi haiz midir, Plânlamada bu 
önemli bir tercihtir. Çok büyük neticesi olan 
•bir tercihtir. Bugün Türkiye bir tarım memle
keti olarak görünüyor. Türkiye memleket ola
rak 15 yıl sonra bir ziraat memleketi olmaktan 
çıkacak, bir sanayi memleketi olacaktır. Bu ka
rarı vermeye, zannederim plâncıların hakkı yok
tur. Hattâ Hükümetin hakkı yoktur. Çünkü 
partilerin programlarında da böyle bir şey yok
tur. Bu hak sadece Türk Milletine verilmiş bir 
haktır. Bu hususta bir karar vermek millete 
aittir. 

BAŞKAN — İM dakikanız var, Sayın Ban-
guoğlu. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Yine 
sosyalistlerden mülhem olan bir husus var: Nü
fusu tahdit etmek. Nüfusu tahdit etmek için de 
menfi bir propaganda yapılmaktadır. Seneler
den beri, doğum fazladır, biz bu kadar çocuğu 
besliyemeyiz, diyorlar. 

Bir başka propaganda söylediler : Toprak
larımız son verim haddine dayandı. Tâbir zan
nediyorum şöyle: Ekilebilir topraklarımızın 
sınırına vardık. Bu, bir hakikat değildir, arka
daşlar. Türkiye'de bu sınıra varılmamıştır. Tür
kiye toprakları durumu bölge bölgedir. Be
nim gibi aranızda Türkiye'yi vilâyet vilâyet gez
miş olan arkadaşlar çoktur. Bilirsiniz ki, her 
(bölgenin toprak durumu ayrıdır. Bir yerde sı
nırlar tecavüz edilmiştir, bir yerde o sınırdan 
daha çok uzaktayız. Yersiz telâş uyandırılmış
lar. 

Plânda*da bu iki husus göze çarpıyor: Biri, 
toprağımız tükendi! İkincisi, 'bu çocukları ne 
yapacağızı 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız, Sayın 
Banguoğlu. 

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Hülâ
sa olarak plânı çarpık buluyorum. Bunu düzelt
mek yine Hükümete düşecektir. Temenni ede-
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rim ki, ilk değişiklik teklifleri Hükümetten gel
sin. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, oktuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kalkınma Plânının Senatoda müzakeresi ka

nunla tahdit edilmiştir. 
Müzakereler sırasında Hükümetin uzun izah

larda bulunması Senato üyelerinin mütalâaları
nı izhar imkânını kısıtlamaktadır. 

Sayın Hükümetin müzakere ve önergelerin 
hitamından sonra izah ve cevaplarını vermesinin 
daha uygun bir teamül tesisine yol açacağını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — İçtüzüğün 85 nci maddesinin 
son fıkrasına göre, Grup Başkanları, Komisyon 
Başkanları, Hükümet Üyeleri her zaman, sıraya 
tabi olmaksızın söz almak 'hakkına sahiptirler. 
87 nci maddenin 3 ncü fıkrasına göre Hükümet 
komisyonlara da tercihan sıraya talbi olmadan 
söz almak hakkına sahiptir. Bu itibarla, İçtü
züğün bu açık hükmüne göre her hangi bir oy
lama ve muamele yapmıyacağım efendim. 

CELÂL ERTUĞ- (Elâzığ) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hakkın
da. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; Sayın Başkanımız, Tüzü
ğün özel maddesini tekrarlamak suretiyle ileri 
sürdükleri husus doğrudur ve haklıdırlar. An
cak, bu plânın özel bir kanun dolayısiyle müza
keresi ayrı bir hususiyet taşımaktadır; çünkü 
bütçe hariç hiçbir kanunun muayyen,bir zaman 
içinde müzakeresi takyit edilmiş değildir. Hal
buki, bu plânın buradaki müzakeresi muayyen 
bir sınır iç'ine sıkıştırılmıştır. Farz edelim ki, 
Hükümetin bütün üyeleri ikişer saat konuşsa
lar hiçbir senatör burada mütalâasını dermeyan 
imkânını bulamıyacaktır. Bendeniz takririmin 
sonunda «teamül» kelimesini bunun için kullan
dım. Plân ilk defa Senatonun huzuruna geliyor. 
Fakat 10 senatörün, 20 senatörün konuşma pa
yını Hükümetin istediği anda alması ne sosyal 
adalete ne de Senato adaleti bakımından bende
nize uygun gelmiyor. 

BAŞKAN — Hükümet, her zaman, İçtüzüğün 
87 nci maddesinin son fıkrasına göre söz almak 
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salâhiyetini, hakkını haizdir. Buna rağmen Ri
yaset Divanınız, tamamiyle bu hakkı almaya 
salâhiyeti olmamasına rağmen, yetkimizi kulla
narak, Sayın Celikbas'a söz istediği halde söz 
vermemiştir. Sarih haklarına rağmen söz ver
memiştir. Eiyaset Divanı ancak bu kadar yapa
bilir. Nizamname hükümlerine göre bu hakkı 
tamamiyle ortadan kaldıramaz. 

Buyurun, Sayın Türker. 
HASAN ALÎ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; konuşmama 
esastan mevzuun talihsizliği, Cumhuriyetin ku
ruluşundan beri yaptığım müşahede ve tetkikle
rimi arz etmek için konuşma sırası bana gelince 
10 dakikaya inmesidir. Bu, benim bütün sözleri
mi bu kürsüden ifade etmeme mâni oldu. Fakat 
ben yazımı süratle okuyarak 10 dakikaya sığdır
maya çalışacağım. Bundan ötesi tatbikatçılara 
düşecektir. 

Ben, kalkınma plânının partiler üstü, hükü
metlerin değişmesiyle yolunu şaşırmıyan, millî 
bir dâva olarak ele alınmasını arzu ediyor ve bu
na inanıyorum. 

Plânın umumi hatları üzerinde durmadan, bu 
plân içinde yine millî bir konu olarak düşünül
mesini arzuladığım tarım dâvasının ve iktisadi 
kalkınmamızda şimdiye kadar üzerinde durulmı-
yan ve fakat çok önemli bir gelir kaynağı olan 
hayvancılığımızdan bahsedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün dünya milletleri birinci plânda ekono

mik kalkınmayı ele almışlardır. 
\Bizim memleketimizde ise buna her milletten 

çok ihtiyaç vardır. Ekonomik kalkınma sağlan
madıkça, toplumun yaşama seviyesinin yüksel
mesine imkân yoktur. Memleketimizde kalkınma
nın en verimli sahası tanım, hayvancılık ve tarım 
sanayiidir. 

Çünkü halkımızın % 70 i köylerde oturur 
bunlar tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Bu büyük 
kütlenin kalkınması, memleket kalkınmasının te
melidir. 

40 bin küsur köyde oturan 20 milyonu aşkm 
nüfusumuzun yegâne ve kolay tatbik edebildiği 
iş sahası da tarım, hayvancılık ve tarım sanayii
dir. 

Fakat yurdumuz toprakları çok eski çağlar
dan beri işletmektedir. Coğrafi durumumuz, ik
lim şartlarımız, tanım işlerine çok elverişlidir. 
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Bilhassa jeopolitik durumumuz, tarihin her 

çağma iptidai tarım maddelerine müsait pazar
lar bulduğu ıgibi, bugün de yine aynı pazarlar 
daha geniş ölçüde hazırdır. 

Ancak topraklarımız sulama, gübreleme, te
raslama, tohum ıslâhı ve tekniğin icabettirdiği 
birçok şartlardan mahrum olduğu için, bugün 
bütün varlığını toprağa bağhyan Türk köylüsü
nün beklenen verimi almasına mânidir. 

Bu sebeplerle kendi ihtiyacımız olan hububatı 
dahi istihsal edemiyoruz. 

Sanayi bitkilerinin kâfi miktarda yetiştiril-
meyişi, ziraat sanatlarının lâyikıyle teşvik ve ta
mim edilmeyişi geniş köylü topluluğumuzu ve 
küçük sanat erbabını kalkındırma imkânlarından 
mahrum bırakmaktadır. 

Açıkça müşahede edilmektedir ki, çok eski 
cağlardan beri işlenen topraklarımız bugün bizi 
tatmin edememektedir. 

Bu keyfiyet yalnız bizde değildir. Kalkınmış 
telâkki edilen memleketlerde dahi ekstensif zi-
raati terk edilerek sanayileşme ile paralel bir şe
kilde intensif ziraate önem verilmiştir 

Bu işe İsveç 1870 de 
Almanya 1879 da 
Fransa ve İngiltere 1880 - 1883 yıllarında baş

lamışlar ve bugün muvaffak olmuşlardır. Hayat 
seviyesi yükselmiş olan bütün milletler araziden 
âzami istifadeyi sağlamak amaciyle bilhassa hay
vancılık ve çapa nebatlarına önem vermişlerdir. 

İşte hazırlanmış olan beş yıllık kalkınma plân 
tasarısından beklediğimiz de budur. 

Plânlı kalkınmanın taraftarıyız. Fakat büyük 
ekseriyeti köyde yaşıyan, ziraat ve hayvancılıkla 
iştigal eden müstahsil köylünün durumunu, lâyık 
olduğu önemle ele aldığına inanmak istediğimiz 
plânın taraftarıyız. 

Türkiye'mizin, ekonomik kalkınma kaynakla
rının başında saydığımız tarım konusunu, şu üç 
grupta toplamak mümkündür. 

1. Ziraat 
2. Hayvancılık (Balıkçılık, tavukçuluk, arı

cılık dâhil) 
3. Ormancılık. 
Topraklarımız bu üç gruptan hangisine daha 

fazla uyuyorsa, o yola gitmek elbetteki çok fay
dalı olacaktır. 

Bâzı memleketler bu işi yapmışlardır. 
Meselâ Fransa, bizim bugünkü durumumuz

dan kurtulmak için 1926 - 1928 yılları arasında 
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arazisinin büyük bir kısmını yani '26 milyon hek
tarını m er'a haline getirerek i] eri hayvancılığın 
tatbikine başlamış ve muvaffak olmuştur. Avru
pa memleketlerinden IBatı - Almanya ile bizim 
topraklarımızın verimini, hayvancılıktan elde 
edilen gelirlerimizi mukayese edersek maksadı
mızı daha iyi açıklamış olacağız. 

Bir hektarlık sahadan elde edilen bâzı mah
sullerin mukayesesini yapalım. 

Türkiye'de'bir 
Bat ı. - Almanya'da, bir hektarlık hektar arazi-

arazinin verimi nin verimi 

Ifubnbal 2 850 ıKig. 870 Kg. 
Yemlik hububat 2 600 Kg. 1 070 Kg. 
Patates 23 490 ıKg. 9 000 Kg. 
Ş. Pancarı 41 120 'Kıg. 10 000 Kg. 
Yemlik pancar 48 610 'Kg. — 
Yonca 6 840 (K'g. 9 000 Kg. 
Çayır otları 5 570 ıKg. 3 000 Kg. 

Oörülüyor ki, bir hektardan alınan mahsul 
Almanya'da, Türkiye'dekinin ortalama üç misli
dir. 

iBu rakamlara rağmen Batı - Almanya'nın 
1958 - 1959 zirai geliri 6.3 ımilyar I). M. 

Hayvancılık geliri ise 10,5 milyar I). -M. dır. 

Hayvan mevcudu 

Almanya'nın 29,25 milyondur. 
Türkiye'nin 75,50 milyondur. 
Almanya'nın arazisi 24 288 000 hektardır. 
Türkiye'nin arazisi 77 698 000 hektardır. 

Bu duruma göre Almanya'nın millî gelir 
temin ettiği bu büyük rakamların sebebi, top
rağının verimli çalışmayı sağladığı gibi, esas 
ana unsur olarak da hayvancılığı ele almış 
olmasıdır. Bizim arazimiz Almanya'nm üç 
misli büyüktür. Hayvan miktarımız da yine 
üç misline yakın fazladır. Fakat gerek top
raklarımızdan, gerekse hayvanlarımızdan «İde 
elttiğimiz millî gelir çok düşüktür. 

Hayvancılığın ekonomideki rolünü daha 
açık gösterebilmek için muhtelif milletlerin du
rumuna bir göz atmak faydalı olur kanaatin
deyim. 

Hayvancılık 

. Milletler 

Türkiye 
Yunanistan 
İspanya 
italya 
Fransa. 
Avusturya. 
Batı Almanya 
Holânda 
İngiltere 
Norveç. 
irlanda 

geliri 
% d esi 

30 
29 
32 
48 
67 
" O 

t • > 

74 
77 
82 
88 
88 

Zirai gelir 
% d esi 

70 
7J 
68 
52 
• )<) 
27 
26 
23 
18 
12 
12 

Bu rakamlar gösterir ki, hayat seviyesi yük
sek, iktisaden gelişmiş milletler ziraat 'bün
yelerinde hayvancılık kesimine doğru yürümek
tedirler. 

Biz de, hayvancılığımızı en kısa zamanda ve 
geniş ölçüde ele almaya mecburuz. 

Dünya nüfusu arttıkça insanların beslenme 
meselesi de derinliğine bir konu halini almak
tadır. Halbuki bizim nüfusumuz senede yüz
de 3 nisbetinde arttığına göre beslenme dâvası 
bizim için daha fazla önem taşır. 

Bugün dünya nüfusunun % 73 ü protein 
açlığı çekmektedir. Bu yüzden dünya âdeta bir 
protein 'Savaşı içinde ve peşindedir. Biz de bu 
savaşı, kendi 'millî hudutlarımız içinde âzami 
ölçüde ele almak mecburiyetindeyiz. 

Onun için milletimizin beslenme mevzuunu, 
daha geniş ölçüde ve hattâ müstakil olarak 
plânda yer almalı idi. 

Baslenme konumuz, topraklarımızın bir hek
tarından elde edilen hububat, sanayi bitkileri 
ve hayvan yemi mahsullerinin miktarının en 
az üç misline çıkarılmasını hedef tutmalı idi. 

Takdir buyurulur ki, artık sürülecek mera
larımız kalmamıştır. 

Böyle olduğuna göre hayvancılığa çok mü-
s&idolan memleketimizde, hayvan yemi ziraatı 
ve hayvancılık daha geniş ölçüde rağbet görme
lidir. 

Öteden beri, Hükümetler hayvancılık üzerin
de durmamışlardır. Uzun yılların bütçeleri tet
kik edildiği zaman millî gelirimizin % 17 sini, 
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zirai gelirimizin % 30 nıı temin eden hayvan
cılığa ayrılan ödenekler bu yüzdelerin çok al
tına düşmektedir. 

Halbuki, bugün medeni yaşamanın bir ölçü
sü de nüfus başına sarf edilen protein miktarı
dır. 

Bizde ise yılda nüfus başına düşen et mik
tarı 12-13 süt ise 110-115 kilogramdır. 

Bu rakamların sıhhatine emin olmak çok j 
güç. bulunmakla beraber bu sarfiyat çok düşük- I 
tür. Ayrıca bizim köylerimizde yaşıyan vatan
daşlarımızla şehirde yaşıyan vatandaşlarımızın 
sarfiyatları arasında çok fark vardır. Yıllık is
tihsal edilen et ve süt miktarını nüfusumuza 
bölmekten elde edilen bu rakamlara köydeki va
tandaşlarımıza tesir etmez. ı 

Diğer taraftan koruyucu hekimliğe gitmek 
mecburiyetindeyiz Koruyucu hekimliğin temeli 
de, proteinli gıdalardır. Proteinli gıdaların baş
lıca istihsal yolu ise hayvan mahsulleridir. 

Hayvancılığımızın mühim meseleleri şu şe
kilde hulâsa edilebilir : 

1. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkla-
riyle savaşmak. 

Bu hastalıkların hayvanlarımıza verdiği za
rarın senede bir milyar lirayı bulduğu hesap
lanmaktadır 

Diğer taraftan birçok zoon'ozlar insan sağlı
ğını da tehdit etmektedir. 

Şarbon, ruam, tüberküloz, bang, malta hum
ması, tularemi ve kuduz gibi çok tehlikeli has
talıkların insanlara verdiği zarar maddi değerle 
ölçülemiyecek kadar ağırdır. 

Bir taraftan insan sağlığını korumak, diğer 
taraftan da, insanların kazancına büyük ölçü
de zararı olan salgın ve paraziter hayvan hasta-
lıklariyle radikal mücadeleler yapıldığı takdir
de kısa zamanda çok şeyler kazanacağız. I 

Yatırımdan maksat milletin refahını sağla
mak, memleketin millî gelirini artırmaktır. Hal- I 
buki senede en az millî gelire bir milyar liralık 
zarar veren bu hastalıklarla savaşmak güç de
ğildir. Veteriner hekimlerimiz buna muktedir- I 
ler. Ancak onlara biraz imkân vermek şarttır. 

Nüfusumuz artmaktadır. Bu bâzı kimseleri I 
endişeye düşürmektedir. Bu .endişenin sebebi, 
memleket realitelerini tam kavrıyamamaktan 
ileri gelmektedir. Zira, ben şuna inanıyorum ki, I 
bu güzel memleketin tabiî kaynakları tam mâ- I 
nasiyle ve günün şartlarına göre işletilirse bu * 
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memlekette bugünkü nüfusun çok daha üstün 
miktara, bugünkünden çok müreffeh yaşayabi
lecektir. Benim üzerinde durduğum tarım ve 
hayvancılık konusu ise biraz himmet ve bir o 
kadar da yatırım ve alâka beklemektedir. 

O zaman en az 50 sene nüfus artışından en
dişeye mahal yoktur. 

Ayrıca ısrarla üzerinde duruyorum ki Türk 
köylüsü ancak bu yollardan kalkınabilecektir. 
Türk köylüsü çalışkandır. Fakat ona çalıştığı 
nisbette kazanma imkânını sağlamanın yolları 
bu plânda başta yer almalı idi. Hedefimiz bü
yük ekseriyetin kalkınması olduğuna göre bu 
konular üzerinde daha esaslı durulmalı idi. 
Hayvancılığa ayrılan yatırımla bu hastalıklar 
Önlenemez, önlenemedikçe yılda milyarlık za
rarlar da tevali eder gider. 

BAŞKAN — Sayın Türker vaktiniz tamam
dır; cümlenizi tamamlayın. 

HASAN ALÎ TÜRKER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, konuşmamı yarıda bırak
mak mecburiyetinde kalıyorum. Noktai nazarı
mı ifade edememekten çok üzgünüm. 

BAŞKAN — Tekrar söz alabilirsiniz. 
HASAN ALÎ TÜRKER (Devamla) — O za

man da konuşma müddeti beş dakikaya iner, 
yine tam konuşamam. (Gülüşmeler) 

Plânda hakikaten, özlenen hayvancılığa yer 
verilmemiştir. Sayın Turhan Feyzioğlu'nun de
diği gibi bâzı projeler vardır. Fakat bizim an
cak elimizden geleni ve okuyabildiklerimizi 
tetkik edip 'maksadımızı ifade edebilmekteyiz. 
Hayvancılık mevzuu ile ilgili hazırlanmış proje
ler var ise, bunlar henüz elimize geçmediği için 
üzerinde konuşma imkmını bulamadık. Bu ba
kımdan bizi tatmin etmiyecektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
HASAN ALÎ TÜRKER (Devamla) — Bir 

cümlemi daha ifade edeyim, müsaadenizle. Çok 
rica ediyorum, plânda bu mevzu üzerinde faz
la durulsun. Mademki hedefimiz Türk köylüsü
nün kalkınmacıdır, daha doğrusu Türk Milleti
nin kalkınmacıdır; öyle ise 20 milyon Türk 
köylüsü kalkmmadıkça Türk Milleti kalkma-
mıyacaktır. 3-5 milyonluk şehirlerimizin kalkın
ması, dâvamız değildir. Türk köylüsünün kal
kınması için en başta hayvancılığın geldiğine 
inanıyorum. Bu bakımdan plânda köylünün 
esas durumuna tesir edecek hükümleri göreme-
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dini veya çok az gördümse de tatmin edici bul
madım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım; İsltanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sa
yın Şevket Akyürek arkadaşımızın Sanayi Ba
kanlığı ile ilgili, plânda yer alan konular hak-
(knıda bâzı mütalâalarına cevap vermek için 
huzurunuza çıktım. Fakat münhasıran Bakan
lığıma ait hususlara cevap vermeden evvel Sa
yın Banguoğlu'nun da plânın umumi felsefesi 
hakkındaki beyanları vesilesiyle de Hükümeti
mizin mütalâalarını arz etmek istiyorum. 

