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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

Bu Birleşim'de, öğleden evvel ve sonra ya
pılan iki oturumda, Genel 'Kuralda;
Adıyaman Üyesi Halil Ağar'a izin verilmesi
hakkındaki Başkanlı'k tezkeresi okundu ve ka
bul edildi.
Beş Yıllık Kalkınma Plânı
rüşmelere devam olundu.
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üzerindeki gö

BİRÎNCÎ

10 . 11 . 1962 Cumartesi günü saat 10,30 da
toplanılmak üzere (Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Baş'kanvekili
Gazianttep
Sırrı Atalay
Nizamettin özgül
Kâtip
Yozgat
Sadak Artukmaç

OTURUM

Açılma saati : 10.00
BAŞKAN — Başkanvekili Sınrı Atalay
KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ahmet Naci Arı (Kırklareli)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
2. — YOKLAMA
BAŞKAN
yorum.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

Yetersayı vardır, Birleşimi açı-

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. —- Tabiî Üye Vehbi Ersü ve 7 arkadaşının
Atatürk'ün Meclis binası önüne bir
heykelinin
dikilmesi ve Meclisin muhtelif yerlerine Atatürk
büstlerinin konulması hakkındaki önergesi.

zifelendirilmesini arz ve teklif ederiz.
Tabiî Üye
Vehbi Ersü
Tabiî Üye
Sami Küçük
Tabiî Üye
Refet Alksoyoğlu
Tabiî Üye
Mehmet öz gün eş

Bil* takrir vardır, <okııtuyornm.
(Cumhuriyet ^enat'osu Başkanlığına
Milletimizin kurtarıcısı ve Devletimizin 'ha
nisi Büyük Atatürk'ün 'T. B. İM. M. önüne bü
yük 'boy 'bir 'heykelinin, »giriş kısmına da ibüst
lerinin k'onühnas] için Başkanlı'k Divanının va

Tabiî Üye
Suphi Gürsoytrak
Tabiî Üye
Selâhattin özgür
Tabiî Üye
Mucip Ataklı
Tabiî Üye
Fahri özdilek

BAŞKAN — Oya arz edilmesine lüzum yok
tur. Riyasdt gereğini düşünecektir.

4. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER
/. — Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkın
ma Plânının sunulduğuna

dair Başkanlık tezke

resi ve Kalkınma Plânı ile Plân Karma Komis
yonu

raporu

(M. Meclisi 3/382,

C. Senatosu

1/1 W) (S. Sayısı : 2)

(1)

(1) 2 S. Sayılı basmayanı ve ilgili ekleri
7.11.
1962 tarihli 4 ncü Birleşim tutanağının
sonundadır.
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BAŞKAN — Uzun vadeli plân üzerinde gö
rüşmeler bitmiş olup, bugün plânın yürürlüğe
girmesine aidolan Kanunun ikinci maddesi ge
reğince şu işlemleri yapacağız: Plân (Karma
Komisyonunda, verilmiş bulunan değiştirge
önergelerinden Plân Karına (Komisyonu tara
lından 'kabul e'dilmiş 'olup Hükümetçe benim
senmemiş önergeler üzerinde 'her 'hangi bir iş
lem yapılmıyacaktır.
77 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre;
Plân Karma 'Komisyonu üyeleri tarafından ve
rilen f akait Hükümetçe 'benimsenmemiş olan
önergelerle, şimdi verilmiş ı'bulunan önergeler
üzerinde 'görüşme yapılacak ve ayrı ayrı 'oyla
nacaktır. Şimdi verilmiş olan 'önergelerin de
ğiştirge önergesi mi, yoksa geriverme önergesi
mi olduğunu, öner'ge sa'hiplerine soracağım.
Önergeleri de, aykırılık derecelerine göre değil
de verilmiş 'bulundukları sıraya göre okutaca
ğım.
Sayın Suat Seren, Sayın Sabahattin Orhon,
Sayın Cemal Tarlan, vermiş olduğunuz üç, say
falık daktilo ile yazılmış önergeniz değiştirge
önergesi midir, yoksa gerekçeli geriverme öner
gesi midir?
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ge
rekçeli geriverme önergesidir.
BAŞKAN — Sayın Rifat Özdeş, sizin, grup
adına verdiğiniz önerge!..
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Grup adına
verdiğim önerge geriverme önergesidir.
BAŞKAN — Suat Seren'in önergesini oku
tuyorum.
Yüce Başkanlığa
Plânın kanın hizmetlerine ait «Sağlık» bö
lümü S. 290 daki, «Üçüncü basamak» dan sonra
«İl hastane ve lâboratuvarları ile» cümlesinin
ilâvesini arz ve teklif ederim.
İsparta
Dr. Suat, Seren
BAŞKAN — Sayın Suat Seren, biraz önce
arz ettiğim gibi. Cumhuriyet Senatosunda de
ğiştirge önergeleri her hangi bir işleme tabi
dteğildir. Eğer bu önergenizi gerekçeli geriver
me önergesi kabul ederseniz, sıraya koyar gö
rüşürüz.
SUAT SEREN (İsparta) — Kabul ediyo
rum efendim.
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BAŞKAN — Sayın Cahit Ortaç, sizin öner
geniz, geriverme önergesi mi?
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Geriverme de
ğildir. Yalnız temenniden ibarettir.
BAŞKAN —• Bunu nazara almak suretiyle
Karma Komisyona vereceğim.
Sayın Ağırnaslı...
NAYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, bu mevzuun konulması faydalıdır. Geri
verme şeklindedir.
BAŞKAN — Sayın Alpaslan.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Geriver
me şeklindedir.
BAŞKAN — Sayın Hasan Âli Türker.
HASAN ALİ TÜRKER
(Balıkesir) —
Geriverme şeklindedir.
BAŞKAN — 17 gerekçeli geriverme öner
gesi vardır. Veriliş sırasnıa göre okutacağım.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Geriverme Önergesi
Beş Yıllık Kalkınma Plânının sulama ile
ilgili bulunan 120 nci sahifesinde «Beş yıllık
plân döneminde bugün sulanan toprağa ek
olarak 515 bin hektar toprak sulanmış olacak
tır. Bunun 100 bin hektarı küçük su işleriyle
sağlanacaktır.» hükmü mevcuttur.
Yıllardan beri büyük bir kuraklık baskısı
altında bulunan ve bu yüzden çile ve sıkıntı
çeken Orta - Anadolu halkının refaha kavuştu
rulması sadece büyük sulamalara bağlana
maz. Zira bu bölge büyük sulamalara elve
rişli akar sulardan yoksundur. Geçimleri yal
nız tarıma dayanan vo özellikte kaderlerini
toprağa bağlamış bulunan bu bölge sâkinle
rinin kalkınabilmesi için uzun vadeli plânda
küçük sulamalara fazlaca önem verilmesi lâ
zımdır.
Her nekadar Plân Karma Komisyonda bu
bölge sulama işlerinin beş yıllık plân içe
risine alınması için Yozgat Milletvekili Hakkı
Akdoğan ve 24 arkadaşı tarafından verilen
bir önerge üzerine 120 nci sahifcnin birinci pa
ragrafının sonuna «Su ve toprak kaynakları ba
kımından ekonomik potansiyeli yüksek gö
rülen ve özellikle sulamadan büyük faydalar
beklenen geri kalmış bölgelerin sulama konu
sunun etüt ve projelerinin süratle yapılmasına
öncelik verilecektir.» Şeklinde bir ilâve yapıl
mış ise de, Beş Yıllık Plânda 100 bin hektar-
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lık sulamanın küçük su işleri ile sağlanacağı
şeklinde müphem olarak ifadesini bulan he
defin daha açıklanarak, büyük sulama ünite
leri kurulmasına elverişli büyük ve daimî sarfiyatlı akar suları bulnnmıyaıı Orta - Anado
lu'da Beş Yıllık Plân döneminde küçük su
lama etüt ve projelerinin öncelikle yapılacağı
nın ve bu dönemde de inşaat safhasına geçile
ceğinin dercedilrnesi için geriverilmesini arz ve
teklif ederiz.
Ankara
Rifat Etker
Kırşehir
A. Kıza Ulusman
Afyon
M. Yılmaz tnceoğlu
Yozgat
Neşet Oetintaş

Niğdo
îzzet G-ener
Ankara
Mansur Ulusoy
Kütahya
A. Bahattin Özbek

BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, teklifi tabiî telâkki ediyoruz. Bu
bölgelerde küçük sulama işlerinin evleviyetle
ele alınması plânda derpiş edilmiştir. Bu tak
rir münasebetiyle Hükümetle mutabakata va
rılmış, faydalı durumu da Yüksek Heyetinizin
takdirine arz edilecektir. Plânda yüz bin hek
tar olarak mütalâa edilen bu küçük sulamanın
daha fazlasını 5 yıl içinde yapmaya madde
ten imkân yoktur.
BAŞKAN — Buyurun Hükümet;
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri
MiUötvc/kiTi) — Muhterem arkadaşllarrm, öner
gede ileri sürülen zaruretle, temekle 'beraberiz.
Küçük sulama; işlerinin, muntazam ve daimî
büvük akar suları bulunmıyan bölgelerde önce
likle ele alınması zarureti aşikârdır. Esasen
plânda, küçük sulama işleri için. düşünülmüş
olan yaıtırrmm, büyük sulama bakımlından el
verişli olmıyan bölgelerde, yapılması aklın i'ca'bndır. Toprak Su ve Devlet Su işleri Teşkilâ
tının hazırlıkları da bu yoldadır. YaOinız plân
da muayyen bir bölgenin isim olarak tasrihirıden
mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışıla
cağı tabiîdir. Çünkü şimdiye kadar böyle, bu
gibi coğrafi tahditler konulması iyi netice ver
memiştir,
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Bir arkadaşımız Haran Ovası, bir arkada
şımız Kızılırmak haıvzası dedi. Buna benzer
önergeler her zamıaın 'gelebilir. Bu itibarla
Orta - Anadolumun küçük su isterinin öncelikle
ele alınması! lüzumuma 'kaıani olmakla beraber,
Orta. - Anadolu dışında küçük sulamıa işieriine
çok muhtaç olan bölgelerin ihmâl edileceği' diye
bir şey vâridolaraaz. Şimdi ımeseleye vuzuh
vermek balkımından şu hususları arz etmek is
tiyorum : Plânda esaisen bu fikir vardır.
«Küçük su işlerÎL; muu'taızam alkarsuları olmı
1
yan ve büyük sulama projelerinin uygulanma
sına imkân bulunmıyan (bölgelerde öncelikle ele
alınacaktır.»
Formülü tekrarlıyaynn : «Küçük su işleri;
muntaızam. 'akarsulıarı olmayan ve büyük sulama
projelerinin uygulanmasınla imkân bulunmıyan
bölgelerde öncelikle ele alınaeaifctrr.»
Eğer bu izahatıma rağmen önerge 'kabul edi
lirse, geri verme önergesine biz de iltihak edi
yorum. Komisyonda kabul ederse lâzımgelcn iş
lemi yapmak üzere geriverilmesini kabul edi
yoruz.
BAŞKAN —• Buyuran, Sayın Ulıusoy.
MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın ar
kadaşlarımı Hükümet, vermiş olduğumuz tek
lifi 'kabul ettiği için, hazırladığımız gerivermio önergesi hakkında sizleri fazla üzmemek
bakımından sözlerime daha fazla devam etmiyeoeğim. Hükümete teşekkür edeniz. (Alkışlar)
BAŞKAN — Önerge okundu,
komisyon,
Hükümet ve imza sahiplerinden bir sayın üye
konuştu. Şimdi, geriverme önergesini oyla
rınıza. sunacağım. Yalnız, şunu da ifade etmcik
isterim ki, 77 sayılı Kanuna göre Cumhuriyet
Senatosu olarak geriverme önergelerinin ka
bulü muamelesi üzerine .yapılacak başka bir
işlem yoktur. Hükümetten geldikten sonra tek
rar müzakere edeceğiz. Okuduğum son cümle
siyle, komisyon ve Hükümetin görüşleri ışığı
altında, geriverme önergesini oylarınıza arz
edeceğini. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabuli edilmiştir. Burada aranan ekseriyet hu
susunda, 77 sayılı Kanunda bahsedilen, ha
zır bulunanların salt çoğunluğudur, bunu he
saba katacağız. Şu anda. bu salt çoğunluk mev
cuttur. Geriverme Önergesi Hükümete iade
edilmiştir. Kanunda ikinci bir hüküm mevcut
tur. Dikkate alımmasma karar verilen geri
verme önergeleri üzerinde tekrar görüşme açı-

C. Senatosu

B : 7 10 .11.1962

lir, diyor. Bu görüşmeyi de açmaya mecbu
ruz. Bu hususta Karma Komisyonun bir di
yeceği var mı?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) — Bu müzakere en sonunda ola
caktır, Hükümetin muhalefeti halinde daha
ziyade Hükümetin son defa konuşmasına im
kân vermek içindir. Şimdi Hükümet muva>fakat ettiğine göre, geliverme Önergesine mu
vafakat ettiğimiz hakkındaki beyanımızı tek
rarlarız.
BAŞKAN — Evet, 'bu görüşme en sonun
da olacaktır. Fakat, kolaylık olması için
dir ki, hemen muameleyi ikmâl ediyorum.
Gerekli muameleye tâbi tutulacaktır. Kolay
lık olsun diye yapıyoruz.
Efendim, Hükümet katılıyor, yeniden oy
larınıza arz ediyorum. Hükümete iadesini ka
bul edenler... KabııU ctmiyenler... Salt çoğun
lukla kabul edilmiştir.
Sayın Sadık Artukmaç'ın önergesini oku
tuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Cleriverme önergesidir.
Kalkınma plânı tasarısının 300 ncü say
fasındaki sosyal hizmetler bölümünde; sos
yal hizmetlerin, çeşitli gönüllü kuruluşlar
la Devletin iş birliği yapmasiyle sağlanaca
ğı belirtilmekte ve binnetice bu hizmetlerde
Devlet faaliyetinin değil, gönüllü faaliyetle
rin esas tutulduğu anlaşılmaktadır.
Plânın bu hükmü Anayasamıza ve sosyal
Devlet fikrine aykırıdır. Çünkü Anayasa
mızın 84 ncü maddesi, «sosyal sigortalar ve
sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdur
mak Devletin Ödevlerindedir.» hükmünü ih
tiva etmektedir. Şu halde Devlet, sosyal hiz
metleri bizzat teşkilât kurmak veya kurdur
mak suretiyle ifa edecektir. Bittabi, gönüllü
faaliyetlere de önem verecektir. Ve fakat bu
faaliiyetleri esas tutmıyacaktır.
Diğer taraftan siyasi partilerimizin prog
ramlarında da, sosyal hizmet konusu, bir Dev
let işi telâkki •edilmektedir.
Arz edilen sebeplerden dolayı, plân tasa
rısının 300 ncü sayfasındaki sosyal hizmetler
bölümünün birinci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi ve 5 noi maddenin (a)

0:1

bendindeki «sosyal hizmetler esas itibariyle
gönüllü kuruluşlar ile yürütülecek bir hizmet
olduğu için bu» ibaresinin metinden çıkarıl
ması hususunun oya konulması ricasiyle işbu
geriverme önergemi takdim etmiş bulunuyo
rum. Hürmetlerimle.
Yozgat
Sadık Artukmaç
1. Ana ilkeler ve metot :
Sosyal hizmetler programının amacı, çeşit
li çevrelerde ortaya çıkan sosyal düzensizlik
ve bozuklukların Devletçe giderilmesidir. Çe
şitli gönüllü kuruluşların, Devletle iş birliği
yapmaları da, sağlanacaktır.
BAŞKAN — Buyurun Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
A R l F HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, plânda bu hususa ait sarih bir hü
küm vardır, Anayasaya
aykırı bir durum
mevzubahsolamaz. Burada bahsedilen sos
yal hizmet kuruluşları, bilhassa Çocuk Esir
geme Kurumu, Yardım Sevenler Derneği gibi
kurumlara taallûk etmektedir. Evvelce de arz
ettiğim gibi plânın derpiş 'ettiği hususlar sarih
tir, Anayasaya aykırı bir hüküm ihtiva et
memektedir.
BAŞKAN — Yani komisyon olarak, Hükü
mete geıiverüm esi teklilfine iştirak etmiyor
-sunuz 1
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Evet, etmiyoruz.
BAŞKAN — Hükümetin, Komisyonun fik
rine iştirakten başlka ıbir sözü var mı?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHANFEYZİOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) — Muhterem arkadaşlar, bir noktayı
tasrih için huzurunuzu işgal ediyorum.
Sosyal güvenlik ve sosyal yardım teşkilâ
tı kurma işi Anayasanın 48 ııci maddesine
göre Devletin ödevleri arasındadır, işçi Si
gortaları, çeşitli yardı mi aşana sandıkları, ordu
yârdım sandığı gibi.. Bunlar esasen kanunlarla
kurulmuş olan ve Devletin asli vazilfeleri
arasında yer almış (bulunan faaliyetleri yü
rüten kuruluşlardır. Yalnız, sosyal hizmetler di
ye, Anayasada bahis konusu edilen ve Devle
tin vazifeleri arasında 'bulunan işin dışında,
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bütün ileri memleketlerde çok gelişmiş olan
birtakım, gönüllü faaliyetler vardır. Türkiye '/de ilk defa Sosyal Hizmetler Konferansı ge
çen yıl toplandı. Bir koordinasyon sağlamak
üzere bunları bir araya (getirmeyi temin etmek
için, Sosyal Hizmetler Umum Müdürlüğü diye
bir umum müdürlük teşkil edildi, Bunlar
'arasında işbirliğini: sağlamak için ide Sosyal
Hizmetler Konferansı toplandı. Burada bahis
konusu olan, gönüllü kurutuşların çalışması
dır. Yardım Sevenler Teşkilâtı, Kızılay, Fakir
Çocukları Giydirme Derneği, muhtelif okutma
dernekleri, Yüksek Talhsil yurtları, fakir Öğ
rencileri okutma, Fakir Hastalara Yardım
dernekleri gibi dernekler ve konferansa ka
tılan Sağır ve Dilsizler Derneği, Emekli öğ
retmenler Derneği, Devlet Demiryolları Emek
lileri Derneği emeklilik safhasında yani sos
yal güvenlik safhasında Devlet faaliyetlerine
faydalı olduk t anı sonra, tekrar gönüllü ola
rak bir gönüllü kuruluş meydana, getirmişler
dir. İhtiyar Hastaları Koruma Derneği, Küçük
Çocuk haklanın Müdafaa Derneği ve bunla
rın gördükleri sosyal hizmetlerden maksat,
işte bu derneklerin yapacakları gönüllü faali
yetleri ve bu gönüllü faaliyetler yapılırken de
Devletle iş birliği yapmasını desteklemesidir.
Sosyal güvenlik ve sosyal yardım teşiklâtı kur
ma işi, plânın başka kısımlarında, sosyal gü
venlik bahsinde, buraya: atıf yapılmak sure
tiyle, Devletin vazifesi olarak zikredilmiştir.
Burada ana vazifeyi' Devlete vermek suretiyle,
sosyal hizmet, anlayışıyla, (burada teninden
kasdedilen mâna ile) bağdaşınıyan ibir sonuç.
doğurabilir. Bu ayrı bir gönüllü faaliyet işi
dir. Kaldı ki, bu sabada da sosyal 'hizmıeıtlcre konu -olan hizmetlerin ve fonların tekelden
iş birliği iıçlmde yürütülımıediği, (B) bendinde
ifade edilmiş ve bir «sosyal hizmetler kurumu*
kurulacağı beyan, edilmiştir. Sosyal hizmetler
Kuruımunun teşkili ile, bu çeşitli gönıüllü kurulu'şlarıni faaliyetlerini dastek temek bunlara
'bâzı1 malî kaynaklar' temin etmek ve çalışmalanını koordine bir şekilde yürütmek için faali
yet sarfedecektir. Hatta bir Sosyal Hizmetler
Yüksek Okulu bu safhada çalışacak, bu okul
Devletçe kurulacaktır. Bu arada Devlete dü
şeni vazifeler vardır, fakat ana vazife Devletinnıi'ş gibi düşünmek zannederini burada kasdedilen asli mânasının dışına çıkmak olur. Bu iti-
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barla nıuihterem arkadaşlarım geriverme öner
gesi gerekçesine iştirak edemediğimizi! arz et
mek isterim. Bilmiyorum, izahatım arkadaşı
mızı tatmin etti mi? Ben tatmin ettiğini ümidediyorum. Bu konuda gönüllü kuruluşları u
Devletle iş birliği yapması esasen -mevcuttur.
Arkadaşımızın istediği tadil, Devletçe yapılacak
gönüllü kuruluşlarla yapılması bu işin bünyesi
ile bağdaşmıyan bir durum yaratır endişesinde
yim. Meselâ sosyal güvenlik bahsinde Devlet
daha sarih olarak vazife sahibidir. •Kananla ku
rulması icabeden bâzı gönüllü kuruluşlar var
dır. Burada Devlet, daha çok vazife sahibidir.
Ama Çocuk Dostları Cemiyeti, Sağır ve Dilsiz
lere Yardım Derneği gibi kuruluşlar bulunma
sın mı? Bulunsun. Bunlar arasında koordinas
yon sağlanmasın mı? Sağlansın. Bu bakımdan
arkadaşımızın önergesinin kabulü asli mânadan
biraz uzaklaşma neticesini doğuracağı için Plân
lama, Teşkilâtı ve Hükümet tarafından kabule
şayan görül meni iştir.
BALKAN' -•- lUıyurun, Sadık Artükmaç,
-SADIK AKTUKMAÇ (Yozıgat) — Muhterem
arkadaşlarım, önergemde bahsettiğim gibi, bu
rada bahis konusu edilen 'hizmetler de esas
hizmet olarak, Devlete terettübetmesi gerek
mektedir. ;>35 mınvaıralli tabloda belirtildiğine
göre, korunmaya, mülitaıç çocuklara-', yaşlılara
bakan evler, reJhabiLiltasyon merkezler! gibi
tesislerin kurulması! Devletin işi mildir, yoksa,
gönüllü teşkilâta verilen bir mesele midir?
Bendeniz yamlmıy orsam, bu hizmetleri doğru
dan doğruya Devlet yapan-. Doğrudan doğru
ya: Devlet tarafımdan) yaıpılmasının gerektiğini
düşünüyorum-. Onun için, önergemi1, plânın bu
kısın una, vuzuh vermek için takdim etmiş olu
yorum. Sayın Feyzioğlu! ile. düşünüş itiba
riyle, netice itibariyle bir, ifade itibariyle
ayrı 'Olduğumuzu talimin, etmekteyim. Ve öner
gem şöyle oluyor: :>()() ncü sayfaya dikkat
bııyurulduğu takdirde, burada, Ana İlkeler ve
Met'od kısmınıdailvi 1 nei cümleye (Devletçe) ke
limesini ilâve
etmiş bulunuyorum.
Yani
«
giderilmesi», deniyor. « . . bozukluk
ların Devletçe, giderilmesi», diyorum.
2 nei cümlede ise, : Yine kendilerindin ifade
tarzına uygun, olarak, esas vazifeyi, Devletin
vazifesi olanak kabul ediyor, yardımcı1 teşki
lâtla iş birliği yapması için, o ibarenin, şu
şekilde yaızıtmasım arzu ediyorum, «çeşitli
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gönüllü kuruluşların, Devletle iş "birliği yapmaları da sağlanacaktır.» (Şu arz ettiğim duru
ma 'göre sosyal hizmetler 'konusu bizatihi Dev
letin işidir. Kızılay Cemiyeti, Çocuk Esirgeme
Kurumu ve saire ıgibi teşkilâtlarla, değil. "Şu plâ
nın tablosunda ıgörünen Korunmaya muhtaç ço'cuklarm, yaşlıların 'bakım evleri, re'haibilitasyon
yurtları ıgibi işler zaten Devletin ele alması
lâzımıgelen işlerdir. Sosyal Hizmetler Umum
Müdürlüğü kurulmuş olduğuna ıgöre, bu 'hiz
metlerin zaten Devletin yapması gereken işler
den olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan öner
genin kabulünü istirham etmekteyim. Takdir
Yüksek Heyetinizindir. Hürmetlerimle.
'BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, Hükümet,
önerge salıM konuşmuş bulunuyorlar. Arka
daşımızın !önergesini tekrar okutuyorum.
-(Yozgat Üyesi 'Sadık Artukmaç'm geri ver
me önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — önergenin geriverilmesini ka
bul edenler... Kaibul etmiyenler... Salt çoğunluk
temin edememiştir. önerfgenin 'geriverilmesi ka•bul edilmemiştir.
Sayın Neşet Çetintaş'm önergesini o'kultuyorum.
Cumhuriyet ISenatosu Başkanlığına
Geriverme önergesi
5 Yıllık Kalkınma Plânı sayfa 195 deki 7 nei
paragrafın aşağıdaki şe'kildje düzenlenmesi için
'bu maddenin ^geriverilmesini arz ve teklif ede
rim.
ilâç sanayiinde ya'bancı sermayeye imal ede
cek müstahzarları adedi nis'betinde <olmak üze
re 'ana ham maddelerini 'birkaçının sentezini
ilk kademeden itibaren yapmak suretiyle izin
verilecektir.
istihsal edilecek ana hammaddeleri memle
ket dövizini tasarruf maksadiyle diğer ilâç fab
rikalarına rayiç fiyatlar üzerinden satılması te
min edilecektir. Yabancı sermayenin kuracağı
ilâç fabrikalarında helhemalhal bir araştırma lâboratuvarı kurulacak ve lâboratuvar asıl mer
kezlerdeki röşerj 1 âboratuvarları ile paralel ola
rak çalışaca'ktır. Yurdumuzda müesses ve sentez
yapmıyan yabancı ilâç fabrikalarının ıgenişlememesine engel olunacaktır.
Yozgat
Neşet Çeltintaş

I
I
I
I
|
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KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF
HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) — Bağlık
Bakanlığı mevzuatında buna ait hükümler var
dır. Bu şekilde detayın plâna dâhil edilmesine
'komisyon olarak katılmıyoruz, efendim.
BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var
mı?
DEVLET
BAKANI
VE BAŞBAKAN
YARDIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayse
ri Milletvekili) — Efendim, sayın hatipten sonra
konuşma hakkımız olmadığı için biraz ihtiyatla
bâzı hususları arz etmek mecburiyeti hâsıl olu
yor. Müzakereyi biraz uzatmak endişesi için
deyim. Bununla beraber teferruata girme pa
hasına da olsa bâzı noktaları arz edeceğim.
Plânımızın 195 nci sayfasının 7 nci ben
dinde, ilâç sanayii bakımından, şöyle bir tek
lif yapılmaktadır :
«ilâç sanayii ile ilgili özel bölümde be
lirtilen durum dışında kimya kesiminde ya
bancı sermayenin imkânlarından da yararlanıl
ması araştırılmaktadır.»
Bu teklif plâna konduğu takdirde, yabancı
yatırımının gelişmesine engel olacaktır. Ya
bancı sermayeden, ilâç sanayiine yatırım yap
mış olan yabancı ortaklardan, yurt içinde sen
tez yapmaksızın, sadece ambalaj sanayiinde
veya hap yapma, tüp doldurmak sanayii şek
linde kurulmasında, haklı olarak şikâyet eden
uzmanların teklif ve telkiniyle bu hüküm bu
raya girmiştir.
Sayın Çetintaş arkadaşımız, bu hükmün
çok daha teferruatlı olarak yazılmasını tek
lif etmektedirler.
Meselâ, yabancı şirketlerin, ilâç sanayiin
de yatırım yaparken, yurt içinde sentez ya
pılması kaydının konulması kâfi görülme
mektedir, ama bunun için ilk kademeden iti
baren sentezi sarahatan ilâve etmek, lâzımdır.
ilk kademeden itibaren sentez tâbiri girdiği
takdirde bunun çok şümullü olmasından endi
şe ediyorum. Çünkü ilâca girecek bir mad
denin sentezini yapmakla, daha ilk kadameden başlıyan sentezi yapmak arasında fark
olabilir. Bazan ilk kademeden çok gerilere
doğru gidebilir. Sonra arkadaşımız imâl edi
len müstahzarların bir ölçü olarak alınması
ve bir fabrikada nekadar müstahzaı imâl edi
liyorsa, ona göre o sanayi maddesinin sente
zini yapma şartının, Türkiye'de yaptırım yap-
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ûıak istiyenler için şart koşulmasını ve yabancı sermayenin araştırmasının Türkiye'de ya
pılmasını şart olarak tasarıya konmasını isti
yor. Esasen plânda mevcudolan tedbirleri ge
tirmek istiyor. Bu hususta daha uzun teferrua
ta girmek plân içinde olmaz. Bu, Devlet teş
kilâtının düşüneceği bir husustur. Plânın hacmına mahiyetine göre bir yatırını yapılması ko
nusunda müzakerede bulunan bakanlıklar ara
sı uzmanlardan kurulu komite, haklı olarak,
bu hususları, arkadaşımızın bahsettiği husus
ları düşünerek diyebilir k i ; sen, şu kadar bü
yük bir yatırım yapacaksın, şu kadar kâr
transfer edeceksin, o halde, sadece bir iki
maddenin sentezini yapmak kâfi değildir; şu
kadar maddenin sentezini
yapmak şartiyle
Türk Hükümeti bu müsaadeyi verir. Veya şu
büyüklükte lâboratuvar kurmak şartiyle bu
müsaadeyi veriyoruz, diyebilir. Yalnız, şimdi
den, peşinen, idare makamlarının takdirini
daha şimdiden plâna bu kadar geniş olarak
koymanın mahzurlu olacağı düşüncesiyle pândaki prensibin zikriyle iktifa olunmasının da
ha yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Mâruzatim bundan ibarettir.
BAŞKAN — Sayın Çetintaş'nı, 5 yıllık plânm 195 nci sayfasının 7 nci paragrafındaki
hükümlerin değiştirilmesini istiyen bir geriverme önergesi biraz evvel huzurunuzda okundu. Hükümet ve komisyon iştirak etmemektedir. Geriverme önergesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Btmiyenler... Salt çoğunluğu temin edemediğinden, önerge kabul
edilmemiştir.

j

8 . 11 . 1962
Yozgat
Neşet Çetintaş
BAŞKAN — Komisyon.
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF
HİKMET ONAT (Ordun Milletvekili) — Plân
da bu konuya lüzumu kadar, ^geniş ölçüde yer
verilmiş olduğu için, Sayın Çetintaş arkadaşı
mızın ek teklifine lüzum görmüyoruz. Takdir
Yüksek Senatonundur efendim.
s
j
î
j
j
|
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Sayın Çetintaş'nı diğer bir önergesini oku- !
tuyorum.
j
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Î
Geriverme önergesi
j
5 Yıllık Kalkınma Plân tasarısı 195 nci sa- |
hife 9 ncu paragraf ilâç sanayii için hayati
mahiyettedir.
Bir ilâç fabrikasının yaşamasını temin eden
bu ruhsatnamelerdir. Binaenaleyh bunun (gerekirse geri alınır) kaydiyle kalkınma plânında yer alması her halde bir ifade yanlışlığı veya yazı hatası olsa gerektir. Bu madde
nin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi için geriverilmesini saygı ile arz ve teklif ederim.