Çeşitli vesilelerle ifade edilmiştir. Plân dokt
rinci bir görüşle hareket etmemiş, memleketin 
gerçekleri göz önünde 'bulundurulmuştur. İlmî 
veriler hesaba katılarak ve bu esas içinde yüz
de yedi gelişme hızının zaruretine inanarak (bu 
seviyeye ulaşmak 'hangi konularda mümkün ise, 
sosyal adalet hedefi mahfuz tutulmak suretiyle 
mümkün olduğu kadar geniş kütlenin istihlâk 
ettiği, fakir fukaranın kalkınmasına medar 
olacak hizmetler ve maddeler esas alınmak 
suretiyle hazırlanmış bulunmaktadır. Bu iti
barla memleketi, bir sosyalist işçi memleketi 
hedefine götünmek gibi plânın (bir maksat ve 
hedefi yoktur. Ana sektörlerde yaptığımız çe
şitli etütlerde, yüzde yedi kalkınma hızına im
kân vermek, sanayi sektörünün hu kolunda de
min arz ettiğim hedefler mahfuz olmak üzere 
imkân sağlıyor da, bir başka sektör, bu im
kândan düşükse elbette o tercilh edikneik iktiza 
eder. Çünkü, memleketteki işsizlik vaziyeti, 
nüfusunun yüzde 3 ıgibi büyük ölçüde artması, 
yeni yeni problemler <oritaya 'çıkarmaktadır, 
Binnetice işsizlikle mücadele etmek, refahı da 
artırmaJk, hürriyet içinde kalkınımanm pren
siplerini koymak bakımından Devlet böyle bir 
tercih yapmak zorunda bırakılmış Ibulunmak-
tadır. 

Sanayi Bakanlığına aidolan meseleler do 
aynı zaiviyeden yürütülmüştür. Birçok memle
ketlerde bunun nazari etütleri çok yapılmıştır. 
Her hangi bir sınai sektörün, zirai sektörün ve
rimlilik ve kârlılık hesapları; o sektörün için
de 'bulunduğu şartlar, aldığı ve verdiği - sek
törlerle olan münaselbetlerine göre - etüdler ya-
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pıldıktan sonra, bunlar içerisinde birer tercih 
yapmak zarureti elbette vardır, işte bu yüzde 
7 kalkınma hızı Türkiye'nin zirai sektörle, sa
nayi sektörü ve sanayinin, ziraatin müşterisi 
olması keyfiyeti hesaba katılacak olursa sana
yi seiktÖrlü de global olarak kalkınma hızının 
zirai seikltörüne ııisbetle yüksek olmasındaki za
ruret kendiliğinden ortaya çıkar. Zamanlımızın 
modern ilmî, ziraatçi memleket, sanayici mem
leket diye bir tefrik artık kalmamıştır. Ve bun
lar izafilik içerisinde Fransa Müşterek Pazar 
içerisinde, Almanya'ya ııisbetle ziraatçi bir 
memlekettir. Ama yine bir gerçektir ki, Fran
sa bir sanayi memleketi değildir. Alman eko
nomisiyle mukayese edildiği takdirde zirai sek
tördeki gelişmesi daha ileridir. Holânda, Bel
çika'ya ııisbetle zirai durumu daimi ımünkeşif-
tir. Ama bu demelk değildir ki, Holânda sana
yi sktöründe geridir. Hattâ Danimarka ziraat 
memleketi değildir; ama, Danimarka Ibirçok 
mıcımlekete pek çok ve büyük sanayi madde?eri 
satan bir memlekettir. Fakat kendi bünyesinin 
umumi hedefi içinde millî gelirdeki payı, çalı
şan insan miktarı değil, millî gelirdeki payı, 
ihracat içerisindeki yüzde nis'beti gibi çeşitli 
faktörlerde, relâtif olarak, izafi olarak, mem
leketin hangi bünye içinde bulunduğu (kolaylık
la söylenebilımektedir. 

Artık, bu demek değildir ki, 19 nen asırda 
olduğu gibi, ziraat memleketinin sanayi ile hiç 
alâkası ydktur; veya sanayi memleketinin z'ira-
atle alâkası yoktur, gibi bir düşünce nıcvzuuba-
his değildir. 

Sanayi mevzuunda esasen bu husus göz önün
de bulundurulmuştur. Ben sıra ile, arkadaşımı
zın bir hususi sektör işletmesiyle Devlet, Sektörü 
arasındaki mukayesede biraz ithamkâr konuş
malarını dikkate alarak, bugüne kadar olan ça
lışmalarımızı, daha plân Hükümete gelmeden 
evvel ve bundan sonraki çalışmalarımızı izah 
ederek, sizleri tenvir etmek istiyorum. 

Meselâ, plânla 130 ncu sayfada yer almış
tır. «'Maden cevherlerimizi mümkün lolduğıı 
kadar memlekette işliyerek metal haline getir
mek suretiyle işçiye iş sahası bulmak, taşı top
rağı satacağımıza, taşı toprağı memlekette bı
rakarak onları mamul hale getirip metal hal
de satmak; meselâ krom i'hraçettiğimiz takdir
de, bir ton ferro krom için dört ton krom ih
raç edince ne kadar gelir elde edersek, bir ton 
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f err"o kromdan o elde etlilir. 

Plânda, maden cevherinin memlekette müm
kün olduğu kadar işletilmesi esası göz önünde 
tutulmuştur. Size aynen okuyacağım. Plân 
Karma Komisyonunda, çok daha isabetli ola
rak «dünya piyasası fiyatları da göz önünde 
tutulmalıdır» diye bir de kayıt ilâve etmiştir. 

130 ncu sayfanın 'madencilik ba'hsi içerisin
de, ana ilkeler ve metot, birinci kısımda (2) 
pragrafı altında, «çıkarılan madenlerden ola
bildiği karar çoğunun, dış piyasaya, şart
lar da göz önünde tutularak, yurt içinde 
işlenerek 'değerlendirmek» şimdi arkadaşlar, 
Hükümet vazifeye başladığında memleketi
mizde ikincisinin kurulduğu günden beri 
devamlı ihtilâf konusu olan bir mevzuu-
muz bu olmuştur; hâlâ öyledir; bir par
ça hal yoluna girebildik. Daha evvelki tarih
lerde % 57 si, Türkiye Sanayi Kalkınma Ban
kasının, Dünya Kalkınma Bankası kredi verdi, 
Hükümetin desteğiyle kuruldu. Türkiye Sana
yi Kalkınma Bankasının iştiraki de olan bir 
anoinim şirket kurulmuş, Rabak. Fakat vaktiy
le Hükümet Almanya'dan 740 milyon DM. lık 
mühimmat sipariş alınca, bu mühimmatın da 
imalâtında, kullanılmak üzere M. K. E. K. nda 
da böyle bir tesis kurma kararı vermiş, Ea-
ibakın elektronik bakır tesisinin yıllık kapa
sitesi 4 bin ton M. K. E. K. 3 bin ton. Geldiğim 
günden beri bir ekonomik prensibolduğu için, 
Türkiye bu 7 bin tonu işleterek Blister bakır 
ihraç edeceğimize, elektronik bakır ihraç ede
lim diye gayret sarf etmişimdir. Blister bakı
rı Etibank ihraç eder, ihracatında dahi fiyatı 
Londra borsasında kote edilen elektrolitik ba
kıra göre hesaplar. Hesabı dalhi Blister bakır 
olarak değildir. Kote edilmesi; elektrolitik ba
kır olarak kote edilir. Şu halde memlekette 
yedi bin ton kapasiteli tesisleri çalıştırıp elek-
trdlitik bakır ihraç, ederken daha büyük kazanç 
sağlar nazariyesirMen hareket ederek, mütema
diyen bu yolda arkadaşlarımıza talimat vermi
şimdir. En son gelen etütte dahi pa.halı çıkı
yor, döndürdüm. Müsaade ederseniz cetveli ge
tirdim, sadece yekûn rakamlarını okuyayım. 
Cetvelin tarihi; 7 . 11 . 1962. Kabakla elektro
litik bakır yapan Makina Kimya, Blister ba
kır ihraç eden Etibank ve Sanayi Bakanlığı
nın Sanayi Dairesinden bu mevzu ile alâkalı 
bir arkadaşımızı vazifelendirdim. 
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Hedef şu: 7 000 tonluk kapasiteyi memle

kette çalıştıralım. İç piyasa ihtiyacı karşılan
sın. .İç piyasa ihtiyacı 3 - 4 ton raddesinde ol
duğu için, geri kalan da Blister bakır yerine 
elektrolitik bakır ihraç edelim. Çünkü, Hükü-
meit programında madde koyduk, özel sektör
de olsun Devlet Sektöründe olsun sınai tesis
leri tam kapasite ile çalıştırmak hedefimizdir. 
Çünkü bu şekilde çalışan bir müessesede ma
liyet fiyatları birim başına düşük olur. Memle-
'ketimizde pahalılığın can alıcı sebeplerinden. 
birisi de tesislerimizin tam kapasite ile çalışa
maması keyfiyetidir. Erzurum'da gördüm: yem 
sanayii, hayvan besleyiciler yem almak ister
ler. Ama fiyatı pahalı görürler. Katî bir ra
kam değil ama, 58, 60 veya 65 kuruş. Pahalı
dır derler. Kaça idare eder? Şayet 50 olursa 
yani 48 - 53 kuruş olursa idare eder diyor. Me
selelerimiz bu şekilde birbirine bağlıdır. Fab
rikaya gittim; «ne kapasite ile çalışıyorsunuz» 
dedim. «Yüzde 50 bin altında» diye cevap ver
diler. Yem sanayii 100 bin ton yapacaksa 48 
b'in ton yapıyor. E, dedim 100 bin tonla çalı
şırsanız, maliyetiniz ne olur? 40 küsur civarın
da arkadaşlar. Bakınız mesele ne? Tam kapasi
teyle ıçalıştırabilirsek alıcının alacağı seviye
de bir maliyete erişir. Bunlar ekonominin pren
sipleri olduğu için nihayet Hükümet progra
mında bu, saralhatla iki Hükümette de yer al
mıştır. Sanayi tesislerimin tam kapasite ile ça
lıştırılması yer almıştır. 

7 . 11 . 1962 de üçüncü ve dördün'öü teklif
leri de reddediyorum, müfredata girmiyorum, 
navlun ne kadar, sigorta ne kadar, nereden 
yüklüyorsunuz ve saire, maalesef getirdikleri 
hesap... (Mevzu ile ilgisi yok sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. Riyaset 
vazifesini müdriktir. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELHvBAŞ 
ı(Devamla) — Alâkalıdır arkadaşlar. Memleke^ 
timizde Blister bakır yerine el'oktrolitik bakır 
almak plânda yer almıştır, arkadaşımız tenki'd-
etmiştir. Eğer yerinde değilse... 

BAŞKAN — Siz devam ediniz efendim, ce
vap vermeyin. 

SANAYİ BAKANİ FETHİ ÇELlKBAŞ 
(Devamla) — Şimdi, Ergani bilister bakırının İs
kenderun'dan ihracı halinde ele geçecek meb
lâğ, 5 724 lira 45 kuruştur. Buna Londra'da-
ki fiyat, navlun v. s, ilâve ediliyor. Makina 
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ve Kimya Endüstrisi Kurumunun tesislerinde 
elektrolitik bakır yapılırsa bunun İskenderun'
dan ihracı halinde ele geçecek para 5 216 lira 
80 kuruştur. Yani evvelkine nazaran 400 - 500 
küsur lira daha noksan. Onun üzerine memur 
arkadaşlarıma dedim ki; «Bu elektrolitik tesisi 
İskenderun limanında kuracak olursak - çün
kü bunun çeşitli masrafı var, taşınması, nav
lunu, indirip bindirilmesi v. s. - buna göre de 
bir hesap yapın.» dedim. En son olarak üzerin
de duracağımız, biraz daha yükselmiş olmakla 
beraber, bu W ister bakırı 5 724 liradan düştü 
5 601 liraya. Şu halde, Hükümet memleketin 
maden cevherlerini mümkün olduğu kadar me
tal hale getirip memleket dâhilinde işletme po
litikasına, bu plân Hükümete gelmeden evvel 
dahi başlanmıştır. Ama, karar vermek için ni
hayet memleketin bunda rakamlara dayanarak 
bir menfaatinin olduğunu tesbit etmek lâzım-
gelir. 

Rekabete gelince : Makina - Kimya Endüs
trisi Kurumu ile Kabak arasındaki rekabet. 
Şunu üzüntü ile söyliyeyinı, plânın dış finans
man karşılığını sağlamak için Türkiye'ye tetki-
ka gelen heyetlerin hemen kâffesi; özel sektör, 
resmî sektöre nisbctle daha müsamahakâr mua
meleye tabi oluyor, diye sağdan soldan bilgi sa
hibi olmakta, bunların başında da Rabak, misal 
verilmektedir. Demin, arkadaşımız tamamen ter
sine söylemişler, bundan memnun oldum, za
bıtları kendilerine göstereceğim, sizlere söylenen 
hakikatlere uygun ıdeğiidir. Bakın Rabak, Ma
kina - Kimyadan daha kalorize bir muamele gör
müştür, şu halde şikâyetler yersizdir. Doktrinci 
bir görüşle tatbikatımız yoktur. 

Şimdi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kuru
mu ne için çalışamadı? Arkadaşlar; memleketi
mizde resmî sektörün konsolidasyon kanunu çık
masına rağmen işletmelerimiz yine maalesef borç 
yapmaya başlamışlardır. Bizim gayretimiz bü
tün bunları borçsuz çalıştırmaktır. Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu ile sik sik temas et
tiğimde orüu tanı kapasite ile çatişlti'naikım, dedi
ğimde; en son çıkan mahzuru şu olmuştur : Eti-
banktan bil ister bakırı peşin para ile almak için 
malî imkân müsait değildir. Bir yıllık ihtiyaç 
için Maliye Bakanlığına gelen rakamlar, 3,5 -
4 ay sonunda dolmuştur. Haklı olarak Maliye 
Bakanlığı, dairenin bu ('alışmalarını muaheze 
etmiştir. Bir yıllık ihtiyaç şu kadar paraya lü- j 

zum gösteriyordu. Siz 4 ay sonra para kâfi gel
mediği için müracaat ediyorsunuz diye. Ama 
birt akını. tadilâtımız olduğu içlin değişiklikle 
onu arz ettik" ve üzerinde durduk. Ve eni 
son, bir haftadan heri de, Makimi - Kimya 
IhH 1 ü'strilsi' Kurumunun bu tesislerini tam kapa
site ile çalıştırabilmek için, Türkiye'de bakır 
İri çeken ve kablo imal eden küçüklü büyüklü 
işU'iiiK'lerin kurduğu bir dernekle konuşarak şu 
mutabakata vardık. Blister bakırı bu dernek 
satınalacak, ücreffc Makina - Kimyaya verecek 
ve Makina - Kimya da bu ücretle yapacak. Bir 
haftalık kararla olacak bu. Ama, mukvelede bâzı 
ufak ihtilâflar var. Bunları da halledeceğiz. 

Bundan katiyen emin olunuz arkadaşlar, Tür
kiye, bugünkü nüfusu hesaba katılırsa, hususi 
teşebbüse ne kadar, bütün Devlet işletmelerinde 
makinalarımızı tanı ka/pasite ile çalıştırmak için 
ne yapmamız lazımsa yapınız ve çalıştırınız, di
ye emir verdim. Neden.' Millî geliri artırmak 
ancak bu .yolla olur arkadaşlarını, başka türlü 
olmaz. Bu bakımdan hangi işletmelerde ne ya
pılabilirse. bakın huzurunuzda söylüyorum, 
çünkü hususi teşebbüsle resmî sektörün reka
beti şöyledir, böyledir deniyor, memleket men
faatleri göz önüne alınarak yapılıyor, bu işler. 

derenlerde Kırıkkale fabrikasını gezdim, fev
kalâde üzüldüm arkadaşlarım. Modern tesisler 
var, bunları 24 saat çalıştıramadıktan sonra ne 
kıymeti var? 

Bu bakımdan, resmî sektöre verdiğimiz tali
mat elimizdeki işletmelerin tam kapasite ile ça
lıştırıl ması neye vabeste ise, icabında Bröve an
laşması yapacaksın, (iecen!erde "VValtcr firma
sının sahibini getirdim, Kırıkkale'de Walter ta
bancası yaparak faaliyetimizi artırmak ve bey
nelmilel pazara, girebilir miyiz diye düşündük. 
Sonra terazi yapalım dedik. (Jiinkü memleketin 
ihtiyacı var. Patent anlaşması yapabiliriz, dedik. 
Bütün bu gayretlerimizin sebebi, memleketteki 
tesislerimizi, kurulmuş ve faal vaziyette olan 
kuvvetleri 24 saat çalıştırmak suretiyle umumi 
geliri artırmaktır. Memlekette, birinci vardiya
dan sonra ikinci vardiya, gece mesaisi yaparak, 
çalışma, kapasitesini artırmak ve böylece millî ge
lir kaynaklarını artırmak istedik. Bu bakımdan 
kim ne derse desin, doktrinci' bir görüşe iltifat 
etmeksizin, bu tesisleri tam kapasiteyle çalış
tırmaya kararlıyız. Bu şekilde de yürüteceğiz, 
şayet aralarında, ihtilâflar olursa, bunları da 
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mevzuat çerçevesinde ve nihayet Meclise sevk 
ettiğimiz yeni bir tasarı ile halletmek ve ma
muller bakımından behemehal bunları, beynel
milel pazarlara sokmak mecburiyetindeyiz. 12 -
14 yıldan ıber'i 325 - 340 - 310 milyon dolarla 
ihracat yapan bir memleketin nüfusunun % 3 
miktarında bir artış kaydetmesi karşısında, bu 
dâvaları ikmal etmeye imkân yoktur. Bu bir 
riyazi katiyettir arkadaşlar. 

Şimdi, yine Sayın Akyürek arkadaşımız çi
mento sanayiinde aspestli boru - plânda, esasen 
yer alıyor, var bunlar - imali için cüruftan is
tifade edilerek ucuzlatılması hakkındaki ifadesi 
gerek Bartın'daki fabrikanın Demir Çelikten 
fayda laınmaısı; 'gerek Balıkesir'deki fabrikanın 
Soma'daki killilerden istifadesi, hususu tetkik 
edilmiş falkat nihai safhaya henüz gelmemiştir. 
Amıa hunıla.na ilâveten, kuru sistem ıgitmelk sııne-
tile de içimeııt'o maliyet fiatiarmı düşürmek 
yollunda çalışmalar Vardır. Plânda da ıbımiıar 
hedef olarak, 'bu bahiste gösterilmiştir. As-
p.e'sli boru İçin de 'ayrı bir .hüküm vardır, sarih 
olarak. 

Ailimıinivum sanayii; o da var. AMtainyuım 
sanayiinde de tıpkı boksit cevherini safha saf
ha alüminyum haline getirmek için hüküm vardır, 
aıina bu geniş ölçüde enerji istiyor. Elektro -
metaloji sanayii fevkalâde bol ve ucuz enerji 
istiyor. Şu anda Türkiye normali vıaızijyette (ba
sit iş İletmelerin 'enerji ihtiyacım vermekten 
uzaktır. "Firmaların 'adresleri ıgösteriilmek sure
tiyle enerji 'talepleri - evler, ımesfcenller hariç -
reddedilmiştir, enerji verilememiştir. Buma bu
gün başlasam z «ııoalk iki yıl 'Sonra netice ala
bilirisiniz. Enerji yatı mm ı İki sıene sonra netice 
verir. 

Kâğıt sanayii: Dairesinin Ibir etütdü var, 
SEKA nm graft kâğıdı fabrikası kurmak için 
'bir etüdü vardır. Bidayette, bakan olarak, 
ben de .müdafaa .ettim. Günkü iç pazarda mah
reç. vardır. Çimento, gübre ve ısaire iiçin kulla
nılır. Ama, Yüksek Plânlama Kurulunun mü
zakerelerine katıldığımda, mukayeseli mıaliyet-
ıler önümüze çıkınca, yapılan etütlerin, henüz 
ele almaıeak kıvamda olmadığına kanaat getir
dim, ısrar etim edim. Bu itibarla, memleketimiz
de hangi 'ağaçtan ne miktarlarda, ine çeşit istih
sal yapılabilir ki, maliyetlerimizi düşürebile-
linı, bunlarım ^etütleri mütehaisısıslanea kâfi gö
rüldüğü 'andan itibaren ilk yapılacak iş, graft 

6 9 .11.1962 O : 2 
kâğıt fabrikalarının kurulmasıdır. Bunun için 
içerde pazar da vardır. Gilmenıto için ve güb
re için ihtiyaç, vardır. Beynelmilel pazarlara git
me mecburiyeti yoktur, içeride 'satılabilir. Ama, 
mukayeseli maliyetler .sistemine göre, imkânları 
% 40 nfebetlnden yuikarı olan sahalara yatırıl
ması yolu, hösapdiar neticesi alınıncaya kadar 
tercih iedilmiştir. 