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı halk
sağlığına tehlike teşkil ettiği ilmî bir komis
yon tarafından tesbit edilen tıbbi ve ispen
çiyari müstahzarlarının ruhsatnamelerini sa
hip ve âmili tarafından ıslahı kabil olmadığı
takdirde iptal edebilir.

j
j
|

'

'BAŞKAN — Hükümet.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLTJ (Kayseri
'Milletvekili) — Efendim, Sayın Yozigat Sena
törü Neşet Çetintaş arkadaşımızın, 'geriverme
önergelerinin gerekçesi, Plânın 195 nci sayfa
sındaki 9 ncu 'bentte, ilâç ruhsatlarının geri
alınmasıyla ilgili hükme çok iteferruatlı bir
ftmkuki «arahat verilmesini ön görmektedir.
Plânda Sağlık 'Bakanlığınca verilen ilâç ruh
satları 'gerekirse 'geri alınacaktır, şeklindeki
ifade Nizamnameye ait bir "hükümdür. Faraza
Sağlık Bakanlığında mevcut umum müdürler
den birinin şa'hsına veyahut 'Sağlık Bakanının
işahsma verilmiş bulunan bir ilâç ruhsatının ge
ri alınmasına dair yetki verilmemiştir. İlâç ruh
satı nasıl alınır veya'hut nasıl verilir, buna dair
burada değişiklik yapmak 'gerekirse, yine bu
kanunda değişiklik yapılmadıkça plânda 'böyle
bir tedbirin zikredilmiş olması, hiçbir kimsenin
yetkisini alıp bir başkasına verrniyecektir. Bu
itibarla bu nasıl işliyecektir? Hangi komisyomun kararı ile işliyecektir? (Bu 'gibi hukuki te
ferruata 'hiçbir plânda yer verilmemiştir. Çün
kü bu bir programdır, programın ana çerçeve
leridir. Burada zikredilen tedbirin (hıılkuken lâzımül icra 'haline gelmesi için mevzuatta hüküm
yoksa, kanunlarda değişiklik yapmak suretiyle
hüküm vaz'ı lâzımgelir. işte bu kanunlarda ya
pılacak olan değişikliklerin, 'her türlü hukuki'
(sarahat verilerek, bu ruhsatları alıp, vermek
yetkisi kimlere aidolacalk'tır; bu yetki kimler
tarafından nasıl kullanılacaktır, bunun ilmî bir
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komisyon tarafından tesbit edilmesi müm'kündür. Prensib olarak, ilâç. ru'hsatlarının zararlı ol
duğu tesbit edildiği zaman geri alınması imkâ
nının Sağlik Bakanlığına verilmesi kabul edil
melidir. Ve zaten plânın söylediği de bundan
ibarettir. (Bunun çeşitli misalleri vardır. Bir de
fa ruhsat alındıktan sonra artık hiçbir zaman
geri almamıyan bir ruhsat mânasına gelmeme
lidir. Şayet zararlı olduğu ilmen tesbit edilse
dahi bu gibi ilâçların satışına devam olunma
sına imkân vermemek için konulmuş temel 'bir
prensiptir. Yani hiçbir şahsın keyfî ve indî tak
dirine bırakılmamıştır.
!

BAŞKAN — Sayın Oetintaş.
•'NEŞET OETİNTAŞ (Yozgat) — Hüküme
tin görüşüne iştirak ediyor ve önergemi geri
alıyorum.
(BAŞKAN — Neşet Oetintaş arkadaşımız
önergelerini geri almışlardır, diğer bir önerge
leri daha vardır, onu da okutuyorum.
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına
Geriverme önergesi
5 Yıllık Kalkınma Plân tasarısı «ilâç sanayii
bölümü 195 nci sayfa İl nei maddeden sonra»
plânın bütünlüğünü bozmıyacağmı aşağıda ge
rekçesiyle arz ettiğini maddenin eklenmesi için
bu maddenin geriverilmesini saygı ile arz ede
rim.
Bulgun özel 'teşebbüs için başlangıç sermaye
si teşkil edecek bir özel tasarruf Hıacmi de ilâç
sanayiinde artık mevcuttur. 'Bu sebeple bun
dan 30 sene evvel Devlet teşebbüsü için ileri
sürülen sebeplerin aynen devam ettiği iddia
edilemez. Esasen Devlet sermaye ve teknik im
kânlar bakımından özel teşebbüsün başaramıyaeağı saikalara el uzatır. İlâç sanayii için b'öyle bir hal mevzuubahsolmadığına göre Devlet eli
uzatılmadan yıllardan beri yurt sağlığının ko
runmasında büyük bir başarı sağiıyan ilâç sa
nayiinin teşvik ve himayesi bakımından Kal
kınma Plânı 195 nci sayfa 11 nci maddeden
sonra aşağıdaki maddenin efelenmesi için bu
imaddenin geriverilraesini arz ve teklif ederim.
(ilâç sanayiine ait imalât, fabrikasyon ile
'toptan ve perakende satış işleri Sağlık Bakan
lığının kontrol ve tehdit yetkisi içinde tamamen
özel sektöre a id olacaktır.)
Yozgat
Neşet Çetintaş

BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara Milletvekili) —
Efendim bu mevzuda özel teşebbüs veya I )evlet di
ye bir ayırım yapmayı doğru bulmuyoruz. Çünkü,
memleket sağlığının inkişafı mevzuunda Devle
tin icabet tike e özel sektörden de ileri gidere'k,
özel sektörle rekabet edip o yerlere ve sahalara.
el atması memleketin 'hayrınadır. Bu itibarla
halkın 'sağlığına ait bir mevzuda böyle bir tah
dide gitmenin isabetli olmıyacağı kanaatinde
yim. Sayın Neşet Oetintaş arkadaşımın bu tak
ririni de geri alacağını zannediyorum.
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhan Eeyzioğlu.
DEVLET 'BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri
'Milletvekili) — Mühlterem arkadaşlarım, Sayın
Neşet Oetintaş arkadaşımızın geriverme öner
gesinin 'gerekçesi, ilâç sanayiinde ve imalâtta,
satışından tevziine kadar bütün faaliyetlerin
tamamiyle ve münhasıran özel sektöre aidolduğu 'hususunda kesin ve bağlayıcı bir hükmün
plânda yer alması 'hedefini gütmektedir. Bir de
fa - tamamiyle ibaresi - bilhassa zikredilmekte
dir. Böyle bir Ihükmün plânda yer -alması hu
susu şimdiye 'kadar hiçbir sektörde bahis mev
zuu edilmediği halde, şimdi 'bu sektöre kesin
hiçbir sektör için koymadığımız bu kadar ke
sin bir hükmü koymak doğru değildir. Özel sek
tör hiçbir şey yapamıyacaktır diye veya Dev
let özel sektörü meneder diye 'hiçbir şey yok
tur. Yalnız bu sa'hada değil, faraza Eğitimde de
özel sektörün hissesi vardır, sulamada da özel
sektörün hissesi vardır, ilâç sanayiinde de özel
se'ktörün hissesi vardır. Meselâ, ordu birlikleri
mizde seyyar eczaneler bulundurmak ve bâzı
İlâçların satışını veya tevziini temin etmek için
özel sektör vasıtasiyle bunların temini mümkün
olmıyan uzak kışlarlarda veya ordu birliklerin
de kurulacak, resmî eczaneler vasi ta s iyi e sağ
lanacaktır. Birçok kasabalarımızda ve buna
benzer yerlerde Devlet eli ile ilâç satan bâzı
kuruluşların teşkili faydalı olabilir.
İşçi Sigortalarımızın, belki hazan mübalâğalı
olmakla 'beraber, ilâç. bulundurmaları ve ilâç
satmaları halinde, tatbikatın İyi netice verdiği
ni şimdi arkadaşlarım ifade ettiler. Hem mali
yet, hem de hizmetin en uzak yurt köşelerine,
en ücra yerlere 'kadar gitmesi bakımından bu
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safhada [Devlete Itereddübedecek bâzı vazilfeler
bulunaJbilir.
İmalât bahsine gelince; bugün Ankara'da
örnek bir müessese olarak 'çalışan, Batı'dan
Doğu'ya kadar birçok memleketlere imal etti
ğ i maddeleri satabilen Doktor Refik Saydam
Hıfzıssıhha Enstitüsünün bu sahada imalât yap
masını menedebilecek bir yasaklayıcı hükmün
kesin 'olarak plânda derpiş edilmesi doğru ol
maz. 'Çünkü bu sahada her türlü imalât ve sa
tışın doğrudan doğruya kesin bir hükümle özel
sektöre devredilmesi, bâzı ahvalde Devletin önleyiei tedbirlerine müdahaledir. Zaten temel
prensipler arasında, özel sektörün yapabileceği
işlere Devletin müdahale etmemesi hususu 'zikredildiğine göre bunlar tatbikatta düzenlenebilir. Onun için 'önergenin reddini rica ediyomm.
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I öızel sektöre aidolacaktır.» hükmünün konulma
sını istemektedir. Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... IKabul
'edilmemiştir.
Sayın Çetintaş'm diğer bir önergesi var
dır, okutuyorum.
,1

I
I
I
I
I
I

BAŞKAN — Neşet Çetintaş.
NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Sayın ar
kadaşlar, ilâç sanayiinin, (hepinizin yüksek ma- I
lûmları olduğu üzere diğer sanayiden ayrı bir
Özelliği vardır. İlâç sanayii yıllardan beri Dev
let eli uzatılmadan memleketin ve halkın sağ
lığına hizmet etmiştir. Yerli, ilâçlar, Avrupa I
benzerlerinden birkaç misli ucuz olduğu (halde
Avrupa benzelerinin çok dûnunda satılmakta
dır. Faraza karaborsada otomobil lâstikleri 3 - I
4 bin liraya satıldığı halde ilâç sanayiinde ka- I
raborsa olmadığı için pahalı da saltılmamıştır. I
Serbest teşebbüs ilâç sanayii mükemmel bir şe- I
kilde »geliştirilmiş ve halk sağlığına lâyıkı veç- I
hile hizmet etmiştir. Bugüne kadar bu gibi I
hizmet yapan müesseselerin haklarına Devlet I
bâzı hususlarda, meselâ, perakendeciliğe el uzat- I
ımaktadır.
I
Onun için hiç olmazsa bu maddenin korniş- I
yona geri iade edilerek memlekette perakende- I
cilik yapılmasının 'önlemek bakımından madde- I
nin komisyonda tekrar mütalâa edilmesini ve I
bunun için de komisyona iadesini rica ederim. I
Çünkü, Hükümet nerede ise artık aspirin satı
şını dahi eczacıların elinden almak durumuna
düşmüştür. Bu zümrenin haklarının korunma- I
sı bakımından komisyona iadesini rica eder ve I
reylerinizi istirham ederim.
I
BAŞKAN — Sayın Çetintaş'm önergesinde
«ilâç sanayiine ait imalâlt, fabrikasyon ile top- I
tan ve perakende satış işleri Sağlık Bakanlığı
nın kontrol ve tahdit yetkisi içinde tamamen |
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Cumhuriyet) Senatosu Başkanlığına
Greriverme (önergesi
5 Yıllık Kalkınma Plân tasarısı 195 nci say
fa 8 nci paragrafın aşağıdaki şekilde düzenlen
mesi için komisyotna geriverilmesini saygılarım
la arz ederim.
İlâç sanayiinin Salğlık Bakanlığında müsItahzar ruhsatnamesi almak için uzun müddet
tahlil sırası bekledikleri ve bu yüzden tesisle
rin muattal bir vaziyette kaldığı müşahade edil
mektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek müs
tahzar ruhsatları hakkında, şu şekli teklif edi
yorum.
(Müstahzar ruhsatnamesi talebetme sırasın
da usulen tahlil için verilen numunelerin kema
li itina ile hazırlanmış oldukları ve bozuk çık
malarına imkân bulunmadığı göz önünde tutu
larak tahlilin neticesinde formül harici bir ne
tice alınması düşünülemez. !Hal böyle iken bu
ameliye kontrol lâboratuvarlarmı beyhude ye
re geniş ölçüde işgal etmektedir. Binaenaleyh
teklif edilen müstahzarları Sağlık Bakanlığında
tetkik eden komisyonun, formüle nazaran ima
line mahzur görmediklerini mütalâasından son
ra fabrikalar mamullerini muvakkat bir ruh
sat ile satışa arz etmeli ve bilâhara piyasa kon
trolü formülüne uygun çıktıktan sonra esas
ruhsatnamesi verilmelidir. Arz etmiş olduğum
bu tarz hem Sağlık Bakanlığı lâboraltuvarlarının daima mahrum bir vaziyette ve hem de ilâç
fabrikalarının uzun müddet bekleme külfetin
den kurtaracaktır.
Yozgat
Neşet Çetintaş
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, arkadaşımız haklıdırlar. Ama bu ge
cikmeler de şundan tevellüdetmektedir. Bugü
ne kadar bu gibi ruhsatları verecek bir müesse
se olmadığından Sağlık ve Sosyal Bakanlığı
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Profesörlerden de mürekkep bir heyet toplıyarak çalışmalarım yapmaıkta ve bu yüzden ruh
satların verilmesi için gecikmeler olmaktadır.
Ama, şunu arz edeyim ki, Sağlık Vekâleti pek
yakında teklif iedeceği 'bir tasarı ile bu gibi
ruhsatları vermek için resmen bir komisyon ku
rulmasını Bağlıyacaktır. Bu itibarla böyle de
taylı (bir konunun plânda yer lalmasıııda tayda
yoktur, iş kendiliğinden pek yakında halledi
lecektir. Bu itibarla teklife iştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEY.ZIOĞLU (Kayseri) —
Efendim bahis konusu olan şey ruhsatın kont
rol ameliyesi yani' piyasaya sürülen ilâçların
kontrol edilmesi meselesi. Bu tamamen bir ka
nun, hattâ belki de, tüzük maddesi ile (halledil
mesi lâzmagclen bir husustur. Plânda arkada
şımızın istediğine mâni her hangi bir hüküm
yoktur. Bu itibarla bu hukuki meselenin bura
da ret sebebi olmaması lâzımgeldiği inancında
yız. deri vermeye katılmıyoruz.
BAŞKAN — 'Geriveıımıeye katılmıyorlar...
NEŞET ÇKTÎNTAŞ (Yozgat) — Geri alıyo
rum.
BAŞKAN — Geriıverilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Gerekçeli geriverme önergesi.
Plânda adalet cihazının ıslahına matuf 'eği
tim tedbirleri yer almıştır.
Adalet mülkün temelidir. Süratli bir iktisa
di kalkınma, emin ve seri bir adalet cihazını
gerektirir. Yapılacak büyük yatırımların bir
çok ihtilâflara yol açması melhuzdur. Bu ihti
lâfların sürat, emniyet ve adaletle halli kalkın
ma hamlemizin hızını (kaybetmemesi için zaru
ridir. Hukuk fakültelerinde verilen genel bil
gilerin Hâkimlik mesleki için yeterli olmadığı
aşikârdır. Bütün dünyada yüksek mahkeme iç
tihatları muntazam bir dergi halinde yayınla
narak hâkimlerin bunları takibetmelerine ve bu
suretle doğru karar vermelerine imkân sağlan
dığı Ihalde bizde bu iş hâlâ düzene konamamış
tır. Doğrudan doğruya adliye kâtipliğine alı
nan ilk ve orta okul mezunlarının verimli olma
dıkları ve bunların kısa bir meslek eğitiminden
geçirilmeleri zarureti de adliye muhitlerinde
umusmen kabul edilen bir hakikattir. 'Bu sebep-
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le aşağıdaki fıkranın plâna 'ilâvesi için plânın
Hükümete geri verilmesini 77 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin (E) fıkrası gereğince arz ve
rica ederim.
(Adalet cihazının daha Ibüyük bir emniyet
ve süratle işlemesini sağlamak makısadiyle-:
a) Mesleke yeni girecek tolaın gençlerin yurt
içinde ve yurt dışında gerekli bilgilerle takvi
yelerine,
b) Yüksek Mahkeme içtihatlarının yıllık
devamlı bir idergi halinde yayınlanmasına,
c) Adalet işlerinde çalışan yardımcı perso
nelin kısa süreli bir meslekî eğitimden geçiril
mesine,
ilişkin tedbirler alınacaktır.)
Senlatör
Âmil Artus
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂNLAMA KOMİSYONU ADİNA NİYA
Zİ AĞIRNASL1 (Ankara) — Efendim, bu mev
zuda hemen bir karara ve kanaate varamadık.
Raporda belki kifayetsiz bir şey olabilir. Âmil
Boy arkadaşımızın tekliflerinin komisyonda bir
defa görüşülmesini faydalı buluyoruz. Biz de
katılacağız. Komisyon olarak bir defa daha tet
kik edelim. Komisyona veriniz.
BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı"?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) — Efendim, önergeyi okumak imkânı
nı bulamadık, önergeyi okumak imkânı var mı ?
Bir defa tetkik edelim.
BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Artus, si
zin diğer önergeniz de aynı mahiyettedir. İki
önergeyi de aynı muamele görmek üzere komis
yona veriyoruz.
ÂMlL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Komisyona önergelerimin suretini vermiştim. Ye
teri kadar tetkik edememişler.
BAŞKAN — Evet tetkik imkânını bulama
mışlar.
9 numaralı, Sayın Bere Turan'm önergesini
okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma Plânının Hükümete iadesi için ge
rekçeli önergemi arz ediyorum.
Gereğinin ifasını rica ederim. Saygılarımla.
istanbul
Berç Turan
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Plânın inşaat sektöründe iyi bir şekilde yü
rütülmesi için alınacak tedbirleri ihtiva eden
261 ııci sayfanın (e) fıkrasının vuzuhsuzluğu
na binaen,
I - «Sözleşme ve şartname tiplerinden bütün
resmî müessese ve teşekküllerin uyacağı, mo
dern inşaat tekniği ve anlayışına uygun, inşaa
tın en salim ve süratli metotlarla doğruluk, sağ
lamlık ve en iyi cinsten inşa ve imalini sağlıyaeak şekilde sonuçlanmasını sağlıyacak, idareler
le iş yapanların karşılıklı hak ve hukukunu ko
ruyacak sözleşme, genel şartname, fennî şartna
me ve bunlara mümasil şartnameler ve standart
lar tanzim ve tâyin edilecektir.
Bu cümleden olarak, bütün imar müdürlük
lerinin uygulayacakları tek tip, tek tip imar yö
netmeliğine ait esaslar hazırlanacak, ayrıca bü
tün resmî müessese ve teşekküllerin uyguhyaeağı bir koruyucu bakım ve onarım yönetmeliği
hazırlanacaktır» şeklinde tadilini (262 sayfanın
«f» fıkrasının, tatbikatta istifhamlara, yol aça
cağı mülâhazasiyle)
II - «2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanu
nu modern esaslar dairesinde ivedilikle değişti
rilecektir. Bu kanunun yapılmasında, Hazine
menfaati ile hizmetin en iyi bir şekilde ifası ge
rekçesi, prensip olarak alınacaktır.» şeklinde
tadilini,
(262 nci sayfanın «g» fıkrasının açık bir ifa
de ihtiva etmemesi dolayısiyle)
III - «Tatbikat projeleri, inşaatın bütün de
tay resimleri hazır olmadan ve bu inşaatta uy
gulanacak malzeme tip ve cinsleri kesin bir şe
kilde tesbit edilmeden, inşaat ihalesi emanet da
hi olsa yapılmıyacaktır. şeklinde tadilini,
Mütaaddit firmalara, millî gelirin % 15 - 20
sini elinde bulundurmak, işlemek ve inşaat ya
tırımlarını realizo etmek ödevi verilmiş bulun
duğuna göre, mümasil mütaahhitlik firmaların
ve müesseselerinin uzun ömürlü olmasını, sağ
lam finansman kaynaklarına istinadetmelerini
sağlamak, dolayısiyle bu firmaların kendi ken
dilerini kontrol ve tescil edebilmelerini ve Dev
lete karşı sorumluluklarını müdrik olmaları amaciyle inşaat mütaahhitleri odasının kurulması
zaruridir. Bu maksatla (Mütaahhitlerle ilgili 262
nci sayfanın «h» fıkrasına)
IV - «Bu maksatla bir înşaat Mütaahhitleri
Odası kurulacaktır.» cümlesinin ilâvesini,

(262 nci sayfanın «h» fıkrasının teknik ola
rak izahını temin maksadiyle).
V - «Devletin sosyal ve hizmet binaları, in
şaatın yapılacağı bölgenin hususiyeti göz önün
de bulundurularak, tek bir malzeme ve proje
Standard ve tipine uygun olarak yapılacak, bun
ların proje işleri tek elde toplanacaktır» şeklin
de tadilini,
inşaat sektörü yatırımlarının, merkeziyetçi
lik zihniyetiyle yöneltilmesi halinde plân tatbi
katının aksayacağı göz önüıub bulundurularak
VI - (Kalkınma Plânının inşaat sektöründeki
yatırımlarının yöneltilin esinde merkeziyetçilik
prensibi uygulanmıyaeaktır.) Fıkrasının tedbir
ler faslına ilâvesini,
înşaat yatırımları tatbikatının, inşaat mev
simine intibakını temin ve bu sahada süratle ga
yeye ulaşmak amaeiyle (262 nci fıkranın tedbir
ler faslına).
VII - Bütün inşaat yatırımı ihaleleri, bir yıl
evvelki tasdikli fiyat analizleri esas alınmak su
retiyle tanzim edilecek ihale evrakına göre, ca
ri bütçe yılının en geç 1 Mayıs tarihine kadar
icra edilmiş olacaktır. (Fıkrasının eklenmesini)
arz ve teklif ederim. Saygılarımla.
îstanbul
Bere Turan
BAŞKAN — Komisyon bu hususta ne dü
şünüyor!
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HÎKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, takririn bize verilmesini istirham ede
ceğiz. Tetkik edemedik, makûl görülen cihetler
olabilir. Birkere daha gözden geçirelim.
BAŞKAN — Komisyona iade edilmiştir.
Sayın Suat Seren ve arkadaşlarının iki bu
çuk sayfalık, doğumun kontrolüne ait önerge
leri vardır. Bunu okutup muameleye mi koya
lım, .yoksa komisyon tetkik ederler mi?
PLÂN KARMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Lütfen verilsin, tetkik edelim efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOJLU (Kayseri Mil
letvekili) — Biz hazırız efendim, buyurun.
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C. Senatosu Yüce Başkanlığına
özet : Nüfus politikası aile plân
laması hakkında.
Beş Yıllık Kalkınma Plânının 45 - 50 nci
sayfalarında yer alan «Nüfus meselesi» bölümün
de vakıalar tesbit edildikten sonra sayfa 49 sa
tır 21 den itibaren «artış hızının yavaşlatılması
hakkında» öne sürülen mütalâalar, bizzat plânı
hazırlıyanlarm dahi ikna edici sebepler bulama
dıklarını, artışın yavaşlaması hiç olmazsa önü
müzdeki dönemler için arzu edilecek bir şey ol
duğu kanaatinde bulunduklarını göstermektedir.
Kaldı ki, tesirleri şüpheli olan bu tedbirlerle
«.. Doğum hızının azalmıyaeağı, doğum hızı azal
sa bile nüfus artışının yüksek kalacağı, Tür
kiye'nin artan nüfusun iktisadi ve sosyal bü
tün faydalı sonuçlarından yararlanma imkânı
bulacağı» plânda zikredildiği halde gebeliği ön
leyici tedbirlere gidilmesinin ve bunları mad
de! eştirecek plâna almanın plâncıların asıl fi
kirleri ile tenakuz halinde bulunduklarını gös
termektedir.
Nüfus plânlaması adı altında daha munis
bir hüviyet verilmek istenen ve aslında tıbbi
mânası ile «Doğum kontrolü» anlamına gelen bu
tedbirlerin bizatihi bünyesinde mevcut Devlet
müdahaleciliği ve antidemokratik hüviyeti yu
muşatmak amacı ile plânda :
«.. Nüfus plânlaması bâzı çevrelerde bir yan
lış anlama sonucu olarak çocuk sahibi olmada
bir Devlet müdahalesi ile karıştırılmaktadır. *•>
«Oysa nüfus plânlaması, ailelerin istedikleri
sayıda istedikleri zamanda çocuk sahibi olmala
rını kolaylaştıran demokratik bir usuldür.» de
nilmekte ise de hemen akabinde ileri sürülen
tedbirlerde doğumları tahdidedici ve gebeliği ön
leyici usullerin halka öğretileceği, lüzumlu ilâç.
ve araçların istiyenlere parasız dağıtılacağı yo
lunda kesin hükümler yer almış bulunmakta ve
Devletin müdahalesi ortaya çıkmaktadır. Esasen
Devlet nüfus artmasını önlemeyi plânına almakla
bu yoldaki tedbirlerin müdahale hududuna ka
dar gitmesinde bir sakınca görmediğini, aksi
halde plânda derpiş edilen «Nüfus hızını azalt
ma» tedbirlerinin hiçbir mâna ifade etmiyeceği
aşikâr bulunmaktadır.
Eğer plân bu mevzuu nüfus artımını önleme
ye matuf bir müdahale telâkki etmiyerek, halkın
sağlığı ile ilgili bir konu savsa idi, bu iş Sağlık

Bakanlığının düşünüp tedbir alacağı bir mesele
olmaktan ibaret kalırdı.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunununn 152 nci
maddesinde, «.. Gebeliğe mâni veya çocuk düşür
meye vasıta olup Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tesbit olunacak alât ve levazımın it
hal ve satışı» yasak edilmektedir.
Ayrıca T. Ceza Kanununun 471 nci maddesi,
«Bir kimsenin çocuk yapma kabiliyetini, şalısın
rıza ve muvafakati ile izale edenlerle, kendi
üzerinde böyle bir fiil icrasına müsaade edenle
ri 6 aydan iki seneye kadar» hapis cezasına çarp
tırmaktadır.
Bunlardan birincisinde, Sağlık Bakanlığına
hangi maddelerin sokulmıyacağı ve satışının ya
saklanacağı hakkında karar vermek yetkisini
tanımaktadır. Bakanlık lüzum görürse gebeliğe
mâni olacak ilâç ve malzemenin sokulmasına ve
satışına izin vere'bilir. Nitekim halen piyasada
gebeliği önliyecek ilâçlar ve malzeme satılmakta
dır. Birçok hormonların, prezervatif gibi me
kanik vasıtaların satışı serbesttir. Hekimler
bunları ailelere tavsiye ve tatbik edebilirler. Plâ
nın kasdı, bunların aspirin gibi bakkallarda sa
tılması veya sıtma ilâcı gibi dağıtılması ise yer
sizdir.
Türk Ceza Kanununun 471 nci maddesinin
«Çocuk yapma kabiliyetini, şahsın rıza ve mu
vafakati ile izale edenler.» hükmü ise sadece
ilâçlarla ve araçlarla alâkalı değil, doğrudan
doğruya «kısırlaştırma» yi önleyici bir tedbirdir.
Bu maddenin kaldırılması halinde - bir zaman
lar Hitler Almanya'sında tatbik edilen - gayriinsani kısırlaştırmayı dahi meşru kılan bir du
rum ortaya çıkmış olacaktır ki, plâncıların her
halde bunu istedikleri iddia edilemez.
Kaldı ki, gebeliği önleyici ilâçların ve araçla
rın bugün için yüzde yüz müessir ve zararsız
olduğu da söylenemez. Bunların çoğu cinsel
hormonlar olduğundan hem pahalı, hem de de
vamla kullanılması halinde kansorejen tesi
ri haizdir. Ayrıca cinsiyet değişmelerine de
sebebolurlar. Süblimeli ve antibiyotikti ilâç
lar da zamanla tahrişlere ve organın flora
sını bozarak birçok cinsel hastalıklara yol aç
maktadırlar.
Mekanik ve fizik vasıtalara gelince, bun
ların kadınlar tarafından kullanılanları faz
la tahriş yapıcı ve üstelik sıhhi şartlara riayet
etmeden kullanıldığı takdirde tetanozdan, il-

237 —

C. Senatosu

B : 7 10 .11.1962

tihaplara kadar her türlü hastalıklara yol .açan
araçlardır. Bunları, cahil hattâ yarı aydın,
temizlik kaidelerini mühimsemâyen (kadınla
rın eline vermek ve hele bedava dağıtmak ve
bunların tatbik tarzım kontrol etmek imkân
sızdır.
Bu suretle bir taraftan çocuk yapmayı azal
tarak ailenin ımillî gelirdeki hissesini artır
maya çalışırken öte yandan yeni hastalıklar
ve hastalar yaratarak ailenin maddi gücünü
ve huzurunu bozmak her halde Devletin va
zifesi olmamak lâzım gelir.
Gebeliği önlemenin diğer bir mahzuru da,
gayrimeşru münasebetleri ve fuhşu daha kolay
yapılır hale getirmesidir. Evlenme dışı ge
beliklere cemiyetin ayıplayıcı rolü böylece te
sirsiz kakr.
Plânın 46 ncı sayfasının 4 ncü paragra
fında :
«Bugün Türkiye'de ilkaha mâni olmak istiyen çok sayıda vatandaş, son derece ilkel
ve tehlikeli yollarla başvurmaktadır,
önleııemiyen gebeliklerin yine son derece tehlikeli
yollarla sona erdirikneye çalışıldığı bir gerçek
tir.
Yapılan bir araştırma, bunun köyde de
yılda yaklaşık olarak 12 bin kadının ölümü
ne sebeboliduğunu göstermiştir.» denilmekte
ve bu suretle cinai düşüklerin tek sebebi ilka
ha mâni tedbirlerin alınmaması gösterilmekteidir.
Ankara Doğum Evine müracaat eden dü
şükler ve bâzı bölgelerde yapılan prevalans
nashetlerini toplamak ve köy nüfusuna kıyas
lamak suretiyle elde edilen 12 bin rakamının
gerçeklere ne kadar uyduğu mucibi münaka
şadır.
Ayrıca bu olay bizi gebeliği tahdit gibi
bir yolla gitmeden evvel sevk ve kaderle de olsa
gebe kalmış kadınları
aramak, bulmak ve
onlara yardım elimizi uzatmak lüzumuna gö
türmektedir. Memlekette ana çocuk sağlığı
hizmetlerinin daha yaygın ve müessir bir hale
getirilmesinin sağlık plânında yer almış bu
lunmasının sebebi budur. Dünya Sağlık Teşki
lâtı dahi blizi bu yola. gitmeye teşvik ve yar
dım etmektedir.
Bir kısım basında ve bâzı çevrelerde estiri
len doğum kontrolü havasının plâncılarımızı
fazla sarmış olması düşünülebilir. Ancak, mem-
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leket ölçüsünde meldiko - sosyal bir araştır
ma yapmadan, gayet sathi tetkik ve müşa
hedelerle büyük bir dâvayı halle çalışmanın
(ilmî bir değer taşımıyacağı da aşikârdır. Bâ
zı geri milletlerde sürü ünlsan yetişmesini ön
lemek için alman bu yoldaki tedbirlerin hiç
bir netice vermediği, plâncıların malûmu ol
mak lâzım gelir.
Nüfus artışının), sebebi sadece gebeliğin ön
lenememesi olsaydı gebeliği önleme imkânla
rına halen sahip bulunan şehirlerde nüfus ar
tışının yüzde 53,4 köylerde yüzde 20,8 (1955
İst. bak Tab. 5) 'olmaması gerekirdi.
Şehirlerle artan nüfusun bir kısmını köy
lerden gelen akma bağlamak mümkün ise de
şehirlerde koruyucu ve tedavi edici sağlık mü
esseselerinin bulunuşunun etkisi aşikârdır.
Bu hail nisbeten uyanık olan ve sosyal du
rumları fazla çocuk yapmaya müsait olmadığı
iddia edilen şehir halkının da gönüllü 'olarak
doğum kontrolü istemediğini göstermektedir.
Kaldı ki, şehirlerde balen tabip reçetesi ile
gebeliğe mâni olacak hormonları ve sair ilâç
ları satınalmak mümkündür. Erkeklerin kul
lanabileceği araçlar lise serbestçe satılmaktandır.
Ve bu gibi ilâç ve vasıtaları kullandıkların
dan dolayı da kimse ceza görmüş değildir.
Hal böyle iken, bu işin bir Devlet vazi
fesi haline getirilmenin sebebi anlaşılamamak
tadır. Devlet, spekülâsyona çok müsait bir
tıp a'! anını alabildiğine 'serbest buraknıa'kla
umulian faydalardan çok zarar göreceğimizde
şüphe yoktur. Yarın mahiyeti belli olnnyan
birçok ilâçlar ve vasıtalar köylere kadar ya
yılacak, bii' kısım şarlat a ııliar bunu istismar
yoluna gideceklerdir.
Bu sebepledir ki, Sağlık Balkanlığıniea hazır
lanan plân öntaisarıda bu husuis, yani doğu
mun kontrolü veya nüfus ayarlaması yer alma
mış ve Bakanlıkça hazırlanan 152 nci «na'ddenin
tadili tasarısı da bu zihniyetten 'tamamı ile uzak,
demokratik bir sisteme bağlanmıştır.
Yukardan beri izah ettiğimiz
ce »Senatoda bu konu aleyhinde
lerin haklı delilleri de dikkat
rak :
1. Plânın 46 ncı «sayfasının
ile.
2. 49 ncu sayfanın yedinci

sebepler ve yü
konuşan hatip
nazarına alına
son paragrafı
nulmaralı nüfus
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politikası paragraflarının tamamen plândan çı
karılmasının,
3. Keza 287 nci sayfanın sağlık bölümünün
ama ilkeler ve metot kısmının dördüncü satırın
da yazılı nüfus plânlaması (kelimelerinin plân
dan çıkarılmasının tezekkür edilmesi maksadı
ile,
77 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin e fık
rası gereğince işlem apılmak üzere işbu geri ver
me önergemizin muameleye konulmasını arz ve
teklif ederiz. Saygılarımızla.
Giresun
İsparta
Sabahattin Orhon
Dr. Suat Seren
Tekirdağ
Tekirdağ
Selâmi Üren
Cemal Tarlan
Bursa
Bursa
Cahit Ortaç
Baki Güzey
Ankara
içel
Niyazi Ağırnaslı
Cavit Okyayûz
Bilecik
Bursa
Talât Oran
İhsan Sabri Çağlayangil
Balıkesir
Amasya
Kadri öztaş
Maeit Zeren
İstanbul
Adana
Sabahattin Tanman
Sakıp önal
İstanbul
Bere Turan
BAŞKAN — Komisyon?
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HÜKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN PEYZİOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Sayın Başkanı; sayın arkadaş
larım, bu mevzu Plân Karma Komisyonunda
etraflıca (konuşuldu. Bu plânda yer almış bulu
nan hükümler ve tedbirlerin millî menfaatleri
mize uygun ollduğu düşüncesi komisyonda bir
kanaat halinde teşekkül etti. Komisyon, bu
kanaatinin gerekçesini Yüksek Heyetinize arza
lüzum görmeden, bu önergeye katılmıyoruz,
demekle iktifa ettiler. Üzerinde ehemmiyetle
durulan 'bir mevzu olduğu için, Hükümet olaraJk
bunun gerekçesi üzerimde biraz tevakkuf etme
den geçemiyeeeğim. Sonra eğer Sayın Başkan
usul 'bakımından müsaade ederse, Sağlık Balka
nı arkadaşımızda doğumun itahdidedilnıesi feo-
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ımsunda, Sağlık Bakanlığuım görüşlerim Hü
kümet adına açıklıyacaklardır.
Sayın arkadaşlarım, evvelâ şunu laçıkliamak
isterim ki, plânda doğumum tahdidi diye bir
politika yoktur. Burada nüfus politikası 'kıs
mında yer alan hüküm, «Yeni nüfus politikası»
'başlığı altında belirtilmektedir. Bunda doğu
mun tahdidi veya çoculk sahibi olunmasın diye
bir Devlet müdahalesi asla düşünülmemiştir.
Hattâ böyle bir şeyin düşünülmediği plânın 49
ncu sayfasında açıkça ifade, edilmiş idi.
49 ncu sayfanın «Yeni Nüfus Politikası» bah
sinde ikinci ve üçüncü paragrafında şöyle de
nilmektedir :
«Burada nüfus plânlamasının mahiyeti hak
kında (bir açıklama yapmaık yerinde olacaktır.
Nüfus plânlaması 'bâzı çevrelerde bir yanlış an
lama sonucu olarak çocuk sahibi olmada bir
Devlet müdahalesiyle karıştırılmaıktaıdır. Oy
sa nüfus plânlaması, ailelerin istedikleri sayıda
ve istedikleri zamanda çocuk sahibi olmalarımı
kolaylaştıran demokratik bir usuldür.» Bu nok
tayı böylece 'belirttikten ısonra maruzatıma baş
lamak istiyorum.
Devletin çocuk sahibi olma konuşumda her
hangi ıbir tahdit (koyması asla bahis konusu ol
mayacaktır.
İkinci bir usulün, sosyalist memleketlerde
uygulaman ıbiır usul olduğu (söylendi. Tamamen
hâdise tersinedir. Sosyalist nazariyeler bunu
reddelelerler. Komünist Çin, nüfus tahdidi, yap
maz. Demokratik Japonya yapar, Batı Blokunu tutan Pakistan yapar; demokratik rejime
bağlı olan ve komünist Çin'in rejimini reddeden
Hindistan yapar. Amerika Birleşik Devletleri
nin ideolojik takipçisi olan Lâtin - Amerika dev
letleri tatbik ederler... Neden Komünist Çin'de
yoktur? Çünkü orada büyük insan kütlelerinin
demokratik ve insan haklarına ve haysiyetine
uygun bir hayat seviyesine sahibolmaları gibi
endişeler yoktur. Her çocuk bir istihsal unsuru
şeklinde telâkki edildiği için, bir kol daha
fazla daha iyi, varsın onu çalıştıralım. Ama
onu bir avuç pirinçle çalıştırır; bir gün çalıştı
rırsın, razıdır. Yeter ki, o da istihsal neticesini
çıkarsın. Ama bizim gibi demokratik rejim
içinde kalkınma çabası içinde olan bir memle
kette nüfus plânlaması meselesi karşımıza çık
maktadır. O da şu plânlı kalkınma içinde hızlı
gidişimize mâni olmamalıdır.
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Bu itibarla bunun her hangi bir şekilde dün
burada ifade edildiği, gibi şu veya bu miktarla
ilgisi yoktur. Verdiğim misallerdeki gibi tam
tersinedir.. Hattâ demokratik ülkelerde, meselâ
Batı - Avrupa'da, Jtştisadi îş Birliği Teşkilâ
tında, DCÎ de nüfus üzerinde durulmuştur. Bir
leşmiş Milletlerin bâzı teşkilâtı nüfus plânla
ması üzerinde durdu, bâzı nazariyeciler der
ler ki, 'doğum kontrol altına alınmazsa kalkın
ma meselesi lıallolmaz, iktisadi sistem, müsmir
olmuyor, bunun için nüfusun planlanması usu
lüne başvurmak lâzımdır, Batı ülkesinin naza
ri yccîleri yazıyor, bunları.
Muhterem arkadaşlar, bu mesele şüphesiz
her memlekette aynı ağırlık ile milletlerin kar
şısına çıkıyor. Batılılar refahın muayyen sevi
yesine vâsıl olmak iein, nüfus artışına karşı,
gerekli tedbirleri alıyor ve nüfus artışında bir
azalma oluyor, normal bir tempoya giriyor.
Fakat, fakirliğin ağırlığını hissetmekte olan
toplumlarda her nedense nüfus artışı bunu da
ha. da şiddetlendiren bir artış da oluyor. Hin
distan'da durum böyle; Türkiye'de ondan daha
hızlı olarak böyle... Nüfus artışının bu şe
kilde hızlanmasının bir sebebi de birçok hasta
lıkları yenmeye matuf antibiyotiklerin keşfidir.
Fakat, bunun yanında, doğum seviyesinin de
diğer memleketlere nazaran yüksek olduğu
.meydandadır; Bunun sağlık bakımından mah
zurlarına temas ediliyor. 'Eğer, demokratik
yollarla, yani çocuk düşürme ile değil, çocuk
düşürmeye 'mahal bırakmıyacak şekilde, ilhakı
ve gebeliği önleyici bâzı tedbirlerle, demokra
tik tedbirlerle, öğretim ve eğitim yoliyle alına
cak tedbirlerle karşılamak lâzım. Sağlık bakı
mından mahzurlu olsaydı, Birleşmiş Milletlerin
kurduğu, Dünya Sağlık. Teşkilâtı, - Cemiyeti
Akvamdanberi
mevcudolan, tanınmış başlıca
milletler arasında teşkil edilen Dünya Sağlık
Teşkilâtı - bu konuya temas etmez, Hindistan
da bu mevzu için bütün kuvvetini seferber et
mez. Portoriko da varını yoğunu bu iş için kul
lanmazdı. Dünya. Sağlık Teşkilâtı nüfus plân
lamasını, sağlığa aykırı bir hâdise olarak te(lâkki etmemektedir. 'Bu mevzu ile de yakından
'uğraşmakta d ir.
Çocuk düşürmeyi tecviz edecek midir? Hayır
sureti kat iyede tecviz etmij^ecektir.
Çocuk düşürmeye karşı şimdikine nazaran,
sıkı ceza tedbirleri almak mümkündür. Bu
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yoldaki kontrol ve cezaları artırmaya gitmek
mümkündür. Bugünkü cemiyet, bilhassa hekim
ler muhiti çocuk düşürmeyi hoş görürlükle
karşılamaktadır, meslek muhitinde bir reaksi
yon olmamakta d ir. Bunun için çocuk düşürme
suçunun, daha ağır şekilde cezalandırılması
muhik görülebilir. Fakat yapılan hesaplara
g ö r e ' yüzbinlerce çocuğun Türikye'de bilerek
ve istiyerek düşürüldüğünden bahsediliyor. Fa
kat buna dair beş tane vaka gösterebilir misi
niz? Yoktur. Çünkü takibat yapılamıyor. Bu
hususa dair âmme vicdanında bir müsamaha
belirmiş.- Bu plânda bu müsamahayı ortadan
kaldırmaya matuf tedbirler derpiş edilmekte
dir. Çocuğunu düşürmek, bilerek ölüme sebe
biyet vermek, veya yardımcı olmak; hukuki,
ahlâki ve dinî bakımdan, bütün büyük dinlerin
temel, prensipleri bakımından reddedilen bir
keyfiyettir. Ama burada bahsettiğim şekilde
nüfus plânlaması tedbirleri, büyük dinlerin red
dettikleri şeyler değildir.
Bu mevzu Sağlık Bakanlığı tarafından ince
lenmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından incele
meler yapılırken, halk inançları bakımından da
meselenin incelenmesi bir" zaruret olduğu için,
Diyanet İşleri Başkanlığımızca da, çocuk dü
şürmenin dinde müsaade edilmediği belirtilmiş
ve hukukan da müsaade olunmadığı halde, mâ
ni olunamadığı için bu ölçüdeki tedbirlere mü
saade ettikleri ve bunun mahzurlu telâkki edil
mediği mütalâa edilmiştir. Bu mevzuda arkadaş
larımız daha geniş malûmatlar verebilirler. Asıl
fena olan iş, çocuk düşürmeyi önlemek lâzım
dır. Bunun yolu da buradan geçer.
Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de nüfus me
selesi, sayı meselesi değil, yüksek doğum seviye
si ve bu seviyenin gayritabiî vaziyette artmasıdır.
Türkiye'deki nüfusun % 40 ı onbeşinden aşa
ğı olan çocuklardır. Daha yukarı yaştaki çalış
ıınyan insanlar, müstahsil bölgedeki kadınlar,
(Bu nüfusa köy nüfusu dâhildir.) bu % 40 m
dışındadır. Şehirlerde, ve köylerde ihtiyar,
yaşlı kimseler vardır. (î el eneklerimiz bakımın
dan bunlar müstahsil insanların dışında kalırlar.
Çalışan nüfus, umumi nüfusa nazaran yarı
nın altındadır. Millî gelir seviyemiz bakımın
dan, başka memleketlerin bize nazaran avantajlı
durumda olduğu meydana çıkmaktadır, tşte bu
rada alınması düşünülen tedbirler, yaş bileşimi
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bakımından daha sıhhatli bir yaş bileşimine ka
vuşmayı mümkün kılacak tedbirlerdir.
Kısırlaştırma katiyen düşünülmemiştir. Hin
distan'da böyle bir yola gidiliyor, fakat burada
yoktur. Bugün «Ben çocuk yapmak istemiyo
rum, bunun tedbiri nedir, bana öğret.» diyen bir
kimseye bunu öğretmek bir suçtur. Fakat plân
da kabul edilen esasa göre artık suç. olmaktan
çıkacaktır. Bugün doktor, bu yolda bir reçeteyi
ancak hayati bir tehlike mevzuubahsolduğu za
man verir. Ama, sadece, «Benim keyfim çocuk
yapmak istemiyor. Buna mâni olunmasını isti
yorum.» diyen bir kimseye hekim olarak çaresi
ni anlatmak suçtur. Buna mâni olunmak isteni
yor. Binaenaleyh, her ailenin bu mevzuda bil
giye sahibolması lâzımdır. Bir misal anlatmış
lardı; zannediyorum, plânlamacı arkadaşlar söy
lemişti; bir evde çalışan bir kadın, hanımına
soruyor, «Mahvoldum, geçinemiyorum, çocukla
rımı istediğim gibi bu vatana yetiştiremiyorum.
Beş çocuğum var artık çocuk yapmak istemiyo
rum. Allah rızası için bana söyleyiniz, siz is
terseniz çocuk yapmayabiliyorsunuz, bunun ted
biri nedir?» İşte cevaplanması lâzımgelen mese
le budur. Sağlık Bakanlığı diyor ki, plân di
yor ki bu iş yasak olmaktan çıksın. Ama devam
edin derseniz, devam edebilriz. Fakat bu tak
dirde çocuk vefiyatına göz yummak atmosferi
devam edecektir. Çocuk düşürme hâdiselerine
son vermek için önleyici tedbirler almakta fay
da vardır.
Plânımız, kalkınma projemiz, dış yardım
ihtiyaçları incelendiği her yerde, uzman he
yetlerle karşılaştığımız her yerde sorulan sualle
rin başında nüfus artışı meselesi gelmiştir. Nü
fus artışı meselesine karşı ne gibi tedbirler dü
şünüyorsunuz suali sorulmuştur.
NATO Heyeti memleketimize geldiği zaman,
DCl Heyeti geldiği zaman bu sualler sorulmuş
tur. Delegasyon başkanı olarak gelen Krı sterizin'in Türkiye'ye tevcih ettiği sual şudur :
«% 3 e yakın bir nüfus artışı ile Batı ile aranız
daki medeniyet ve refah seviyesini kapatmaya
kolay kolay muvaffak olabilecek misiniz? Bu
bizi endişeye sevk ediyor.» «lemislerdir. Nüfus
artışında % 0,5 bir eksilme, mesafeyi yarıdan
daha aza indirecektir. Çünkü bunun tesiri bir
mürekkep faiz şeklinde olmaktadır. Bu mesafe
nin bu kadar uzun müddetle kapanmasının se
bebi, nüfus artışının son derece hızlı olmasıdır.
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Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum,
kısırlaştırma, bu plânda yoktur. Ve ilerde her
hangi bir şekilde «Böyle tefsir edilme tehlikesi
vardır.» diyenler varsa, plândaki istenene uy
gun olarak getirilecek bir kanun teklifi, (plâna
aykırı olmaksızın) bu endişelere mahal bırakmıyacaktır ve usulüne uygun olarak kabul edilecek
tir. Kaldı ki, tedbirlerin bâzılarında da imkân
lar araştırılacaktır tarzında yumuşatıcı hüküm
ler de mevcuttur.
Arkadaşlarımızın ifade ettikleri hususlardan,
tenkidlerden birisi de plânın bir netice verece
ğinden emin olmamaları hususudur. Plân ger
çekçi olarak, daha ziyade eğitim ve öğretim
usulü şeklinde cereyan edecektir. Bu bakımdan
tatbik edilecek tedbirler, halkın beş yıllık nüfus
artışındaki azalma hiçbir tesir yaratmıyacağmdan plâna bir tesiri olmıyacaktır diye, bunu
kabul ile itiraf ediyor ama, ondan sonraki dö
nemlerde netice almak için yavaş yavaş yola çık
mak beş yıllık dönem içinde olmasa bile, daha
sonraki zaman içinde bunun tesirlerinin görüle
ceği ifade edilmiştir.
Muayyen zamanda yola çıktığımız takdirde
Türkiye'nin refah seviyesi bakımından Batı ile
arasındaki mesafeyi kapatmak bakımından te
sir edici bir sonuç alınacak diye plânda ifade
edilmiştir. Şimdi yola çıkarsak bunun meyvasını görürüz deniyor. Hâdise bundan ibarettir.
Plânın bütünlüğü bakımından bu konuyu ehem
miyetli telâkki ediyor ve muhafazasını Hükümet
olarak sizlerden saygılarımızla rica ediyoruz.
BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu 'nun ifade et
tiği gibi, 77 .sayılı Kanunun (2 nci maddesinin
(I<J) bendinde; gerekçe, üzerinde komisyon,
Hükümet ve ilk imza sahihi 'konuşur, demekte
dir. Ancak Riyaset Divanı olarak, §u içtüzüğün
de me.'i hükümleri muvacehesinde, tahdit edil
mesine rağmen, Hükümet derken, ilgili Hükü
met adamının konuşmasının dışında sadece il
gili Bakan olmak üzere söz vermenin daha uy
gun olacağı kanaatindeyiz. Bu 'bakımdan kısa
olmak şartiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nına da söz vereceğim. Buyurun efendim.
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM .BAKANI
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletvdküli)
— Sayın Başkanın ikazlarını dikkate alacağımı
peşinen arz ederim.
Muhterem .selefim Suat iSeren Beyefendinin,
doğumun kontrolü mevzuunda kanaatıma göre,
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lüzumundan Cazla, endkşeleri var. Bana öyle ge- j
liy'or ki, kendileri hu sa'lıayı bizim t a s a v v u r et
tiğimizin çdk daha iisltünde bir mesele olarak
ele a l m a k t a d ı r l a r . .Bir kere açıkça, Sayın l'Yy
zio'ğiu arkadaşınım beyanlarına ilâveten t e k r a r
edeyim ki, doğumun kontrolü, ile tahdidi diye
bir ifade mevzubahis d e l i l d i r . Doğumun kontro
lü tA;bir 'olarak konulmuştur. Bundan daha mü
nasip l)ir kelime burada kullanılamamıştır. İn
g i l t e r e ' d e ve d adı a başka memleketlerde
böy
le bir kelime ile ifade edilen İm mevzu, plân
da, «doğumun kont -olü»' olarak ele alınmıştır.
Açıkça. ifade edeyim ki, bâzı (-evrelerde doğu
mun kontrolü, doğumun tahdidi şeklinde anla
şıldığı için, buna mâni olacak birtakım müda
haleler akla gelmiştir, k ü r t a j gibi b i r t a k ı m mü
dahaleler,
gayri sıh'hi birtakım şeyler ba'his |
mevzuu değildir. Bütün d ü n y a d a medeni mem
leketlerinin kabul etmek d u r u m u n d a oldukla
rı bir mevzuda, elbet teki biz de Türk cemiyeti
olarak bigâne kalamayız. Bu meseleye, cemiye
timizin mühim bir meselesi olarak eğilmek ve
meseleyi plânımıza almak mecburiyetinde idik
ve 'almış bulunuyoruz. P i z meseleyi plânımıza |
alırken bütün içtimai gerçeklerimizi, dinî inan*:- j
kırımızı ve cemiye! olarak istikbale matuf olan
'bütün 'hususiyet ve menfaatlerimizi 'göz önünde
b u l u n d u r a r a k mütalaa ediyoruz. Kendilerinin ı
zannettiği gibi nüfusun Itahdidi dâhi bahis mev
zuu değildir. Değiştirmede ifade edildiği gibi
sağlığa aykırı vaziyetler değil, sağlığın 'korun
masına matuf vaziyetler bahis mevzuudur. Tîğer
f
bu kontrol mevzuunda alınacak tedbirler sağ
lığa, yüzde 10 nis'betinde zarar tevlidediyorsa,
şunu da kabul etmeleri icabeder k i ; mevcudolan
kanunlarımızda, doğumun arzuya uygun ola
r a k tahdidi babında mevcudolan mevziini mu
vacehesinde maihzur, yüzde 10 a karşı yüzde !)()
dır. Kendileri iyi bilirler; kadın hastanelerine
düşen 'hastalar, edhalet, bilgisizlik,
ehliyetsiz
i n s a n l a r yüzünden vuku bulmakta olan facia
lar hakikaten
y ü r e k l e r acısıdır.
İşte biz en
başfta ana prensip eğitim o l a r a k ' b u meseleyi ele
aldık, ve 'bir taraftan da sağlığa aykırı olan
bugütikü t a t b i k a t ı , bıi'gün'kü şartları
bertaraf
edilebileceğini göz önünde b u l u n d u r d u k . Plan
da. -kati s u r e t t e ileri sürülmüş bir iddia y o k t u r .
(Hudutları tesbit ve tâyin etmişiz. Biz ilmin ve
ihtisasın ışığı altında cemiyetin
gerçeklerini
göz ü n ü n d e b u l u n d u r m a k suretiyle alınması I
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mümkün olan tedbirleri h e p beraber alacağız.
Meselelerin sual takrirleri ile halledilmesi bahis
konusu değildir. Ölçüyü ve dozu cemiyelimize
göre teshil ettik. H â n d a kati surette, bu hudut
imradn 'başlayacak, burada bitecek gibi bir id
dia. balıis konusu olmadığı için muhterem Sual.
Seren arkadaşımın endişelerini biz haklı gör
müyoruz.
Arz ettiğim gibi, Sayın Başkanın i k a / l a n ı n
tokrar h a t ı ı i ı y a r a k teferruata
girmiyeeeğim.
burada ileri derecede bir iddia bahis mevzuu de
ğildir. 'Sağlığa aykırı şeyleri sureti kaltiyede,
öteki şıkkı göz ününde b u l u n d u r d u ğ u m u z za
man çok astgari 'hadde indirmiş olacağız. Ana. çocuk sa'ğlığı latbika.tımızla ve bu tatbikatın
neticesinde annelere eğitim malhiyetinde yapıla
cak birtakım öğretmelerle, 'okullarımızda do
ğum mevzuunda yapacağımız birtakım yetiştir
melerle bugün karşı 'karşıya kaldığımız malı
'zuıiar bert ara-f edilmiş olacak ve Ceza Kanu
nunda, 'bu mevzuun eğitime mütalli'k olan hü
kümler kontrol edilme'k suretiyle, arzu edildiği
t a k d i r d e çocuğa sahip bir ailenin çocuk yapa
bilme serbestisini kazanmak
suretiyle en mo
dern, en d e m o k r a t i k , ve insani ve sağlık şartla
rına. en uygun şekilde bir rejimi, getirmek mâ
nasına aldığımız bu doğumun kontrolü mesele
sinin son derece 'faydalı bir mevzu
olduğuna.
kaaniyiz. Bu itibarla değiştirmede'ki esbabı ıııııci'beve iştirak etmiyoruz. Saygılarımla.
BAŞKAN

- Sayın Seren.