Bir de hayvancılık meselesi var, hayvancı-
lık meseleısi, doğruıdan doğruya Ibenim mevzum 
değil .arma, gübre ve melas talkımlarından ilgi
li hullunmıaıkbadır. Gübre ve melas hakkında Sa
yın Akyüreik arkadaşımız bahsetmişler, ama 
melası evvelâ, biz mıeımıleket içinde yem olarak 
kullanıyoruz. 175 nJci sayfaya bakarsak onu 
göreceğiz. 'T'edlbinler diyor. Et ısanıayii kısmında 
en. sonunda, .sanayi yelmlerinin (besleme değeri 
,göz önünde bulundurularak Ibu yemlerin kul
lanılması desteklenecektir, denilmektedir. Biz 
melâlsı bu yenlilerden telâkki etmekteyiz. Geçen 
sene Şank'daki kunalklık dolayısiyle bedatva ver
dik 'halk 'allışmıya başladı. Faikaıt dünyanın her 
tarafında köylü .muhalfazakârdır. Bâzı yerler
de bedava verdiğimiz .hailde ialUnıadılar. Amıa 
önümüzdeki yıllarda alacaklardır. Bu senıeki 
programımızda başka memleketler fazla melas 
istihsıaıl .edilmediği için, başka ısalbaılarda da da
ha fazla, bu melası kullanıma seviyesine ulaş
tıkları için 10 dolardan sattığımız bu melasa 
40 dolar (civarında bir fiat teklif ettiler, biz 
de 12 500 ton kadar melası ihracetimek düşün
cesindeyiz. Bu hem Şeker Şirketinin yüklerini 
ha.fifiHeltecelk ve hem de döviz temin edecektir. 
Ama, bu dermek değildir ki, memleketimizde 
yem maddesi olarak verilmiyeeektir. Hayır, ve
rilmeye devam edecektir. 

Benden evvel konuşan iarkadaşım, bayvaın-
eılık, >et 'mevzuuna temas etti. Et ısanıayii dola
yısiyle, ben de iarz edeyim. Hükümetiniz bu 
•mevzular üzerinde durdu. Ona ait maddeler 
var. Bugün meımlekette Ibelediyeller, narh fiyat-
lıariyile, »anki 'Türkiye belediyeler mevcudunca 
•ekoniomi bölgelerine fayrıilmışeasma, ve bâzı lah-
v.alde vilâyet hududumun dışına kasaıplık hay
van dhrascetmemek kararı da lalnıak suretiyle, 
memlekette rasyonel bir hayvancılığı önlemiş
tir. Bunıa mâna olmak için 147 nei mıaddede bir 
hüküm kondu. 

«Narlı sisteminin hayvaırcılığın, ve besicili
ğin gelişmesi üzerindeki olumsuz etkileri göz 
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önünde bulluındura'iarak et fiyatları serbest bı
rakılacaktır. Gr&ııclkli haillerde manii tesbiti ihti
yacı doğarsa, bu belediyelerin tekliifi üzerine 
Tanm ve Ticaret baıkıaımbklarmca yapılacak
tır.» 

Bakın bunu. niçin koyduk arkadaşlar, .mese
lâ İstanbul piyasası Ada.paızarı'nda hayvancılık 
geiliştiği isçin kısmen Adapazarı'ndan temini 
yorana ıgütmişilerdir. Adapazarı'nda birçok va- j 
itandaşliar, ihayvanfor için 'besilhaneler yaptır- ı 
mışlardır, besleyip İstanbul'a satmak için, Ada- j 
pazarı için değil. Ama, 1956 yılında Millî Ko- ı 
runmanm cari olduğu devirde ne lyaıptı Adapa- \ 
zarı Belledi'ye'sıi, Sakarya, vilâyeti1? Vilâyet İm- i 
dutları dıışımıa (hayvanı çıkmıyacaktır dedi. Bu- | 
sur etile Ötede 'bir karar, beride bir karar. İstan-
'bul piyasasına göre besiciliğe başlamış olan
ların eli böğründe kaildi ve 'besicilik öldü. Bu 
•baıkımdan •hayvancılığın problemi .sadece yem-
ile 'bitmediği için, bütün o maddeler de mütehas
sısların mütallıâaısı •aflııııaınaik ve değerlendirilerek 
gerekli tedbirler lalınımış ve konmuştur. Ama 
takdir buyurursunuz ki, buınlariın tatbike kon
ması bugünden yarma 'olabilecek işlerden de-
ğiildir. 

Banim 'mâruzâtım bunlardan ibarettir. Be
nim safhama dâhili kısımda arkadaşların soru
ları varsa onları da cevaplandırmaya hazırım. 

RIFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Benim söyle-
diğimıö cevatp vermediler. Bern, Gölcük tersane
lerinden balhseftim'iştim. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Efendim, bu fabrikalar Sanayi Ba
kanlığına bağlı değildi]'. Bizde fabrikalar, tersa
neler kısmen Savunma Bakanlığına, kısmen Ulaş
tırma Bakanlığına bağlıdır. Hükümet üzerinde 
çok, durmuştur. Şahsan sektör raporlarını oku
dum; biraz mübalâğalı gördüm, bunu da arz 
edeyim bu vesile ile. Millî Savunmada Deniz 
Kuvvetleri Kumandanı ile konuştum, «yapıla
bilir mi?» dedim. Çünkü 7 bin tonluk fi tane ge
mi her yıl yapılabilir iddiasını okudum. Dedi
ler ki, hariçten görüldüğü gibi değildir. Bâzı 
ahvalde, ufak bir tesisin noksanlığı, imalâtı kar
şılamaya müsait değildir. Plânda o da yer al
mıştır. Memleketimizde yapılabilir gemileri. Bil
hassa Ereğli Demir Çelik mamullerinden olan 
saç levhaları da piyasaya dökmekle beraber 
memlekette bunları yapmaya gayret etmek 
hedefimizdir. Bunu da sarahaten arz edeyim. 
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RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Benim sordu

ğum bu değil efendim. 
BAŞKAN — Sayın özdeş lütfen sualler söz

lerden sonradır. Sonra diğer sorularla birlikte 
cevaplandırılsın. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Arz ettim efendim, memleketimizde 
yapılabilecek olan gemileri bu tesislerin bünye
lerini islâh ederek yapmaya, imkânımız varsa 
bu yola, gidilecektir. 

BAŞKAN —- Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümetin kalkınma Plânı üzerindeki tav

zihlerinin on dakikayı geçmemesini arz ve tek
lif ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Hükümet adına vâki olacak 
sözlerin de 10 dakika ile kayıtlanması istenmek
tedir. Önerge okunmuştur, usulüne uygundur 
ve bu şekilde Hükümetin konuşmasının da za
man zaman tahdidi m evzuubahsol muştur. Bu ba
kımdan önergeyi oyunuza arz ediyorum. (Anla
madık sesleri) 

Efendim, Hükümetin yapacağı tavzihlerin ve 
sözlerin de onar dakika ile kayıtlanması isten
mektedir. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... 16 ya karşı 40 oyla kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜPvÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan ve muhterem arkadaşlarım hepinizi saygı 
ile selâmlarım. Tababette hastalık yoktur, hasta 
vardır. Yani her bünyede seyreden hastalıklar 
ayrı ayrı sonuçla neticelenir. Aynı hastalıkta ay
nı tedavi ile, kimi ölür, kimi şifa bulur, kimisi 
de sakat kalır. 

Kalkınma plânları da her memlekette ayrı 
ayrı neticeler istihsal edilir. Plânlar hazan mem
leketi uçurumlara yuvarlar, bâzılarını da uçu
rumdan alır, felâketlerden kurtarır. Plânda; me
totlu çalışma, çok iyi olabilir. Fakat Türkiye'de 
esaslı bir şekilde envanter tesbiti yapılmamış
tır. Teknik elemanlar ne kadar iyi olursa, olsun, 
metot ne kadar esaslı olursa olsun envanter tes
biti yapılmadıkça iyi bir plân yapmaya imkân 
yoktur. Netice asla müspet yollara yuklasamaz. 
Şu halde, plânda en iyi yol, en iyi şekil envante
re dayanmaktır. Aksi takdirde neticenin müspet 
olacağı aşikâr değildir, 
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Kalkınma Plânı tasarısının kabulü ile; 
1. Dış yardımın sağlanacağı, 
2. Müşterek Pazara girileceği, Sayın Ali-

can tarafından beyan edilmiştir. Müşterek Pa
zara girdiğimizde; 

1. Yerli ilâç sanayimizin durumu ne olacak
tır? 

2. Özel sektörün her türlü yerli sanayimi
zin durumu ne olacaktır? 

3. Tarım ürünlerimizin durumu ne olacak
tır? Gıda durumumuz nasıl ayarlanacaktır? 

Kalkınma Plânının üzerinde biraz olsun dur
mak zorundayım. 

Hükümet mensuplarının hepsi doğumun kon
trolü mevzuu üzerinde hassasiyetle durdular. 

1. Doğumun kontrolü Anavatana gelmek 
arzularını senelerce içlerinde kalp ve gönülle
rinde besliyenlerin vatan hasretine karşı bu na
sırlaşmış ve son ümitlerini de söndürmeye yol 
açmaz mı? 

Dış memleketlerdeki Türklerin durumunu 
ilgilendiren kısım bu plânın neresindedir? Nü
fus artışı gibi görülen nisbette, Anavatana gelen 
göçmenlerimizin de hissesi yok mudur? Doğu
mun kontrolü ile insan gücünü harb gücünü 
zaafa uğratmaz mı? Bir düğmeye basmakla bir 
saniyede milyonlarca insanın ortadan kalktığı 
bir devirde doğumun kontrolü zamansız değil 
midir? 

Kör, sağır, dilsizlerin kendi güçlerine göre 
daha yararlı olmaları için alınan tedbirler kifa
yetsizdir. Ben plânda Türk köylüsü, Türk me
muru, Türk esnafı, Türk tüccarı, Türk işçisinin 
kalkınmaya ayak uydurması için plândaki mev
kii nerededir? Bunların plândaki kalkınmaya 
iştirakle, bunların kalkınmadan faydalanacakla
rı neticeleri görmedim. 

Kalkınma Plânı tasarısı kabulü ile dış yar
dım yapılamaz ise bu plânlı devir ne olacaktır; 
ve plânının tatbikatı için gereken para temin 
edilemezse plânın mukadderatı ne olacaktır? O 
zaman vergilere yeni yeni zamlar mı yapılacak
tır? Benim kalkınmaya karşı inancım; vergileri 
artırmak yeni yeni vergiler ilâve etmek suretiy
le değil, vergilerde indirim yapmak suretiyle 
kalkınma yoluna varılan yol en salim bir yol 
olduğu inancındayım. 

Vatandaşlarımızın alım gücünü, vatandaşla
rımızın satım gücünü, vatandaşlarımızın yapma 
gücünü, artırmak suretiyle girişilen salim yola, 
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plânın finansmanına vergilere yeni yeni vergiler 
ilâve etmek suretiyle değil, vergilerde indirim 
yapılmak suretiyle varılmalıdır. Vatandaşları
mızın, bugünkü vergilerini ödiyecek durumda 
olmadığı bir gerçek iken yeni yeni vergilerin 
ilâvesi sosyal adalet ile kabili telif değildir. 

Vatandaş mevcut çocukların bakma, beslen
me, yetiştirme imkânlarından mahrum iken na
sıl olur da yeni yeni vergiler ihdas edilir?.. 

1950 - 1.958 yıllarında Türk ekonomisinin di
namik bir döneme girmesi inkâr edilemiyen bir 
hakikattir, ithalât bolluğu, dış yardım bolluğu, 
tarımda makinalaşma, bunun etkisiyle ekim sa
hasının hızlı geliştirilmesi iyi ürün yıllarının 
birbirini kovalaması Türk ekonomisinde büyük 
canlılık ve bolluk dönemidir. Elindeki ürünün 
fazlalaşması sayesinde Türkiyemize dünyanın 
bellibaşlı zahire ambarlarından biri olmaya aday 
bir ülke olarak bakılırken, bugün memleketimiz
de maalesef açlık, sefalet işsizliğin dev adım
larla ilerlediği acı, çok acı bir hakikattir. Hü
kümet plânlı devirde, vatandaşın alım ve sa
tım gücü plânsız devirdeki seviyeye çıkartabi-
lirse, o Hükümetin elini öpmek benim en önde 
gelen bir ödevim olacaktır. 5 yıllık Kalkınma Plâ
nı ; inşallah memleketimiz için hayırlı olur. Bu 
plânın tatbikatında, tatbikatçılar parti mülâha
zalarından tecerrüt eder, parti yatırımlarından 
beri kalırsa iş kendiliğinden yola girer. Biz 
hiçlbir zaman hariçten yardım alınırken torun
larımızın torunları borç içinde boğulacaktır, 
borçlarımızı ödiyecek durumda değiliz, demiye-
ceğiz. 

Borç veren milletleri ve Devlet idarecilerini 
kötüleyip köstekleme gibi basit, bayağı politika 
oyunlarına da asla tenezzül etmiyeceğiz. Bu yar
dımlar temin edildiği takdirde bundan en çok 
Türk milleti faydalanacaktır. 

Hükümetimize plânın tatbikatında faideli 
olur ümidi ile plânın tatbikatında dış yardım 
alınmadan vergilere zam değil vergilerde indirim 
yapmak suretiyle kalkınma yollarını arz ede
yim : 

1. Su ürünlerine senede bir milyon lira dö
viz sağlıyacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (Devamla) — İkinci 

bir nokta zeytinciliktir. Plânda bu konuya sa
dece 5 milyon lira ayrılmıştır. Halbuki zeytin 
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ağaçlarına bakım olduğu, daha fazla para tahsis I 
edildiği takdirde, Anadolu'daki bütün zeytin I 
ağaçları İtalyan tipi zeytinlerle aşılandığı tak
dirde, 10 yıl sonra Türkiye'nin o dağları en 
aşağı 10 milyar lira bir gelir getirecektir. 

Plânda, bilhassa zeytincilik hususunda bir 
adım görmediğim için duyduğum üzüntüyü be
lirtmek isterim. 

Plânda, hayvancılığa ait gereken ihtimam 
gösterilmiyor. 

Plânda, şeker sanayiine ait gereken ihtimam 
gösterilmiyor; 1967 senesinde temeli atılan şe
ker fabrikalarının ancak 1965 senesinde hare
kete geçirileceği beyan edilmektedir ki, bu, şe
ker sanayii için çok acıdır. 

özel sektörü teşvik bakımından vergilerde 
indirim yapılması yerindedir. 

Lokanta ve eğlence yerlerinde % 10 garso-
niye ücreti alınmaktadır. Bu para garsonların 
cöbine değil, patronların cebine gitmektedir. 
% 15 e çıkarılmak suretiyle toplanacak bu para 
acaJba Hükümetin kalkınma gayretine bir yar
dımcı olamaz mı? Sonra, en mühim işlerden bi
risi de hayvancılıktır. Bunlardan en verimli 
olanı, inekçiliktir, sütçülüktür. Burada bu ko
nudan bahsedilmemiştir. 

Bugün, mevcut ineklerimiz için günde harca
nan para ile, daha fazla verim almak mümkün
dür. Ancak, süt inekçiliğinin ıslah edilmesi lâ
zımdır. 

En mühim işlerden birisi de hapsanelerdeki 
vatandaşlarımızdır. Orada bu vatandaşlarımız 
fuzuli olarak (besleniyor. Buralarda atelyeler 
'kurmak, tezgâhlar kurmak suretiyle bu mah
kûmları çalıştırmak lâzımdır. Bu suretle hem 
kendileri çalışır üçbeş kuruş alırlar, hem ailele
rine faydalı olurlar, hem de Devlete bu kadar 
yük olmazlar. En büyük isteğimiz, en büyük 
arzumuz, kalkınmaya iştiraktir. Bunun en gü
zel mi'salini Ordumuz vermiştir. Kalkınmaya 
iştirak eden Şanlı Ordumuzdaki sanatkârlar 
için gerekli tezgâhlar kurmak suretiyle rantaibl 
bir şekilde ve Ordunun kendi ihtiyaçların] ken
disi temin etmek suretiyle, büteemizdeki yükü 
hafifletirlerse çok yerinde olacaktır. I 

BAŞKAN — Saym öztürkçine, müddetiniz I 
(bitmiştir. I 

RİFAT ÖZTÜEKOİNE (Devamla) — Son 
bir husus daha var efendim. 1 
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BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Hepi

nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, kalkınma için 
lüzumlu mudur, değil midir? Kanaatimizce 27 
Mayıstan sonra bu konu münakaşa kabiliyetini 
kaybetmiştir. Onun için bu mevzu üzerinde dur-
mıyacağım. 

Kanaatimce, plân yapılırken ve tatbik edi
lirken iki nokta gayet önemlidir. Bunlardan 
birisi plân yapılırken politikacı, plâncı münase
betlerinin iyi tanzim ve tesbitidir. Vakit darlı
ğından bu konuya geçiyorum. 

Kanaatimce, plân yapılırken ve tatbik edi
lirken iki nokta gayet önemlidir. Bunlardan 
birisi plân yapılırken politikacı, plâncı müna
sebetlerinin iyi tanzim ve tesbitidir. Vakit dar
lığından bu konuya geçiyorum. 

İkincisi, plân tatbik edilirken idarenin bu 
plândaki yeridir. Biz, o kanaatteyiz ki, plânın 
en ağır yükünü taşıyacak olan Devlet idaresi
dir. Devlet idaresi verimli bir şekilde plânın 
tatbikine iştirak etmezse, plânın yapımına işti
rak etmediği zaman nasıl aksaklıklar oluyorsa, 
tatbikatında da aksaklıklar olacaktır. İdari za
fiyet dolayısiyle plânın hedeflerine varması 
mümkün olmıyabilir. 

Nitekim, plânın 53 ncü sayfasında, plâncı 
arkadaşlarımız bu hususu gayet iyi tesbit et
mişlerdir. Plânın 53 ncü sayfasında : «Plânın 
hedeflerine varmasında en önemli araç idare
dir.» 

Ayrıca, yine 53 ncü sayfada: «İdare kendisin
den bekleneni yapacak hale gelmedikçe, plân 
hedeflerine varamaz.» diyor. Plânın hedefine 
varması için, diğer bir ifade ile plânın gerçek
leşebilmesi için idarenin kendisinden beklenen
leri yapması şarttır. 

Şu hususa göre, plân yapılmış ve Meclisler
den geçmek üzere bulunduğuna göre, kanaa
timce plânın kolay kısmı bitirilmiş, asıl zor kıs
mına, yani tatbikat kısmına gireceğiz bundan 
sonra. Acaba, plânın hedeflerine varabilmesi 
için müessir bir idare nasıl kurulabilir? Bunun 
için neler yapmak lâzım? 

Yine plânın 53 ncü sayfasında, ilkeler baş
lığı altındaki kısımda, hedeflerin ne olacağı 
zikredilmiştir. Bu husustaki cümleleri, bu 
ilkeleri, her hangi bir âmme idaresi kitabında 
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bulmak belki de daha güzellerini bulmak müm
kündür. Sadece bu ilkeleri tesbit etmek ve iyi 
bir idarenin vasıflarını zikretmek, iyi idare 
kurmak için kâfi değildir. Kanaatimizce mües
sir bir idarenin dört ana unsuru vardır. 

Bunlardan birisi, objektif bir personel ida
resi; ikincisi verimli organizasyon, üçüncüsü 
verimli bir iş akımıdır ve nihayet dördüncü de 
idarede moral güçtür. Bunları sırasiyle arz ede
ceğim. Kanaatim odur ki, objektif bir personel 
idaresi kurulmadıkça müessir bir idareyi kur
maya imkân ve ihtimal yoktur. Objektif bir 
personel idaresi dediğimiz zaman, şu üç adımın 
mutlaka atılması zaruretine inanıyoruz : Bi
rinci adım, iş tahlili. îş tahlili demek; her işin 
fertlerden ne gibi bir bilgi, ne gibi bir kabili
yet, ne gibi melekeler istediğini tesbit etmek 
demektir. Bu yapılmadıkça, fertleri bu görüş
lere doğru yetiştirmeye imkân olmadığı gibi, 
fertleri bu vazifelerle görevlendirmek mümkün 
olamaz. 

Objektif bir tedbir olarak personel dairesi
nin kurulması için atılması icabeden ikinci 
adını : Sınıflandırmadır. Bu demektir ki, mev
cut personeli, yeni gelecek personelin hangi ka
biliyetlere, hangi melekelere sahibolduğunu ve 
bilgi derecelerini ölçerek, bunları sınıflandır
maktır. 

Vatandaşların ne gibi mesleki kabiliyetleri
nin mevcudolduğunu tesbit etmektir. Bu iki 
adım atıldıktan sonra, yani iş tahlili yapıldık
tan sonra fertler sınıflandırıldıktan sonra, 3 
ncü adım gelir, bu da uygun ferdi uygun göre
ve tâyin etmektir. Diğer bir ifade ile, namuslu 
bir görevlendirme temin etmek demektir'. Daha 
açık söylemek lâzımgelirse, parti rozetleri ve 
torpilin işlemediği bir görevlendirme yaratmak 
demektir. 

Biz inanıyoruz ki, objektif bir personel dai
resi temin edilemezse idarede verim temin edi
lemez. 

Müessir bir idarenin dayandığı ikinci un
sur, verimli bir organizasyondur. Objektif per
sonel idaresinin bütün mükemmeliyetleri mev-
cudolsa dahi Devlet teşkilâtında şu kusurlar 
daima göze çarpmaktadır. 

Birincisi, hizmet bölümüne göre bir teşkilât
lanma yapılmamıştır. Aksine iş kademelerine 
göre teşkilât yapılmıştır. Böylelikle yani hizmet 
kollarına göre teşkilât yapılmadığından dolayı 
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ihtisas gücü israf edilmiştir. Mevcut Devlet teş
kilâtı, idare psikolojisine aykırı unsurlar ihti
va ederse, dolayısiyle koordinasyonu temin et
mek, bugün için son derece güçtür. Yine Dev
let teşkilâtında açıkça göze çarpan hususlardan 
biri de, Devlet teşkilâtı içinde gerekli iş bölü
mü olmaması, iş akımını temin edecek unsur
ların bulunmaması. 

Şu halde, mevcut organizasyon mutlaka ye
niden ele alınmalı, organize edilmelidir. Bu 
mühim meselenin üzerinde durmak zaruridir. 

Arkadaşlarım, bunu düzenlemek kolay de
ğildir. Bir misal olmak üzere şu hususları arz 
edeyim ki, Maarif Vekâletinin merkez teşkilâtı 
üzerinde bir buçuk yıllık bir çalışma yapılmış 
Maarif teşkilâtının bütün tatbikat aksaklığı or
taya dökülmüş ve Maarif Vekâletinin verimli bir 
teşkilât haline getirilmesi için birde proje hazır
lanmıştır. Bu proje, 7 nci Millî Eğitim Şûrası
nın örgüt komisyonuna götürülmüş ve bu komis
yon bunu aynen kabul etmiş, Şûra genel kurulun
da bu proje yine aynen kabul edilmiş ve fakat 
bir yıldanberi bu proje Komisyonlararası seya
hatini bir türlü tamamlayamamıştır. Ne zaman 
tamaımlıyacağı hakkında da ne Hükümette, ne de 
başka bir yerde bir bilgi mevcut değildir. 

Üçüncü unsur; müessir bir idarenin üçüncü 
unsuru, verimli bir iş akımı sistemidir. Bugün 
artık Mısır'da sağır Sultanlar bile duymuştur ki, 
Devlet dairelerindeki iş akımı fena bir durumda
dır. Belki biz Senatörler olarak, bugün bir iş ta
kip etmemiz lâzım geldiği zaman, bazı işleri kısa 
zamanda çıkarabiliyor veya bir tek telefonla hal
ledebiliyoruz, amıma vatandaş.. 

BAŞKAN — Sayın Öz>güneş bir dakikanız 
kaldı. 

M'EHİMET ÖZiöÜNıEŞ (Devamla) — Vatan
daş herhangi bir en basit işini yapmak için gün
lerce Devlet kapısında sürünmektedir. Şu hale gö
re Devlet dairesinde objektif bir personel idaresi, 
verimli bir reorganizasyon yapıldıktan sonra atı
lacak üçüncü adım iş akımını bir sisteme bağla
maktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben plân üzerinde 
senatörlerin konuşmalarını bir farzı kifaye ha
linde olmasına inanmıyorum. Sözlerimi tamam-
lıyaıııadım. Yeniden söz olarak huzurunuza çıka
cak ve sözlerimi tamamlıyacağım. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Bere Turan. 
IBBRÇ TURAN (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Kalkınma plânı tasarısının gerek tü
mü, gerekse fasılları üzerinde iki gündenbcri yüce 
Senatoda müzakereler cereyan etmektedir. Ben de 
şahsım adına, kalkınma plânının en önemli tat
bikatını kapsayan inşaat sektörü hakkında mü
talâalarımı serd edecek ve bu kalkınma plânında 
derpiş edilen umumi yekûnların senelere göre 
c/o 63 ve c/o 69 unu teşkil eden inşaat yatırımla
rının plânın gayesine uygun olarak tatbiki için 
alınan tedbirlere ve metodlara ilişkin bâzı teklif
lerimi, plân yönelticisi muhterem Hükümete ışık 
tutar ve icraatını kolaylaştırır düşüncesiyle kısa
ca öz olarak sunmak isliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarda önemini be
lirttiğim 1963 yılında 6,063 milyon ve 1967 de de 
9,000 milyonluk inşaat yatırımı için 300 küsur 
sahifelik kalkınma plânı tasarısında sadece 4,5 sa-
hifelik bir yer ayrılmıştır. Başlangıçta inşaatın 
ana ilkeleri ve metotları izah edilmiş, inşaatın 
umumi tarifi yapılmış, 1950 ve 1960 yılları inşa
at yatırımları 273 ncü tabloda branşlarına göre 
dağılımı gösterilmiş, teknik personelin bu yatı
rımlardaki iş gücü hesaplanmıştır. 

Ayrıca yatırım sektöründe, yatırını seviyesi
nin alçalıp yükselımesinin etkileri tetkik edilmiş 
malzeme, işçilik ve teknik elemanlar üzerindeki 
reaksiyonları izlenmiştir. 

inşaat yatırımlarının ana inşaat malzemesi ih
tiyacında en önemli unsur: Çimento, kereste ve 
inşaat demirinden betonarme nizamnamesi ile 
zelzele talimatnamesinde günün şartlarına uygun 
olarak yapılacak değişiklikler, beton demiri emni
yet gerekçelerinin artırılması ve zelzele etki ve 
emsallerinin düşünülmesi ile mümkün olacak, çi
mento ve demirde ve kalıp ve iskele tekniğinde 
mevcut ilerlemeler göz önünde bulundurulursa 
ve bu istenilenlerin gerek idarelerce gerek vatan
daşlarca benimsenmesi sağlanırsa mamul sarfiya
tının da mühim bir nisbete erişeceği aşikârdır. 
Yani teknolojik ilerlemelerin kaçınılmaz takipçisi 
olmak bir zarurettir. İnşaatın meydana getirilme
si mevzuunda en esaslı unsurun teknik eleman ve 
çalışan iş gücü olduğuna göre bilhassa kalifiye 
amele ve usta problemlerinin halli ile Teknik per
sonel Kanununun bir an evvel uygun şartlarla çı
karılması lüzumludur. 

(e) fıkrasının vuzuhsuzluğuna binaen ayrıca 
plânın inşaat .sektörünün iyi bir şekilde yönetil-
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mesi için alınacak tedbirleri ihtiva eden sözleş
me ve şartname tiplerinden bütün müessese ve 
teşekküllerin uyacağı, modern inşaat tekniği ve 
anlayışına uygun, inşaatın en sağlam ve süratle, 
doğruluk, sağlamlık ve en iyi cinsten olmasını 
sağlıyaeak şekilde intacını temin edecek, idare ile 
işi yapanların karşılıklı hak ve hukukunu koru
yacak sJözleşme, bayındırlık işleri genel şartna
mesi ve bunlara mümasil şartnameler ve stan
dartlar tanzim ve tâyin edilecektir. Bu cümle
den olarak, bütün imar müdürlüklerinin uygu-
lıyacakları tek tip imar yönetmeliğine ait esas
lar hazırlanacak, bütün resmî müessese ve teşek
küllerin uygulıyacağı bir koruyucu bakım ve 
onarım yönetmeliği hazırlanacaktır; şeklinde tâ
dilini arz ve teklif ederim. 

(f) fıkrasının kendi anlayışımıza uygun bu
lunmaması ve tatbikatının istifhamlara yol 
açacağı mülâhazasiyle «2490 sayılı Artırma 
ve leksültnıe Kanunu modern esaslar dairesin
de, ivedilikle değiştirilecektir. Bu 'kanunun 
tedvininde, hazine menfaati ile hizmetini en 
iyi bir şekilde ifası gerekçesi, preıısibolarak 
alınacaktır» şeklinde değiştirilmesini arz ve 
talebederinı. 

(g) fıkrasının, açık bir ifade ihtiva 'etme
mesi dolayısiyle «tatbikatta projeleri, inşaa
tın detay resimleri hazır olmadan ve bu inşa
atta uygııiıanaeak malzeme tip ve cinsleri 
kesin bir şekilde tesbit edilmeden, inşaat iha
lesi, emanet dahi olsa, yapılmıyacaktır.» Şek
linde tadilini arz ve teklif ederim. 

(a) fıkrasının ana. fikri esas itibariyle mâ
kul ve doğrudur. Mütaahhit firmalara, m'illiî 
gelirin <en. az % 15 - % 20 sini elde bulundur
mak işlemek ve inşaat yatırını plânını realizc 
etmek ödevi verilmiş bulunduğuna göre on
ları ticaret vre sanayi odaları gibi bellibaşliı 
bir inşaat ve tesisat mütaalıhitlerini odalar 
çatısı altında toplayı]), onların sicilrenmıesi 
ve kendi kendilerini kontrol imkânı verilmesi
nin plân tatbikatı bakımından zaruri okluğu
na .kaani bulunuyoruz. Bu odalar halen Fran
sa, Almanya, gibi memleketlerde Devletin 
bu gibi finarısma.n ve yatırım yardımcısı ola
rak vazifelerini yaptıklarını hatırlatmadan 
geçeni iveceğim. 

(k) fıkrasının teknik olarak izahını temi
ni 'mak'Sadiyle, Devletin sosyal ve hizmet bi
naları, inşaatın yayılacağı bölgenin hususiye, 
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•ti göz önünde bulundurularak, tek bir malı- I 
zieme ve proje standardına uygun olarak yapı
lacak, bunların proje işleri tek >elde toplana
caktır, şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

İşlerin çok merkeziyetçilikle yürümediği 
açık bulunduğuna göre, inşaat işllerinin umu
mi yürütülmesinin inşaatların bulundukları 
immtakalar kontrol teşkilâtınca tedvir edil
mesini, müddet temdidi, fiyat analizi ve ih
tilâfların halli işlerinin münhasıran bakanlık
ların kısır kadroları ve imkânlarına bırakıl
madan mahallî teşkilâtça halli icabedecek şe
kilde 'kontrol teşkilâtının' organize edilmesi 
icabeder. 

Ayrıca bu faktörlerden teknik elemanla
rın statüsünün nasıl olacağı, teknik 'eleman
ların inşaat masrafları odaki hissesi, tesbit 
edilmiş halen tatbikleri, ihaleleri yapımın
daki mahzurlarla sözleşme şartname ve talimat-
namelerdeki kayıtların noksanları, teknolojik 
tekamüle ayak uyduramaz ve mer'i fiyat ana
lizi cetvellerinin tesbit ettiği mahzurlar belir
tilmiştir. 

Bu fikirlere ilâveten doğru bir kanısonu-
cu olarak «ziraat sektöründe bu günkü orga
nizasyon değişmediği ve şartlar aynı kaldığı 
takdirde sektörün kapasitesi yatırımları ger
çekleştirmeye elverişli değildir» 

Ana fikirden hareket ederek programın 
gerçekleşmeninin yukarda hulâsa tan izah 'et
tiğim üç ana unsurla yani, malzeme teknik 
kıymetler ve işi alan firmalar için alınması 
lâzımgelen tedbirler tadadedilertk inşaat fas
lına son verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma plânı j 
inşaat sektöründe alınacak tedbirler için tadad-
edilen hususlar görüşlerime uygun olmakla 
beraber, bir kısım noksanları ihtiva etmekte- ı 
dir. Bâzıların da plânın umumi hatlarına uy
ması yönünden tadili icabetmektedir. 

Derpiş 'edilecek tetbirler matlup bulundu
ğuna göre onları okumaktan sarfınazar ede- j 
cek ancak değişikliğe, tabi tutuldukları sek- ı 
törde plânın tatbikatında faide mülâhaza etti- I 
ğimi arz edeceğim. j 

i 
Teknik hizmetlerin verimini artıracağı dü- 1 

şünülerek bir yıl evvelki malî yılda Bayındır- | 
lık Bakanlığınca kabul ve tasdik edilen inşa- ' 
at Ve imalât rayiçlerine göre. cari bütçe yi- l 
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linin 15 Nisan tarihine kadar bütün inşaat 
yatırımlarının ihalesi yapılmış olacaktır. 

Bir iki kelime ile imar hakkında düşüncele
rimi arz edeyim, tmar konusunda en mühim 
unsur özel teşebbüs ve vatandaş için hiçbir su
rette halledemediğimiz konut mevzuunda teş
vik edici tedbirlerin alınması lüzumunu belirt
mek zaruridir. 

Mahiyet, şümul ve hudutları tesbit edil-
miyen lüks damgalı konutlardan mesken ver
gisinin muafiyetinin kaldırılacağı fikri, bu 
Rektörde teşvik edici değil, tamamen proble
mi halledemiyeeek yerlere bizi sevk 'edebilir. 

Bu meyanda sanat ve meslekî tekamülü 
önliyen adetâ bir robot gibi çerçıevelenmiş ku
rallarla inşaatın yapılmasını zorlıyan, ya
ratına kudretinden mimarı ve mühendisle
ri mahrum eden ve muhtelif antidemokra
tik hükümleri ihtiva eden İmar Kanunu ve 
imar talimatnamelerini değiştirecek ve ser
best fikir adamına yaratıcı unsura Sinan'ın 
çocukları olduklarını ispat imkânını vermek, 
personel tasarrufu temin zımmında da tat
bikatçıları kendi ahlâki kontrollerine terk ede
rek Devlete fuzuli malî külfetler tahmil .eden 
memuriyet kadrolarının hafifletmesinin doğru 
olacağına kaani bulunuyorum. 

Bugün bir esas çerçevesiyle İstanbul Be
lediyesi İmar Müdürlüğü kadrosunda İmar 
ve İskân ve Bayındırlık Bakanlığı merkez kad
roları toplamından daha fazla kadrosu oldu
ğunu belirtirsem meselenin' vahameti kendi
liğinden meydana çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime son ve
rirken plânın tatbikini üzerine alacak Hükü
metlere, başarılar diler, tatbikat sırasında; 
onlara samimî ve yapıcı fikir ve görüşlerle 
destek olmayı bir amaç telâkki 'ettiğimi arz 
ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muh
terem üyeleri; ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanı kapsayan plânlı 'kalkınma devresinin 
Türk milletinin refah ve saadeti için başarılı 
olması temennisiyle sözlerime başlıyaeağmı. 
Aynı zamanda hemen ilâve etmek isterim ki; 
plânın muhakkak tahakkuk etmesinden emin 
ve müsterih bulunuyoruz. Bu vesile ile bu, teş
kilâtı kuran, plânı hazırlıyan. plânı süratle 
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Yüksek Parlâmentoya ^getiren Hükümetle teşek
kür etmek istteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, temas etmek iste
diğim ilki konu vardır. Birisi petrol, diğeri tu
rizmi, 

Petrol mevzuuna temas edeceğim. Bu husus 
Karma Komisyonda da müzakere edildi. Plânın 
14.0 mcı sayfasında tedbirleri ihtiva ©den seki
zinci maddenin (C) fıkrasında işin birleştiril
mesini sağlamak bakımından bugünkü mevcut 
teşekküllerden Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı, Petrol Ofisi ile birleşecek ve yöneti
minde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
yötkili kılınacağına dair Ibir ımadde vardır. He
yetin bu şekilde düşünmekte mutlaka bir bildi
ği var, ibundan eminiz. Ancaik, 'bâzı hususlarda 
ikaz ediyorum. Mütaaddit alâikalılarla temas 
ettim, içimizdeki endişeyi atamadılar. Konuyu 
buraya getirmekten maksadım, sayın Hüküme
tin veya plâncıların, endişelerimizi izale etme
leridir. Muhterem Heyetin malûmdandır ki, 
Türkiye'de petrol işi ile uğraşan halen üç teş
kilât vardır : Mersin, İzmir ve Batman.. Bun
lardan Mersin, yabancı sermayenin eseridir. 
Diğer ikiisi kısmen veya tamamen millî serma
ye ide kurulmuş eserlerdir. Pötrol Ofisi, Millî 
Korunma Kanunu 'esaslarına ıgö-re kurulmuş 
olup, îbragaz ve Batman rafinerilerinin isitik-
salâtmı satmakla görevlidir. Bugün ;bu teşki
lâtın ayrı ayrı Bakanlıklarda ibulunma&ı, ayrı 
ellerden idare edilmesi gibi mahzurlar yüzün
den yapılacağı mütalâa edilmektedir. İdare 
bakımından da bu iş yerinde ölür. Ancak bu
güne kadar bir Devlet teşekkülü olması, dolja-
yısiyle ihale kanununa tâbi olmadan, resımî 
sektörün büyük kısmında petrol ihtiyacını bu 
karşılardı. Bu kanuna rağımen bu müessesele
rin ihale yoliyle petrollerini temin etmekte 10dan 
resmî veya yarı resmî anüesiseseler vardır. Ba
dema bir devlet müessesesi sıfatını haiz olma
sından itilbaren, Petrol Ofisi ile bir anlonim or
taklık halinde birleştikten sonra, acaba Devlet 
müesseseleri resımî sektörün yine ihaleye mec
bur kalmadan petrolünü Ibu müesseseye aldıra
cak mıdır? Eğer alabidecekse, Hükümet bunu 
ifade etisin ve hukuki yallarla bizi ikna ederler
se .mesele bu noiktada halledilmiş olur. Hukuki 
anlaşmazlık dolay isiyle, politik sebeplerle bu 
dııruım ortadan kalkacak olursa toizüim mil î teş
kilâtlımızın, teferruatına arz. etımekte fayda gör-
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müyoruım, ticari yollarla bunlar karşısında, ya
bancı sermaye ile rekafbet edemiyeceğimizi be
lirtmek istiyorum. Bu mevzu sadece ticaret 
mevzuu olsa idi mühimsemmezıdi. Rekabet etme
den dolayı petrol anonim ortaklığı ile petrol 
ofisi beraberce kudretlerini kaybetmiş duruma 
gelir ve bu sebeple kurulmuş olan tesislerimi
zin foâzı sebeplerle millî güvenliğine dokuna
caktır. 

Aynı zamanda petrolün dağıtımı mevzuu da 
bir âmme hizmeti olduğuna göre ticari hir zih
niyet ile petrolü satmak istiyen müesseseler çok 
para kazanacak yerlere tesislerini kuracaklar, 
meselâ üzerinde trafik kesafeti az olan Doğu 
illerimizde servis istasyonu kurmaktan kaçacak
lardır, ticaret kaidelerine uyarak ve haklı ola
rak. Ama. bu iş tamamen veya kısmen resmî 
sektörde kaldığı imüddetçe bir âmme hizmeti 
olarak mütalâa edilerek vatandaşın müşkilâta 
uğramaması için oralarda da bu tesisler kuru
lacaktır. Eğer belirttiğimiz bu mahzurlar va
rit ise yani rekabet dolayısiyle Türk Petrolle
ri Anonim Orlakliği ile Petrol Ofisin rekabet 
edemeyişinin bu suretle âmme hizmetlerini za
afa uğratması mevzuu'ba'his ise az (ölçüde de 
olsa, mevzuübahis ise, Petrol Ofisin mutlaka 
bir Devlet Teşekküllü olarak kalmasında millî 
menfaat ve zaruret mütalâa, ediyorum. İstirha
mım, bu hususun temini ve bu konuda tatmin 
edilmemizdir... İkinci temas etmek' iste
diğim konu turizimdir. Dün Sayın İsken
der Cenap Ege arkadaşımız hu mevzua 
teferruaitiyle temas ettiler. Bu bakımdan iki 
dakika içinde sözlerimi bitirmeye çalışacağım. 
kendilerinin söylediklerine aynen iştirak et
tikten sonra, tamamen 'belirtilmemiş bir nokta 
üzerinde, duracağım. Tıbbi turizm mevzuu:. 
Plânda bir tek yerde bu kelime geçmektedir, 
Bunun da daha fazla teferruatını bilmiyoruz. 
Fakat bu mevzuu birçok seneler eitüdetmek fır
satını bulduğum ve bâzı Avrupa memleketle
rinde bu turizm mevzuu bakımından oralarda 
yaptığım etütlerde tı'bbi turizmin diğer tu
rizm kollarına nazaran en çok gelir getiren ve 
meselâ Avusturya'ya gelirinin 1/3 ünü sağlı-
yan bu mevzudan bahsedeceğim. îçme suları, 
kaplıcalar v. s. gibi mevzularda Türkiye bu 
memleketlerden ç»ok daha elverişlidir. Bizim 
üstelik onlara nazaran bir avantajımız da var
dır: Bunlar hepsi bir arada, oldukları halde. 
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bizim dört etrafımızdaki memleketler maalesef 
bu bakımdan en zayı<f memleketlerdir, Bugün 
Türkiye mıizde bunlardan 500 den fazlasının 
tahlili yapılmış ve binden fazla şifalı kaynak 
vardır. Buna mukabil sayın arkadaşlar, ancak 
iki tanesi her hangi bir turisti buyur edebile
cek, her hangi bir yabancıya faydalanma im
kânı verebilecek durumdadır. Bunlar, Bursa 
ve Yalova'dır. Bunun dışında belki yüzlercesi 
vardır, gittim, gördüm, sual olarak söylemiyo
rum, Hiçbir kimseyi istiskal etmek için söyle
medim. Evvelâ kendi meslekimden asker, kasap, 
kuyumcu olarak işleten insanlar vardır, bu su
retle bu tesisler tamah yüzünden kısır hale gel
mişleridir. 