SAPT SPRBN (İsparta)
Muhterem Baş
kan, çok kıymetli a r k a d a ş l a r ı m , doğumun kon
trolü mevzuunda sekiz arkadaşımla, beraber ver
diğimiz Önergede fikirlerimizi madde madde ifa
de ettiğimiz halde. Hükümet adına, konuşan çok
kıymetli arkadaşım Foyzioğiu, âdeti
veçhile:
açık ve kesin cevap) vermekten çekinerek, kendi
fikirlerini süsleyip, püsleyip ortaya dökmek lü
zumunu hissettiler. Onun için bir dâvanın hallini
bu şekilde faraziyeler, nazariyeler ileri sürerek
bu kürsüde neticeye bağlamak istersek ; !A\yzioğlu'nun fikri üzerinde bir sonuca v a r m a y a imkân
yoktur. Rsasetı bu t u t u m l a r ı , plânın heyeti umumiyesinin bu şekilde... (Turhan Keyzioğiuiuııı
müdahalesi tesbit edilemedi.")
BAŞKAN
Müdahale etmeyin
hYyzioğiu.
Siz de cevap vermeyin. Riyaset vazifesini yapı
yor.
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SUAT SEREN (Devamla) ----- T^ekküı- ede
rim.
Keyzioğlu'nun doğumlarda asla tahdit dü
şünmedik diye gösterdiği misali, 49 nen sayfa
daki misali, biz önergemize aldık ve dedik ki,
l)iı misale rağmen Hükümet dahi, plânı yapan
lar dahi bana inanmadıkları için böyle bir mü
dafaanın siperi arkasına sığınmışlardır.
Yaptıkları antidemokratiktir, halka müda
hale ediyorlar. Diyor ki; ben vâzu nasihat ede
ceğim, Canimi Ezberden fetva aldım. Lâik bir
Hükümetin burada bu şekilde konuşmasını, (*amiül Esnerden fetva almasını ve konuşmasını
ben kendilerine lâyik görmedim. (Sağdan, bra
vo sesleri, alkışlar)
Fetva var, bu kitabı ben neşretmedim. Du
ruyor. Camiül Ezüıerin fetvası buradadır. De
mek ki müdahale etmek hissî, bizzat plân ya
panlarla ve bunu müdafaa etmek zaruretinde
olan Hükümette maalesef mevcuttur. Niçin bu
doğum kontrolüne müdahale etmekte zaruret
vardır fikrini yine bu nüfus planlanmasının iza
hında aramak lâzımdır. Nüfus planlanması di
yor ki : Bu memlekette doğumlar, yüzde o artı
yor. Binaenaleyh, istikbalimiz tehlikededir.
Aman; bir tedbir alalım, bu memleketin nüfusu
nu yerinde tutmaya, çalışalım diyorlar. Çünkü;
«•idamız, mesken ihtiyacı, elbise, ayakkabı ve
>aire ve saire.... Vetmiyecek. Bir taraftan da
Sağlık bütçesine koruyucu hekimlik için para
ayırıyoruz. Bunlar hastalıkların azalması ve
hastaların tedavisi yapılsın diye. Vatandaşlar
ölmesin biraz daha hayatını devam ettirsin yaşa
sın diye. Böylelikle nüfusu artırmaya çalışıyo
ruz. Eğer- nüfusu azaltmak istiyorsak, biz bun
ları yapımyalım, nüfus kendiliğinden azalsm.
Otomatik olarak hasta olanlar ölsün, sağ kalan
lar da kalsın. Sıtmayı başıboş bırakalım 26 mil
yon nüfus 1.3 milyona düşsün. Böyle şey olmaz
tabiî...
Bugün bizim iaşe durumumuz Avusturya, ve
Batı Almanya'dan daha ileri durumdadır. İm
kânlarımızı istismar etmek dururken aman nü
fus artıyor diye telâşa düşmekte mâna yoktur.
'Plânlamacıların telâşı şu; diyorlar ki, memleket
te yüksek doğurganlık olursa 1985 te nüfus 59
milyon olacak, orta. derecede doğurganlık olur
sa 55 milyon olacak, alçak derecede doğurgan
lık olursa 51 milyon olacak.

Beyler, bütün bu mücadelemiz beş senede 4
milyon nüfus artıyor diye mi oluyor? Bunun
için mi çırpmıyoruzf Mutlaka kadınları, kızla
rı kontrol yapıp ben size kaç çocuk yapacağını
zın listesini yapı]) vereceğim, bu suretle çocuk
sahibi olacaksınız... Plânlamanın dâvası bu. ((Kü
mele r)
Un büyük komşumuz Rusya'da 1919 dan bu
zamana kadar nüfus, 100 milyon artmıştır. 285
milyon nüfuslu Rusya karşımızda dev gibi diki
lirken, bu memleketin topraklarını insansızlıktan boş bırakmak vaziyetinde kalırsak, bu memle
kete göz dikenler çok olacaktır. (Sağdan, alkış
lar)
Bu memleket. 50 milyonu da, 60 milyonu da
besliyebilecek kudrettedir. Türk Milleti Kî mil
yonken, 25 milyonken nasıl aç değildiyse 50 mil
yonken de aç. kalmıyacaktır.
Arkadaşlarım; Dünya Sağlık Teşkilâtının,
nüfus kontrolü için tavsiyelerde bulunduğunu
söylediler. Nereye tavsiyede bulunmuş ? Habeş
istan'a, Pakistan'a, Hindistan'a, tavsiyelerde bu
lunmuş. Bunların başka çareleri yok. Sürü halin
de insanlar yetiştiren ülkelerde cihetteki yarın
kendi kütlelerine zarar verecek ve bunlar çoğa
larak kendilerine zarar verecek insanların daha
büyük ölçüde arttığını hissedeceklerdir.
Türkiye'nin arazisine sağdan soldan göz di
kenler, nüfus artmadığı için toprakları çok gö
ren insanlar cihetteki onun üzerinde duracak
lardır.
Diyorlar ki, «(-ocuk düşürmeyi düşünmediği
miz için, nüfus kontrolünü getiriyoruz.» Bir ta
raftan nüfus kontrolü yapılırken, bir taraftan
da çocuk düşürme vakaları olacaktır. Kendileri
bunu bildikleri için cezayı artırmak fikrindedir
ler.
Kendilerine sorduğumuz sualleri teker te
ker cevaplandırmadan umumi hatlar içdııde
bir nüfus plânlama-sm'ın felsefesini yapmağa
kalktılar ve bunu da İngiltere'deki plânlama
nın yumuşak hatları ile ifadeye çalıştılar. İn
giltere'deki plânlamayı şahsan tetkik ettim;
oradaki plânlama şu; 48 milyona varmış ve
bir adanın çevresine sığınmış ve halkı refahın
bütün ışartlarma erişmiş bir memlekette, yalı
nız gecekondularda yaşıyan bir halk kütlesi
içinde üçüncü veya dördüncü çocuklarından
sonraki çocuklarının geçiminden sıkıntı du
yanlara sad'ece tavsiye olmak üzere ve sa-
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dece çok münevver olan kadın ve erkeklere
tavsiyede bulunmak üzere birçok
tedbirler
düşünülmüştür. Ama. Ibu, bizim plânda düşün
dükleri gibi, sağlık memurunun, köy ebesi
nin elline malzeme verip te onları köy köy do
laştırmak şeklinde, değdi. Muayyen doğum
evlerinde, hastahanelerde muayyen şartlar al
tında endikasyon koymak şartiyle gebeliğe
mâni tavsiyelerde bulunulabilir.
Nüfusun artmasını önliemek için değil, nü
fusun her hangi bir surette kalitesiinin düş
mesi veya bir ailenin o andaki durumunun ıs
lahı için alınan basit bir tedbirdir. Yoksa,
bizim plânda düşündüğümüz şekle gidilirse,
bu tamamen nüfusu tahdit, mânasına gelir.
Sağlık Bakanı arkadaşımız, belki de bu
mevzuun derinliğine eğilmemiş o Da çaktır. Ba
kanlıkta mevcut bütün neşriyatı belki oku
mamışlardır. Tahditler üzerinde konuşurken,
Sayın Bakan «hudutlarını tesbit ve tahdîdetmiş değiliz.» dediler. Bir arkadaşımın bura
da bu kadar geniş bir ifadede bulunması beni
hayrete düşürdü. Demek ki, bugün canımız
isterse şu kadar vatandaşın doğumunu plânlıyabilleceğiz. Doğu bölgelerinde bilfarz plânlıyacağız, Batı bölgelerinde plânlamıyacağızı
köyleri plânlıyacağız, şehirleri
plânlamıyacağız. Böylle şey olmaz.
Sonra verilen ilâçlar sağlığı büyük ölçü
de tehdit etmez, diye buyurdular. Bendeniz
bir meslekdaş olarak şunu ifade etmek iste
rim; kanserin tahassulünde, kullanıllan hor
mona! ilâçların büyük tesiri olduğu sabittir.
Tababette kesin tecrübeler Ve tetkikler ya
pılmıştır. Bunları gözü kapalı geçemeyiz.
Kullanılacak vasıtalar da önergemizde tasrih
ettiğimiz gibi kolay kolay tatbik edilir vası
talar değildir.
Bendeniz ingiltere'den getir-.
diğim bir tanesini Heyeti Âlinize ve bilhassa
plâncılara göstereyim; kadınların kullanacağı
vasıtalardan biri bu! Bunun üzerinde bir ya
yı vardır. Bununla hangi kolaylığın sağlanacaği ve nasıl tatbik edilebileceğini plâncıların
da öğrenmesini isterim.. Onun içindir ki, bu
gibi bizatihi su veya bu şekildeki
tatbikat
larla nüfusun azaltılmasına tesiri olmıyacak
tedbirDere gitmekle bir memlekette nüfus mese
lesini halletmeğe imkân yoktur.
Sağlık Bakanı arkadaşım buyurdular ki,
152 nci madde bu şekildeki müdahaleleri ve
«R&

tavsiyeleri yasak etmektedir. 152 nci madde
nin antidemokratik kısmı olan, yani vatan
daşın arzusu ile çocuk yapması veya yapma
masına Devletin müdahale etmemesi bakı
mından antidemokratik bulduğumuz kısım
daki cezai müeyyidenin kaldırılmasını Başba
kanlığa bir tezkere ile vaktiyle bildirmiş bu
lunuyoruz. Binaenaleyh, 152 nci madde152 rı.ci maddeden dolayı ilerde her (hangi bir
ceza, ıgörecek olan yoktur 've bugüne kadar ceza
görmüş olan da yoktur. Esasen 152 nci madde
de de ('eza, Kanununun maddesi kabul edildi
ğine göre bu madde bağlık Bakanlığının Umu
mi1 llıl'zısısmha Kanununun biinyesindedir. Bu
kanunum tadili sırasında gayet kolaylıkla neti
ce alınır, 'tadil edilebilir ve münakaşa edilebi
lir. Bence 152 nci maddeye göre şimdiden ufak
ça, (bir plânlaşnıayia gitmek doğru olmaz. Bu ile
ride önergemizde belirttiğimiz gibi birçok şar
latanların ellerinde tüp tüp ilâçlarla köylere
giderek ben sana ilâç vereceğim, çocuk yapma
na, mâni olascağını diye Sağlık Bakanlığının ba
şına yemi yeni belâlar, dertler açmaya sebebolur. Arkadaşımı ıbu bakımdan ikaz ederîm,
tedbirli olsunlar. Yüksek Bey etinizden de bu
bahsin çıkarılması için müspet oy vermenizi ri
ca ederim. Ufak 'tadiller bunun yerine konula
cak. Bu ufak tadilleri Sağlık Bakanlığı bünye
sinde halletmek mümkündür. Sağlılk Baikanlığı
1 imıımi üıfzıssıhba Kanununun tadili teklifini
lıazırla'mıştır. Bu tadili teklifinde vatandaş
haysiyetini rencide, hattâ vatandaşın hürriyeti
ni tahdideden. kısımlar varsa bunlar çıkarılır.
Bir noktaya daha işaret edeyim; Japonya'
da, doğum kontrolü vardır ve fakat orada ikür'taj yapmak da serbesttir.
•Çok teşekkür ederim, hürmetlerimle. (Al
kışlar)
BAŞKAN —••Sayın Suat Seren ve 15 arkada
şının planın 4(t nıcı sayfasının son paragrafının
49 nen saylanın 7 nci numaralı nüfus politikası
paragraflarının plândan tamamen çıkarılmasını
ve ıkeza 287 nci sayfanın sağlık bölümünün ana
İlkeler ve Metot kısmının 4 ueü satırında yazılı
nüfus plânlaması kelimelerinin plândan çıkarıl
ması hakkındaki önergeleri okunmuştu, ilü'kiiiinet ve komisyon geri verme teklifine mütema
yil olmadıkları için Sayın Suat Seren ve 15 ar
kadaşının gerekçeli geriverme önergesini oyla
rınıza. sunuyorum. Kabul edenler... Efendim
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»alt çoğunluk mevzuubahsolduğu için zahmet
olacak sayın üyelerden geriverme önergesini
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Dikka
te alınmasını kabul etmiyenler lütfen ayağa
Ikalksınlar... 32 ye karşı 49 oyla 'kabul edilmiş
tir. Toplam sayıya göre salt çoğunluk vardır
ve geriverme önergesi kabul edilmiş bulunmak
tadır. Bütün önergeler görüşüldükten sonra,
tekrar üzerinde görüşme açılacaktır. Bu sefer
açık oylarınıza arz edeceğim.
Şimdi sıra sayın Rifat özdeş'in önergesinde.
Bu önergede bir özellik olduğu için önce öner
ge sahibinden izahat rica edeceğim. Buyurun
sayın özdeş. Yoklar mı efendim? önergede
özellik olduğu için, önergeyi okutacağım.

0:1

da da bütün mucip sebepleriyle buna benzer
bir tatbikatın geçmişteki mahzurlarını ileri sü
rerek Gölcük (remi fabrikalarının gemi inşasın
da esas kaynak olarak mütalâa edilmesinin
memleket menfaatlerine aykırı olduğunu arz
etmiştim. Müstakbel tatbikatlarda her hangi
bir tehlikeyi önlemek için partimiz adına gemi
kelimesi yanma yardımcı kaynaklar kelimesi
nin ilâve edilmesini teklif etmiştik ki maksadı
mız ileride Gölcüğün gemi inşa üretimi hizme
tinde, Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacının, artmış
olan kapasitesinin, bugün dahi verilmiş olan dö
ner sermaye imkânından istifade ederek, mem
leket hizmetinde, askerlik hizmeti ,gibi önemli
olan kapasitenin temini maksadiyledir. Bu neti
ceyi sağlamak maksadiyle muhterem 'arkadaş
larımızın, önergenin komisyona iadesi hususun
da lütfen reylerini esirgememelerini, eski bir
denizci olarak istirham ediyorum.

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlişik mucip sebepler dolayısiyle 5 senelik
plân kitabının 242 nci sayfasında gemi üretim
kaynaklarını gösteren tablo 247 nin ilk sütunu
nun sonunda zikredilen «Gölcük isminin yanı
BAŞKAN — Sayın özdeş'in Gölcük isminin
na yardımcı kaynak» kelimesinin ilâvesi için
yanma «yardımcı kaynaklar» (kelimelerinin ilâ
boımisyona iadesinin reye vaz'edilmesini arz ve
vesini istiyen önergesine komisyon ve Hükümet
rica ederiz.
I katılmamaktadır. Şimdi, bu tadili temin mak
Adalet Partisi Senato Grupu adına I sadiyle, plânın Hükümete iadesini istiyen öner
Kocaeli
geyi oylarınıza sunuyorum. (Kabul edenler...
Rifat özdeş
Dikkate alınmasını ka'bul etmiyenler... 52 oyla
dikkate alınması kabul edilmiştir. Biraz önceki
BAŞKAN — önergeyi dinlediniz. Bu öner
'önerge gibi bütün önergeler bittikten sonra tek
geye ikibuçuk sayfalık bir gerekçe eklemiş bu
rar üzerinde görüşme açılacak . Ve oylamaya
lunmaktadır. Dün 'burada Sayın özdeş konul
arz edilecektir.
dukları zaman kendilerine söyledim. Bu gerek
Saat 13 ü bulmuş. Öğleden sonra toplanmak
çeleri dünkü konuşmalarının aynıdır. Binaen- I
mecburiyetindeyiz. Zira önergeler 36 yi bul
aleyh burada es'babı mucibe kısmının okunma- I
muştur, biz bunlardan ancak l'O tanesini görü
sına lüzum yoktur. Gölcük kısmının yanma
şebildik, daha 24 önerge vardır, ayrıca iki
(yardımcı) kelimesinin ilâvesi için görüşme
önerge üzerinde de tekrar görüşme yapılacak
açacağız. Komisyon bu kelimenin ilâvesine iş
tır. Ayrıca plânın tümü de açık oylarınıza arz
tirak ediyor mu?
edilecektir. Eğer işimizi bugün bitiremezseik
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
yarın müzakerelere devam mecburiyeti de var
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
dır ve bu da kanun icabıdır.
İştirak etmiyoruz.
I
Eğer tensibederseniz .14.30 da toplanalım.
BAŞKAN — Hükümet ne fikirdedir?
(14.00 te toplanılsın ısesleri) Umumi temayül
SANAYİ BAKANI F E T H İ ÇELİKBAŞ
(Burdur Milletvekili) — İştirak etmiyoruz.
| saat 14.00 te toplanmak üzerinde olduğuna göBAŞKAN — Sayın Özdeş .'buyuran.
| re saat 14.00 te toplanmak üzere bu oturumu
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem Se- | kapatıyorum.
Kapanma saati : 13.00
natör arkadaşlarım, bundan evvelki konuşmam- i

ÎKİNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 14,00
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Nizamettin Özgül (Gaziantep)

BAŞKAN
Birlerimi açıyorum. Plân. görüşmelerine devam edeceğiz.
Sayın B a k i d ü z e y ve iki a r k a d a ş ı n ı n , plân
lamanın nüfus b ö l ü m ü n d e k i nüfusun tahdidini;
ait önergesi.
(Geri alıyoruz, o mesele halloldu sesleri.)
Van i. K a r m a K o m i s y o n u n görüşüne iştirak
ediyorsunuz, teklifinizi geri alıyorsunuz... Peki.
Şimdi, Sayın Suat Seren'in önergesini oku
tuyorum :
Yüce Başkanlığa
P l â n ı n k a m u hizmetlerine ait «Sağlık» bö
l ü m ü S. 290 daki,« Ü ç ü n c ü basamak»
dan
sonra «İl hastane ve l â b o r a t u v a r l a r ı ile» cümlesi
nin ilâvesini arz ve teklif ederim.
İsparta
Dr. Suat Seren
BAŞKAN

•-• Komisyon iştirak ediyor mu?

PLAN K A R M A KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
A R İ F H İ K M E T O N A T ( O r d u Milletvebkili)
İ ş t i r a k etmiyoruz, efendim.
BAŞKAN' ---• H ü k ü m e t i ş t i r a k ediyor mu»
M A L İ Y E BAKANI F E R İ D M E L E N
İş
tirak etmiyoruz.
Sayın S e r e n ;
S U A T S E R E N (İsparta. - - Mııhtedem Baş
kan, m u h t e r e m a r k a d a ş l a r , plânın sağlıkla ilgili
bölümünde, sağlık
müesseseleri tasnife t â b i
t u t u l m u ş , köylerde, nahiyelerde, sağlık ocak
ları, sağlık y u v a l a r ı , k a z a l a r d a sağlık merkez
leri, vilâyetlerde il sağlık m ü d ü r l ü k l e r i diye
sağlık tessileri 4 - f> g r u p a ayırmıştır. Plân ta
sarısının aslında, bu ünitelerde, köy ile nahiye
lere isabet edenler kaza sağlık merkezlerine
bağlanır, kaza sağlık merkezleri hem k o r u y u c u
taibaheti, hem de tedavi edici tababeti, mevcut
mevzuata göre y ü r ü t ü r l e r . K a z a d a n s o n r a üni
te, bizde idari t a k s i m a t a göre vilâyettir. Vi

lâyete gelince; bu müesseseler silsilesini kay
bediyor ve vilâyette sağlık ünitesi olarak sağ
lık müdürlüğü, bulunuyor, diyor ve a r a d a k i
hastaneleri, l â b o r a t u v a r l a n ,
okulları yok far/ e d e r e k , bölgelere geriyor ve bölgelerde hasta
neler, l â b o r a t u v a r l a r . okullar gibi müesseseler
bulunur diyor. Plânda, bu şekilde zikredilmiş
olması, plânın bir noksanı değil, bir forma
lite noksandı. Yarın Hükümet vilâyetlerde ya
taklı müesseseler açmak, mektepler açmak du
r u m u n d a d ı r . P l â n d a k i ifadeye göre, bu d u r u m
karşısında, vilâyetteki ünitemiz, d o ğ r u d a n doğ
ruya idari teşkilâtı ir, idari teşkilâtın ise yataklı
müesseseler açmaya yetkisi y o k t u r diye bir müş
külâtla. karşı karşıya gelebilir. Ben Sağlık Ba
kanı Beyle konuştum. Başbakan Yarduneısı Sa
yın Alican'da bunu
unuttuklarını
söylediler.
«Eldeki .sağlık t e ş k i l â t ı ; hastaneler,
lâboratu
varlar, okul ve müesseselerle idari vaziyette olan
sağlık m ü d ü r l ü k l e r i n d e n ibarettir» denirse ya
rın hem bütçede, hem de yeni plânlama yapılır
ken y a t ı r ı m l a r ı n yapılacağı hastaneler, vilâyet
lerde olacağına tx'6vL\ kendilerinin de işini ko
laylaştıracak bir tekliftir. Bunu H ü k ü m e t e men
sup iki bakan da kabul elliğine göre, diğerleri
nin de kabul edeceğini tahmin ediyorum. Tek
rar (»diyorum, kendi işlerini kolaylaştıracaktır.
Kjsa.sen munzam bir- masraf da tahmil etmemek
tedir. Kabul edilmesini t e k r a r istirham ediyo
rum.
BAŞKAN
Sayın Suat Seren, Plânda, ka
mu hizmetlerine ait bölümde, 290 ncı sayfada,
:> neü b a s a m a k t a n s o n r a ; il hastaneleri ve lâbo
r a t u v a r l a n cümlesinin ilâvesini, teklif etmekte
dir. H ü k ü m e t ve Komisyon k a t ı l m a m a k t a d ı r .
Önergeyi oylarınıza s u n u y o r u m . Kabul eden
ler... Pjtmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü önerge olarak, bütün önergelerden
sonra t e k r a r işleme tâbi t u t u l a c a k t ı r .
Niyazi Ağırnaslı'nııı önergesini o k u t u y o r u m .
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Yüksek Başkanlığa
['lanın finansmanı kısmında o42 nci sayfada
\ numaralı p a r a g r a f ı n ikinci fıkrasının sonuna :
Çay, sigara, tuz gibi Tekel maddeleri fiyat
larım a r t ı r m a y a müncer olacak vasıtalı vergile
re gidilmiyeeektir.» ibaresinin ilâvesini arz ve
teklif eylerim.
Ankara
Niyazi Ağırnaslı
BAŞKAN •-- Komisyon.
PLÂN
KARMA
KOMİSYON
SÖZCÜSÜ
A R İ F H İ K M E T ONAT (Ordu Milletvekili)
Muhterem a r k a d a ş l a r , plânın iç finansmanı ko
nusu bundan evvelki o t u r u m d a da Yüksek Sena
t o d a görüşülmüştü. Beş yıllık döneni içinde tat
bik edilecek olan plânın içine biz komisyon ola
rak böyle bağlayıcı bir hüküm konmasına taraf
t a r dğeiliz. Kaldı k i ; plânın iç finansmanını sağ
lamak maksadiyle H ü k ü m e t pek y a k ı n d a bir ver
gi kanunu tasarısı getirecektir. O zaman neler
den, hangi k o n u l a r d a ve nasıl vergi alınacağı
uzun boylu görüşülebilir.
Bu itibarla takririn
reddini istirham ediyorum.
BAŞKAN - - Hükümet adına buyurun .Mali
ye Bakanı.
.VIALÎYB BAKANİ KLRİI) .YILLKN
Muh
terem senatörler,
Plân Karma Komisyonunda
da arz ettiğim gibi, biz bilhassa plâna malî ba
kımdan bağlayıcı h ü k ü m l e r konmasına
daha
Yüksek Plânlama K u r u l u n d a n itibaren muarız
kaldık. Çünkü, siyasi, iktisadi sosyal şarta göre
vergiler artırılır veya eksiltilir, vergileri 1 ona
göre şekil verilir. Peşinen 15 yıllık bir hedef
için vergileri bağlayıcı k a y ı t l a r koyarsak, şu ver
gilere şu zamlar yapılacak, şu vergilere şu zam
lar yapılacak, şu m a d d e d e n şu k a d a r vergi alı
n a c a k t ı r diye bir kayıt koyacak olursak o Vdkit
vergi sistemini işlemez bir hale getiririz. Bu şe
kilde olması plânın istikbali b a k ı m ı n d a n belki
d a h a hayırlıdır. Bu sebeple plânda saclc-e ver
gi h u s u s u n d a umumi hedefler
gösterilmiştir.
Plândaki şekille iktifa edilmesi kâfi gelecektir.
Bu kayıt, 15 sene müddetle devam edecek olan
plânla meclisleri b a ğ l a m a m a k için konmamıştır.
Kaldıki bahsedilen maddelerin bâzılarından, fa
raza çaydan G ü m r ü k Yergisi adı altında bir ver
gi a l ı n m a m a k t a d ı r . Satış bedeliyle maliyet ara
sındaki farkı da bütçe vermektedir. Binaenaleyh
tarife daima maliyetlere ^örc değişebilir. Çeşitli
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sebeplere göre değişbilir. •Şimdiden çayın tarife
sini beş sene müddetle değiştirmiyeceğim diye bir
hüküm koyarsanız işlemez. Tuz da aynıdır Bina
enaleyh bağlayıcı bir hüküm koymak hakikaten
tehlikeli olur.
BAŞKAN - Sayın Ağırnaslı.
NİYAZİ A Ğ I R N A S L I ( A n k a r a )
Muhte
rem a r k a d a ş l a r ı m ; çay mevzuunda müstahsıla
intikal edecek bir prim veya. iark zaten "bugün
kü istihsal haemına göre ne mevzuubahsoluyor
ne de gerekli görülüyor. Çay, köylerimize ka
rlar istihlâki geniş mikyasta
benimsenmiş bil
in a d dedir.
Bir köylünün çay ve a y r a n ı n d a n başka zevkle
içeceği ve ikram edeceği bir şeyi yoktur. B u
itibarla cayın gümrük tarifelerinde
değişiklik
yapılması suretiyle Hazineye intikal
keyfiyeti
sadece malî bir şekil farkıdır. F i y a t ı n a müncer
olması asıl bizi endişeye düşürecek olan husus
tur. Binaenaleyh, bu seyyaliyetin 5 yıl için hiç
olmazsa konulmaması ieabeder.
Meselâ viskiyi, sadece filitreli sigaraları, lüks
Samsun sigarasını ve sair lüks sigaraları hedef
tutan bir teklif olsaydı benim teklifime iştirak
etmemek kabildi. Ama daha önce de Yüce Se
natoya arz ettiğim gibi, altı lira gündelikti bir
işçinin, senede evine beşyüz lira, bin lira vari
dat girmiyen bir köylünün veya üçyüz lira maaş
alan bir memurun içmekte' olduğu sigara ile beş
milyon lira serveti olan bir kimsenin içtiği si
gara bii' değildir. Bunu ona muadil telâkki
edip de her ikisine zam yapma şekli benim ada
let anlayışıma uygun düşmüyor. Bu itibarla
esasen tekel maddelerine alabildiğine istediği
miz kadar zam yapamayız. Tekel maddelerine
yapılacak zam, bir hadde geldikten sonra istih
lâk düşer. Bu düşme Hazinenin varidatım ten
kis eder. B u n u n ilmî taraflarını Maliye Vekili
benden çok daha. iyi bilirler. B u itibarla ha
yat pahalılığına da müessir olacak bu nevi artır
malar vergi adaletine de uygun düşmiyeceği
için her halde hiç olmazsa Beş Yıllık P l â n d a
inhisar maddelerine zam yapılmıyacakttr şek
lindeki şu formülümün kabul b u y n r u l m a s m ı is
tirham ediyorum.
Bâzı meselelerde benim, plânda beğenmediğim
noktalar olmuştur. Fakat, umumiyetle nihayet
bir anlayış havası içinde «Plân fikrinin benim
senmesi bile memlekete
fayda getirmiştir.» di
yerek bu beğenmediğim noktalarda
fedakârlık
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yaptık. Ama, bu mesele benim görüşüme göre
hakikaten bir fedakârlığa mütehammil değildir.
Takririmin kabul Duyurulmasını istirham ede
rim.
BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı teklifi
nin plânda yer alması için plânın Hükümete
geri verilmesini istemektedir.
Hükümet ve komisyon bu fikre katılmıyor.
önergeyi reylerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmdyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Fehmi Alpaslan'ın önergesini okutu
yorum.
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığımı
Özü : Uzun vadeli ulaştırma bö
lümünde değiştirme yapılması.
Uzun vadeli plânın, ulaştırma bölümünde
(Sahife 278 - 280 ve yatırımlar tablosu No :
303) yeniden limanlar inşaasma yer verilmediği
görünmektedir.
Plâna alman hizmet ve yatırımlar için da
ha derinlere giden bir mucip sebep verilme
miş bulunan uzun vadeli plânda yer verilmiyen bir mevzu üzerinde daha geniş ve tat
minkâr bir mucip sebep aramak netice vermiyecektir.
Türkiyemizin üç. tarafı denizle çevrilidir.
Tarihinden bu yana, Haziran, Temmuz ve Ağus
tos ayları ile Sinop tabiî limanından başka
bir limana sahibolmıyan Karadeniz'imize; ikinci
Dünya Savaşından sonra Trabzon, Zongul
dak, Samsun limanları inşa edilmiş ve içinde
»bulunduğumz yılda Bartın Limanı ele a'lmmıştır.
Bütün bu inşa hareketinin bir lüzum ve
zaruretin eseri bulunduğunda ve tekâmül eden
ekonomik hayat ve beşeri ihtiyaçların eseri bu
lunduğunda şüphe yoktur. Demek ki, imkân
ların elverdiği nisbette liman inşası, pahalı ol
masına rağmen, ele alınmaya müstahak bir de
ğer ve mahiyet arz •etmektedir.
O halde, tekâmülün başlıca vasıtalarından
olan ve hususiyle bir bölgenin hayati ihtiyaç
ve zaruretlerine cevap veren liman inşaası mev
zuuna el sürülmekten kaçınılması, plânın ilerici
ve ilerletici vasfı ile bağdaştırmak mümkün de
ğildir.
Bu görüşten hareket ederek Karadenizdeki
Samsun, Trabzon ve F^ artın limanlarından çok
daha ehemmiyetli olan Hopa Limanının umumi