Saygılarımla. (Alkışla r) 

BAŞKAN — Enver Kök. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başikan, muhterem senatörler; dede
lerimizin kanları ile yuğralan topraklarımızda 
gelmiş geçmiş iktidarlar memleketimizin kal
kınması için birçok emekler sarf edilmiştir. Os-
'înan'lı İmparatorluğunun dağılmasında, Tan
zimat devrinde ve ondan sonra memlekette bir
çok kalkınma hareketleri yapılmıştır; ama 
bunlar da memlekette bugüne kadar bu vatan 
çocuklarının ihtiyacına kâfi gelmemiştir. 

Yine yaylada sefalet ve ıstırap hüküm sür
müştür. Abdülmecid'in, Aziz'in, delikli demir 
»çıktıktan sonra Garbe yaklaşmak arzuları için
de çabaları vardır. Bu çabalar arasında o za
man bunlar, 154 tane fabrikanın temelini at
mışlar. Birinci Cihan Harbinin sonunda, sonu 
hane ile biten üç tane kuruluş, Tophane, Ba
ruthane ve Feshane gibi ilme ve tekniğe da-
yanmıyan; kapitülâsyonlar gibi sırtımıza borç 
yükli'yen teşekküller kurmuşlardır. Bunların 
muvaffak olamayışının sebebi, o zaman Padi
şaha kurenadan, hikâyeler anlatanlar olması
dır. 

Köylerde en hasit kâr işi değirmende baş
lar. Köylü, buğdayını değirmene götürür, de
ğirmenci öğütür. (Bundan bir hak alır. «Do
kuzu senin biri benim» der... Köylü heves 
eder; oğluna der ki «faiz de bu kârlı işe gi
relim.» Dağdan ağacı keserler, dağdan taşı in
dirip yontarlar. Getirirler çuvalları, buğdayı 
öğütmek isterler. Fakat o zaman baba, bü
yük oğlunun suratına bir to'kat indirir: «Oğlum 
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suyu unuttuk, suyu...» der... Türkiye de daima 
suyu unutmuştur. Hakikatin ta kendisi bu
dur arkadaşlar... 27 Mayıs ihtilâline kadar, ge
rek tek partili devrede olsun, gerekse çok par
tili hayata girmiş olduğumuz devrede olsun, 
vatan sathında elbetteki (birçok şeyler yapıl
dı. Ama, dikkat ederseniz bunların birçoğu, 
Abdülmecit ve Abdülâziz devrinde «Padişa
hım çok yaşa»1 dendiği zamandaki gibi, kimisi 
şahsi nüfuzunu tesis etmek, bir kısmı da ken
dilerime tevecieüh gösterildiği için yapılmışlar
dı. Mu'vaıffak olmadı. 'Misal mi istiyorsunuz? 
Bursa'nın canım ipeği dururken, getir oraya 
suni ipek fabrikası kur. 

Kasitamonuda kendir fa'brikası yapıMı. Git
tim, gezdim, gördüm. Bimiy'orum 'bu sefer 
kendir cdnsi üzerinde esaslı' bir tetkikat yapıl
mamış. Hinda^tan'dan jüt getirmişler, bilmem 
şu kadar nakliye verilmiş. İşte plansızlık ve 
programsîzlık. İlme ve tekniğe dayanmamanın 
tezahürlerinin başında bunlar geliyor. 

Plâncıların gençliklerine ve tecrübesizlik
lerine ve hattâ doktrinciMiklerine temas ettiler. 
Ben hiç birisine temas etmiyorum. Ama, plân 
müdafasının yapılmasını 20 sene müddetle bu 
memlekette 'bekledim. Bu memlekette 30 yıl 
müddetle; 10 yıl Devlet Sektöründe, 10 yıl 
onun yanında yer almış, 10 yıl iktidara karşı, 
ve son yıllar, yani iki yılını da iktidarın ya-
•nında olarak, bir nebzecik politikanın dışında, 
bu vatan çocuklarına nişlerimizden uzak, ta't-
faikata faydalı olacak fikirlerimi ifadeye mu
vaffak olursak, en büyük 'bahtiyarlık duyarım. 

Benden evvel konuşan aziz arkadaşlarım 
•mevzuların o kadar derinliğine temas ettiler ki, 
ben, bu kısa müddet içinde ancak içimi dök
mekle yetineceğim. 30 sene emek verdiğim mes
lekime mütaallik işleri plându eksik gördüm. 
Hâlâ koyu bir devletçilik zihniyetiyle - tarım 
bütçesinde de ifade etmiştim, - hareket edildi
ğine işaret vermek için söz aldım. 

Devlet ormanları hakkında bu memlekette 
çok edebiyat yapılmıştır, filhakika ormanları
mız harabolmuştur, ama bu harabiyet edebiyatı 
o kadar çok değildir. Bu teşkilât daima kendini 
nakzeden hareketlerle bu varlığın, yapılan -ede
biyat kadar azalmadığını göstermektedir. 

Sene 1944; İkinci Dünya Savaşı şiddetle de
vam ediyor. Zonguldak'ta idare âmirlerimiz, 
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kömür olm'aymea fabrikalarımız işlemiyecek, 
diyor, iki teşkilât karşı karşıya gelmiş, birisi de 
ormanım kâfi değil, diyor. Şimdi aynı teşkilât 
karşıma, çıkıyor, ormanı m. azalmıştır, diyor, or
man haraboluyor, diyor. Şimdi fiyat yükseldi, 
iki daire arasında fiyat farkları mücadelesi ya
pılınca Devlet otoritesinin zevkli Parafları çıkı
yor. Bu zihniyet değişmedikçe, bu memlekette 
sanayinin muvaffak olması güçtür arkadaşlar. 
Misalini vereceğim. 1944 te Reisicumhur İnönü'
nün karşısına çıkıp «ormanlarımız kâfi değil» 
diyen insanlar, aradan bu kadar zaman geçtik
ten sonra, (o zaman metreküpü 30-40 lira idi) 
şimdi, metreküpünü 130-140 liraya veriyorlar. 
Bu noktada samimî olmak lâzımdır. Plân bu 
samimiyet havası içerisinde tatbik edilmezse ya
zık olur, günâh olur. Bu istihlâk maddesi .bir 
'kısım vatandaşın eline geçtiği zaman biz bu 
insanları karaborsacılıkla itham ediyoruz. Ba
lem arkadaşlar, işletmeler bâzı mamullerini geti
riyorlar vatandaşın ihtiyacı karşısında bunları 
müzayedeye koyuyorlar. Bir malın fiyatı me
selâ 100 liradır, istihsal edilmiş olan bu mal ih
tiyaç dolayısiyle Devlet kanaliyle 300 liraya, çı
kıyor. Müzayedeye çıktığı zaman bunun fiyatı 
aslında 100 lira idi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arz ettiğim mev
zu hakkında esasen bir kanun tasarısı hazırla
maktayım. O zaman daha fazla konuşmak müm
kündür. 

Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şevket Buladoğlu. 
ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh

terem Başkan, muhterem senatörler, vaktin dar
lığı dolayısiyle müzakeresini yapmakta olduğu
muz plân hakkındaki görüş ve temenilerimi 
birkaç maddede toplamak isterim : 

İkinci Cihan Harbinden sonra, Batı'da, Fran
sa, italya, Şark'ta Pakistan, Hindistan gibi bir
çok memleketlerin de, içinde bulunduğumuz 
yüz yılın girift siyasi, iktisadi ve sosyal prob
lemleri karşısında, her sahada toplum refahını 
artırma çaresini, ekonomik faaliyetlerinin, sos
yal ve kültürel münasebetlerinin, milletçe bir 
plâna bağlama, lüzum ve zaruretini duymuşlar
dır. 

Türkiye ise, Cumhuriyetin ilk kuruluş yıl
larında her türlü malî ve iktisadi imkândan 
mahrum bulunduğu sırada, 1 nci ve 2 nei 5 er 
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yıllık projeler halinde, teknik sanayi plânlarını 
hazırlamıştır. 

'Bu sanayi kollarının memlekette uyandıraca
ğı sosyal ve ekonomik hareketlerle yaratacağı iş 
İlmemi ve kurulacağı yerler haritalarda göste
rilmiş, esals maddeleri memlökette yetişen 120 
tesis ve fabrika tesbit edilmiş. Plân hanici ka
lan saikalarda, özel teşebbüs faaliyet sahası 
'olarak serbest bırakalmış. Cumhuriyet rejimi ya
pıcı veya yaptırucı okluğuna göre, yaptırmak 
kısmının özel teşebbüse terk edildiği 'belirtil
miştir. 

Görülüyor ki Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de, teknik olmasa bile bir plân devresi mev
cuttur. 

Kaldıki o günden bu yana, nüfusu 30 mil
yona varan Türkiyenin, gelişen iktisadi faa
liyet, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının meyda
na getirdiği zaruretler göz önüne alınarak, 
Anayasaya konan hükümler gereğince, 41 ve 
129 neti maddeye göre; iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmayı demokratik yollarla gerçek
leştirmek, bu maksatla, millî tasarrufu artır
mak, yatırımları toplum yararına gerektiği 
önceliklere yöneltilmiş ve kalkınma plânları 
yapmak yolunun ödevidir şeklinde ifadesini 
bulmuştur. 

!Bu itibarla, kalkınma plânı hazırlanması 
'bir Anayasa hükmü ica'bıdır. Bu sebeple böyle 
bir hususun aksine bir iddiada bulunulmasına 
imkân yoktur. Buna göre yapılan plânda he
defleri ve stratejisi hakkındaki not muhtevi
yatında; plânlamanın, eldeki imkânları, top
lum refahının artırılmasında, en az israfla kul
lanılmasını temin etmek için, uygulanan sis
temli hareket şdklinde olduğu ve toplumunun 
refah fonksiyonu değişiklikleri olarak, iktisa
di, siyasi ve sosyal (hedeflerden denilmekte, 
reel artışı, istimlâk artışı, fertler arasında âdil 
gelir dağılışını ve bölgeler arası denkli kal
kınmayı hedef almaJkta ve hedeflerinin tesbi-
tini siyasi bir fon'ksiyon olarak kabul etmek
te ve on beş yıl sonunda ulaşılacak hedefleri
nin. 

1. — % 7 gelişme hızının sağlanması, istih
dam meselesinin çözülmesi; 

2. — Dış ödeme dengesine ulaşılması. 
3. —• Bu hedeflerinin sıosyal adalet prensip

lerine uygun olarak gerçekleştirmesi şeklinde 
ifade edilmektedir. Bu esalslar dairesinde umu-
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•mi olarak: plân halandaki görüşlerimizi düzen- I 
demek, plân denilince, evvelki iktisadi faali
yetleri meseleleri ele alan iktisadi kalkınma plâ
nı tasvir edilir. Halbulki, mevcut plân, konusu 
ve hedefi itibariyle sadece iktisadi değil aynı 
zamanda sosyal meseleleri de ihtiva ettiği ve j 
ayrı bir karaktere sahibolduğu halde yine de 
bir kalkıma plânı adı taşımaktaıdr. Bu bakım- ; 
dan iktisadi verimlilik, randıman prensipleri- '. 
nin dışında birtakım sosyal amaçları da ihti- ' 
va etmektedir. i 

! 
Bu itibarla, hem iktisadi ve hem de sosyal . 

mahiyet taşıyan kalkınma plânının, bu iki ! 
mümeyyiz faktörü nazarı itibara alınmak su- ! 
retiyle, iki ayrı plân hazırlanması gerek tatbi- '> 
Ikat bakımından ve gerekse finansman yönün- i 
den da'lıa, isabetli bir hareket olacağı kanaa- | 
tindeyiz. j 

(Diğer taraftan, kamu yatırımlarının ve ka- i 
mu harcamalarının yıllık programlarda 'göste- | 
rilmesd lâzımgelip ayrıca bütçe kanunları içer- j 
sine alınması yerinde görülmemektedir. 

Bütçe içinde yeralan kamu yatırımları özel 
teşebbüse .ait yatırımlar yanında daha yüksek 
derecede bir vaziyete yönelmiş olur. 

Keza, kamu yatırımları iktisadi alanda özel 
teşebbüsün yatırımlarına nazaran dana tercih
li ve tesirli bir duruma girer. Meselâ; zira at t e ] 
millî gelirin. Devletin tarıma yaptığı yatırım
larla temin edilmekte oldulğu ifade ediliyor. 
Kamu yatırımlarının daha az verimlilik ve da
ha az gelir artışı göstermeleri muvacehesinde 
her şeyden evvel fazla artış gösteren özel te
şebbüs yatırımlarına iyi bir istikamet ve ahenk 
teminine çalışılması daha faydalı olacaktır. 

Bu sebeple bütçe içerisinde müşterek muta- j 
lâa edilmekte olan, kamu yatırım ve harcamala
rının tefrik edilerek, kamu yatırımları için ay- I 
rı bir program ve plân hazırlanması uygun 
olur. Böylece ekseri ahvalde, sadece bir kamu 
harcaması mahiyetinde olan cari masrafları, ve
rimli, gelirli yatırımlardan ayırarak imkân dâ
hiline girer. Bu plânda konu olarak, Türkiye'
nin kalkınması ele alınmakta ve muayyen he
defleri tesbit, tâyin ve tahmin ederek bu cihe
tin sağlanacağı belirtilmektedir. 

Hedefin en az yatırımla gerçekleşmelini sağ
lıyabilmek ve hedeflerinin tahakkuku için ge
rekli olan vasıta ve imkânları en isabetli za- I 
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man içinde seçmek lâzımgelir. Bu zamanın isa-
ibetli tâyin ve tesbitinde hassasiyet göstererek 
hu kabîl yatırımlardan yapılacak tasarrufla ser
maye kifayetsizliği içinde bulunan ve daha faz
la gelir artışı gösteren özel teşebbüsün yatırım
larına yardımcı olmak ve bu gayeye varabilmek 
için de Devlet Yatırım Bankası yanında, özel 
teşebbüse imkân ve faaliyetleri artırmaya ya-
rıyacak özel teşebbüsün Yatırım Bankasının da 
kurulması memleketin umumi iktisadi kalkın
ması için faydalı olacaktır. 

Diğer taraftan, her türlü iktisadi kaynakla
ra malik olduğumuz halde bugünkü kadar dün
yanın iktisadi seviyesinden çok 'aşağıda bulu
nan memleketimizi bir an evvel medeni millet
lerin ekonomik seviyesine ulaştırabilmek ve hiç 
olmazsa yanaştırabilmek için, % 7 olarak tes
bit edilen kalkınma hızının artırılmasında katî 
zaruret vardır. 

Bu neticeyi alabilmek, yani Türkiye'nin hız
lı kalkınma ve gelişmesini sağlıyabilmek için 
bütün kaynaklardan, imkân ve vasıtalardan 
âzami şekilde faydalanarak yatırımlar arasında 
sıkı bir koordinasyon kurarak hususi teşebbüsle 
Devlet sektörü arasında ahenkli bir münasebet 
tesis ederek en yüksek verimi alma yoluna gir
memiz ve plânı bu esaslar dâhilinde yürütme
miz gerekmektedir. 

Kaldı ki, plânda, tesbit edilmiş bulunan 
•brüt kalkınma hızının temini için, gösterilen 
imkânlar da bir hakikat ifade etmemektedir. 
Plâna göre, % 7 kalkınma hızının temini için, 
vergi hasıldım artırıcı vergi reformlarının ya
pılacağı özel tasarruftan, özel yatırımlarının 
sağlanarak gelirinin artacağı, iktisadi Devlet 
Teşekküllerindeki kâr nisbetinin yükseleceği, 

Dış yardımın istenen seviyede olacağı düşü
nülmekte ve fakat bütün bu düşünceler tahmin 
hudutlarını ileri geçmemektedir. Ayrıca, % 7 
yatırım hızının sağlanması için, yatırım finans
manında husule gelecek olan 1,2 milyar liralık 
açığını kapatmak için de, Kurumlar ve Gelir 
Vergisi, Gider Vergisi, Veraset ve İntikal Ver
gisi, Damga ve Hare resimleri, memur zarcıla
rından vergi alınması, lüks inşaat vergi muafi
yetinin kaldırılması, Bina ve Arazi vergileri ar
tırılması yoluna gidilecektir. 

Halbuki verimli ve gelirli yatırımlar yapmak 
suretiyle, varılmak istenilen iktisadi kalkınma, 
düşünülen bu çareler, kanaatimizce hilâkis va-
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rılmak istenilen hedefin tahakkukunu güçleştir
mekten başka bir işe yaranııyacaktır. Çünkü, 
cebri tasarruf mahiyetini taşıyan bir kısım ver
gi zamları umumi iktisadi bünyede menfi tesir
ler yapacak, özel teşebbüsün yatırım, imkânları
nı aksatacak ve güçleştirecektir. 

Aksine vergileri, hafifletmek suretiyle yatı
rımlara kolaylık ve imkân sağlanacak olur ise, 
bu yatırımların temin eyliyeceği gelirler arzu
lanan % 7 kalkınma hizına daha çabuk, erişebi
lecektir. 

Çünkü Devletin vergi yükünü hafifletmek 
ısuretiyle kaybedeceği gelir, yatırımlarının sü
ratle randımanlı ve verimli bir hale gelmesiy
le, telâfi edebileceği gibi daha fazla da gelir 
temin edecektir. Böylece, Hükümetin vergi ve 
resim nisbetlerini ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerine ve Devlet eliyle idare edilen müesseselere 
ait fiyatları artırmak suretiyle doğuracağı enf-
lâsyonist durumun menfi tesirleri de izale edil
miş olacaktır. Aksi halde, memlekette bir umu-
imi fiyat yükselmesi, iktisadi sıkıntı, ihracat 
azalması ve binnetice geçim zorluğu olacak 
plânlamanın arzuladığı ve gaye edindiği iktisa
di ve sosyal 'kalkınmanın temini de güçleşecek
tir. 

Bu duruma göre, yukarda da açıklamış ol
duğumuz üzere, iktisadi gelişmemizin, memleket
te kalkınmamızın daha ziyade özel teşebbüsün 
yatırımlarının desteklenmesiyle sağlanacağı ka
naatindeyiz. 

Ancak, memleketin realitelerini gören bir 
insan sıfatiyle, bunun yanı başında sosyal ada
letin teminine çalışılmasının zaruretine inanmış 
bulunuyoruz. Muayyen bir gelir sahibi insanla
rın yatırım ve kazanç imkânlarını artırırken 
umumi gelirinin geniş kütleye gayri âdilâne 
tevzi ve taksimi suretiyle büyük bir kısım hal
kın haksizlikte, devam etmesine de asla taraf
tar değiliz. Teşvik ve yardım edilmesini istedi
ğimiz özel teşebbüs yatırımlarının, büyük halk 
kütlesinin sosyal kalkınmasını intacedecek, bir 
iktisadi sistem içinde cereyanını arzulamakta
yız. Bunun için de, özel teşebbüsün yatırımla
rının daha ziyade halk topluluğuyla ilgili ola
rak, kooperatifler ve anonim şirketler eliyle 
yapılmasını arzulamaktayız. 

•Her ne kadar, bugünkü sosyal durumun bu
na *a)m mânaısijyle müsait 'Oİlmaıdığı (bir haki-
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kat ilse de, plânlaMaının halkımızı bu yolia teş
vikte ve bu iiktistadi sisteme yönelmekte gayret 
'göstermesi (lâzımdır. Anoalk, bu yaldadır ki, 
memleketçe kalkınma esası, topyekûn milletçe 
benimsenmiş ve tahaıkkuk imkânları sağlanmış 
'olur. 

Nütelkiım Anayasamızın, 41 nıci maddesinin, 
aynen; (iktisadi ve '-sosyal hayat, adalete tam 
çalışma esasına ve herkes için insanlık haysi
yetine yanaşır bir yaşayış seviyesi sağlaması 
amacına göre düzenlenir.) diyenek tyukardaki 
anlayışımıza uygun, bir ıtariiiften sonra, (İktisa
di, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik 
yollarla gerçekleştirmejk; Ibu maksatla, •millî ta
sarrufu lantınmak, yatırımları toplum yanarının 
gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkın
ma plânlarımı yapmak Devletin ödevidir.) Hük
münü koymaktadır. 