piâua, alınmamış olması; gerek ekonomik icap
lar gerek geri kalmış bir bölgenin yegâne
havai kaynağı olması bakımından .mahzurludur.
lîıı mevzu da lü lüzum ve zaruretlerle mah
zurları arza, çalışacağım. :
1. Umumi Kalkınma I'lanı çalışmalarına
ışık tutması ica beden, Bayındırlık Bakanlığı
nın yıllarca, çalışmasının mahsûlü olan etüt
ve projeleri1 göre, Hopa'da, bir liman inşaaisının. birinci plânda, ele alınmış olması üzerin
de ehemmiyetle durulmaya, değer. Şüphesiz
ki, Bayındırlık Hakanlığı da, Hopa, Limanının
innaası için. kesin karara, varırken, enine bo
yuna, düşünmüş ve bu kararı vermiştir. Bu
kadar önemli mevzudaki geniş çalışma mah
sûlü etüt ve projelerin plânda, tetkik ve müna
kaşa, edilmemiş olması bir noksanlıktır.
2. Deniz nakliyatı ("mııiyrt'li ve ucuzdur.
iüı.susiyle uzak mesafe nakliyatının deniz ve
demiryolları, ile yapılması, plânda da derpiş'
edilmiş bulunmaktadır. (Sahife 273, Ana il
keler bahsinin 2 .nci maddesinin (a) fıkrası.)
Plânın
ulaştırma, bölümünde projeye bağ
lanmış olan Hopa, I/imanının bu durum, kar
şısında, ele alınmış olması yersiz ve haksız
dır.
Filhakika, bugün yalnız Artvin vilâyeti
nin yaz binlere,' tona, baliğ olan yük nakli
yatı vardır. Bir tek Murgul Bakır ve Asit
Fabirkasının getirdiği, kömür ile istihsal et
tiği bakır ve asri 300 bin tonu tutmaktadır.
Türkiye'nin
beşte bir ormanına
sahibolan
Aîtviu'in orman mahsûlleri de yılda asgari
îf>0 bin. ton nakliyatı gerektirmektedir. Kal
kınma, plânının
eserlerini, vermesi, halinde,
geniş maden sahalarının harekete geçeceği bek
lenebilir. O takdirde istihsal olunacak maden
miktarını şimdiden kesin olarak kestirmek biV mümkün değildir. Vilâyetin bütün ticari
eşya ihtiyacı Hopa üzerinden gelip vilâyete da
ğılmaktadır. IVu da binlerle tonu bulmaktadır.
lAıkat, asıl .mühim, olanı, Hopa Limanı Art
vin'den. daha çok Ardahan, Kars, Erzurum,
Ağrı yaylalarının, aldığı ve sattığı bütün
ürünleri için yegâne istifade mahreci olacak
ın1. Hiçbir tesisin bulunmamasına, rağmen, has
sa! en. Ardahan w Kars yaylasının hayvan sevkiyalı. Hopa'dan yapılı])
buraya gelen pek
çok. eşya ve buradan sevk edilen hayvan, ürün-
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Ieri Hopa üzerinden geçmekte olduğuna göre, ! ması ile âtıl kalmasının millî ekonomimize yapa
cağı menfi tesirin de takdir olunup asla tasvibtekâmül safhasında ve hele imkân hâsıl olması
olunmıyacağı bihakkin umulmaktadır.
takdirinde
Hopa Limanının ne kadar iş
8. Bundan ayrı olarak, işin çok açık tara
lek olacağını tahmin ve takdir etmek zor ol
fı, Hopa limanı, yukarda arz ettiğim tarafları
masa gerek. O kadar ki, Hakkâri'den itibaren
ile Artvin halkının doğrudan doğruya, diğer
bütün Doğu'ya en kısa, en emin ve yaz ve kış
Doğu illeri halkının da dolayısiylo kalkınma kay
işliyen yoldan giriş ve çıkış merkez ve mahreci
nağı olacaktır. Gerçekten, eğer Hopa'da bir li
olacak Hopa limanının inşası, bir zarurettir.
man yapılmazsa Artvin ilinde hiçbir kalkınma
Ayrıca, Hopa - Erzurum yolu, İran ve Pakis
hareketi olmıyacak ve bu Beş Yıllık Kalkınma
tan'ı Karadeniz'e' bağlıyan transit yollarından
Plânından Artvin hiçbir nasip almıyacaktır. Zi
biri ve başlıcası olmak istidat ve vasfmdadır.
rai mahsul ortalama geliri Hakkâri'den sonra en
3. Bugünden Karadeniz'in son uğrak yeri
düşük olan Artvin için bu ağır bir adaletsizlik
olan Hopa'dan İç - Anadolu ve İstanbul'a de
olacaktır. Osmanlı İmparatorluğunun, Türkiye
vamlı yolcu nakliyatı vardır. Bu yolculuk bil
için bağrından koparıp attığı ve 44 yıl Rus iş
hassa kış aylarında facia olarak tavsife müsait
galine terk eylediği Kars, Ardahan ve Artvinli
bir karışıklık ve tehlikeler arz etmektedir. Plân
için bu, reva görülecek bir akıbet değildir. Yal
da derpiş edilen ekonomik ve sosyal hareket
nız bu kadarı bile Hopa limanının ele alınma
vukunda, daha çok genişliyecek olan bu insan
sını gerekli kılmaktadır.
nakliyatının, bugünkü gibi Karadeniz'in yıkıp
î). Karadeniz'in bu son yerinin bir de jeopo
batıran tabiî şartlarına bırakılmasının, insan ha
litik durumu vardır. Tarihî hususiyetleri iti
yatına kıymet verenler bakımından ağırlığı da
bariyle mesele ele alındığı takdirde, mademki
ortadadır.
Batımı limanından faydalanmak imkânı kalma4. Intansif bir görüşle mesele ele akndığı I mistir. O halde, Türk gemilerini mezkûr limatakdirde, limanların hinderland itibariyle yur İ ııa ilticadan kurtarmak da medeni ve tarihine
dun tamamını kapsamadığı aşikârdır. Bu se i bağlı insanların millî haysiyetleri ile Yüce Dev
beple, muayyen bölgeleri bünyesine alacak yeni
letin Devletliğini göstermesi için lâzım ve zaru
limanların inşası da bir zarurettir. Bu bakım
ridir.
dan Hopa limanı, Karadeniz'deki limanların kâf- I
10. Liman tesislerinin pahalıya mal olduğufesinden daha geniş saha ile irtibatlıdır ve bü
bir
vakıadır. Fakat sıraladığım lüzum, zaru
yük bir bölgenin ihtiyaç ve kalkınmasına cevap
ret
ve
faydalar bu pahalılığı göze almaya yeter
verecektir.
de artar lüle. Şurası var ki, bugün dünyada
5. Murgul'dan istihsal olunacak asit gibi
I'
(Fi. ol ânda ve hattâ Yugoslavya'da) çok uzun
tehlikeli bir maddenin Hopa'dan tankerlerle
yıllara
sâri ödemelerle liman tesisleri inşa eden
şevkine olan zaruret dahi burada bir limanın
teşebbüsler
vardır. Binaenaleyh, bir liman iha
tesisine olan lüzumu ortaya koymaktadır.
lesi, finansman bakımından, bütçelerimize, sağ
6. Limanlar karayollarının mahrecidir. Ho
lanacak faydanın yanında, ağır bir külfet tah
pa'yı Kars ve Erzurum'a bağlıyan yolların son
mil etmiyecektir.
onbeş yıl içinde ele alınıp devam ettirilmekte
Bu itibarla, plânın tümünü bozımyaeağmı
bulunmasının husule getirdiği imkânların, stan
kuvvetle ümit ve tahmin ettiğim yeniden liman
dart yollarımızın tamamlanmak üzere olduğu bu
inşasının ve hususiyle Hopa gibi etüt ve pro
yıllar sonunda âzami haddine varacağı dikkate
jeleri hazır olan ve arz ettiğim sebep ve vazi
alınarak kışın en hararetli aylarında dahi asla
yetlerle inşasına mutlaka zaruret bulunan mevkapanmadan Kars ve Erzurum'a Karadeniz'i bağ
zuübahis Hopa limanının inşasının Beş Yıllık
lıyacak olan yollarımızı başıboş ve hırçın deni
Plâna alınması teklifimin bir değiştirge teklifi
zin şartlarına terk ve tevdi eylemenin ağırlığı
olarak gerekli işleme tabi 1 utulmasını ve Yüce
da dikkaıtten uzak tutulmamak iktiza eder.
Senatonun takdir ve tasviplerine sunulmasını
saygı ile arz ve teklif ederini.
9 . 11.1962
7. Bayındırlık Bakanlığının elinde mevcut
Artvin
Fehmi Alpaslan

teknik eleman gücü ve liman inşasına mahsus makina parkının, liman inşa faaliyetinin durdurul-
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BALKAN • Komisyon ne düşünüyor, 'efen
dim?.
M L H M E T IIAZER (Kars) ..- Usul hakkın
da söz istiyorum.
I VATKAN - - Hangi n o k t a d a beyefendi?
M E H M E T H A Z E R (Kars)
T a k r i r i n es
babı 'imıcibesi değil, talep kısmının
okunmaısı
daha u y g u n d u r .
BALKAN - - 77 sayılı Kanun açıktır. Bun
lar gerekçeli önergelerdir.
I >uyurıııı, Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ
AJil'F H İ K M E T O N A T (Ordu Milletvekili)
Muhterem a r k a d a ş l a r ; Fehmi Alpaslan a r k a d a 
şımız Hopa'da. 'bir liman yapıimJası husuısuıuı ri
ca etmektedir.
Tetkik buyurmuşsanız. göreceksiniz ki, plân
da. yer ismi zikredilin emiştir ve plâneıliar !bunu
prensibolarak kabul etmişlerdir. Bütçe Kondis
yonunuz da bunu kabul el mistir.
Alpaslan arkadaşımıza şunu siiyliyeyiım ki,
Hopa. limanı birinci dereceye alınmış bir Uman
d ı r ve 1963 yılında, inşasına başlanacalktır. (Al
kışlar ve 'bravo sesleri)
BALKAN •-- Bf endim, lıei' önergede
işlem yapılaeajktır.

aynı

B u y u r u n Sayın Eeyzioğlu.
D E V L E T BAKANI VE B A Ş B A K A N YAR
DİMİ TSİ T U R H A N
UEYZİOÖLU
(Kayseri
'Milletvekili) — Önergeye iştirak
etmiyoruz.
Oünkü lalan yerde şu iş veya liman y a p ı l a c a k t ı r
diye plânda zikredilmesi halinde buna benzer
mahallî ihtiyaçlara dair önergeleri d a v e t ede
cektik. Bunun için mümkün değildir.
Ş u n u arz edeyim ki, Türkiye'ide b u g ü n mevcudolan. liman kapasitesi bir vardiye ve 8 saıat
çalışmak şarkiyle yükleme ve boşaltma 'ameliye
leri mevcut d u r u m a nazaran iki misline y a k ı n
bir rakam arz etmektedir. Buna ait r a k a m l a r
plânda gösterilmiştir. Bu itibarla 500 - 600 bin
lira sarfiyle liman inşaatı
y a p m a k t a n ziyade
25 - M ve 40 bin lira sarfiyle d u r u m u m u z u n Ka
radeniz /bölgesinden başlıyaraik A k d e n i z ' d e , Su
riye hudutlarına ikadar çeşitli yerlere toarınaklar yapılması plânda esas olarak nazara alın
mıştır. B a r t ı n , Kofken gibi k ü ç ü k limıan ve ba
r ı n a k l a r ı n inşaatları,
1963 yılında
başlamak
üzere plâna, dercedilmiştir.
Bunlar. I96:> yılı

p r o g r a m ı n d a ihalesi yapılacak işler meyanındadır.
BAŞKAN'
Sayın Alpaslan.
UEHMiî A L P A S L A N
( A r t v i n ) ..- M u h t e 
rem a r k a d a ş l a r ı m ; gerek
Komisyon. gerek.se
Hükümetin verdiği izahata teşekkür ederim.
A r k a d a ş l a r ı m ; benim yalnız
H o p a limanı
üzerinde d u r m u ş olmamı .mücerret bir H o p a li
manının ele alınmamış olması şeklinde t e l â k k i
ettiler. H a l b u k i , önergemin başında, T ü r k i y e ' 
de limanlar mevzuu plâna alnım anı ıştır, dedim.
ondan sonra, şahsen çok yakın o l a r a k 'bildiğim
Hopa limanının da. plâna alınmamış olmasının
bir lıata olduğunu açiık liva bilmek için ele almış
bulunuyorum.
Herek. Komisyon Sözcüsünün ve gerekse Hü
kümet adına konuşan sayın F e y z i o ğ i u ' n u n ver
dikleri bilgiye göre, Hopa linnanı h a k i k a t e n yal
nız bir vilâyetin veya. bir kazanın meselesi de
ğildi ı.,
bütün bir doğu kalkın(ma.sınm hayalli
ihtiyacına taallûk eden bir liınaııdır. H o p a lima
nı sadece iktisadi bir m e v z u olarak, sosyal 'ada
let meselesi olarak değil, aynı z a m a n d a iburnumıızutı dibinde olan Bat u m ' a ikide bir T ü r k ge
milerinin kaçması dolayıısiyie.
bunu bir milli
haysiyet meselesi olaraik ele alınmış ve dile ge
tirilmiştir.
Oraya, gemileri kaçım a k t a n k u r t a 
racak bir yükleme boşaltma tesisi
yapılacak
olursa bu durum önlenmiş olur. illâ bir fante
zi liman yapılması ı s r a r ı n d a ıbııluumak ihatıruııdaıı geçmez. Yine Hopa-'ya, 35 milyon sarfiyle
bir tesis, liman şeklinde yapılırsa, yapılaeaksa
böyle bir önerge vermeyi aklıma getirmez ve
ortaya, koymazdım.
B u n u n l a beraber
Sayın
Başbakan Yardımcısının y ü k s e k
huzurlarınızdaki izahatını memnuniyetle karşıladım. İçinde
b u l u n d u ğ u m u z şartları t a k d i r ediyorum. Bu iti
barla önergemi y ü k s e k huzurlarınızda geri alı
yorum. (Alkışlar)
BAŞKAN
Sayın Hasan Ali Tiirke>\ iki
önergeniz de tarım ve hayvancılıkla
ilgilidir.
Birleştirilmesine müsaade eder misiniz.
HASAN ALİ TfİRKER (Balıkesir) • Fvet
efendim.
PLÂN KARMA K O M İ S Y O N !
SÖZCÜSÜ
A R İ F H İ K M L T ONAT (Ordu Milletvekili)
Lfondim. emir buyurursanız, t a k r i r l e r i n numa
raları, okunmadan evvel belirtilsin/
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B A Ş K A N ••- Onaltı ve onyedi n u m a r a l ı tak
rirleri o k u t u y o r u m .
O u m h u r i y e t Senatosu Başkanlığına
Beş yıllık Kalkınma Plânında,
Yurdumuz
hayvancılığına chemnıiyetiyle
mütenasip
yer
verilmediği ve gelişmesini sağlıyaeak
miktarda
yatırım ayrılmadığı kanaatindeyim.
Bu konu sebebiyle plânın yeri verilmesi hu
susunun reye ar/edilmesini saygı ile arzederim..

Antalya
Mehmet Ilkuçau

Balıkesir (\ Senatosu Üyesi
Hasan Âli T ü r k e r
Balıkesir
Kadri ö z t a ş
OKRBKOE

Memleketimizin iktisadî kalkınmasında hay
vancılık geniş ölçüde rol oynar. İnsan gıdası,
bazı sanayiin ham maddesi ve işgücü
olarak
hayvancılık önem taşır.
Bugünkü evcil irat hayvanlarımızın
sayısı
75 milyonu bulmaktadır. B u miktara rağmen hem
ıslah edilmemiş olmaktan ve hem de salgın ve
paraziter hayvan hastalıkları ile lâyıkı veçhi
le mücadele edilemediğinden verimi çok düşük
tür. B u n a rağmen senelik millî geliri beş milyar
lirayı b u l m a k t a d ı r .
H a s t a l ı k l a r ı n verdiği zarar ise, sende asga
ri bir milyar lira civarındadır. Ayrıca hayvan
hastalıklarının bir kısmı insanlara da geçerek in
san sağlığını tehdit etmektedir.
x
Beş yıllık plânlamada ise bu k a d a r önemli
olan hayvancılık tesis ve a faşları ile damızlık
hayvan teminine, tarım kesimine ayrılan yatı
rım yüzde 4,2 si tahsis edilmiş b u l u n m a k t a d ı r .
Çok mühim olan hayvan hastalıkları ile sa
vaş için yatırım ayrılmamıştır.
Bu sebeplerle hayvancılık
konusunun
ye
niden görüşülmesi yerinde olur.
BAŞKAN — 17 numaralı önergeyi
yorum.

okutu

C u m h u r i y e t Senatosu Başkanlığına
Beş yıllık plânda tarım sektörüm 1 ayrılan
miktar, u m u m yatırımın yüzde 17,7 sini teşkil
etmektedir. İlişik esbabı mucibe raporuna gü
re plân bu haliyle sosyal adaleti t a h a k k u k ettir
mekten uzaktır. Plânın ana gayelerden
biri
olan sosyal adalet prensibinin t a h a k u k edebil
mesi için (tarım sektörüne ayrılan yatırımın as-
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gari yüzde 20 nin üzerinde olacak şekilde de
ğiştirilmesini ve plânın buna göre hazırlanması
nın) reye arzı hususunu saygı ile arzederiz.
9 . 11 . 1962
Balıkesir
Antalya
Hasan Âli T ü r k e r
Mehmet Ilkuçau
Balıkesir
K a d r i Öztaş
BAŞKAN
Sayın T ü r k e r ' i n . Ki n u m a r a l ı
önergesöne ekli gerekçesini
okuttum.
Diğer
önergesinin gerekçe
kısmı i k i bucuk sahifeliktir,
esasen kendileri de i z a h a t veredeki er
dir, onun için okutmıyacağım. Söz komisyo
nundur.
PLÂN K A R M A KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
AKİF H İ K M E T ONAT ( O r d u Milletvekilli) —
Muhterem a r k a d a ş l a r ; arkadaşımız t a r ı m ya
tırımlarının yüzde 17 den yüzde 20 ye çıka
rılmasını teklif etmektedirler.
Sayın a r k a d a 
şımıza şunu arz edeyim k i ;
g ü b r e sanayiine
y a p ı l a c a k yatırımı da ithali ettiğimiz t a k d i r d e
tarım sahasına yapılacak yatırım aşağı - yuka
rı, arkadaşımızın arzu ettiği seviyeye ulaşa
caktır. Binaenaleyh, p l â n d a teklif edilen yüz
de 1.7 zait gübre sanayii için y a p ı l a c a k yatı
rımlar bu seviyeye v a r a c a ğ ı n d a n , arkadaşımı
zın bu teklifine iştirak edemiyeceğiz.
B A Ş K A N •— H ü k ü m e t ,
bu k o n u üzerin
de k o n u ş m a k istiyorlar mı'.'
T A R I M BAKANI M E H M E T İZMEN (Gi
resun) - - Evet, konuşmak istiyoruz.
BAŞKAN
B u y u r u n u z . Sayın Balkan.
TARTM: BAKANİ M E H M E T Î Z M E N (Miresun) — • Efendim,
m u h t e r e m Türtoer arka
daşımızın t a k r i r l e r i iki kısımda m ü t a l â a ediüebilir.
Birincisi : Sureti umunıiye'de larım saha
sına ayrılan yatırım
tahsisatının azlığı key
fiyeti dür.
İkincisi : T a n ı n y a t ı r ı m l a r ı içerisinde, hay
vancılıkla iştigal
eden sektörlerin,
taranın
diğer tâli sektörlerine
göre kifayetsiz oluşu
diye, S a y ı n T ü r k e r ' i n
demek istedikleri i k i
n o k t a d a toplanabilir.
T a r ı m a y a p ı l a n y a t ı r ı m l a r , d o ğ r u d a n doğ
ruya yatırım o l a r a k t a n nisbeti, 5 yıllık umu
mi y a t ı n ı n
içerisinde,
r a k a m itibariyle
10
milyar 500 milyon liradır.
Nisbet i t i b a r i y l e
ise.
17,7 dit.
Bu d o ğ r u d a n d o ğ r u y a t a r ı m
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sektörüne yapılan yardımlardır. Bu yatırım
lar tarım sektörünün bünyesinde tedrici bir
surette, 1963 yılında, yani 5 yıllık kalkınma
devresinin birinci yıllında 1 milyar 200 küsur
milyon, ikinci yıbnda 1 milyar 700 küsur
milyon, üçüncü yılında 2 milyar 182 milyon,
dördüncü yılında 2 milyar 500 milyon, beşin
ci yılında ise 2 milyar 800 küsur milyon ola
rak artmakta ve 5 yıllık kalkınma devresi so
nunda yüzde 20 ye baliğ olmaktadır.
Buna ilâveten tarımla ilgili, dolay isiyle
ilgili, eğitime, tarımla ilgili saııaiye yapı
lan yardımlar da netice itibariyle tarıma ya
pılmış yatırımlardır. Bu itibarla umuma plâ
nın içinde muvazeneli şekilde yer alimiş olan
tarıma tahsis edilmiş bulunan beş yi link ya
tırım, kanaatimizce az değildir ve emsali
memleketlerde, Mısır'a, Hindistan'a, Pakis
tan'a nazaran üstündür ve kâfidir.
Tarım sektörü içinde hayvancılığa ayrılan
miktarın kifayeti il iği arkadaşımız tarafından
ifade buyuruldu. B>eş yıllık plân içinde tarı
mın diğer kollarına ayrılan yatırımlar bir
ahenk içinde tesis •edilmiştir. .'Hayvancılığa
ayrılmış bulunan yatırım da aynı şekilde ta
rımın heyeti umumiy esiyle ahenkli şekilde ter
tiplenmiştir. Alâkalı tablonun tetkikinde, hay
vancılığa tahsis edilen 4,4 nisbetindeki damız
lık hayvan tahsisi 'de 30 milyon olarak gös
terilmiştir. Bu doğrudan doğnıya hayvancı
lığa yapılmış olan tahsislerdik1. Onun için, dış
tarım sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 45
dir. Sulama yatırımları İçin de, sulama te
sisleri ikmâl edildiği takdirde, hayvan yemi
istihsal artacağından; hu işlin de hayvancı
lığa yapılmış olan bir yatırım sayı İması icabeder. Sonra yine tâli sektörler mey anında
bulunan mera mevzuunda yapılmış bulunan ya
tırımlar, yine hayvancılığa yapılmış, yani
dolayısiyle yapılmış olan yatırımlar meyan ni
dadır. Bunlara ilâveten, araştırma hizmetle
rine yapılmış olan yatırımilar, ' hayvancılıkla
ilgili olaraktan hususiyle mevcuttur.
Yine ayrıca plânın alâkalı tablosunda mü
cadele mevzuunda, yani, hayvanlarımıza arız
olan hastalıklarla mücadele mevzuunda yapıl
mış yatırımlar, dolayısiyle yine hayvancılığa
yapılmış yatırımlar sayılır. Bu itibarla 4,4 nis
petini ifade eden ve doğrudan doğruya hayvan
cılığa yapılan yatırımlarının yanında, dolayısiy-
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le de yapda.n vaiırımların yekûnu, hayvanclığiiüiizın ;•> yıl içemindoki inkişafı için kâfi ol
duğu kanatıl iıMeyiz. Bu yatırımların verim nisbelî, hayvancılığımızı topyekûn yüzde 30 ola
rak liade e Un istir. Bugün hayvan istihsalimiz
doğıudan doğruya ve dolayısiyle yapılan yatı
rımlarla yüzde 30,5 nis'betiue vâsıl olacaktır ki
zirai sahada yapılan diğer yatırımlardan daha
yüksektir. Hayvancılığa yapmayı derpiş ettiği
miz yatırımlar, yabancı mütehassıslar, lüzumun
da u fazla iyimser bulmaktadırlar.
Hulâsa oku ak arz edeyim ki, topyekân ta
rım :sahasına, yaptığımız yatırımların yekûnu,
arkadaşımızın arzu ettiği yüzde 20 ye Ibâliğ ol
maktadır. Sulaımaya, araştırmaya,
hayvan
sağlığına, hayvan, hastalıkları ile mücadeleye,
iıayvan mahsulleri sanayiine yapılan yatırımlar
do Kıy isiyle doğrudan doğruya hayvancılığa ya
pılmış yatırımlardır. Bu yatırımların kâfi ol
du ğu kanaatindeyim.
BAŞKAN — Sayın T ürker, konuşacak mısı
nız':
HASAN ALÎ TÎÎ.RKEU. (Balıkesir) - - E v e t ,
saym Başkan.
FASKAN - - Buyurunuz, saym fürker.
HASAN ALİ TÜ.RK.EII (Balıkesir) — Saym
Başkan, muhterem arkadaşlar, takririmde de
arz ettiğim gibi, ben plânlama takririni, doğ
rudan doğruya Türle milletinin iktisadi kalkın
masında görüyorum. Ve yine ısrarla üzerinde
duruyorum ki, milletimizin büyülk bir kısmı
yanı, yüzde 70 i köylüdür. Bâzı medeni ımemılekeiierde ziraatle iştigal edenlerin yüzde nisbeıl.i, bizim nisbetimize nazaran çok düşüktür.
Fakat, bu demek değildir ki, elde ettikleri zi
raat onahsuilerinin de nisbeti düşmektedir. Çün
kü, bu medeni memleketler, doğrudan doğruya
medeni yaşamaya yönelmiş ve bu sayede yüksel
miş memleketlerdir. İktisaden kalkınmış olan
memleketler de, ziraattım aldıkları mahsulleri
sanayi bölgesine saktanmak suretiyle, ziraatle
iştigal eden, toprakla iştigal eden diye bir ayır
ma olabilir. Ziraatle mücadele eden vatandaş
ziraatı düşünebilir, tama bugün için bizim zira
at ve ziraat sanatlarında belli bir çalışma usu
lümüz /mevcut değil. Büyük sanayi hayatı, or
ta sanayideki memleketler için elbette ki çok
önem taşır. Fakat benîm kanaatime göre doğ
rudan doğruya, topraktan elde edilen, hayvan-
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cıluktan elde edilen, deniz ve tatlı sularımızdan
elde edilen ürünler ve diğer deniz ürünleri he
saba katılacak olursa sanayi yanında, zirai mah
suller elbette mühim 'bir rakam tutacaktır. Hat
tâ, mübalâğa telâkki edilmemesini, rica edece
ğim; bir Amerika-].] dostum 'bendenize, tavuk
sanayii, çelik, sanayii kadar Amerika'nın millî
gelirinde rol. oynar diye ifade etmişti. Görüşü
ne inandığım diğer bir zat da bit' memlekette
hayvancılık petrol kadar mühim ili?-, demişti.
Gerek verim itibariyle, gerekse sanayi sahasına
intikal ettirmek suretiyle bilhassa bizde, küçük
sanayi bakımından geniş köy toplumunun kal
kınması bakımımdan ziraatle ilgili »miatlar üze
rinde mutlaka durulması lüzumunu geniş ölçü
de ele almak i-cabediyor. Böyle okluğu takdir
de, 'bunun üzerinde uzun uzun düşünmek ve bu
mevzuun, ana kaynakları bakımından doğru
dan doğruya Hükümetin bâzı noktalarda diren
mesi, ellbe'tıteki İm plânın tenkidediimesinden
ileri gelmiyor. Yahut, plânı tetkik edenler bu
noktayı nazarlardan hareket etmiyorlar. Bütün
düşünceler iktisadi gelir kaynakları üzerinde
toplanıyor. 9 milyar lirayı nereden bulacağız?
Vergileri nasıl artıracağız ? Bunun için bu işle
rin altından çıkamıyoruz. Bendeniz, derim ki,
toprağa, hayvancılığa, ziraalte gereken önemi
yerdiğimiz takdirde 3 - 5 sene içerisinde bu
müşküller birden ortadan kalkacaktır. Toprak
Mahsulleri Ofisi, hayvan mahsulünü değerlen
diremediği için, tarımımız tam mânasiyle teş
vik edici bir istihsalden mahrumdur.
Ziraat dâvası yalnız sulama, turaslama, güb
releme, tohumluk ıslahı, teknik bilgi, çiftçi ye
tiştirme gibi dâyalardan ibaret değildir. Fiyat
standardizasyonu memleketimizde tam teşekkül
etmediği için su misali arz edeceğim ,
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şe
hirlerimizde et fiyatlarını iki sene serbest bıra
kalım. Bugün 15 liraya et yiyen kimseler zarar
çekeceklerdir. Fakat muhakkak ki hayvan sayısı
iki senede Türkiye'yi dolup taşıraeaktır.
Ben 'bu itibarla tarım sahasına yapılan yatı
rımın nisibet itibariyle olan yüzde 17,7 nin yüz
de 20 ye, hayvancılık sahasına yapılan yatı
rımın yüzde 4,2 nin hiç olmazsa yüzde beşe çı
karılmasını arz ediyorum.
Bizde tarım sahasında endirekt bir görüş var
dır. Meraya hayvancılık deriz, sulamaya hay-
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vancılık deriz. Fakat çok rica ediyorum, endi
rekt değil doğrudan doğruya hedefe ulaşan yol
lara yüz çevrilmesini Yüce Senatodan bilhassa
istirham ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — 5 Yıllık Plân içerisinde, tarıma
ve hayvancılık sahasına gereken önemin veril
mediğinden bahseden Türker, takririnde bu
sahalara yeter miktarda yatırım yapılmadığı kanaatindedirler. Bu itibarla verdikleri geri çe
virme önergeleriyle, bu miktarım yüzde 20 ye çı
karılmasını ve bu şekilde değiştirilmesini fcalebetmekte ve ayrıca bu bakımdan da plânın geri
çevrilmesini istemektedirler. Karma Komisyon
ve Hükümet bu teklife katılmakla beraber, bu
geriverme keyfiyetine iştirak etmiyorlar. Bu
itibarla önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... İzafi oyla öner
ge 40 oy toplamıştır. 77 sayılı Kanunun koydu
ğu esaslara göre, toplantıda hazır bulunanların.
salt çoğunluğunun, yarısından bir fazla olması
lâzımgelir. Yarısından bir fazla olması için de
49 oyun toplanması ieabeder. Halbuki 40 oy
toplanmıştır. (Ayağa kalkalım sesleri)
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 49
oy toplanmış ve önerge dikkate alınmıştır.
Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar ve
rilen önerge sayısı 42 yi aşmış bulunmaktadır.
Görüşmelere başlarken önergelerin her zaman
verilebileceğini ifade etmiştim. Ancak, önerge
lerin komisyonca tetkiki, Riyasetçe sıraya ko
nulması, bir zaman ve emeğe muhtaç bulundu
ğunu takdir edersiniz. Tensibedersiniz önergele
rin. verilmesinin muayyen bir zamanı olsun.
Muayyen bir zamanı olmadığı takdirde bun
ları ciddî bir tetkika tâbi tutmaya, zaman
darlığı yüzünden, imkân kalmıyacaktır. Şu an
dan itibaren önergelerin gönderilmesine son
verilmesini rica edeceğim. Bu bir oy meselesi
değildir, istirham ediyorum. Bir karar mevzuu
olamaz. Yalnız muhterem üyelerin insaflarına
sığınarak rica etmekteyim.
Biraz önce Sayın Bere Turan'm bir öner
gesi okunmuş, tetkik edilmek üzere komisyon,
kendisine havalesini istemişti. Komisyona ve
rilen önerge gelmiştir. Hafızalarınızı tazele
mek için Sayın Berç Turan'm önergesini bir
kere da,ha okuyorum.
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(Oum.lmriye1 Senatosu İstanbul Üyesi Bere
T u r a n "in önergesi t e k r a r okundu.)
BAŞKAN
• Komisyon.
PLÂN K A K M A K O ı \ f t S Y O ı \ r
SÖZCÜSÜ
AKİr
IIİK.M i r r ONAT (Ordu Milletvekili:
l\a<; numaralı önergedir efendi m"'
BAŞKAN
9 utımavalıdır. Biraz evvel, tek
rarlandı efendim.
PLÂN KAKMA
KOMİSYON T SÖZCÜSÜ
AKİK H İ K M B T ONAT (Onlu Millel vekili)
Komisyon katılıyor efendini.
BAŞKAN
Sayın Hükümet...