Bu maddede, iaçikça belirtilmiş olduğu üze
ne, ni'eim'llefcet kalllkınımıaısını, be'lkUi gayeler içe-
risıiinde, talhalkkuk ettinmek vaizilfeısi doğrudan 
doğruya Devlete verilmiş bir vaıziifedir. Buna 
göre, kalkınma plânllanm Hükümetle milletin 
el birliği ile yaıpmaısı ve kalkınmayı talhalkkuk 
•ettireeeik olan Hükümete bu şekilde yardım et-
m-eisi ıgeırelki'rdii. FMıakiıka, Plânlama Teşkiilâtı-
ınm kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanunun 
2 nıci maddesinde, Plânlama Teşkilâtının görev
leri sayılırken, (A) fıkrasında Devlet Plânla
ma Teşkilâtının ilk vazifesinin, (Hükümete 
yardımcı 'olmatk) olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Şu halde, (ismi de Devlet Plânlama Teşkilâ
tı olan bu organm Hükümete bağlı ve Hükümet 
emrinde olımıannası lâzımgelirdi. Bilhassa, nisbi 
seçim lesiasımıa daıyaraan demokratik bir sistem
de sık sık değişmesi muhtemel hükümetlere 
bağlı «İmasının mahzurunu izaha lüzum olma
dığı gibi, Anayasanın anlayışı ve ruhuma da 
uygun düşmediği aşikârdır. 

Devlet plânlamasının partiler üstü vasfı 
göz önüne lalmınoa, Plânlama Teşkilâtımın Hü
kümete 'bağlı olmaması yolundaki mütalâamı
zın isabeti daiha açık 'olarak meydana çıkar. 
Her ne kadar 91 sayılı Kanunla Devlet Plânlar 
ma Teşkilâtının Başbakanlığa bağlı olarak ku
rulacağı hüküm altına alınmış ise de işbu ka-
ınunun, 30 . 9 .1960 tarihini taşıdığı ve o tarih
te çok partili demokratik esaslara dayanan bir 
parlâmentonun henüz teşekkül etmemiş bulun
duğu düşünülürse, 91 sayılı Kanunda böyle bir 
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hüküm koymıasımm ıgümün zamuıetıleriımden illeri 
geldiği ;anl!aşılir, üalkalt Anıaıyajstaının kabulünden 
is-onna Pliânılaıniia Teşkilâtının Dervilete (bağlı ol-
nna asasına göre, yeniden ele alınıp tanzim .edil-
ımesi ıge.rekiridli, bunumla 'beraber, nıemileikeıtin 
bir kalıkmama pÜânına olan asıl ihtiyacı karşı-
•sumla bu 'teşkilâtın ihaizınlaıdığı ıkaılikınima plâ
nını Ibu lalsıü ihtiyacının, asıl (bir .karşılığı olıa,-
nak geçici mralhiyeıtte kalbull edip, Ibundaın böyle, 
Plânlaima Teşkilâtının ve pHânlaına ejalışımıaıla-
nınm yukardaki /mütaillâaıllarımızın ve Amayasıa-
mızm ılâfz ve ruhuna uygun bir şekilde yapılı-
mıasınıim deriıal ele aflımım'ası 'hususumun ıen, esıals-
lı prensibi olıaıraık arz eitmıeyi ibir ımemlekest va
zifesi ,sıaym>alkH/aQnim. 

Çok muhtereım arkadaşılairaım, izaıh ettiğim 
şekilde planlanmanın içilmize (bir .naihaîtibk ver
memesinin yegâne vseihelbi bu 'konudur. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti efemdim. 
Sayım Dike^ligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLÎGtL (Kaiyseri) — Muh

teremi. arkadaşlar, ibendenliz, Komisyondaki fcq-
uuşıma'Hantirı .sıra>smda plâmlaımıamın me şekilde 
'olacağını ifade etmiştim. Türkiye'yi Şarkla 
Ga'np laıraısı.nda bir köprü dlıaırak kaibul ettiğimi
ze ıgöne, Ikalikırümıa ıpHâmmıizrn da bttnıa uygun 
b,ii' fcaıiıakter ıtaşıması iktiza eder diye söyle -
•mistim. Buma da haklı olarak Sayın Başbakan 
yaırdııniicııltarı .arlkadaşiaırımrz cövap verdiler. 
Tîakllıdırflıar, .aımıa ibiz diyoruz ki, ibir plân sı-
tiTiılıanırken nıemilekeıt 'gerçeklerimi eıle 'almalı ve 
hattâ yer yer halkın nabzı yoklanmalı ve hal
ka 'bu plân ıaıız .edilmelidir. Birimci koalisjyon 
'hükümetiindie yapııllmamışısıa o koalisyon hükü
meti şimdi olsaydı şimdikimden dalha da faızla-
sını söylendiril. Bu ibakımdan bu plânın nok
ram olduğu kaımaaitimdeyim. înşaıaiilalh Hükümet 
halktı içıfear. Yalnız, önümüzdeki yılda, tatbik 
edilecek, karnabitimizin me kadar doğru olduğu 
•meydaniıa çıkacaktır. 

Demin burada Sayın Banguoğlu bizim fikri
mize iştirak etti. Biz doktrin münakaşası yap
mıyoruz. Ama, elbette ki, bizim de bir doktrini
miz vardır. 

Şimdi, Atatürk'ün Devletçilik görüşünü tet
kik etmek için iki kitaba bakmak lâzımdır. Bu 
kitaplardan biri, merhum Recep Peker'in, diğe
ri de yine merhum Mahmut Esat Bozkurt'un-
dur. Recep Peker, înkılâp Dersleri isimli ese-
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rinde sosyalistlerin ihtilâllerde koministlerle bir
leşmiş olduğunu söyler ve sosyalistlerin komini-
zan olduklarını belirtir. Misal olarak Macaris
tan, İtalyan, Alman ihtilâllerinde sosyalislerin 
koministlerle birleşmiş olduklarını kaydeder. 
Ve Atatürkçülükte Devletçiliğin sınırlı olduğu
nu söyler. Bizim Devletçiliğimiz sosyalist değil
dir, der. Devletçiliğimizin tarifini yani Atatürk 
Devletçiliğinin tarifini «milletin yapamadığı iş
leri Devletin yapmasıdır» şeklinde açıklar. Biz 
diyoruz ki, son zamanlarda memleketimize sos
yalizm akını olmuş ve bu yüzden de servet düş
manlığı almış yürümüştür^ Ben bu bakımdan 
endişe ile fikirlerimi beyan ediyorum ve plân
lamada Devletçiliğin tarifinin yapılması gerekir 
diyorum. Müsaade ederseniz plândan bir 
parça okuyayım. «Burada plân; hususi te
şebbüsle Devlet teşebbüsünün yanyana faaliyet
te bulunacağı bir sistem olarak düşünülebilir» 
deniliyor. Ancak bu tarif bugün için çeşitli dü
şüncelere, doktrinlere yol açabilir. Çünkü bu
nun hududu kesin olarak çizilmemiştir. Devlet 
şunları yapacak, diğer işleri hususi sektöre bı
rakacaktır. 

Meselâ Sayın Feyzioğlu, haklı olarak, bizde 
dokuma sanayii gelişti, diyor. Doğru öyle ise 
Devlet, ben dokuma sanayii ile uğraşmayacağım, 
demelidir. 

Diğer bir kısım okuyorum : «Henüz karma 
ekonomi bakımından...» diye başlayıp, hususi te
şebbüslerin birer aile teşebbüsü olduğundan bah
sedilmekte ve bunların sermaye şirketlerine kal-
bedilmesi tavsiye edilir, deniliyor. Buyurun... 
Şimdi bunlar sosyalist görüş değil de nedir? (Al
lah, Allah, sesleri) Arkadaşlar, ben bir fabrika 
kurmayacağım... (Kuracaksın sesleri) O halde 
plânlamada bu açıkça izah edilsin. Sonra sosyal 
adaletten bahsediliyor, Sayın Feyzioğlu somun 
büyütülecektir. Müsavi olarak dağıtılacaktır di
yor. Bu müsavi dağıtılacak sözünden maksat 
nedir? Şu halde böyle de oluyor,'böyle olacak
tır demektir bu!.... Bendeniz şuna kaaniim ki, 
Türkiye'de gerçekler teferruatlı olarak ele alın
mış değildir. Plânın güçlükleri ilerde meydana 
çıkacaktır. Lüks Vergisinden bahsediliyor, bun
lar meyanmda kaloriferlerden Lüks Vergisi alın
mak isteniyor. Kalorifer lüks müdür arkadaş
lar? Ben lüksü şöyle anlıyorum : Benim memle
ketimin ihtiyacı olmıyan ve dükkânları doldu
ran incik - boncuk gibi şeyler lükstür. Bunlar 
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girmesin, memlekete diyorum. Memleketimin ih
tiyacı olan mallar girsin. Yoksa, kalorifer, lüks
tür diye buna vergi konmasını abes buluyorum. 
Medeni bir ihtiyaçtır kalorifer. 

Şu halde arkadaşlar, bizim fikirlerimizde 
yanlışlık yoktur , doğruluk vardır. Yine biz ileri 
sürdüğümüz fikirlerde haklıyız ve memleket re
alitelerini ortaya atıyoruz ve bunların hepsi bir 
düzenleme ile ve Devlet anlayışında zihniyet 
değişikliği yaratmakla mümkün olabilir diyoruz. 
Bu arada ayrıca halkı da inandırmak lâzımdır. 
Bunun aksine görüşlerin ne dereceye kadar mu
vaffak olacağını ilerde hâdiseler gösterecektir. 
Arzu ederiz ki, biz haksız çıkalım. Seneye büt
çe müzakerelerine sağ kalır ulaşırsak görüşü
rüz. 

BAŞKAN — Sayın Türker. 
HASAN ALÎ TÜRKER (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, sık sık söz alacak değilim Fa
kat üzerinde durulmasını arzuladığım konuyu 
biraz evvel zamanın 10 dakikaya indirilmesi yü
zünden ikmal edemediğim için ikinci defa kür
süye gelmiş bulunuyorum. 

Plân tasarısının bu hastalıklarla mücadeleye 
ait hükümleri açık değildir. 

Salgın ve paraziter hayvan hastalıklariyle 
mücadeleye alt yatırımlardan da bahsedilmemiş
tir. 

2. Hayvanların ıslah ve üretilmesi: 
Hayvan sayımızın çokluğuna göre verimleri

nin azlığını gidermek için perimitif ırklardan 
ibaret olan evcil hayvanlarımızın ıslahı şarttır. 
Çünkü bir taraftan artan nüfusumuzu beslemek, 
diğer taraftan da »bir kısım sanayiin ham mad
delerini elde etmek mecburiyetindeyiz. Bu hu
susta bilhassa uzun yıllardan beri üzerinde çalı
şılıp muvaffak olunan merinosçuluğun devam et
tirilmesi şarttır. 

Sığır ve koyun ırklarımız ıslah edilmelidir. 
Beş senede hayvanlarımızın % 50 sinin ıslah edi
leceği hakkında plândaki hükme bu yatırım
larla inanmak güçtür. 

3. Hayvan ve mahsulleri değer fiyatını bu
lacak şekilde pazarlanmalıdır. 

Bir kilo zeytinin 6 liraya satıldığı bir yerde 
bir kilo et de aynı fiyata satılırsa, hayvancılık 
teşvik edilemez. 

Halbuki bir kilo etin maliyeti hesap edilir
se bu fiyatın çok üstüne çıkar. 
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Köylünün istihsali ucuz fiyatlarla satmaya 

mecbur edildikçe, köylü refaha gidemez. Şu hal
de pazarlama ve nar4h usulü müstahsili teşvik 
edici olmalıdır. 

ihracat durumu da ayarlanmalıdır. Suriye'
de 25 - 30' liraya et satılırken kaçakçılığı önle
mek zordur. Ekonomik şartları düzenlemeye 
ınedburuz. 

Ayrıca ihracat yoliyle hayvan sayısını sabit 
tutmaya çalışmak da biraz imkânsızdır. Zira, 
ihraç edildikçe, hayvan sayısı artar. Bu bah
settiklerimizin, teferruat değil, ana dâvalarımı
zın bir kısmı olduğuna inandığımız için plân ta
sarısında daha geniş yer almasını arzu ederdik. 

Türk köylüsünün bu yollarla kalkınacağına 
inanıyoruz. Köylerimizde işsizlik çoktur. Buna 
gizli diyenler aldanıyorlar. Günkü, bu o kadar 
acık bir işsizlik ki, senenin çok muayyen ziraat 
mevsiminden gayrı zamanlarda hangi köye gi
dilse apaşikâr işsiz köylü vatandaşlarımızla 
karşılaşmak gizli bir iş değildir. 

Halbuki hayvancılık programının köylümüzü 
senenin her mevsiminde meşgul edecek, onları 
kazançlı hale getirecek konuları üzerinde duru
labilir. Köylerden şehirlere akınlar ancak on
ları, kendi yuvasında faydalı işlerle bağlamakla 
önlenebilir. Tarım kısmına ayrılan yatırımın 
% 4,2 si hayvancılığa ayrılmıştır. Asıl üzerinde 
durulmasını arzuladığımız nokta burada düğüm
lenmektedir. 

öteden beri ziraate ayrıları ödenekle hayvan
cılığa ayrılan ödenek nisbeti bundan daha ileri 
idi. 

Şu hale ^öve, plânın, Türkiye hayvancılığının 
kalkınması için yeni bir hamle getireceğine dair 
ümit taşımak biraz güçtür. 

Ayrıca 59 numaralı tabloda beş senede hay
vancılık tesis ve araçlarına 447,6 milyon da
mızlık hayvan için 30,5 milyon lira ayrılmıştır. 

Üst üste senelere 95,6 milyon lira isabet et
mektedir ki, bu bir yenilik, bir hamle getirmiş 
sayılmaz. <Buna mukalbil, salgın ve paraziter 
hayvan hastalıklariyle mücadele konusunda ne 
bir görüş, ne de bir yatırım göremedik. 

Her sene bir milyar lira zarar veren hastalık
ların önü alınmadıkça hayvan ıslahının nasıl ya
pılacağını kestirmek kolay değildir. 

Dünyanın her tarafında hayvancılık ele alı
nırken evvelâ onu tahrip eden hastalıklar önle
nir. Ondan sonra ırkları ıslah edilir. 
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Hayvan hastalıklariyle mücadeleyi organize 

etmek de hükümetlerin vazifesidir. Onun için 
'bu mücadele hakkında kalkınma plânında hü
kümler 'bulunmalıdır. 

Hattâ, serbest çalışmayı teşvik edici serbest 
veteriner hekimliğin dahi burada yer alması, ve 
veteriner hekimliğin cazip bir hale getirilmesi 
suretiyle bu mesleke karşı gençliğimizdeki ünrt-
sizlik ortadan kaldırılmalı idi. 

Bugün 75 milyon hayvanın 30 milyon kanat
lının sağlık ve sıhhatini korumak, ırkını ıslah 
edip verimini artırmak hattâ menşei hayvani 
olan, insan gıdalarının kontrolünü sağlamak va
zifesi bir avuç veteriner hekime yüklenirken 
plânda bu mesleğin istikbali hakkında ümit ver'-
ci hükümler bulunmalı idi. 

Plânda, az dahi olsa, balıkçılığa yer verilme
si memnuniyet vericidir. Senelerden beri sa-
ihip çıkmayan bol, çeşitli ve dünyanın en güzel 
deniz ve tatlı su balıklarını sinesinde taşıya;ı 
yurdumuzun bu engin hazinesi belki bu suret la 
değer kazanır. Ancak hayvancılığın diğer kol-
lıarmda olduğu gibi balıkçılıkta da hükümler 
tatmin edici değildir. 

Bâzı memleketlerin barajlarda, göllerde sum 
yollarla balık üretmeye çalıştıkları bir devirde. 
dünyanın en güzel balıklarına sahip olduğumuz 
halde ,'biz onlardan istifade edemiyoruz. Hele 
Türk köylüsünün en kolay yetiştirip kazanç sağ-
lıyacağı tavukçuluk, arıcılık gibi hayvancılık 
kolları üzerinde hiç durulmamıştır. Şuna inanı
yoruz ki, küçümsenerek üzerinde hiç durvîmı-
yan kanatlı hayvanlar ve arıcılık, bu işe önem 
veren memleketlerin diğer kazanç yollarının üze
rine çıkmakta gecikmemiştir. Bizde ise bu iş 
daha kısa zamanda ve daha kolay olur. Tefer
ruatına girildikçe genişlemeye çok müsait olan 
hayvancılık mevzuunu şöylece hulâsa edeb.li
riz; 

a) Bakteriyel ve paraziter hastalıklarla mü
cadele, 

b) Hayvan ırklarının ıslahiyle, verimlerini 
artırmak, 

c) Yüksek verimli hayvanların beslenme 
dâvasını hal etmek, 

ç) Hayvan ve mahsullerinin uygun fiyatlar-
larla değerlendirilmesi, 

d) Hayvan ve mahsullerinin ihracını orga
nize etmek, 

e) Hayvan mahsullerinden bilhassa et, süt, 
yün ve deri sanayiinin inkişafını sağlamak. 

Ve nihayet bütün bu işleri çevirecek olan ve
teriner teşkilâtını da organize etmektir. 

Mugün memleketimizde veteriner hekim sa
yısı çok azdır. 75 bin hayvanın tedavi ve kon
trolü bir veteriner hekime isabet etmektedir, 
Bu işin hakkiyle yapılabileceğine imkân var mı
dır? Bugünkü veteriner hekim sayımız ancak 
1 250 yi bulmaktadır. Halbuki normal ihtiyacı
mız asgari 5 000 dir. 

Bir tek Veteriner Fakültemiz vardır. Senede 
ortalama 75 mezun verir. Bu meslek cazip hale 
getirilmediği için gençler tarafından rağbet gör
memektedir. Plânda ise bu meslekin bugün ve 
yarını üzerinde hiç durulmamıştır. 

O kadar (ki, 20 nci sayfada «bugünkü du
rum ve başlıca meseleler;» den (bahsedilirken bir 
tarım teknisyenine 25 - 30 köyün kontrolü 'he-
sabedilmiş . Bir Türk veteriner hekiminin kaç 
baş hayvanın sağlığını korumakla mükellef ol
duğu (dahi kaydedilmemiştir. 

m 
Halbuki, Türkiye ekonomisinin basılıca temel 

uınsurlarmdan Ibiri olan hayvancılığın tedvirini 
sağlıyaıcak olan bir meslek mensuplarının kade
ri üzerinde hiç durmamayı uygun görmedik. 
Çürikoi aynı sayfada nüfusumuzun yüzde 2,5 u 
veremlidir derken, veremin daha ziyade hay
vanlardan insanlara geçtiğini hatırlamak ve hiç 
olmazsa bu suretle veteriner teşkilâtını ele al
mak lâzıımgelirdi. Şunu tekrar ederek ,sözleri-
mi bitirmek isterim. Plânlı kalkınmanın taraf
tarıyım. 

Ancak plân memleket şartlarına uygun ve 
olgun olmalıdır. 

Bilhassa memleket ekonomisinin temel ım-
sutrlarmdan biri olan hayvancılık işleri memle
ket santiarını çok yakından tanımakla işlene
cek bir konudur. 

Bu konu güzel işlendiği takdirde kısa za
manda Türk köylüsünün, daha doğrusu mem
leketin yüzü gülecektir. 

Ben buna inanıyorum. Onun için plânın, 
köy kalkınması üzerinde çok durmasını ister
dim. 

Eğer plânı hazılıyanlar, henüz okulu, yolu, 
içme ısuyu ve nihayet medeni ihtiyaçlardan hiç-
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biri bulummyaın (benim köyümü ve benzerlerini 
görseler, biraz yakından tetkik edebilselerdi ba
na hak verirlerdi. 

Memleket ve milletimiz için hayırlı sonuçla
ra ulaşmasını temenni ederek hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Reis Bey, 
muhterem senatörler, hayvancılık ve veteriner 
mevzularından benden evvel 'konuşan arkadaş-
dar «kâfi 'malûmat verdiler. Az dahi olsa hay
vancılık mevzuuna plânda yer verilmesi şayanı 
memnuniyettir. 

Veteriner mevzuuna gelince : Bu işin de iyi 
organize edilmesi lâzımdır. Bir veteriner me
zun olduktan sonra 35 lira asli maaşla işe ibaş-
dar. Aynı şartlarla üniversitenin bir (başka ko
lundan mezun odan bir arkadaş günde yüz dira 
alırsa, olur mu? Şu halde mesele sadece plânı 
hazırlamakla bitmez. Belki bu iş personel ka
nunu ile düzelecektir. 

Plân hakkında konuşan arkadaşlardan bir 
•kılsmı plânın İyi olduğumdan, bir kısmı da iyi 
olmadığından bahsettiler. En mühimini, plânın 
iyi tatbik edilmesidir. Plân iyi tatbik edilme
dikten sonra elbette neftice almamıyaçaktır. 'İyi 
tatbikçiler ellinde, ellbetfte gayet iy'i neticeler 
verecektir. Şu halde, bütün yapılacak iş, iyi 
tatbikçiler bulmak, bunları organize etmektir. 
Artık plânlı bir devrede yürümek zorunda ol
duğumuzu hepimiz (biliyoruz. Faikat bakıyorum, 
1963 yılı plân devresine gireceğiz, henüz Ba
kanlıklarımızda buna paralel bir yürüyüş çok 
ağır gidiyor, ya da bâzıları işe (başlamamış. I>u 
işi çabuklaştırmak zarureti vardır. 

Plânda 1 nci derecede yer verilen tarım sek
törüdür ve ımühim bir kısmını da toprak refor
mu teşkil ediyor. 

Toprak reformu, 1 ııci Koalisyon Hükümeti 
zamanında öyle bir hava. yaratıldı ki, sanki bu 
kanun çıkar çıkmaz topraksız çiftçi derhal 
toprağa kavuşacaktır. Halbuki toprak refor
mundan tam, istenilen bir şekilde istifade ede
bilmek için senelerin geçmesi lâzımdır. Bu, 
kadastro işlerinin geniş ve çabuk bir şekilde 
ikmaline bağlıdır. Bunun yanında .memleket 
hayvancılığının kalkındırılması ve meraların ye
niden ihyası ve mevcut meraların muhafazası 
mevzuu da vardır. Bu da yine kadastro ile olur. 
Plân mütehassısları bu konuyu da ele alacak
lar dır. 
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lanmış, 4 - o bakanlığı da dolaşmıştır. Halen 
Adliye Bakanlığında kalmıştır. Halbuki bu
nun biran önce kanunlaşması lâzımdır. Biran 
önce ele alınması gereken kanunlarımızdan bir 
tanesi de Mera Kanunudur. Mera ihtilâfı yü
zünden memleketimizde her sene büyük mik
yasta çekişmeler olur. Köyler arasında nizalar 
olur, köylüler mahkemeye düşerler, halk ara
sındaki kavgalar kanlı olaylara meydan ve
rir. Şu halde, benim anlayışıma göre, plânın 
memlekette tatbik edilmesi, iyice yürütülmesi 
için biran evvel re organizasyon işinin ele alın
ması lâzımdır. Plân memlekette hayırlı bir te
minat olacaktır. Buna inanıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; gerek plânın 
hazırlanmasında ve gerekse yürütülmesinde 
en önemli aracın, idare olduğunu ve müessir 
bir idarenin şu 4 unsuru ihtiva ettiğini belirt
tim : 1 ncisi, objektif bir personel dairesi, 2 
ncisi, verimli bir organizasyon, 3 ncüsü, verimli 
biı* iş akımı ve nihayet 4 ncüsü, moral güç. 

Bunların ilk üçünü belirttikten sonra 4 
ncüye gelmiştim. 

Kanaatimce, bir idarede, ne kadar mükem
mel teşkilât yapılmış ve Personel Dairesi ne 
kadar mükemmel organize edilmiş olursa olsun 
eğer moral güç yoksa, o idarede işleri iyi yü
rütmek imkânı yoktur. İdari reorganizasyon 
geliştikçe moral güçlüğü ortaya çıkacaktır. 
tdare işe elbirliği ile başlayınca, vatandaşla-
a-ımız da daha büyük moral ölçüsü ile, plânın 
tatbikatın a katılacaklardır. 

Şimdi plânın 53 ncü sayfasında aynen şöyle 
denilmektedir : «Plânın hedeflerinin gerçek
leştirilmesinde başarı sağlamak için, plânların 
uygulanmasında en önemli araç olan Devlet ida
resinin, kendisinden beklenenleri yapacak bir 
duruma getirilmesi şarttır.» 

Şu halde, plânın hazırlanmasında modern, 
süratli ölçülerle hareket edilmesi, plân, reorga-
niza edilmiş bir idareye kavuşacak olursa, tat
bikat kayıpsız bitirilecek, iyi bir temele bina 
edilmiş olacaktır. 

Şimdi ben Hükümetten şunları sormak isti
yorum ; acaba şurada şart olarak gösterdikleri 
reorganize edilmiş bir idareye ne zaman kavu
şabileceğiz? îdarede verim, ne zaman organize 
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edilmiş bir hale gelebilecektir? Veya kanaa
timce, eğer plânın hazırlanmasında gösterilen 
modern sürat bunda da gösterilmiyecek olursa; 
5 yıllık plân bitecek, fakat hâlâ reorganize 
edilmiş bir idareye kavuşmamış olacağız. 

Ben, yine o kanaatteyim ki ikinci beş yıllık 
plâna reorganize edilmiş bir idare ile girebilir-
sek bu bizim için büyük bir başarı olmuş ola
caktır. 

Şu halde Hükümeten ikinci olarak soraca
ğım sual şudur; müessir bir idarenin mutlaka 
objektif bir personel idaresine dayandığına ina
nıyorlar mı? Bunun iş taksimine ve sınıflandı
rılmasına kaani midirler? 

Ve nihayet Hükümet, Hükümet teşkilâtının 
reorganize edilmesini istemekte midir, bu reor
ganize edilme hangi esaslar dâhilinde olacaktır? 
Çünkü plânda daima bugünkü durum ve hedef
ler gösterilmiş fakat, bu hedeflere hangi yoldan 
ve ne zaman gidileceği belirtilmemiştir. Ben 
Hükümete bir tavsiyede bulunacağım. Hükü
met bütün daireleri reorganize etmek için gay
ret sarf edeceği yerde vekâletlerden her hangi 
birinden başlamak, onu reorganize etmek, ora
dan alman tecrübelere göre diğer vekâletlerin 
reorganizasyoııuna gitmek daha faydalı olur; 
kanatime ıgörc. Ve bunun için de esasen üzerin
de projeler hazırlanmış, çalışmalar yapılmış, 
Maarif Vekâletinden başlamak hem eğitimi ko
laylaştıracak hem de Devlet idaresinde dağıtım 
noktası olan maarif idaremizi bir anda salaha 
kavuşturacaktır. 

Hükümetten üçüncü sorum; bugünkü iş eği
timi işlerinin son derece karışık ve yetersiz ol
duğuna ve vatandaşa ıstırap verdiğine kaani 
midir? Eğer buna kaani ise Ibu iş eğitimini ne 
zaman tamamlıyalbilecektir ? 

Arkadaşlarım, biz ona kaaniiz ki ; müessir 
bir idare temin edilmedikçe plânda aksaklık ola
caktır. Ve ayrıca ikinci beş yıllık plânın hazır
lanması yine aksıyacaktır. Öyle ise; hem birin
ci plânın mükemmel tatbik edilmesi ve hem de 
ikinci plânın daha iyi hazırlanması için bir an 
evvel idareyi reorganize etmek, objektif perso
nel idaresini bir an evvel kurmak lâzımdır. Bu
na varılmadıkça başarıyı sağlamak güç olacak
tır. Sözlerime son vermeden evvel plânı büyük 
bir mükemmeliyetle hazırlamış olan plâncı ar
kadaşlarıma v£ Hükümete teşekkür eder ve 
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I plânın memleketimiz için hayırlı olmasını Ce

nabı Haktan dilerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyuran Esat Mahmut Kara-

kurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, bendeniz bir arkadaşımın ortaya koy
duğu bir dâva etrafında burada konuşabilmek 
ve kendime göre izah edebilmek maksadiyle söz 
almış bulunuyorum. 

Bir arkadaş dedi ki, «plân birtakım genç
ler tarafından hazırlandı ve bu gençler daha 
çok hayat tecrübesine sahip değildir ve bu plân 
kabul ve tatbik edilirken sonra Türkiye'nin ren
gi, şekli, veçhe değiştirecek. 15 sene sonra çift
çi olan Türkiye sanayici Türkiye haline gele
cek ve bu da bir işçi sosyalizmi tatbikatı ha
linde devam edecektir.» Bir iddiadır, bir arka
daşın noktai nazarıdır, içinde hakikat vardır, 
hakikaten öyledir ve bu iddia ile, bu gaye ile 
bu plân hazırlanmıştır. Plânın içinde bu iddia
lar mevcut görülmektedir. Yaşamak istiyen, 
muasır medeniyette kendisine mutena bir yer 
kazanmak istiyen her millet, sanayileşmek ve
ya bu yolda kati adımlar atarak sanayileşme 
dâvasını halletmeye mecburdur. Bana gösteri
niz ki Avrupa'nın hangi medeni milleti çiftçi 
olarak kalmakta ısrar etmiş ve bugünkü muasır 
medeniyette bir seviye sahibi olabilmiştir? Yok
tur. işte ingiltere, işte Fransa, işte italya, hât
tâ işte Japonya. Çiftçi memleketler aynı zaman
da sanayileşmedikleri takdirde muasır medeni
yetin nimetlerinden istifade etmelerine imkân 
yoktur. 

Biz belki 15 sene sonra sanayileşmiş bir 
memleket haline geleceğiz ve sanayileşmiş bir 
memleket haline geldiğimiz zaman da kendimi
zi bahtiyar addedeceğiz. Sanayileşmek demek 
memleketin kısmen çiftçilik hayatından uzak
laşması demek değildir. Bugün Holânda ingil
tere'nin etini ve tereyağını temin eden tek mem
lekettir. Ziraatçilikte en ileri gitmiş memleket
lerden biri olmakla beraber sanayileşme konu
sunda da en yüksek kaliteli uçaklarla seyahat 
etmeyi temin edecek derecede ileri gitmiş bir 
memlekettir. Holânda'nın sanayide ilerlemesi, 
Holânda'nm ziraatçiliğini tahribetmemiş ve bu, 
Holânda'da bir işçi sosyalizminin tesis edilme
sine sebebolmamıştır. Binaenaleyh dâvayı bu 
şekilde vaz'etmek doğru bir hareket değildir. 

' Türkiye'de hakikaten sanayileşmek için bir he-
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ilk. [meşguldür. Petrol Ofisi ise yalınız rafinaj 
ile meşguldür. Ve .sadece bu zinciri tamamhya-
bMlmek için bu iki müessesemin 'birleştirilmesi, 
'analarında 'organik Ibir bağ kurulması zarureti 
öteden beri savunulmaktadır. Maksat Devlet 
teşebbüslerimin daıha fazla imkân ve rakabet 
gücüne kavuşturuhmaısıdır. Saıym senatörün sa
rih -oiaralk sordukları husus şu şekilde cevap-
iiamdıriılabilir: Devletin, kamu müesseselerinin 
hem satıcı, hem de müşteri olduğu hallerde uy
gulanması tesbiıt edilen özel tercihleri hiç şüp
hesiz, bu adamda, uygulamaya devam etmesi lâ-
zıımdır. E'saısem yeni kuruluş da, bir kamu ikti
sadi teşebbüsü baılimde olacaktır. Yakında ka
nunu Meelise sunulacaktır. Millet Meclisi ve 
Senatoda müzakeresi sırasında haklı olarak iz-
bar edilen emdiişeleriin hiçbirine yer vermiye-
cek olan hüluimlerln. kamunda yer almamaısı 
için Hükümet ve Meclis alıarak .gerekli dikkati 
beraberce gösteririz. 

Sağlık: 'turizmi bakımından son derece hak
lı mülbalâalltar ileri sürüldü. Bunun ehemmiyeti 
zannediyorum plânda göz Önünde tutulmuştur. 
303 ncü say t'aııın 339 molu tablosunda sadece sağ
dık turizmi için 55 milyon Türk liralık yatırım ya
pılması düşünüİlmüştür. Bu 55 milyon Türk li
rası ilk bakışta küçük görüldbilir, fakat bir 
noktayı tasüuihde fayda vardır. Sağlık turizmi 
cazip merkezlerde kuru'lıacak, munilıasıram sağ
lık turizmi içime girim tesislerin yalı ramları içtin 
konulmuş olan. miktardır bu. Yoksa geceleme 
yeri, .eğlence; yeri ve saire olarak lyıapılaeaik yer
ler için değil. Sağlık turizmi bakımından cazip 
OıLaıeıaık yerlere bu tesislerin kurulması ve tesis
lerin buralara ne şekilde gideceği düşünülmüş. 
Bu yerlerin iyi bir şekilde tanzimi turizmle il-
giıYı olduğu hailde bunalıarın yatırımı ulaştırma 
kısmında yer almıştır. Bu itibarla burada mev
zu 55 milyon 11 nam™, yalnız sabit, turizme el
verişli yerlerdeki sağlıkla ilgili tesisler bakı
mından düşünüldüğüme göre, az olmadığını ka
bul ederler zannedenim. Bilmiyorum kabul eder
ler mi? 
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ves mevcuttur. Ve Türkiye'de sanayileşme ar
zusu kendisini göstermektedir. Bunu biz &rzu 
etmekteyiz. Ve inşallah bu sahada muvaffak ol
mayı da başaracağız. Biz s'anayileştiğimiz za
man memleketin çiftçi hayatiyle sanayileşmiş 
hayatını mezeedere'k muasır medeniyette kendi
mize lâyık olan yeri elde edeceğiz. Binaenaleyh 
bir işçi sosyalizmi teessüs edecek, bunun neti
cesinde Atatürk sosyalizminin tatbikatı yapıl
mayacak gibi birtakım noktai nazarların doğru 
olmadığı kanaatindeyim. Eğer böyle bir işçi 
sosyalizmi olacaksa 15 sene sonra bunun tedbi
rini almak memleketin elindedir. Ne olmuştur1? 
ingiltere'de işçiler ikticrara gelmiştir. İngiltere 
batmış mıdır? Hayır bilâkis daha yükselmiştir. 

Memlekete böyle bir işçi sosyalizmi teessüs 
edecek diye, kestirip atmak doğru değildir. Her 
memleketin kendi anane, gelenek ve ahlâk ku
ralları vardır. «Benim memleketimin 15 sene 
son m alacağı renk şudur» deyip bunu tâyin et
mek ve bu hususta karar vermek doğru değil
dir. 

Plânı destekliyoruz. Plânda samayici bir 
memleket .olmak arzusunun katiyetle, muvaf
fakiyetle devam etmesini istiyoruz. Ve bu su
retle aynı zamanda hem sanayici, ıhem de çift-
>çi bir memleket olarak Avrupa medeniyeti için
de ve Avrupa .memleketi olarak seviyeımizi mu
hafaza etmek kanarmdıayız. Meselemin bu şekil
de tavzih edilmesi zammederim arkadaışımızın 
noktai nıazarının 'bu 'Olduğunu gösterecektir. 
Zaten arkadaşım da konuşma imkânını bulsa 
idi zanned'iıjorıum ki, hâdisellerii, neltiiee olarak 
•buraya .getirecek idi. Mâruzâtım bundan iba
dettir. 

BAŞKAN — Buyurun, 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TUPtHAN FEYZtOflLU (Kayseri 
Milletvekili) — Sayın B,a§kaın, ısayın 'senatör
ler, Sayın Sadi Koeaş arkadaışımız Petrol Ofis 
ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir
leşmesi konusunda bir" sual tevcih buyurdular. 
Petrol Ofisiyle Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının .arasımda düşümülıeın. birleşme istihsal
den başlıyam raf imaj dam geçen tevzi ve, satış 
şebekesinde nihayet bulan bir zinciri taım-amla-
mak .içimdir. Hailem kamu iktisadi teşebbüsü ha
linde çalışmakta olan Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı banı petrol istihsali ve rafinaj 

Borç 'Turam .arkadaışımız Teşkilât Personel 
Kamunu üzerinde durdular. Hükümetin proje
leri bir an evvel hazırlaması üzerimde durdu
lar. Projelerin üzerinde çalışmak lâzımdır. Kar
ma Hükümetin kuruluşunda Başbaikamm bir 
numaralı talimatı proje hazırlanmak işi ille ilgi-
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li olmuştur. Devlet Plârnlaıma Teşkilâtı, pnoje 
nasıl 'hazırlanır?. Bu hususta kurslar tertibet-
miştıir. Pr.ojele.rin hıaızı.niaınana.s-1 bakımından 
şimdidc'in bu istikamette arkadaışllar kesif ça-
•İTşmailiara devam .etmektedir. 

Türkiye'de projeliler arasında ralhaıt seçim 
yapalbilmek balcı mından, mevcut faaliyetin hız-
lanjdırrlmaısı hususunda elden gelen hiçbir gay
ret esirdenim emektedir. Lüks konuıt hakkında 
endişe edildi. Hem Sayın Hüsnü Diıkeejligil'in, 
îhem de Sayın Bere Tunan'm temas ettikleri 
lüks konuta teikrar temas etmek isterim. 

Plânda lüks konutla r her hangi bir şekilde 
önlenmiş delildir. Ifaıde edildiği gibi, servet 
düşmanlığı ile bunun en küçük bir ilgisi yok
tur. 

Muhterem arik'adaşlarım, kaynalklarımız ve 
Devlet müesseseferiıniın kredi imkânları mıaih-
duttur. 

Devlet müesseselerinin kredi imkânların
dan başım sokacak bir yuva edinmek çaba
sında olan vatandaşlarımızın bundan fayda
lanması mı daha yerinde olur; yoksa, aylığı 

2 500 - 8 000 liradan kiraya verilecek Veya 
ikinci bir mesken halinde yapılacak bir villâ 
inşaatı için bu krediyi kullanmak mı daha doğ
ru olur, suali karşısında hiçbir arkadaşımı
zın, Devlet kredi imkânlarının ikincisi için 
kullanılsın diyeceğini zannetmiyorum. 

Lüks inşaatlar için bir yasak koymak ba
his mevzun değildir. Bir vatandaşın bugün 
Anayasa düzeni içinde, servetini istediği yerde, 
istediği büyüklükte bir villâ yapımına yatır
masına mâni olacak hukuki imkâna Devlet sa
hip değildir. Fakat, vergi muafiyetine mâni 
olacaktır. Hangisine tanıyalım arkadaşlar; halk 
tipi konutlara mı, yani ucuz ve sıhhi konut
lara mı tanıyalım, yoksa lüks inşaata mı"? 
Bu birinci kısma dâhil olanlara vergi kolay
lığı tanımakla. Devletin kredi imkânlarını bu 
istikamete tevcih edelim. Türkiye'de bu se
ne inşaat ruhsatı alanlara göre yapılmakta 
olan konutların metre karesini vasati olarak 
ele alır, Batının refah memleketleriyle mu
kayese edecek olursak, bu sene Ankara'da 
alınan ruhsat ve yapılan bina Paris ve in
giltere'nin iki misline yakın* bir fazlalık var
dır. Lüks bahsinde halk tipi konutlarda ka
lorifer lüks değildir. Demokratik ilkelerde, 
kanunlarla vergi kolaylığı tanınan konutlarda 
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1 pekâlâ kalorifer vardır. Fakat metre kare is

rafı lüzumsuz masraflara, yol açmaktadır. Da
ha çok sayıda konutlar yapmak yoluna, git
mek ancak lüks konutlardan tasarruf etmek
le mümkündür. Bu gibi bir tasarrufla 20 000 
den fazla konut yapılacağı İmar ve îsıkân Ba-
kanl,ğı tarafından hesabedilmiş ve bu konu
da plâna konan tedbirler, İmar ve İskân Ba
kanlığının kurrulduğu günden itibaren üzerin
de çalıştığı ve tavsiye ettiği tedbirlerdir. 

I Buladoğlu arkadaşımız özel teşebbüse kredi 
sağlıyacaık tedbirlerin yetersizliği bakımından 
ve şimdi kurulmaya çalışılan bankalararası teşek
külün kurulmasiyle bu sahada müspet adımlar 
atılacağını ifade ettiler. Bendeniz bu-tedbirler
den yalnız birisini zikretmiştim. Bunun yanında 
özel teşebbüs olarak yatırım bankalarına «eheni
ni iyet verileceğini ifade etmiştim. Bankalar Ka
nununda bir tadilât yapılması için Hükümetçe 
sevk edilmiş olan tasarı Millet Meclisince kabul 
edilmiş ve pek yakında Yüksek .Senatoda müza
kere mevzuu olacaktır. Bu suretle yatırım ban
kacılığında ehemmiyetli bir adım atılmış olmak
tadır. 

Türkiye'de bugün ithalâtçı bol kredi bulabi
lir. Fakat, yatırım yapmak istiyen, servetini sa
nayie yatırmak istiyen kimseye kredi verilme
mektedir veya tefeci elinde kalmaktadır. Bu geti
rilecek tedbirler, yalnız bir koldan değil, birçok 
koldan alınmaktadır, özel teşebbüsün plân dö
neminde şimdiye kadar olduğundan daha çok ya
tırım yapabilmesi teşvik tedbirlerinin semere ve
receği ümidinden doğmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Dikeçligil arkada
şımız, biraz (önceki mâruzâtıma cevaben dediler 
ki, her ne kadar plânda dogmatik bir tercih ya
pılmadığından bahsediliyorsa da, her ne kadar 
tatmin edici izahlar verildi ise de plânda bulu
nan bâzı ifadeler bizi endişeye sevk etmektedir. 