salııl'esiııde
« T ü r k i y e ' n i n kal kın.ması. ve dış
çevre» başlığı
altındaki
kısın m birinci pa
ragrafı sonuna aşağıdaki parçanın ilâvesi su
retiyle tasarıda, gerekli değişikliğin yapılma
sını sağlamak üzere işbu geri verin e önergesini
arz ve teklif ederim
İzmir S e n a t ö r ü
Cahit O k u r e r
«Türkiye
yeter sayı ve vasıfta
bir insan
kadrosuna, sahihibolduğu zaman tam kalkın
ma imkânmrına kavuşmuş olacaktır Bu iti
barla yeter sayı ve vasıfta'ki İni insan k a d r o
sunu en kısa zamanda yetiştirmek kalkınma
nı izm ana. hedeflerinden biridir.»

DBVBBT BAKANI VB BAŞBAKAN VAR
1 »İMCİSİ T C K l l A N
CBYZİOO,Ll T (Kaysm'C
• K a t l ı y o r u z efendini.
BAŞKAN
Sayın Bere T u r a n ' ı n önergelelerine komisyon ve H ü k ü m e t iltihak
ediyor.
Sayın Bere Turan konuşarak, mısınız.'..
BFJIO TURAN ( İ s t a n b u l )
H a y ı r konuşmıyarağım t e ş e k k ü r ederim.
BAŞKAN
Önergeyi oylarınıza, sunuyo
rum. Kabul
edenler... Kt ıniyenler... 49 oyla
salt çoğunluk
sağlanmışı ir. Şu hakle d i k k a t e
alınmıştır efendim.
Sayın Cahit Okurer, birbirinin
aşağı - yurı aynı olan iki önergeniz var. Bunların bir
likte işleme tâbi tutulmasına müsaade (H\OV mi
siniz ']..
CAMİT O K C R B R (İzmir) -- Hayır efendim,
Ayrı ayrı k o n u d a d ı r l a r . İşlemi de ayrı olsun.
BBRO T U R A N ( İ s t a n b u l )
Demin oku
n u p Hükümetin ve komisyonun iltihak etmiş
olduğu önergemin bundan sonra oylanmasına
lüzum y o k t u r , k a n a a t i n d e y i m . Nasıl olsa ka
bul edilmiştir.
BAŞKAN
• Sadece ayırma, yönünden bir
işlem yapılmıştır. Bir defa daha
görüşülmesi
lâzımdır. Bir zühul y o k t u r efendim.
Simdi
Sayın. Cahit O k u r e r ' i n İS numaralı
önergelerini o k u t u y o r u m .
('umhuriyef Senatosu Başkanlığına
Bir memleketi k a l k ı n d ı r a c a k olan insandır.
Bğer bir memleket
kalkınmamışsa, onu kal
k ı n d ı r a c a k !İrvs.an kadrosu yok veya yetersiz de
mektir. Bu itibarla
bir kalkınma
plânında
ana hedeflerinden birinin bu insan,
kadrosu
nu yetiştirmek' olması gerekir H a l b u k i bu hu
sus Kalkınma. Plânı tasarısında yeteri
kadar
açık değildi Bunun irin plân metilinin 22 nci

BAŞKAN
• Komisyon.
PLÂN K A P M A KOMİSYONl
SÖZCÜSÜ
AK 11-1 İHK.MBT ONAT
(Ordu Milletvekili!
Plânda var, bu itibarla kat ılınıyoruz.
BAŞKAN - Hükümet.
DKVLKT BAKANI VB B A Ş B A K A N YAK
DIMOISI
Ti'RHAN FEYZİCÖBC
(Kayseri
Milletvekili)
Sayın O k u r e r ' i n bu mahiyetteki
takrirlerini
okumuş bulunuyorum. ->1 numa
ralı takrirlerinde de buna benzer fikirler var
dır. Bğitinı kısmı; lö yıllık hedefler bölümün
de yer almıştır,
fikirlerinden
bâzılarına, ilti
hak müıııkündür fakat. Dış çevre
kısmından
sonra
bu ilâvenin yapılmasına mahal y o k t u r .
lö yıllık hedef bahsinde fikirlerine iltihak et
memize imkân olııııyan kısımlar da vardır.
BAŞKAN
Okurer.
C A H İ T OKURBK (İzmir)
Muhterem ar
kadaşlar,
verdiğini t a k r i r l e r d e ortaya, koydu
ğum meseleler, plânın muhtelif yerlerde bütün
lüğünü temin i<;iu ayrı ayrı yvv almasını gere
ken hususlardır. Nitekim halihazırdaki metinde
muhtelif birtakım mevzular ayrı ayrı yerlerde,
sırası, geldikçe
mevzular alâkası
nisbetinde
ve buna ianıv yvr a l m a k t a d ı r . Bu itibarla bu
mevzu, ana görüş plânın içine, yerine ve mev
zuuna göre dağıtılıvıazsa asıl o zaman plânın
bütünlüğü bozulur. Onun için t-akrirlerin ayrı
ayrı görüşülmesi ve bu t a k r i r i m d e ifade etti
ğim teklifimin
burada yvr
almasını rica edi
yorum.
BAŞKAN
Bfendim, arkadaşımız, takri
rinde
ifade ettiği hükmün, plânın bu yerine
eklenmesi irin, plânın Hükümete geri verilmesi-

254

C. Senatonu

B : 7 10 . 11 . 1962 O : 2

ııi istemektedir. Bu teklife komisyon ve 'Hükü
met katılmıyor. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul, elmiyenler... 2f> e karşı ;>() oyla,
izan' çoğunlukla geriverilmesi kabul edilmişse
de hazır bulunanların salt çoğunluğunu temin
edememiştir. (Sağdan gürültüler, t e k r a r sayıl
sın. sesleri.)
Eğer isterseniz ayağa, k a l k m a k
suretiyle de sayabiliriz. F a k a t salt çoğunluğu
temin etmeye zaten imkân y o k t u r . Burada bu
lunan a r k a d a ş l a r ı n müspet veya menfi şekilde
oy kullanmak mecburiyetleri y o k t u r , çekinser
de kalabilirler. Şu duruma, göre. hazır bulu
nanların
salt çoğunluğu
temin
edilemedi
ğinden önerge d i k k a t e alınmamıştır.
Şimdi, Sayın Okurer'in 19 .numaralı önerge
sini o k u t u y o r u m .
Cumhuriyet, Senatosu Başkanlığına
Kalkınma, plânı tasarısında :>ö(i ueı tabloda,
birinci s ü t u n d a k i •) No. lu kısmındaki «Teknis
yen» toplamına ilkokul öğretmenleri de dâhil
edilmiştir
ti kokul öğretmenleri hiçbir suretle
teknisyen sayılamıyacağı için. b u r a d a k i «Öğ
retmen ( İ l k ) » sözünün buna ait rakamlarla bir
likte
çıkarılarak t a s a r ı d a gerekli değişikliğin
yapılması için işbu geliverme önergesinin oya
sunulmasını arz ve teklif ederini.
İzmir
Cahit O k u r e r
'BAŞKAN' ---• Komisyon.
I'LAN KARMA KOMİSYON l" SÖZCÜSÜ
A K İ F H İ K M E T ONAT (Ordu Milletvekili)
- • Katı İnliyoruz, efendim.
B A Ş K A N -—- Komisyon
katılmıyor.
Sayın
Hükümet...
D E V L E T B A K A N İ YE B A Ş B A K A N YAR
DIMÜİSI TURHAN
FEYZİOCLF
(Kayseri
Milletvekili)
Kısaca bir mâruzâtta bulunmak
isterdim efendini.
BAŞKAN — Buyurun.
D E V L E T B A K A N İ V E B A Ş B A K A N YAR
D I M C I S I TCRFIAN
FEYZİOCîLF
(Kayseri
Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarını; insan
gücü üzerindeki tasnife esas, m emi ek etlerinde
uygulaaia.il insan gücüne ait standart- formüller
alınmıştır. Meselâ, Akdeniz bölgesinde bu şe
kilde bir tasnif yapılmıştır. Neden Öğretmenler
iki katagoridirf Bir kısmı Rrofeşınıl
kelimesi
karşılığı olan meslekî personel kısımdır, diğer

bir kısmı ise teknik personel, tekniksiyenJer tâ
biri altında ikinci katagoride görülür. B u n u n
sebebi aşikârdır. Birinci kadem, tıpkı doktor
lar için bakıldığı zamanda görülür, yüksek mü
hendis ve mühendisler için bakıldığı zaman da
göıiitür. Yüksek mühendisler bir katagoride.
mühendisler bir başka katagoride bulunur. Dok
torlar bir katagori teşkil eder, sağlık memuru
ve yardımcıları başka bir kademede mütalâa edi
lir. Yetişme dereceleri ve süreleri bakımından
bunlar ayrılmışlardır. Asgari bir yüksek öğre
nimi icabettiren kademeler yukarda
gösteril
miştir. Çünkü, bunların gerektirdiği
yatırım
başkadır,
bunun gerektirdiği yetişim süreleri
başkadır. Lise seviyesindeki eğitimi gerektiren
meslekler ise kabaca ikinci katagoride gösteril
mişlerdir. Lise seviyesindeki
öğretimle sadece
ilkokul öğretmeni yetiştirildiği içindir ki tek
nik sebeplerle buraya konulmuştur.
Teknisyen
tâbiri itinde yvv alması milletlerarası bir tasni
fe uyulmasından
ibaıvttir. Yoksa burada hor
görücü bir maksat güdülmemiştir, aşağılayıcı bir
mâna yoktur. Birçok başka meslekler de burada
toplanmıştır ve bu meslekler için de söylenebilir.
Üniversite tahsili görmiyeıı mesleklerden telâk
ki edildiği için burada bulunmasında fayda gö
rülmüştür ve milletlerarası tasnif ile bizim tasni
fimiz arasında bir mukayese yapmak imkânını
sağlar.
"Rapordaki rakamlarımız milletlerarası rş-ıkamlarla, istatistiklerle mukayese bakımından biraz
noksan manzara arz edecektir. Hâdise bundan
ibarettir.
B A Ş K A N - - Sayın Okurer.
C A H İ T O K F K F K (İzmir)
Muhterem ar
kadaşlar, lıu :•)!">(i ncı tablonun '•> numaralı tek
nisyen kısmında, «toplam» diyor, altında «tek
nisyen», «yardımcı sağlık personeli», «öğretmen^
diyor ve yekûnu teknisyene giriyor. Teknisyen
adı altında, teknisyen, yardımcısı, sağlık per
soneli, öğretmen; bunların hepsi teknisyen vasfı
altında toplanıyor. Buradaki itirazım, teknis
yenleri öğretmenlerden
farklı gördüğüm
için
değildir. Esasen üzerinde d u r d u ğ u m mesele de
bu değildir. Yalnız, bu kelime b u r a d a kaldık
ça yarın öğretmen yetiştirme tarzı üzerinde de
ğişik tefsirler yer alabilir. Halbuki Karma Ko
misyonda da, plâncı a r k a d a ş l a r ı n verdikleri iza
hatta da, aynı esaslar dairesinde
yetiştirilmesi
ifade edilmiştir. Ama bu kelime burada kaldık-
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ça, yanlış bir öğretmen yetiştirme sistemi bakı
mından bir basamak teşkil edebilir. Bu bakım
dan açıklama yapıyorum. Yoksa; teknisyenleri,
öğretmenlerle birleştirmeyi uygun görmediğim
iein değil.
BAŞKAN — Sayın Okura:, 356 ııcı tabloda
ki «öğretmenler (i'k)» sözünün buna ait rakam
larla birlikte çıkarılmasını istemekte, bunun için
plânın gerüverilmeşini kapısııyan bir önerge ver
miş bulunmaktadır. Komisyon ve 'Hükümet buna
katılmadı. Sayın Okurer müdafaalarını yaptı
lar. Takririn dikkate alınmasını kabul edenler...
Kabul etnıiyenler... 32 ye karşı 45 oyla kabul
edilmemişti]-.
Sayın Şevket Akyürek, 20, 21, 23, 24, 25, 2G,
27, 28, 29, 30 ve 32 numaralı önergelerin birleş
tirilerek okunmasının teminini istemektedir Ken
dilerine teşekkür ederim. Bunları ayrı ayrı oy
lamaya sunacağım.
Senato Başkanlığına
Memleketimizdeki Boksit rezerveleri losbit
edilmiş ve alüminyum istihsaline ve ihraca mü
saide-] duğu dünyaca kabul edilmiştir.
Aynı evsaf ve kalitedeki boksiti komşu Yu
nanistan, Rusya ve isviçre'ye satmaktadır. Vre
fiyatı tam 7 dolardır. Milyonlarca rezervesi «ilan
boksidin kıymetlendirilmesi ve döviz sağlanma
sı bakımından, işletmeye alınması için plânın
geriverilmesini arz ve teklif ederim.
(Sayfa 130 a ilâvesi)
İstanbul
Şevket Akyc.ek
Senato Bask a ı ılığın n
Temelleri inşa edilerek halen bekletilmekte
olan Çanakkale Çimento Fabrikası için :
1. İlk projesine göre kurulması,
2. Kuru sistemle kurularak döner fırından
artacak 40 metrelik fırın ile o civarda mebzulen
mevcudolan dolâmitli mağneziti kalsine ederek
dünya piyasasına fob. 40 dolardan ihrneedilmesi.
3. Asbest Çimento Fabrikası ve serbest bo
ru tesisi olarak kıymctlendirilmesini ve plânda
yer verilmesini ve plânın geriverilmesini ar;-; ve
teklif ederim.
İstanbul
Şevket Akyürek
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Senato Başkan!ığına
Kimya, sanayiinde yer almıyan alüminyum
sülfat ile magnezyum sülfat ithal edilmektedir.
Sanayide büyük roller oynıyan bu iki mad
deden alüminyum sülfat Eskişehir ile Kütahya
civarında, magnezyum sülfat ise Balıkesir civa
rında tüvenan halinde mevcuttur.
Bu iki maddenin kıymetlenmesi bakımından
plânda yvr almasını ve plânın geriverilmesini
arz ve teklif ederim.
İstanbul
Şevket Akyürek
Senato Başkanlığına
Kimya sanayii 5 senelik programında, kim
ya sanayiinde, graft selülozu sanayiinde ve bil
hassa harb sanayiinde patlayıcı maddelerin ve
bunların da en mühimi nitro-gliserin imalinde lü
zumlu oları nitrik asidi imali nazara alınmamış
tır.
Sanayileşen her memlekette evvelâ lüzum
hissedilecek olan (nitrik asit) istihsal tesisleri
nin de plânda yer almasını ve plân m geriveril
mesini. arz ve teklif ediyorum.
İstanbul
Şevket Akyürek
S e ıı at o B aşk anlı ğ m a
Her ne kadar Bartın Çimento Fabrikasının
curul'lu çimento da yapacağı derpiş edilmiş ise
£e, kapasitesi a ne ak o civarın ihtiyacını, Portlam çimentodan sonra, cüruf çimentosu yapaca
ğına. göre, Ereğli Çelik Fabrikası işletmeye alın
dığı zaman yine cüruf dökülmeye1, mahkûm ka
lacaktır.
Bu durum nazara alınarak, Karabük'e 400
bin tonluk bir cüruf çimento fabrikasının plâna
alınmasını ve Ereğli tesisleri işletmeye alınana
kadar Bartın Fabrikasının Karabük cürufunu
kullanması ve Karabük'te cüruf çimento fabri
kası işletmeye1 alındığı zaman, ki Ereğli'de iş
le! meye alınmış olacaktır.
Bu hale göre, Bartın Fabrikasının Ereğli cü
rufunu işlemesi ve Karabük'teki kurulacak fab
rikanın da kendi cürufunu kullanması için
plânda yer alması için plânın geriverilmesini arz
ve teklif ederim.
İstanbul
Şevket Akyürek
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Senato Başkanlığına
Kâğıt fabrikalarının tevsii için 5 senelik
programda 800 milyon lira derpiş edilmiştir.
Tabı kâğıdı, gazete kâğıdı, şirenz ve sargılık kâğıtlar ile karton imalâtı 63 bin tondur.
Bu miktar aynı tesislere yapılacak ilâvelerle ve
az masrafla bugünkü ihtiyacı karşılayacak du
ruma getirilebilir.
Asıl, memleketin şiddetle ihtiyacı olan ve se
nede yalnız çimento fabrikaları ihtiyacı 90 mil
yon torbayı ancak kraft kâğıdı ile yapmak müm
kündür. Halen kraft kâğıdı ithal edilmekte ve
diğer kâğıtlara nazaran ton başında 300 lira
daha pahalı olduğu için memleketin zararlarını
mucip olmaktadır.
Endüstrinin her sahasında bir inkişaf yap
manın ne kadar faydalı olacağı bir hakikat oldu
ğuna göre, 800 milyon liralık kâğıt sanayii ya
tırımına kraft selülozu ve kraft kâğıdı fabrika
larının da ilâve edilmesini evvelâ bu tesislerin
kurulması için plânın geriverilmesini arz ve tek
lif ederim.
istanbul
Şevket Akyürek
Senato Başkanlığına
Melastan istihsal edilen aseton ve asetik asit
memleketimizde melas tahsis edildiği takdirde
ihtiyaca kâfi istihsal edilecek durumdadır,
Hem özel sektör teşebbüslerini ve hem de me
lası kıymetlendirme bakımından asetik asit ile
asetonun ithaline müsaade edilmemesi için plân
da yer almasını ve plânın geriverilmesini arz ve
teklif ederim.
îstanbul
Şevket Akyürek
Senato Başkanlığına
Programa alman Keban Barajının gayelerin
den biri de, alüminyum istihsaline lüzumlu ener
jiyi temin etmek içindir.
Bu durum nazara alınarak : Alüminyum te
sislerinin de, Keban Barajının inşa edilerek iş
letmeye açılması ile birlikte işletmeye alınabile
cek şekilde, plânda yer almasını ve baraj ile
birlikte Alüminyum fabrikasının programa alın
ması için plânın geriverilmesini arz ve teklif
ederim.
îstanbul
Şevket Akyürek
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Senato Başkanlığına
Hali hazırda Eafineri tesislerinin sahsa çı
kardığı benzin 83 oktanlıdır. Bu ise yeni vasıta
ları hırpalamaktadır. Rafineri tesisleri 91 oktanlı benzin yapmaya da muktedirdir. Ancak 91 oktanlı benzin bir miktar daha pahalı olacağı ci
hetle, Türkiye'de de Amerika'da. olduğu gibi.
benzinin katagoriye ayrılarak iki cins benzin sa
tılması için plânda yer almasını ve plânın geri
verilmesini arz ve rica ederim.
İstanbul
Şevket Akyürek
Senato Başkanlığına
Etibankm istihsali ettiği % 99 hık biliştir
bakırın içindeki aLtııı ve gümüşün harice çık
maması için;
1. Biliştir bakırı ejlektrolize ederek altın
ve gümüşünü ayırabilen Makina Kimya Ku
rumuna lüzumu kadar tesislerimin ilâvesi için
yetki verilmesini,
2. Eloktro'lize yapan ikinci tesis «Rabak»
elektrolize (esnasında altın ve gümüşü ayıra
madığını dddia ederek altın, gümüş ve bakır
çamurunu Avrupa'ya göndermektedir. Bu ça
muru Makina Kimya (ya) iade edilmesini;
3. Billistir bakırı kullanan sanayicilerden
çıkan cürufun içinde asgari '% 30 bakır mev
cut ve o nisbette de altın ve gümüş vardır.
Bu cürufu topllıyan simsarlar öğüter'ek sene
de asgari 1 500 ton bu kıymeti harice gön
dermektedir.
Bakırı ihtiva eden altın ve gümüşlü cü
rufun hiçbir 'suretle harice gönderilmemesi
dçin plânda gereken tedbirlerin alınması maksadiyle plânın geriverilmesini arz ve teklif
ederim.
îstanbul
Şevket Akyürek
Senato Başkanlığına
Şeker Şirketinin tâli maddesi melasın bir
kısmı ihracedilmektedir.
Her ne kadar me
las Mmya saanayiinde kullanılmakta ise de,
satmalan yabancı memleketler de melası yem
olarak kullanmakta, hattâ çocuk maması yap
maktadırlar. 100 Kg. melasın 14 Kg. et yap
tığı literatürlerde yer almıştır.
Melasın, memleket dâhilinde gerek kimya
sanayii ile alâkalı tesislerin kurulması bakı-
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mından gerekse, hayvan yetiştirimi için ilhracedilmemesi memleket menfaatidir.
Plânda yer almasını ve ihracatın durdurul
ması için plânın geriverilmesini arz ederim.
Şevket Akyürek
istanbul Senatörü
10 . 11 . 1962
Senato Başkanlığına
Pyrit yanmasından (husule gelen cürufu ge
rek Sülfat asidi ve gerekse S02 gazı istihsal
eden fabrikalar etrafa dökmekte ve ziyan et
mektedirler.
Memleketimizdeki Pyritlerde
tezahür etmektedir.

idaima Bakır

Atılan cüruflar yağmur ıgördüğü ve ıslandı
ğı zaman Bakır sülfat mayi halinde ve mavi
renkte sızıp ziyan olmaktadır. Ziraatte çok lü
zumlu ve Göztaşı ismini alan Balkır Sülfatın
kıymetlenmesi için, cürufların olduğu bir nrahalle tabiî şekilde Göztaşı istihsali cihetinin plâ
na alınmasını ve plânın geriverilmesini arz ve
teklif ederim.
İstanbul
Şevket Akyürek
BAŞKAN — Milyonlarca rezervi bulunan
Boksit'in kıymetlendirilmesi bakımından işlet
meye alınması hususundaki teklif hakkında ko
misyon ne düşünüyor 1?
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvelkili) —
Muhterem arkadaşlar, bu okunan takrirlerin
hiçbirine iştirak etmiyoruz. Vaktinizi almamak
için nedenlerini arz etmiyeceğim. Hükümetle
mutabıkız. Hükümet ayrıca arz edecektir.
BAŞKAN — Hükümet.
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇEBİKBAŞ
(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkanlıktan,
önergelerin, hatırlanabil meleri bakımından, te
ker teker ok ılınmaların] rica edeceğim. Teker
teker cevap arz (itmek istiyorum. Cevabım ga
yet kısa olacaktır.
.Birinci mevzu, (memleketimizde aliıminyum
işletmesi mevzuu.
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, Tür
kiye'de rantabl olacak bir alüminyum işletme
sine müsait rezerv teslbit edilememiştir. Etütler
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devam ettiği için 133 ncü sayfanın (4 - a) bendin
de ve (4 - d) bendinde plâna ithal edilmiş bulun
maktadır. Filhakika 133 ncü sayfada yatırım
lar kısmında; «a) Arama ve geliştirme yatı
rımları : öncelikle petrol, demin bakır, krom,
alüminyum»..
Ve işletme kısmında, «alüminyum, işetmesi»
kelimelerinin ikisi mevcuttur. «Aramalar olum
lu sonuç verirse Alüminyum tesislerine başla
nacak» deniyor. Yunanistan'la bundan 1 yıl
evvel şirketler birlikte 'bir alüminyum fabrikası
tesis etmişlerdir, bu balkımdan laramalarımız
müspet bir sahaya gelirse işletmeye geçeceğiz.
Bu itibarla önergeye iştirak etmiyorum.
ikinci teklif : Melastan asetik asit istihsaliyle alâkalıdır : Biz plânda daha fazla ekono
mik olması ^bakımından melası yem maddesi
olarak ve petrol şimiden de aısetik asit istihsali
için derpiş etmiş bulunuyoruz. Bu itibarla Me
lası, dalha çok yem »maddesi olarak değerlendir
meyi hedef ıalmış bulunuyoruz. Bu hususta
Muhterem heyetinize uzunboylu izahat arz et
miştim.
Çanakkale'de kurulacak fabrika ile alâkalı
bir takrir daha vardır, çimento sanayii hak
kında.
Plânın hazırlanmasında gözettiğimiz esaslar
dan ibiri şudur : Hangi (sektörlerde istihsalleri
hangi rakamlara ulaştırmak istiyorsak
bunu
Hükümette tesbit ediyoruz. Plân işlerinde ça
lışan arkadaşlarım Hükümete verdikleri malûnvat üzerinde çalışarak istihsal rakamlarını, he
deflerini Hükümette tesbit ediyoruz. Ama bu
istihsallere ulaşmak için işletmelerin nerelerdi1
kurulacağını yetkili umum 'müdürlere bırakıyo
ruz. Bunun tatbikatına girmişizdir ve bu se
beple, bidayette Şark bölgelerinde kurulması
için getirilip bilâhara Çanakkale'ye götürülen
ınakiualarm Şark bölgelerine gönderilmesi için,
Umum Müdürlüğün 1 yaptığı etütler sonunda,
tekrar nakline başlanmıştır. Bu itibarla öner
geye iştirak etmiyoruz.
Asbestli borular mevzuunda, bugün dört ta
ne teşebbüs mevcuttur. Bir tanesi de Ankara'da
dır. Bu itibarla plânda yer almıştır, ilâveye
lüzum yoktur.
«Alüminyum sülfat ve magnezyum sülfat is
tihsali plânda yer aksın» deniyor. Plânda yer
almıştır. 1067 de 11 bin ton olarak tesbit edil
miştir. Magnezyum sülfat Balıkesir havalisin-
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de vardır. 1967 de 15 000 ton olmak üzere plân
da yer almıştır. Onun için lüzum yoktur.
«Nitro - gliserin imâli için Nitrik - asit istih
sal tesisleri plânda yer almıyor», diyorlar. Bu
gün elimizde mevcut azotlu gübre istihsal eden
tesislerde ve plânda derpiş ettiğimiz azotlu güb
re istihsal eden kuruluşlarda nitrik asit istihsa
li de derpiş edilmiş bulunmaktadır. 1967 de 6
bin ton olacağı ve toplam olarak 40 bin tona
varacağı plânda tesbit edilmiştir.
Pyrit'in yanmasından husule gelen cüruftan
göztaşı ve sülfat asidi çıkarılması konusuna da
plânda yer verilmiştir. Bunların üretimi için
gerekli tesisler kurulacaktır. Burada pyrit cüru
fundan faydalanılacaktır, ama başka yönlerden
de istihsali mümkün olunsa oralarda da bunun.
istihsaline geçilecektir. 3 000 ton olarak derpiş
edilmiş bulunmaktadır.
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lü muhafazakâr olduğu için geçen sene yem
ve nebatların kifayetsizliği sebebiyle bilhassa
Doğu bölgelerimizde melas kullanılmıştır. Sa
karya ve Adapazarı *nda melas kullanma alış
kanlığı yerleşmiştir. Bununla beraber mela
sın kâffesini memlekette yem maddesi olarak
kullanmaya imikân yoktur. Nihayet her malı
(kıymetlendirmeyi bir vazife bildiğimiz için
İçinde bulunduğumuz şartlarla dışardan gelen
teklifler daha yüksek olduğu İçin 16 bin tonu
içeride yem maddesi, 12 500 tonu da ihraç
maddesi olarak bugünden plânlanmış bulun
maktadır. Ama önümüzdeki yıllarda ihraç
metaı olmaktan çıkarılıp yem maddesi olarak
kullandırmak hedefîndeyiz. Esasen plânda da
bu şekilde yer almış bulunmaktadır.

Kâğıt mevzuunda, dün bir vesile ile arz et
miştim. Kâğıt sanayiimizin gelişmesi için 550
milyon liralık bir tahsisat derpiş etmiş bulun
maktayız. Ama bunun nerede kurulacağı, bas
kı kâğıdı, gazete kâğıdı, grafit kâğıdı mevzuu
henüz etütler her hangi biri hakkında tercih
yapacak seviyeye ulaşmadığı için ve kurulacak
tesisler de mukayeseli maliyete göre tercih ya
pılacağı için israf yapmak korkusu ile şimdiden
kendimizi her hangi biri üzerinde bağlamayı uy
gun 'bulmamaktayız.

Alüminyum mevzuunda yine arkadaşımızın
bir başka yerde teklifi var. Elektrik santral
lerinin kurulması ile beraber onlara mahreç
bulunmwak meselesi yalnız alüminyum için de
ğil de elektro metalingi sanayii bu fazla is
tihsal edilecek enerjinin mahreci olarak etüt
edilmektedir. Bu iki çalışma birbirine muvazi
yürütülecektir. Keban'da kurulacak olan sant
ral 1967 de işletmeye açılacaktır. Bu ta
rihe kadar, o bölgede 'elektro metaloji saha
sında neîeri kıymetlendirmemiz gerekiyorsa,
etütlerimiz ona muvazi olarak yürütülecektir.
Yani plânda derpiş edilmiştir.

Arkadaşımız çimento endüstrisinde fabrika
ların ihtiyacı olan graft kâğıdı fabrikalarının
da plâna ilâvesini istemektedirler. Plânda ne
kadar graft kâğıdı kulla nacağımız hesaplanmış
tır. Çimentodan başka, suni gübre torbalanma
sını da hesabettiğimiz halde, elimizdeki etütler
de yüzde 40 yüksek maliyetin, gözükmüş olması
bu karardan bizi vazgeçirmiştir. Dün de arz et
tiğim gibi, Bakan olarak, kendim de ısrar et
tiğim halde. Yüksek Plânlama Kurulu müte
hassısı arkadaşlarımızın mukayeseli rakamları
karşısında, ben de, bağlanmış olmayı zararlı te
lâkki ettim. Bu itibarla bundan sarfınazar ettik.
Spesifik bir görüş olarak graft kâğıdı tesisle
rinin kurulmasını uygun görmedik. Etütleri
miz, millî ekonominin yararına olarak, hangi
sahada yatırım yapmayı gerektirirse 550 mil
yon lira orada kullanılacaktır.
Arkadaşımız meilâs ihracetmiyelim diyor :
Türkiye'de hayvancılık mevzuunda, melası yem
maddesi olarak kullandırmamız yenidir. Köy-

Cürufu çimento için bir tesis kurulması
hakkındaki Üeklifc gelince; memleketimizde
bu konu yenidir. Bartın'da son bir hafta
içinde curuflu çimento fabrikası tecrübe işlet
mesine açılmış ve curuflu çimentonun İstihsali
bidayette gözetmiştir. 1967 yılında yeni bir
tesisin de kurulması derpiş edilmiştir. Cu
ruflu çimento, sürüm vaziyetine göre müsait
bir durum arz ederse, 1967 de kurulacak olan
tesis cürufu çimento istihsaline yönetilecektir.
Bu yasanın seyrine, konjonktür vaziyetine
göre olacaktır. Bu işe bugünden bağlanmak
uygun görülmemektedir. Şunu arz edeyim ki,
nihayet plânda, umumi prensipler üzerinde
durulmakta
tatbikat devamlı olarak yapıla
cak araştırmaların vereceği istikâmetlere göre
tevcih etmek prensibini benimsenmiştir. Bu
nun böyle olması *da zaruridir. Tetkiklerin
seyri imkânlar arz ettiği ve bu imkânlar daha
müsait faaliyetleri icabettirdiği takdirde yıl
lık programlarda gerekli revizyonların yapıl-
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ması ekonomik olacaktır. Bunlar, plânda der
piş edilmiştir.
Mâruzâtım bundan ibarettir. Arkadaşımızın
cevap istediği başka hususlar var sorsunlar,
cevaplandırayım.
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Elekt
rolitik bakır ve göztaşı mevzuuna temas etme
diniz.
SANAYİ BAKANİ FETHİ ÇELİKBAŞ (De
vamla) — Temas edeyim, efendim. En son
olarak 'elektrolit bakır mevzuu ile göztaşı mev
zuuna ait teklifler vardır.
Halen memleketimizde, göztaşı istihsali edi
lebildiği halde, dışardan gümrükten muaf
olarak gelenle dahi rekabet edebilecek durum
da değildir. Bir maliyet meselesidir. Memle
ketimizin ihtiyacı olan maddeleri bilhassa zi
raat sahasındaki ihtiyacımıza cevap verice ek.
gübre ve sair maddeleri istihsal etmeyi düşünür'sck, dışardan Gümrük Resminden muaf
olarak geldiğini de hesaba katarak, maliyet
leri artıracak yolları tercih etmemekteyiz. Ama
bu mevzuda devamlı tetkikler yapılmakta
dır. Maliyetlerimiz müsait duruma geldiği
zaman ithalât durdurulacak, kendi ihtiyaç
larımız dâhilde istihsal edilecektir.
Elektroliti İv bakırda, blister bakır ihraca
tında fiyat takarrürü Etibank da elektrolitik
ba'kır çıkarıldıktan sonra ihtiva etliği gümüş
ve altının memleketinıi'Zre iade edilmesi şartı
esasen mevcuttur. Meselâ dünya piyasaları
nın kabul ettiği; bir* ton blister bakırdan, 35,8
gram altın; 160 gram da gümüşün gerigelmesi şart koşulmuştur. Satışlar buna göre ta
karrür etmektedir.
Kırıkkale M. K. E. Kurumu teslisleri, altın
elde etmek imkânını verecek şekilde çamuru
analize ediyorlar, böylece altın, gümüş istih
sal ediyorlar; çamurda, bir miktar altın mev
cuttur. Fakat Rabak bu çamuru elcktorlize et
mediği için israf ediyor, denmektedir. Bilmi
yorum, bunun da asgari dışarıya gönderilip
elektrolize edildikten sonra geri altın gelmesi
muhtemeldir. Tetkik edelim, böyle bir israf
durumu varsa. Fakat şimdi bir şey söyliyecek
durumda değilim.
Bakır cürufundan yine bir miktar altın
elde edildiği ifade edilmektedir. Cüruftan çı
karılacak altının hesabını yapmak lâzımdır.
Eğer b;îzı ahvalde bunların' toplanması, elde
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edilecek altından daha masraflı ise, cihetteki,
ekonomik olamaz. Bunu Etibanka tetkik etti
receğim. Plânda buna yer verilmemiştir. Bu
kadar teferruata indiğimiz takdirde
plânın
birçok noktalarında daha birtakım şeyleri ilâ
ve etmek zarureti ortaya çıkar. Biz umumi
prensipleri vaz'ettik. Bunların tahakkukunda
devamlı olarak mukayeseli ekonomik etütleri
yapmaktayız. Mâruzâtım budur. Eğer cevapsız
bıraktığım hususlar varsa arkadaşımın hatır
latmasını rica ederim.
BAŞKAN — Amerika'da olduğu gibi iki
çeşit benzin satılması meselesi vardır.
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ
(Devamla) —• Plânda yer almıştır. Plânın 140
ne! sayfasında vardır. Oktan benzinlerinin üstünlük özellikleri, diğerlerinin fiyatlarından
farklıdır. Bu farklılaştırma burada yer almış
tır. Üstün özellikli, yüksek oktanlı benzinler
plânda derpiş edilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Akyürek, konuşacak mı
sınız!
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Konu
şacağım, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun,
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem senatörler, Sanayi Bakanı
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın verdiği izahata
teşekkür ederim. En son petrolden bahsedildiği
ve benzin mevzuu görülşüldüğü için evvelâ
bu konu üzerinde konuşmak istiyorum.
Evet plânda yer almıştır ve yüksek oktanlı
denmemekle beraber; rafine edilmiş benzin
lerle, düşük oktanlı ve yüksek oktanlı benzin
ler tefrik edilmiş denilmektedir. Fakat, bu
arada oktan kelimesi yoktur. Ve bölge rafine
risi tesisleri işletmeye açılmadan evvel, esasen
memlekete 68 - 70 oktanlı benzin ithal edili
yordu ve bu benzin, arabaların ve benzinle ça
lışan vasıtaların en kısa zamanda işleyemez
hale gelmesine sebeboluyoii-du. Ben buradan iki
mâna çıkarmaktayım. İlk zamanlar 68 - 70 ok
tanlı satılan benzin, rafineri tesisleri çalışma
ya başladıktan sonra 81 ve nihayet 83 ok t an
lıya kadar hepsi 83 oktanlı olarak piyasada
satıl inaktadır. Binaenaleyh bu tefrikin 68 - 70
oktanlı ile 83 oktanlı için derpiş edildiği mâ
j nasına gelmektedir, Halbuki 83 oktanlı ben^

260

Ö. Senatosu

B : 7 1Û.11.1Ö62

zin yeni arabalar için katiyen makbul değil
dir.
Dünkü konuşmamda Sayın Çelikbaş bulun
madıkları için ben aynı mevzuları tekrarla
mak niyetinde değilim. Fakat 91 oktanlı ben
zin için yeniden bir tesbit yapmak veyahut
da plânda yer alması gerekirdi.
Boksit mevzuuna gelince : Boksit mevzuun
da, Sanayi Bakanlığına bağlı Maden Tetkik
ve Araştırma Enstitüsünün değerli elemanları,
teknik kıymetleri tarafından yazılıp hazırlanan
ve bütün arzu eden madenci arkadaşlara tevzi
edilen, yollanan «Türkiye'de Boksit Eezervleri» adlı eserde, bundan bahsedilmekte, bu
boksitlerde % 55, % 85 nisbetinde alüminyum
trioksit bulunduğunu göstermektedir. Dünyada
alüminyum sanayiinde °/o 55 den aşağı olmıyan alümin trioksit!i boksitler rantabldır.
Prit cürufundan göztaşı istihsali; evet, bu
teklif gayet ekonomik ve hemen hemen hiçbir
malî külfeti olmadan temin edilmesini göz önü
ne aldığımız için yapılmıştır.
Biz, göztaşı «İde ediyoruz; memlekette
göztaşı istihsal ediliyor. Fakat, bu istihsal edi
len göztaşını, hiçbir dünya tekniğinde yeri
olmıyan şekilde istihsal edilmesi muvacehesin
de, elbetteki, arada büyük ve mukayese edilemiyecek kadar fiyat farklarının olması da
tabiîdür.
Misâl arz edeyim : Hariçten ithal edilen
göztaşının kilosu '280 kuruşa satıldığı halde,
Türkiye'de istihsal edilen
göztaşı ancak ve
ancak 7 liraya malolmaktadır. Şu halde hariç
ten. ithal edilen göztaşlarının ya bu miktara
kadar indirilmesi yahut da bu tesisin yaşıyabilmesi için istihsal edilen gözta§ının 7 liradan
satmalınması hususunda muhtelif makamlar
dan tazyik yapılmaktadır.
Bizde göztaşı istihsali, doğrudan doğruya
bakır ile sülfat asidinin sırf bu produk için
kullandıkları için pahalıya malolmalktadır.
Halbuki ithal edilen ucuz göztaşı tabiî mad
delerden faydalanmak suretiyle elde edilmek
tedir.
Bizdeki şekil de dünyanın hiçbir tarafın
da göztaşı istihsal edilmez. Balen ve asitle
göztaşı istihsal ediyorlar ve büyük bir iş yap
mış gibi görünüyorlar. Krıstalize şeklinin ne
kadar muvaffak olduğunu ve ithal edilen göz
taşı ile kendi istihsal ettikleri göztaşları ara-
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sında ne kadar büyük fark: göstermekte bu
lunduğu ve bu işin müspet olduğunu ispata
çalışıyorlar. Biz göztaşını vitrinlerde her han
gi bir şekilde veyahut güzelliğine bakmak için
kullanmıyacağız. Ziraatte kullanacağız. Onun
için yeter ki göztaşı olsun. Rengi biraz bozuk,
kirli olsun; fakat ucuz olsun, rantabl olsun.
Binaenaleyh, teklifim; doğrudan doğruya
bir masraf bir külfet teşkil etmeden istihsali
mümkün. olan ve sağdan soldan dökecek yer
aranan cürufların değerlendirilmesi ile birer
altı ızgaralı silolardan ibarettir.
Bu itibarla, bu konuda fikirlerimiz ayrılı
yor.
Alüminyum sanaj'ii : Alüminyum sanayii
nin Keban Barajı ile beraber paralel gideceği
belirtilmektedir. Fakat Keban Barajının 1967
senesinde işletmeye açılacağı söylenmektedir.
İki yönden düşünmek lâzımdır : Keban Bara
jı için 800 bin ton çimento lâzımdır. Ve bu
800 bin ton çimentonun curuflu çıimento ol
ması gayet taibiîdir ki, tercih edilecektir.
Curuflu çimento olmadığı takdirde,ne gibi
mahzurlar vardır. Dün arz ettim, bir nebze
de bugün ilâve etmek istiyorum : Curuflu çi
mento gayet yavaş donar ve ona mukabil prozitesi gayet düşüktür. Yani su sızma kabili
yeti yoktur. Gayet yavaş donduğu için her
hangi bir tazyika tahammül ettiğinden dola
yı çatlamalar yapmamakta prozitesi gayet dü
şük olduğu içlin de tazyika karşı mukavemet
li olmaktadır. Bu iitibarla, böyle bir proje
yapılmakta ve 1967 senesinde de işletmeye açıl
ması derpiş edileceğine göre, bir alüminyum
sanayiinin de kurulması için, en aşağı 4 - 5
seneye ihtiyaç vardır.
O halde, eğer projeye alınmış olsaydı ve
alınmasında samimî olsaydık, bu işe başlamak
için derhal harekete geçilir, iş yerinin tesbiti
gerekirdi.
Melas ihracı mevzuunu detaylı olarak arz
etmiştim. Fakat, Sayın Çelikbaş arkadaşımıza
zannediyorum yanlış bir malûmat vermiş ola
caklar, melas piyasası dünyada 40 $ değildir,
melas piyasası, en pahalı olduğu zamanda 20 22 $ dan yukarı çıkmamıştır. Bugüne kadar
1 6 - 1 8 $ arasında seyretmiştir. Bunu geçmişten
aldığımız rakamlardan görmek mümkündür. Fa
kat, bu Sene fevkalâde bir hal olup da ki işaret
buyurdukları gibi 40 $ dan talebolursa, bir
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diyeceğim yok. Yalnız 40 £ değil 100 $
da olsa ben melasın yine dışarıya çıkma
sına taraftar değilim. Sebebi, melastan ase
ton, asitlik asit istihsal edilir. Hattâ pe
nisilin dahi istihsal edilir ve hattâ melastan
gayet çeşitli ve kuvvetli çocuk mamaları da is
tihsal edilir. Yem sanayii için en güzel ve yar
dımcı maddedir. Eğer biz memleketimizde satamıyorsak, bunu alâkalı makam ücretsiz, bedel
siz dahi vermeyi göze almalıdır.
Bir noktayı da bununla beraber arz edeyim;
melas tanklar içinde nakledilir. Bu melası ala
cak olan firma zaten en aşağı .10 bin tondan aşa
ğı olduğu takdirde rantabl olmadığı için yanaş
mam aktadır. Binaenaleyh biz melası sahile yakın
ve nakliyesi yakın olan yerler için satmayı dü
şünebiliriz. Böyle bir halde de zaten melası sa
tarsak uzun bölgelerdeki melası sahile götürüp
satma cihetini düşünürsek zaten aldığımız pa
ra da nakliyeye gidecektir. Bunu, asetik asit,
aseton ve emsali gibi maddeler ve en büyük ye
kûnu teşkil eden ispirto istihsali için memleke
timizde inkişaf ettirilebilir. Ve asetik asit kim
ya sanayii programına alınmıştır, tekstil sana
yii için büyük bir işletme malzemesidir'. Bu iti
barla bizim asetik asit istihsal ederken ve etme
miz mümkün iken diğer taraftan
asetik
asit ithal ediyoruz.
Benim istediğim bu
ithalin durdurulmasıdır.
Ve bunu yapacak
bugün muayyen kapasitede fabrikalar ve
yahut imalâthaneler mevcuttur.
Nitrik asit mevzuuna temas ettiler; gayet ta
biî azot sanayiinde azot satan Şitikşitofun azo
ta etkisi olduğu, azotla alâkası olduğu aşikârdır.
Fakat bu, azot sanayii hakkındaki tesisler için
nazara alınmış ve derpiş edilmiştir. Halbuki nit
rik asit müstakil olarak yapıldığı takdirde harb
sanayiinde ve bilhassa nitro gıliserin bütün he
pimizin bildiği mühim, stratejik bir maddede ha
kikaten büyük rol oynar. Bu itibarla bunun ya
pılması için çok büyük külfete ihtiyaç yoktur.
Hariçten gelecek her hangi bir iptidai maddeye
de ihtiyaç yoktur. Binaenaleyh kimya sanayi
birçok ufak şeyleri ele alıyor, bunu niçin almı
yor? Bira i: düşünmek lâzımdır.
Bir noktayı, arz etmeyi unuttum; asetik asit
mevzuunda yalnız melastan istihsal yapılmaz.
Melas, bugün yapılması halinde memleketimize
hiç olmazsa asetik asit ithalini kurtarmış olur.
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Bugün binlerce litresi denize dökülen sülfit a vlevgesinden asetik asit istihsal edilir. Bunların
denize dökülmesi seyredilmiştir.
Selüloz yapmak için fabrikalarda kayın kullandığımız zaman asetik asit istihsali de gayet
basit ve kolaydır. Bu husus kimya sanayiinin
yapacağı işler arasında hiç yer almamıştır.
Alüminyum sülfat ve magnezyum sülfat mevzulanna temas ettim. Biri Eskişehir ve Kütahya
civarında, diğeri de Balıkesir civarında, bulunmaktadır. Kitabın hiçbir tarafında alüminyum
sülfata raslamadım. Eğer, var ise bunu görmek
istiyorum. Yoksa lütfen kabul buyursunlar ve
memleketimizdeki bu cevheri kıymetlendirsin
ler.
I
Muhtelif firmaların asbest çimentosu yapI makta olduklarını belirttiler'. Fakat bu demek
I değildir ki, yapılacak fabrika bütün Türkiye'nin
ihtiyacını kar.şılıyaeaktır. Yurt içinde temelle
ri atılmış ve yarıda kalmış olan ve makinaları
sağdan sola nakledilmekte olan çimento fabrikaI sı vardır. Hazırlığı yapılmış temelleri atılmış
I böyle bir fabrikanın ilâvesi ne dereceye kadar
I çimento sanayini rahatsız ediyor, mâna vereI medim.
I
Cüruf çimentosuna gelince; cüruf çimentosu
Bartın fabrikası şimdilik % 30 euruflu bilâhara
I % 70 euruflu yapacak, bu plânda görülüyor*. Fakat
% 70 cüruf kullanılan bir fabrikaya ve 280 bin ton
cüruf çıkarılan Karabük fabrikalarında ilerde 300
bin ton cüruf çıkaracak olan Ereğli Demir ve
Çelik Fabrikalarına ne dereceye kadar kâfi ge
lir, bu takdire bırakılmıştır-. Bartın Fabrikası
i aynı zamanda o civarın Bartın portland çimen
tosunu da yapmaya vazifelidir. Binaenaleyh,
hem portland çimentosu hem de euruflu çimen
to ve aynı zamanda orada bulunan 6 yüz bin
ton cürufla, bunun yüzde 70 i cüruf, yüzde 30 u
klinker olduğuna göre, demek ki, 8 yüz bin ton
I çimento yapmak mümkündür. Binaenaleyh, dünI yanın her tarafında olduğu gibi, demir ve çelik
I fabrikalarının hemen yanında, bir cüruf çimento
I fabrikası bulunmaktadır. Ereğli Demir ve ÇeI lik Fabrikaları açılmadan evvel Karabük Demir
I ve Çelik fabrikalarının hemen yanında bir de 4 yüz
bin tonluk cüruf fabrikası bulunduğu takdirde,
Ereğli Çelik Fabrikaları Bartın'a Karabük De
mir - Çelik Fabrikalarının da kendi yanında bu
lunan cüruf çimento fabrikasının faaliyetini kıyi metlendirmiş olur.
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Kâğıt sanayii :
Kâğıt sanayiinde 800 milyon liralık bir tev
si derpiş edilmiştir. Graft selüloz ve graft kâ
ğıdı üzerinde durduğumu buyurdular. Evet ar
kadaşlar, bunlar üzerinde yeniden ısrar ediyo
rum. Çünkü 62 bin ton kapasiteli kâğıt fabrika
sından elde edilen maddeler: Karton, şirens kâ
ğıdı, tabı kâğıdı, sargılık kâğıt ve ambalaj kâ
ğıdıdır. Bunların hepsini kâğıt fabrikası yapar.
Ve tevsi bundan ibaret olursa mahzurlarını arz
edeceğim. Bir kere şirenz kâğıdı ve gri karton
sağdan - soldan toplanmış kâğıtlarla, paçavra
larla ve hurdalarla yapılır. Bunların bir kısmını
İstanbul'da küçük çapta kurulan fabrikalar ta
rafından imal edilir. O halde mademki biz hu
susi sektöre kıymet vermek istiyoruz niçin bu
fabrikaları tevsi etmek cihetine gidiyoruz da
bu ufak çapta çalışan özel sektörlerin daha bü
yük kapasite ile çalışmaları için bu imkânları
onlara vermiyoruz?
Özel sektör kraft selülozu yapamaz. Kraft
sellüiliö'ZÜ ve kâğıdı yapmak için büyük bir ser
mayeye ihtiyaç, vardır. Bu kraft kağıdı diğer
kâğıtlara nalzaran, asgari ton başıma, 300 lira
daha fabladır.
Dün Sayın Çelikbaş (burada ıbullunmıadıkları
içtin benim konuşmamı taikibedemediiier. Ben
/konuşmamda bunun yalnız çimento sanayii için
değil, 'atzot sanayii için de lüzumlu olduğunu!*
belintmiış iddim. Çimento saınalyü için 22 500 ton
kadar lüzumludur. Anealk, #zot sanayii ve em
sali yerlerin ihtiyaçları nazara alınırsa bu mik
tar 35 bin toınduır. Bunun için kraft kâğıdı yapılmaisıının lüzumlu olduğumu belirtmiştim.
Eğer arzu buyuırurlarısa azot sanayiinden baş
ka dalha seksen, yüz yerde kullanılabileceğini
(burada belirtebilirim ama vaktinizi almak is
temiyorum.
Bakır sanayii: Evet, Etibanlk yüzde doksandokuz bakır istihsal eder ve Ibu ıbakırı Av
rupa'ya gönderir. Bunun içimdeki altının gü
müşün, gramı bellidir. Fakat bal tutan parma
ğını yalar. Eıvet biz bunları bilerek Avrupa'ya
gönderiyoruz ve bakırın içindeki altınlar, gü
lmüşler geriye gelecektir. Pazarlığımız zaten buşekilldedir. Fakat elektrolize edildikten sonra
yoll'amıamız memleketimizin, menfaati icabıdır.
Şu bakımdan, Avrupa elektrolize ettiği bakır
ları kablo yapmak için kullanır, tel yapmak
için kullanır. Binaenaleyh bizde; kendileri ga-
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yet güzel bilirler; 37 tane (bakır tel yapan, ba
kır tel çeken ve bakır kalblo yapan atelye ve
imailâtlhane vardır. Ve kendileri gayet güzel
Ibir jestle emir verdiler, Makina Kimya Sana
yiine; elektrolize bıakır yapılsın ve elektrolize
edilen bakır Bakırcılar Cemiyetine verilsin on
lar da 'çalışsın dediler. Benim kastım, şudur:
Elektroliz memlekette nekadar çok yapılırsa o
nisbette kablo yapmak ve o nıiisbette bakır tel
yapmak mümkün olacaktır. Binaenaleyh o nis
bette de hariçten taleb çoğalacaktır. Çünkü
elektrolizle yapılmış bir bakırla yapılan kablo
lar standartlara uygun olur. Ve bu suretle de
hem kendi sanayiimizi inkişaf ettirmiş ve hem
de analiz esnasında çıkan altın ve gümüşü na
zarî rakamlarla değil, fiilî rakamlarla görmüş
'oluruz. Ve bu miktar da memleketimizde kal
mış olur.
'Elektroliz sistemiyle, Makina Komıya En
düstrisi altın ve gümüşü ayırıyor. R a b a t ' t a
elektroliz yapıyor, ama laltm ve gümüşünü ayı*
ramıyor. Husule gelen çamur dışarıya satılı
yor. Bir hakikati burada söylemek isterim,
geçen sene 21 ton çamur, Belçika'ya sevk edili
yor. Belçika'dan 21 kilo altın, 185 kilo gümüş
10 ton da elektrolize bakır geliyor ve yedi ton
işletme mıaısııaifı olarak orada alıkonuyor. Binıaenaleyih tbu rakam ne kadar sılhhatli olursa ol
sun gönderilen bir çamurdur. Bu çamurun mik
tarının içimde % 100 miktarında getirmek mec
buriyetini kusanlar kendinden hissetmemelidir.
içinde altın var, gümüş var. Binaenaleyh o
miktarın çok sılhhatli olduğuna ben hiçbir su
rette inanaımaım. Bu itibarla madem ki, Makina
Kimya Endüstrisi bunu analize yıapmaya muk
tedirdir, o halde Makina Kimyada yapılsın ve
Makina Kimyanın tesisleri memleketin ihtiya
cını dünyaya saıtaeağı elektrolize bakır ihtiya
cını lüzumundan fazlasiyle tevsi etsin ve inşa
etsin. Benim ısöyliyeceğim Ibunlardan ibarettir.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş söz istemişler
dir. 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin koy
duğu statüye göre, Komisyon, Hükümet ve bir
imza sahibi konuşabilmektedir. G-eriye dönüp,
tekrar Komisyonun, Hükümetin ve üyelerin ko
nuşması ditye bir şekil kabul edilmemiştir. Bu
nun için kendilerine söz veremiyeceğim.
Sayın Akyürek'in (önergelerini oylarınıza
arz edeceğim.
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Birinci önergeleri, «Memlelketilmizdeki Bokaöıt- I 42; Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar...
61. 42 ye karşı 61 oyla kabul edilmemiştir.
in kıyimetlemdıiniiLmesi ve döviiz sağlaması bakı
Saym Akyürek'in, «Nitrik asit tesislerinin
mından işleıtmeye almııııası için» plânan Hükü
plânda yer alması için plânın Hükümete gerimete geri^eırilmesi istenmektedir. Bu hususun
verilmesi» hususundaki önergelerini oylarınıza
kabul edilip edilınemesinıi oylarınıza arz ediyo
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 45
rum. Kabul edenler... İhtilâf mevcuttur, lütfen
oya karşı 58 oy ile reddedilmiştir.
ıkaibül edenler ayağa kalksınlar... Kabul eden
ler elliikidir. Kabul etmiiyenler ayağa kalksın
Sayın Şevket Akyürek'in, ziraatte çok lü
lar... 52 ye karşı 54 oyla kabul! edilmemiştir.
zumlu olan göktaşının istihsali hakkındaki öner
(Sağdan yanlışlık oldu, sesleri) Tekrarlıyahm.
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 63,
Etmiyenler... 38. Kabul edilmiştir.
Efendim; iki saym Divan üyesinden sağda
Yine Saym Akyürek arkadaşımızın, kâğıt sa
ki arkadaşımız 54, soldaki arkadaşımız 53 ve
nayii kurulması hakkındaki önergesini oylarını
Beis de 55 olarak saymış, vat asi olarak 54 ka
za sunuyorum. Kabul edenler... 45. Etmiyen
bul edilmiştir. Birbirine çok' yakın rakamlar ol
ler... 56. Kabul edilmemiştir.
ması hasebiyle sayın üyelerde en ufak bir şüphe
Saym Akyürek, «MeÜâsın mıemleket dâhilin
kalmaması için oylamayı tekraıiıyacağım.
de, gerek sanayi ile alâkalı tesislerin kurulması
Kabul buyuranlar lütfen ayağa kalksınlar...
bakımından, gerekse hayvan yetiştirimi için ilıBeis ve iki Divan Kâtibi 53 er saymışlardır.
racedilmemesi ve bu hususun plânda yer alma
Buyurun oturun. Kabul etmiyenler... 52 oy sa
sını ve plânın bu bakımlardan Hükümete iade
yılmıştır. 52 ye 53 oyla kabul edilmiştir. (Sağ
edilmesini» istemektedirler.
dan alkışlar, bravo Reis sesleri)
I
Bu hususlarla ilgili önergeyi oylarınıza arz
Sayın Şevket Akyürek'in, asetik asitle ase
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
tonun ithaline müsaade edilmemesi ve bunun
47 ye karşı 57 reyle kabul edilmemiştir.
plânda yer almasının temini hususunda plânın
Saym Akyürek'in, «Keban Barajının inşa
Hükümete geri çevrilmesi hakkındaki önergesi
edilerek işletmeye açılmasiyle birlikte işletmeye
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 43;
alınabilecek şekilde plânda yer almasını ve ba
43; 44 sayılmıştır. 44 olarak kabul edilmiştir.
raj ile birlikte alüminyum fabrikasının progra
Kabul etmiyenler... 60; 61; 60 sayılmıştır. 60
ma alınması için geriverilmesini» istiyen önerge
olarak kabul edilmiştir. 44 e karşı 60 oyla ka
lerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
bul edilmemiştir.
47. Kabul etmiyenler... Sayımda hata olduğun
•Sayın Akyürek'in, «Temelleri inşa edilerek
dan, saym üyeler lütfen ayağa kalksınlar... (Ka
halen bekletilmekte olan Çanakkale Çimento
bul etmiyenler ayağa kalktılar.) 47 ye karşı 57
Fabrikası için :
reyle kabul edilmemiştir.
1. İlk projesine göre kurulması,
Saym Akyürek'in «Cüruftan çimento yapıl
2. Kuru sistemle kurularak döner fırından
ması» hakkındaki önergesini oylarınıza ıarz edi
artacak 40 metrelik fırın ile, o civarda mebzuyorum. Kaîbul edenler... Kabul etmiyenler... 45
leıı mevcut dolamitli mağneziti kalsine ederek
oya karşı 52 oyla kabul eidilmemiştir.
dünya, piyasasına fdb 40 dolardan ihraeedilmesi,
Saym Akyürek'in, Türkiye'de de, Amerika'
3. Asbest çimento fabrikası ve asbest boru
tesisi olarak kıymetlendirilmesinin plânda yer
alabilmesi için plânın Hükümete geriverilmesini» istiyen önergesini dikkate alanlar lütfen aya
ğa kalksınlar, 48; kabul etmiyen... 56. 48 e
karşı 56 oyla kabul edilmemiştir.
Sayın Akyürek, «Alüminyum sülfat ile mag
nezyum sülfatın kıymetlendirilmesi için, bu iki
maddenin plânda yer alması için plânın Hü
kümete geri çevrilmesini istemektedir. Dikkate
alınmasını kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... j