Aile şirketleri yerine sermaye şirketlerinin 
teşvik edileceği hükmü yer aldığından bunu ser
maye ve mal düşmanlığını ifade eden bir hüküm 
olarak belirttiler. Bu iş tamamen zıttı değildir. 

I Bu plânın bir dogmatik karakter taşıması karşı-
I smda, plânın sonuna bir ...izm takmanın müm-
I kün olduğu yolunda bir delil aransaydı, bu de-
I lilin başında, bu cümleyi göstermek gerekirdi. 
I Türkiye'de"balkın tasarruflarını, en küçük tasar

ruflarını dahi birleştirerek, özel teşebbüs şeklin-
l de milletin kalkınması yolunun açılması demek-
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tir. .Al'arxın iktisadi nazarivcsinin iflâs ettiğine j 
dair deliller sıralanırken buna sebebolan fak- | 
türlerin başhcası olarak, sermaye şirketlerini öne | 
sürmektedirler. Kari Alarx nazariyesinin başlı- ; 
cası sudur : Dünva üzerindeki teknoloji o kadar ; 
ilerlemektedir ki, küçük atelye ve fabrikaeıklarla I 
ilerlemekte olan tekniğe ayak uydurmak ,müm- | 
Iciin olmıyaeaktır. Teknolojinin zorladığı bir t.e- | 
uıerküz vardır. Teknik ellerde mecburi olarak j 
vücuda gelecek temerküz, tarihî inkişaf, aynı >;a- { 
manda servetin çok .mahdut ellerde toplanması j 
yolunu açacaktır. Servetin bu kadar mahdut i 
clierde temerküzü beri tarafta sefil bir kütle j 
yaratacaktı]'. «İktisatçılar diyorlar ki. Kar! 
M ark s eserini yazdığı zaman anonim şirketler 
kurulmaya başlamıştı. Fakat yeni olduğu için, j 
onları, görmedi. Sermaye şirketlerinin doğacağı 
\T hakikaten doğru olarak teşhis ettiği bu teknik < 
temerküzün, aynı zamanda, servetin çok mahdut I 
ellerde kalması gibi bir garip durum yaratmıya-
cağı ortadadır. Ve vakıa da böyledir. tBugün 
Amerika'nın sosyal bünyesini kuvvetli yaparı | 
kuvvetlerin başında halk kapitalizmi veya sosyal i 
kapitalizm adı verilmekte olan şu vakıa gelmek
tedir. 

(feneral Motor, 'General Elektrik gibi muaz- j 
zam dev teşekküllerin 200 - 300 bin ortağı var
dır. Şirketin sekreteri ortaktır, öğretmen ortak
tır. askerde kolunu kaybetmiş emekli subay or- j 
(tıktır. Halktan her tabakadan şahısların burada 
hissesi vardır.» j 

İşte Türkiye'de senmaye şirketlerini teşvik j 
etmek demek Türkiye'de çok sıhhatli bir şekil- i 
de özel teşebbüsün gelişmesini sağlamak demek- \ 
tir. Sosyal adalete uygun şekilde ve iktisadi im
kânlarımızı en verimli şekilde teşvik etmek de- | 
inektir. Sosyal adalet konusundaki görüşlerimi 
daba evvel arz ettiğim için tekrar bunun iza- I 
hına gitmekten sarfınazar ederek yalnız bil
cümle ile şu kadarını arz edeyim. Endişe edilen ! 
dogmatik sosyalizmin dahada cazip olduğu bir j 
memlekette, sosyal adaletin gerçekleştirilmesin
de, sosyal adaleti kapitalizm zannetmek veya 
sosyalizm zannetmek son derece yanlış olur. Bü
tün bunlarla mücadele etmek istiyen insanların, I 
sosyal adalete her şeyden evel sahip çıkmaları 
icabeder. 

Muhterem arkadaşlarını; Devlet yatırımları
nın sınırı bakımından da tenkitler yapıldı. De- j 
inin maruzatımda bundan pek az bahsettim. Yi- i 

ne 48 ncü sayfa üzerinde bulunuyoruz. 'Fakat, 
şimdi okuyarak vaktinizi almak istemem. (A) 
dan (E) ye kadar olan kısımda, kamu sektörü 
aşağıda belirtilen durumlarda üretken yatırım
lar yapacaktır, denmektedir. Temel yatırımlar 
olarak, eğitim, sağlık, ulaştırma gibi geleneksel 
hizmetler Devletin yapmaya, mecbur olduğu hiz
metler olarak tasrih edilmektedir. Bu plânla, ka
mu sektörünün nerelere yatırım yapacağı tas
rih edilmiştir. 

Hayvan hastalıkları bakımından, muhterem 
arkadaşımızın sorduğu suale kısaca cevap arz 
edeyim. 

Koruma tesisleri ve ilâçları başlığı altındaki 
rakamlar, hayvan hastalığı mücadelesini de içi
ne almaktadır. Bu rakam yine küçük görünebi
lir. Cari masraflar bu rakamlara dâhil değildir. 
Tesis vücuda getirmek için harcanacak paralar 
buraya dâhildir. Cari masraflar bu tablodaki ra
kamlara dâhil edilmemiştir. Hayvan hastalıkla
rı üzerinde yapılan tenkitlere katılıyoruz ve ha
yati bakımdan mühimdir. 

Et fiyatlarının hayvancılığın gelişmesini za
fiyete uğratacak şekilde tanzim edilmiş olduğu 
nu söylediler. Plân bu mevzua parmak basmıştır. 
Ve bu sahada narh koymanın kabil olacağı fik
ri neticesinde hayvancılığın kaderine işaret et
mek gerekiyor. 

Balıkçılık mevzuunda, plânda bu konuya 
gerekli ehemmiyetin verilmediği söylendi. Şunu 
arz edeyim, çeşitli sektörlerde ve üniversiteler
de yapılan son toplantılarda, plânın balıkçılık 
konusu üzerinde durulmuş ve «gayet iyimsersi
niz» fikriyle karşılaşılmıştır. «Plân uzmanları, 
beş yıl içinde istihsalin bu kadar artmasında bi
raz fazlaca iyimserdirler. Bıı mevzuun çok iyi 
bir şekilde organize edilmesi ve olağanüstü bir 
gayret gösterilmesi lâzımdır.» dediler. Organi
zasyon, halk eğitimi ve saire bakımından tahdit
ler hesaba katılarak, gerçekçi bir inkişaf seyri 
dercedilmiştir. 

Sayın özgün eş arkadaşımızın, idare ile ilgili 
olarak ifade ettikleri bilgilerin, maalesef birinci 
kısmında bulunamadım. Fakat, özetlediler. Ob
jektif bir personel idaresinin kurulması ve ba
şarıya ulaşması şartına kendisi ile birlikte yürek
ten inanıyoruz. Plânın başarıya ulaşması, iyi iş-
liyeıı bir idare mekanizması ile mümkün olabile
ceği cümlesi Hükümetin de kuvvetli bir kanaa
tidir. Plân çalışmalarına muvazi olarak Birinci 
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Karma Hükümet zamanında idar i reform konu
su ele alınmıştır. Plânlama Teşkilâtı , Personel 
Dairesi ve Ankara Üniversitesi uzmanlar ından 
müteşekkil bir Komisyon kuru lmuştur . 22 haf
tal ık bir çalışma programı hazırlanmış ve Türk 
merkezi idaresinin teşkilât ve organizasyonu ba
kımından, iş akımlarını sağlamak ve yetkiyle ça
lışma salâhiyetleri bakımından değişiklikler ve 
ne gibi İs lâhatlar yapı lması huşunda teşekküller 
harekete geçmişlerdir. Acılan bu reformun ha
zan fayda yerine zarar getirmesi endişesiyledir 
ki, anlaşmanın ta tbikinden sonra bu iş gerçek
ten bir k a r a r a bağlanmışt ır . Esasen plânlama
nın faaliyeti bu yolda olmuştur. Bu heyette ko
nuşmalar, ist işareler bitmek üzeredir. Arkadaş
ımızın yeniden bir düzenle yapılması husu
sundaki temennileri çok yerindedir . Düzenleme 
denilen faaliyet, hayat şar t lar ı ve icapları için
de sonu gelmiyen bir faaliyeti i r. Hayat ın şart
ları zorladıkça cihetteki, yeni plânlar hazırla
nacakt ı r . Bu birinci beş yıll ık plânı bir ikincisi, 
üçüncüsü, dördüncüsü takibedecekt i r . Yeniden 
p lânlar yapma zaruret i kendisini hissettirecek
tir. Ve devamlı bir suret te ıslahına gidilmesini 
icabett i recektir . .Bu tedbirlerin yerine getiri lme
sinde bir nevi iht iyaç duyu lduğunda hemfikriz, 
beraberiz. Bütün bakanl ıklar ın görüşlerini bek
lemeden, gelen kısımlarının reorganizasyonunun 
ta tbik edilmesinde kendileriyle hemfikiriz. İkti
sadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyonu kanun 
tasarısı bu amaçla Meclise sunulmuş "bulunmak
tadır . Bâzı bakanl ık lar ın reorganizasyonunun te
sisi meselesinin iç, bünyeleri hususunda toptan 
e tüt ler tamamlanıncaya kadar , Devlet çaresiz 
olarak beklemektedir . Bu rapor lar a l ındıktan 
sonra bu bakanl ıklar ın ıslahı ameliyesine gidi
lecektir. Objektif personel idaresi konusunda 
tamamen beraber olduğumuzu, arz ettim. Fakat . 
iş tasnifinin esasını tâyin eden, bir personel re
jiminin klâsik Devlet idarelerinde tatbiki hu
susunda eelbedilmiş, olan bâzı tanınmış uzman
lar da, memleketimizin bünyesi ve gelenekleri 
bakımından mahzurlu olacağı kanaat i hâkim
dir. 

Bizde memuriyete bir kar iyer olarak, ömrü
nü memuriyet hayat ına vakfetmiş insanların, Ba
tı - Avrupa sisteminde, İngi l tere , F ransa ve Al
manya 'da ta tb ik edi lmekte olan kar iyer hizmeti 
şeklinde memuriyet sistemini ıslah etmek sure

tiyle muhafaza edilmesi lüzumuna ben şahsan 
kaaniim. 

İş tasnifi sistemi Amerika Birleşik Devlet
lerinde <;Uk kolaylıkla ta tbik edilmektedir . 
Orada bir sanayi ş i rket inden, bir şirket umum 
•müdürlüğünden meselâ Hariciye Nezareti Müs
teşarlığına. filân idare meclisi üyeliğinden bir 
ş i rket müdür lüğüne geçmek daima mümkün
dür. Bizde de bu şekilde işlere intibak edebil
me hususunda uzmanların tavsiyeleri mevcut
tur. .Memleketimizde bir metot bürosu kurup 
iyi bir organizasyonla idare etmek suretiyle 
idaremizi ıslâh etme yolunda ('alışmaların ya
pılması lüzumuna kaniiz. 

Yüksek Heyetinizi t ekra r hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Buyurun, Sayın Artus . 
ÂMİL ART ÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Mulhterem arkadaşlar ım, İnkı lâp Hükümet i 

İdaresinin şükranla, anılacak eserlerden birisi ; 
yeni Anayasanın hazırlanmasına imkân veren 
çalışmalar ve Anayasanın kabulünü sağlıyan 
teşebbüslerdir. 

İkinci (^v.\- ise: Plânlama Kurulunun tees
süsüne müncer olan 01 sayılı Kanunun kabu
lü ve bu kurulun 19'(fl senesi başında faaliyete 
geçmesinin sağlanmış olmasıdır. Bu itibarla. 
iki senelik bir çalışma neticesi olarak, bugün 
müzakere konusu olan 5 senelik Kalkınma Plâ
nının hazırlanmasına imkân •bulunmuştur. O 
zamanlar bu çalışmalara iştirak etmiş olan b i r 
arkadaşınız sıfatiyle, dün ve bugün müzakeresi 
devam eden bu hayırlı eserin müzakeresinden 
hususi bir kıvanç duyduğumu ifade etmek is
terim. Şahsan plânı tasvibediyorum ve beyaz 
oy kullanacağım. Ama. bu demek değildir ki. 
yüksek huzurunuza sunulmuş olan plân ûıer 
türlü hata ve kusurdan âridir . Böyle ' b i r iddi
ayı zaten plânı getirmiş ve huzurunuza sun
muş olan Hükümet de savunmaz. 

Dün burada Sayın Başbakan Yardımcısı 
Ekrem Alican. plân tatlbika konulduktan sonra 
bâzı aksakl ık lar zuhur edebilir. Bunların dü
zeltilmesi için yine, kabul buyurduğunuz ka
nun hükümleri dairesinde, huzurunuza gelecek 
ve tadilini teklif edeceğiz, dediler. Ben İm ve-
siile ile bâzı mülâhazalarımı ifade etmek ve Hü
kümet in d ikka t ine sunmak istiyorum. 

Evvelâ arz etmek istediğim husus, plânın 
çok mükemmel bir eser, çok emek sarf edilmiş, 
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yerli ve yabancı uzmanların gayretleriyle mey
dana gelmiş güzel bir eser olmasına rağmen, 
bu eserin rahat anlaşılır, rahat takibedilir bir 
lisandan mahrum bulunmasıdır. Plânda öz 
Türkçeye çok yer verilmiştir. Fakat bütün me
nus olmıyan, okunmasında, anlaşılmasında zah
met veren kelimelerin, beş yıl süreli bir plân
da kullanılmasının, onu tatlbik ile mükellef olan
ları yoracak bir mahiyet taşıdığını ifade etmek 
isterini. Arkadaşlarla konuştum; ben mi bu ko-
mıd'a geri kaldım, acaba dostlarım rahat ını 
okuyorlar'? dedim. Bu hususları diğer arkadaş
larıma da siordunı. aynı şeyleri bana ifade et
tiler. Ben bâzı kelimelerden bir şeyler anlaya
madığım için. dolayısiyle de plârva tanı tnâna-
siyle nüfuz etmek imkânını bulamadım. Bende
niz Türk Dil Kurumunun sözlüğünü yanıma ala
rak plânı okumak mecburiyetinde kaldım. Bu 
husus, üzerinde cok durulması 1 âzı nüveleri bir 
meseledir. 

Şimdi, 'Feyzioğlu arkadaşımızın da tenvns et
tiği personel meselesine ve reorganizasyon ko
nusuna gelelim. Bendeniz, artık bu meseleyi 
halledilmiş sayıyorum ve bu mevzuun üzerine 
tekrar tekrar dönmek istemiyorum. Yalnız, ida
rede reform meselesine ve plândaki, tarım ve 
teknik personele büyük ölçüde ihtiyaç; bulun
duğunu ve idari reformlardan ziyâde. Özel bir 
yetiştirme melodiyle ve kurslar açmak suretiy
le meseleye önem verilmesi lâzımgoldiğini ifa
de etmek istiyorum. Bu hususta da küçük bir 
misal arz edeceğim. 

Amerika'da kalkınma mevzuu önem kesbet-
tiği zaman ilk hamlede «AgrieuTture and me-
eamel» denilen, tarım ve teknik üniversite ola
rak tercüme edilecek olan 17 üniversite açılmış 
fakat bu üniversitelerin personel yetiştirilmesi 
zamaıTa bağlı olduğu için, bunların yarımda. 
üniversite çatısı altında, büyük ölçüde, mesela 
bin kişiye, hitabedcbilen, kurslar açılmış ve bu 
suretle bir hamlede teknik ve tarım sahasında 
15-20 bin eleman yetiştirmek imkânı sağlan mis
tir. Bir Amerikalı dostum. Amerika'nın kalkın
masında bu kursların çok rolü olmuştur diye 
bana bir sohbet esnasında ifade etmiştir. Bunu 
bir misal olmak üzere >arz etmek istiyorum. 

îkinei nokta; bizde her .şeyi Devletten bek
lemek temayülü vardır. Dışarıda duyuyorum ; 
plân yapıldı, kabul edeceksiniz. Bundan sonra 
dışarıdan da yardım gelecek, memleket kendili-
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ğinden, halkın hiçbir fedakârlığı olmadan kal
kınacaktır. Yani millet bu plândan bir sihir, 
'bir mucize beklemekledir. Plân tatbika konduk
tan sonra her şeyin kendi kendine olacağı ka
naati vardır. Hükümetin bu düşünüşle mücade
le etmesi, kalkınmada vatandaşlara da birtakım 
fedakârlıklar düştüğünü izah etmesinin lüzum
lu olduğu kanaatindeyim. 

Bİr misal arz edeceğim : Çukurova'nın bir 
sulama, meselesine temas edeceğim. Buranın su
lama tesislerinin yapılması bahis konusu olmuş 
ve oraya, evvelce bir ana kanal yapılmıştı. Bu 
yapılan ana kanalın yapılması işini Devlet üze
rine almıştı. Ondan sonra tabiî kanallar yapıl
mıştır. Bütün dünya memleketlerinde olduğu 
gibi Devletin işinin burada bitmesi gerekirdi. 
Ana ve tâli su yollarını Devlet yaptıktan sonra 
geri kalan kısmı yani tersiyal kanalların yapıl
ması işi, artık arazi sahiplerine düşmekte idi. 
Bu vazife onlara, düştüğü halde, bu işin bir baş
langıç olması itibariyle bunu Hükümet, yani 
Devlet Su İşleri yapmıştır. Böylelikle tarlalar 
sürülmüş ve buralardan büyük ölçüde mahsul 
alınmıştır. Ertesi sene buralara giden mühen
dislerimiz çiftçilerin bir yıl evvel açılmış olan 
arıkları sürüp elemiş olduklarını görmüşlerdir. 
ı\Te yapıyorsunuz, bu kanallar size hayat getir
di, niçin sürdünüz? Denildiğinde; «canını efen
dim» demişler «Devlet .yine açar, Devlet sağ 
olsun» İşte bizde İm zihniyet vardır. Devlet 
gene açar, Devlet gene yapar. Bu zihniyetle mü
cadele etmek ve bunu tenvir yoliyle hiç olmazsa 
plânın tatbikatını engellememelerini sağlamak 
için Hükümetin kendisine düşen aydınlatma 
vazifesini yapması lâzımdır. 

Bir mâruzâtım daha var. O da şu : Bâzı ar
kadaşlar sosyal adalet mevzuundan bahseder
ken bunu şu şekilde tasvir ettiler; «diyimli olan 
insanın sırtındakileri çıkarıp, çıplak olan insa
na giydirmek •» Bizim sosyal adaletten anladığı
mız şey; az gelişmiş olanı, daha yüksek merte
beye yükseltmek ve daha çok gelişmiş olanla
rın yanına çıkarmaktır. Binaenaleyh, bir servet 
düşmanlığı, servete karşı yönelmiş bir cephe 
yoktur. 

Son olarak' bir noktayı arz etmek istiyorum. 
Plân, sosyal ve iktisadi kalkınma plânı olduğu
na göre, plânda adalet cihazına ait, bir şey gö
remedim. Halbuki iyi yetişmiş hâkimlere, iyi 
yetişmiş elemanlara çok ihtiyacımız olacaktır. 
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Bu elemanların bulunması, adaletin süratli ve 
emin bir şekilde işlemesi için şarttır. Bu yatı
rım yapacakların teminatı olacaktır. Memle
kette bu kadar büyük servetler plase edilirken 
elbette adalet cihazının, bunların iktisadi öne
mi ile mütenasip süratle ve vukufla işliyecek 
bir seviyeye ulaşması lâzım gelir. Bu bakımdan 
adalet cihazının bu plânda bulunması gerekti
ğine endirekt tesirlerinden dolayı bir yeri ol
ması lâzımgehliğine inanıyorum. Bunun hiç ol
mazsa bundan sonraki yıllardaki bütçelerde 
yer alması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Plânın memlekete hayırlı olmasını temenni 
eder ve hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN Bu mevzuda başka söz istiyen 
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yok. Plân ve Karma Komisyon raporunun tümü 
üzerinde yapılan görüşmeler sona ermiştir. 

Yürürlüğe girmiş bulunan 77 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi gereğince, tümü üzerindeki 
müzakereler Dittikten sonra. Plân Karma Ko
misyonu üyeleri tarafından verilip de, Hükü
metçe benimsenmemiş olan, fakat, komisyonca 
kabul edilen önergelerle, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri tarafından verilmiş olan ge
rekçeli geliverme önergeleri üzerinde görüşme
ler yapılacak ve ayrı ayrı oylamadan sonra 
plânın tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

10 Kasım 1962 Cumartesi günü saat 10 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

DÜZELTİŞ 

Cumhuriyet Senatosunun 2 S. Sayılı basma-
yazısı, Millet Meclisinin 16 . 11 . 1962 tarihli 
6 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 
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