da olduğu gibi benzinin iki katagoriye ayrıla
rak' iki cins benzin halinde satılması, hususu
nun plânda yer alması ve bu suretle plânm Hü
kümete geriverilmesi hakkındaki önergesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... 39 alkarşı 54 oyla kabul edilmemiş
tir.
Saym Akyürek rin, Altın ve gümüş ihtiva
eden bakır cürufunun hiçbir suretle harice gön
derilmemesi için plânda gereken tedbirlerin
alınmamış olduğunu ve bunun için plânın Hü-
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kümete, geriverilm esine dair önergesini oylanniza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etıniyenler... Kabul edilmiştir.
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul; - Öner
gem üç maddedir.
BAŞKAN — Kabul edilen sayın arkadaşınım
önergesinin birinci maddesidir. Bu madde ka
bul edilmiştir.
Sayın Akyürek'in önergesinin diğer madde
si Biliş'tir bakırlarının elektrolize ederek al
tın ve gümüşünü ayırabilen M. K. E. Kurumu
na lüzumu kadar (tesislerin ilâvesi ve bu husu
sun plânda yer almasını istemektedir. Bu hu
susa ait maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kalbııl etmiyenler... Kaibui edil
miştir. ,
Önergenin iki maddesi de kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Baki Güzey ve arkadaş
larının takrirlerini okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul Yüksek
Başkanlığına
Bâzı belediyeler veya şirketler, turizmin ge
lişmesi için cidden takdire değer çalışmalar yap
maktadırlar. Bunlara misal alarak Bursa Be
lediyesinin Uludağ'a teleferik inşası teşebbü
sünü zikredebiliriz.
Ancak, bu gayretlerin süratle neticelenmesi
her zaman mümkün olamamaktadır. Çünkü esa
sen büyük mralî porteleri olan bu teşebbüslerin,
dışardan yurda 'sokulması gerekli olan madde
lerinden yüksek gümrük resmi istenmekte ve
müteşebbisler hedeflerine varmak için ciddî en
gellerle karşılaşmaktadırlar. Halbuki, bu ka
bil tesisler, kurucularıma ibüyük faydalar sağ
lamak imkânından uzak fakat memleket ekono
misine bilvasıta ve son derece yararlı !bir hüvi
yet içindedirler. Bu itibarla 304 ncü sayfada
turizme 'ait tedbirler bölümüne (L) fıkrasının
altında :
M: Hükümetçe, mahallî idarelerce, Devlet İk
tisadi Teşekküllerince, hükmi veya hakiki şa
hıslarca girişilen ve turizmin inkişafına yararlı
olduğu, ıbu husus için teşkil ve daimî olarak
vazife görecek olan yetkili bir komisyon tara
fından kabul olunan teşebbüslerin tahakkuk sa
hasına çıkarılması için dışardan ithal edilecek
tesis malzemelerinden alınacak Gümrük Resmin
de muafiyet tanımaya veya bu resmî asgari had
de indirmeye Hükümet yetkili kılınacalktır.
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Fıkrasının eklenmesi için plânın Uitkamete
geriverilmesini arz ve teklif ederiz.
Bursa
Bursa
Ilışan Sabri Çağlayangil
Cahit Ortaç.
Bursa
Aydın
Baki Güzey
1. Cenap Ege
BAŞKAN —- Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
A. HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN —• Sayın Çağlayangil.
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa)
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım;
zannediyorum ki, okunan önerge Yüksek Heye
tinize lâyikıyle aydınlatılamadı. Maksadımız
şudur .- Plânda turizm inkişafına büyük bir isa
betle ve ısrarla temas edilmiştir, güzel tedbir
ler alınmıştır. Fakat bâzı belediyeler, hususi
teşcihlbüsün iktiıham edemediği teşebbüsleri mahza
turizmin inkişafı 'bakımından bir fedakârlık
olarak ele alıyorlar. Bunlar umumiyetle az
kâr getiren, fakat, endirekt olarak memleket
ekonomisine faydaları olan
teşebbüslerdir.
Meselâ Bursa'daki Uludağ Teleferiği gibi. Bir
milyon dolara çıkarsa, her sermayedar buna
iştirak etmez. Rantabilitesi zamanla inkişaf
eder. Bunun malzemeleri geldiği zaman, yeni
ıgümrük kanunlarına göre, 2,5 - 3 milyon lira
gümrük ödemeye mahkûm ediliyorlar. Bu şe
kilde Türkiye turizmi fayda görmez. Tu
rizme faydası olması için bu türlü malzemele
rin Türkiye'ye ithalinde bir komisyon - eğer
ithalinde fayda görürse - Hükümet bu güm
rüğü asgari hadde indirsin, veyahut da ta
mamen kaldırsın. Şeklinde bir yetki verelim
diyoruz. Teklifimizde de isabet olduğu ka
naatindeyiz. Reylerinizi bu yolda müspet olarak
vermenizi, memleketin turizmi namına rica
ederiz.
BAŞKAN — önerge okundu. Hükümet ve
komisyon katılmamaktadır. Önerge sahibi Sa
yın Çağlayan önergelerini tekrar ettiler. 304
ncü sahifenin turzim bölümüne, bir fıkra ek
lenmesini istiyorlardı. Takriri tekrar okutup,
oylarınıza sunacağım.
(C. Senatosu Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağ-
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layangil ve arkadaşlarının önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — önergeyi kabul
edenler...
Lütfen işaret versinler... Kabul edenler... (35)
Kabul etmiyenler?... Tesbit etmek mümkün
olamadı, tekrar oylama yapacağım. Kabul eden
ler lütfen ayağa kalksın... 88. Kabul etmiyen
ler... 56. Kalbul edilmemiştir.
Şimdi Sayın Artus'un yedi numaralı öner
gesini okutacağım.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Plânda adalet cihazının ıslâhına matuf eği
tim tedbirleri yer almıştır
Adalet mülkün temelidir. Süratli bir ikti
sadi kalkınma, emin ve seri bir adalet cihazı
nı gerektirir. Yapılacak büyük yatırımların
birçok ihtilâflara yol açması melhuzdur. Bu
ihtilâfların sürat; emniyet ve adaletle halli
kalkınma hamlemizin hızını kaybetmemesi için
zaruridir. Hukuk fakültelerinde verilen ge
nel bilgilerin hâkimlik mesleki için yeterli
olmadığı aşikârdır. Bütün dünyada yüksek
mahkeme içtihatları muntazam bir dergi halin
de yayınlanarak hâkimlerin bunları takibetmeJerine ve bu suretle doğru karar vermeleri
ne imkân sağlandığı halde bizde bu iş hâl?.
düzene konamamıştır. Doğrudan doğruya adliye
kâtipliğine alman ilk ve ortaokul mezunları
nın verimli olamadıkları ve bunların kısa bir
meslek eğitiminden geçirilmeleri zarureti de
adliye muhillerinde usulen kalbul edilen ıhir
hakikattir. Bu sebeple aşağıdaki fıkranın
plâna ilâvesi için plânın Hükümete geri veril
mesini 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin
(E) fıkrası gereğince arz ve rica ederim :
(Adalet cihazının daha büyük bir emniyet
ve süratle işlemesini sağlamak maksadiyle :
a) Mesleke yeni girecek olan gençlerin yurt
içinde ve yurt dışında gerekli birgilerle tak
viyelerine,
b) Yüksek Mahkeme içtihatlarının yıllık
devamlı bir dergi halinde yayınlanmasına,
c) Adalet işlerinde çalışan
yardımcı
personelin kısa. süreli bir meslekî eğitimden
İlmesine,
İlişkin tedbirler alınacaktır.)
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Âraü Artus
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BAŞKAN — Sayın A r t a eğer kaibui eder
seniz 8 numaralı önergenizi de okutalım, bera
ber işlem görsün.
ÂMÎL ARTUS (Cumlhnıfbaşkanınca S. Ü.)
— Kalbul ediyorum.
BAŞKAN — Sekiz nuımaralı takriri okutu
yorum.
Cumlhuriiyeıt Senatosu Yüksek Başkanlığına
Gerekçeli geriverme önergesi
Maihkûımiiyet sürelerini doldurmak veya af
tan yaihuıt şartla salıveril'ıne hükümlerinden faydalanfmak suretiyle, ceza evlerinden tahliye edi
lenlerin birçokları iyi bir vatandaş olamaya ka
rar verdikleri halde geçmişteki suçları yüzün
den iş bulamamakta ve kıisa 'bir ısüre sonra tek
rar suç işlemeye adeta mecbur oilarak yine ce
za evlerinle dönmektedirler. Batı ımıemlleketlerinde bu sosyal derde karşı patronaj denen ve
Ibu ş ahisi a n koruyan, bunlara iş nıulan teşkilât
vardır.. Bu teşkilâtın önümüzdeki beş yıllık
plân devresinde Ankara fstadbuİ ve İzmir giibi
üç büyük şıelhrimiizde kurulması zaruridir. Boy,1e hir teşkilât plânın (bütünlüğünü bozarak bir
masrafı da mucip değildir. Bu seibeple plâna
aşağıdaki fıkranın eklenınıesi için Hüküm ete
,geri verilllmesini arz ve rica ederim:
(Cezaevlerinden tahliye edilenlerin içsiz ka
larak tekrar suç işlemelerime mâni olmak aımaciyle bunlara iş sağlamak için patronaj teşklllSâtının kurulması konusunda gerekli tedbirler
alınacaktır.)
Chıım'hurfbajşkanifnca 8. Ü.
Âımiıl Artuis
BAŞKAN —• Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA Nİ
YAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, iSayın Âmil Artus'un birinci taikririndeki mevzuu
biz, plânın mulhtevasiyle ilıgili görmüyoruz.
Çünkü bâzı salhalarda 'birtakım kurslar v. s.
derpişi mümkündür. Bunların ıbeş yıllık plânla
alâkalı olarak plâna alınmasına lüzum olmadı
ğı kanısındayız. Çünkü böyle olduğu takdirde
(başka saJhaJ.arda da kurslar yapılması plâna ilâ
ve edilecektir. BunHar ayrı ayrı ımevzulardıır
ve plâna girmesine Komisyon lüzum görmüyor.
İkinci molkta, patronaj müesseseleri; plânda
buna aıilt temas vardır ama daiha vuzuh vermek
suretiyle; Âmil Artus'un plâna vuzuh veren
ibarenin konmasında fayda mülaJhaza ediyoruz.
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Bu itibarla birinci takriri ret, ikincisini kabul I
mütalâasındayıız.
I
BAŞKAN — Hükümet,
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOÖLIT (Kayseri
Milletvekili) — Muhterem, arkadaşlarım, Sayın
Artus'un ikinci teklifinde, mahkûmiyetten, son
ra işe alıştırma mevzuuna temas edilmektedir.
Plânın 300 sayfasında bu tâbirle ilgili ifade kul
lanılmış, «Mahkûmiyet sonrası işe alıştırma»
diye bu meseleye temas edilmiştir. Fakat hu
kuki yönde plânda hemen, daha 'başta bir pat
ronaj teşkilâtının ilâvesinde mahzur olacağı dü
şünülmüştür. İstenildiği zaman illâve yapılabi
lir. Buna rağmen ikinci takrire biz de katılı
yoruz.
Birincisine gelince: Hâkimlerimizin yetiştibilmeleri, mahkeme içtihatlarının tâdadedilmeisi
gibi bunlara benzer konular zannediyorum ki,
5 yıllık plânda fa.zla teferruata 'inmek olacaktır. Burada çeşitli sahalarda, yüksek nitelikle,
yeterli insanların yetiştirilmesi, eğitim müesse'seleri bakımından meslek içi tedibinler alınması
uygum görüllmüştür. Hâkimlerin yetiştirilmesi
mevzuu konulduğu takdirde, meselâ; ordu mensuıplarunırı d)aha iyi yetiştirilmeleri lâzım geldiği
hakkında başka bir ıtakrir gelirse buna da yer
vermek iıeabedecefctir. Böylece tadâdetmek su
retiyle maliye memurları şöyle, ziraat teknis
yenleri şu şekilde yetiştirilecektir diye tadadeküLmek suretiyle her şeyi plâna, taım bir şekil
de koyalım derken aslında boşluk yaratılması
endişesi bakımından doğru bulmuyorum. Saymalk söylemenin yolu değildir. Burada yüksek
va&ıfta ve nitelikte personel, ikinci kademede
teknik pens'onel, umumi olarak yetiştirilmek
için verilecek ehemmiyet ve yatırımlar dercedilmistir. Bu bakımdan hâkimlerin yetiştirilmesi
konusunda beyan buyurdukları fikirlerin hep
sine (katılmak ve burada buyurdukları husus
lar da Devletin ciddî tedbirler alması lüzumu
na kaami olmakla beraber, bir meslekin veya
birkaç meslekin burada tek tek teferruatına
girerek t'âdadedıilmesinde mahzur doğabilir en
dişesi ille katılmıyoruz.
Yoksa, buyurdukları hususları, Hükümet na
zarı itibara almalı ve yıllık programlarında bu
nun gereği için cari, harcamaları veya. yatırım
harcamalarını göz önünde tutmalıdır. Plânın
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bu hususla ilgili tabi olarında malûmiat görül
mektedir.
BAŞKAN — Sayın Artus.
ÂMÎL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Muhterem arkadaşlar, patronaja taallûk eden
kısım, igerek komisyon ve gerekse Hükümet ta
rafından kabul edilmiş olduğuna göre, bu konu
üzerinde fazlaca vakitlerinizi işgal etmek iste
miyorum.
Filhakika plânın 300 ncu sayfasında bir ka
yıt mevcuttur. Faıkat bu hakikaten tam mâna!
siyle patronajı ifade eder vuzuhlukta değildir.
Takrirdeki ifaide üzerine daha büyük bir vuzuh
verilmesinde isabet vardır.
Diğer konuya gelince; bu hususta da zaten
.Sayın Hükümet tenMloM arkadaşım, mutaba
katını ifade ettiler. Bundan dolayı kendilerine
teşekkür ederim. Her sahadaki yetiştirmeleri
plânda açıklamaya imkân yoktur dediler. Bu
^sözlerini .senet ittihaz ediyorum ve adalet ciha
zının bilhassa ağır bir yük aİtında ve yendi plân
devresinde gittikçe .artacak olan işleri hakkiyle, kemâliyle karşılayacak bir vasıf ve kaliteye
ulaştırmak için gerekli tedlbirllerin alınmasının
yıllık pnojgriamlarda derpiş olunacağına dair
beyanlarınla dayanarak bu takririmi geri alıyoıra'm. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Âmil Artus'un akime!
takriri yani ceza evlerinden tahliye edilenler
hakkındaki kaydın ilâvesi hususunu Komisyon
ve Hükümet kabul etmektedir. Reylerinize arz
ediyorum: Kaibul edenler... Etmiiy enler... Salt
çoğunlukla kafbul edilmiştir.
İkinci takriri erini geri aldıklarına göre ya
pılacak işlem yoktur.
Sayın Okurer'in Millî Eğitimle ilgili 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı önergeleri var. Sayın
Okurer bn önergeleri birleştirme imkâıiı mevcut
mudur'/
OAHÎT OKURER (izmir) — Hayır efendim.
BAŞKAN — O halde ayrı ayrı okuyalım.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Türkiye'nin kalkınmasını sağlıyacak ana he
deflerden biri yeter sayı ve vasıfta bir insan
kadrosunu yetiştirmek olduğuna göre «Plânlı
kalkınmanın onbeş yıllık hedefleri» nde bu hede
finde yer alması ieabeder. Bunun için tasarıda
25 nci sayfada «Plânlı kalkınmanın onbeş yıllık
hedefleri» başlığı altında başlıyan kısımda, hc-
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şinei paragrafın birinci satırındaki «Onbeş yıl
da ulaşılacak hedefler:» cümlesinden sonra :
«Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan
yeter sayı ve vasıfta, birinci sınıf ilim adamı ve
teknik mütehassısın yetiştirilmiş olması: » cüm
lesinin ilâvesi için işbu geriverme önergesinin
oya sunulmasını arz ve teklif ederim.
İzmir
Cahit Okurer
BAŞKAN — Komisyon?..
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
A R İ F HtKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümeti.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Plânda, yüksek vasıfta ve yeter
nitelikte ilim adamı, araştırıcı uzman yetiştiril
mesi ön görülmüştür. Bununla beraber Okurer
arkadaşımızın bu takririnin 15 yıllık hedefler ko
nusunda dâhil edilmesinde malızur görmüyo
ruz, yalnız bir şartla; birinci sınıf ilim adamla
rı tâbirini kullanmamak şartiyle.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kabul
ediyor, önergenin difakalte alınmasını reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Salt çoğunlukla kabul edilmiştir.
Sayın Okurer'in 33 sayıl L önergesi :
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin,
sadece her çocuğun bir ilkokula gitmek imkânı
na sahiboknasiylc gerçekleşemiyeeeği açıktır.
Eğer köy ve şehirlerdeki ilkokulların öğretmen
leri; umumi ve temel esasla r ve seviye bakımın
dan birbirinden farklı yetiştirilirse, öğretmen
olarak aynı asli vasıflara sahibolmazlarsa eğitim
de sosyal adalet ve fırsat eşitliği daha ziyade
zahirî olacaktır. Binaenaleyh bu durumu tasrih
için Kalkınma Plânı tasarısının 329 ncu sayfa
sında, beşinci satırdan sonra aşağıdaki cümle
nin ilâvesi için bu geriverme; önergesinin oya su
nulmasını arz ve teklif ederim.
izmir
Cahit Okurer
BAŞKAN — Aşağıdaki cümle deniyor. Hal
buki önergenin altında cümle yok. Bu bakımdan
muameleye konulamıyacaıktır. 35 sayılı önerge:
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma Plânı tasarısının 313 neü sayfa
sındaki altıncı paragraftan, her çocuğun orta
okuldan sonra, rasgele istediği okula değil, an
cak kabiliyetlerinin gerektirdiği okula girebile
ceği anlaşılmaktadır. Buna göre ortaokuldan
sonra liseye girebilmek için, yeterliğe dayanan
seçme usullerinin tatbik edileceği neticesine va
rılmaktadır. Liselere girebilmek hususunda böyle
bir baraj usulünün, plânın kabul edildiği yıldan
sonra derhal tatbik edileceğini tasrih için, 313
ncü sayfanın altıncı paragrafının sonuna aşa
ğıdaki cümlenin ilâvesi hususundaki işbu geri
verme önergesinin oya sunulmasını arz ve teklif
rderim.
İzmir
Cahit Okurer
«Bu itibarla, ortaokulu bitiren çocuklardan
liseye girmek istiyenler, yeterliğe dayanan seçme
usulleri ile seçilerek alınacaklar ve bu usuller
Kalkınma Plânının yürürlüğe girmesinden son
ra hemen uygulanacaktır.»
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, bu hususda pilânda kâfi derecede sa
rahat vardır. Bu sarahatin, teklifi yapan ar
kadaşımızı da tatmin edici mahiyette olması
icabeder. Bu bakımdan takrirlerine iştirak
imkânı bulamıyoruz. Halbuki, plan kanun
laşınca, önümüzdeki 1963 yılında kendiliğin
den tatbik edideeektir. Bu suretle iarkadaşın
istediği husus da. kendiliğinden yerine gele
cektir.
BAŞKAN — Hükümet.
DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) •— Efendim, ortaokullardan liseye
gitmek istiyenlerin yeterliğte dayanarak seçil
meleri ve bu usulün, plânın yürürlüğe girme
siyle hemen uyguflaııması şeklinde bir teıklif
yapılmaktadır.
Arkadaşımızın prensibine muhalif olduğu
muz için değil, fakat millî eğitim tatbikat
tında bunun; ortaokuldan başka; ortaokul dı
şında bâzı teknik öğretim okulları için de dü
şünülmesi gereken cepheleri vardır. Bunun
en iyi şeklini eğitim uzmanları bulup tesbit
ederler. Uzman arkadaşlarımız "buna en iyi
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fonksiyonlarını yerine getirecek, hakiki kıymet
leri yetiştirecek imkânlara ulaştırmak.
2. Bütün eğitim müesseselerini, birbirleriy
le bağıntılı bir bütün halinde, muvazeneli bir
şekilde geliştirecek olan bir programa bağla
mak.

veçheyi vereceklerdir. Plânda eğitim tatbika
tının bu kadar teferruatına inmenin mahzur
lu olacağı endişesine kapılıyoruz, plâna mu
halif olduğu için değil. "Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Okurer.
CAHÎT OKURER (İzınır) — Muhterem ar
kadaşlar, İm suali Karma Komisyonda «or
dum, bir mütehassıs arkadaş hemen plân ka
bul edilir edilmez tatbik edilecektir, buyur
dular. Benim bu teklifimin yapılmasının sos
yal sebebi şudur : Bunu tatbik edecek olan
lar için politik müdahalelere kadar varacak,
birtakım karışıklıklar meydana getirecektir.
Bunun için çok güçtür. Ortaokul
mezunu
bir çocuk, liseye gidebilir mi; gidemez mi? Bu
hususta kabiliyetli midir; değil raidir? Eğer
bunu katı şekilde tesbit etmez isek, birtakım
müdahalelere sebebolur; uzun senelerin arka
sına kalır. Bu itibarla, tatbikatçılara (kolay
lık temin etmek üzere bunun burada sarih ola
rak ifade edilmesinde fayda görüyoruz.
BAŞKAN — Sayın Okurer; «ortaokulu bi
tiren çocuklardan liselere gitmek istiyenler,
yeterliğe dayanan seçme usulleriyle seçilecek
alınacaklar ve bu usırller kalkınma plânının
yürürlüğe girmesinden sonra hemen uygulana
caktır» hükmünün plânda yer almasını iste
mektedirler.
önergenin dikkate alınmasını kabul -eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Okurer'in <>6 numaralı önergesini
okumuyorum.
Oumhııriyet Senatosu Başkan 11gına
Kalkınma plânı tasarısının <>
' l;~> nci sayfasın
daki üçüncü paragrafta «...eğitim plânlarının
en az onbeş yıllık bir dönem için hazırlanması
gerekmektedir.» denmekle beraber, kalkınma he
deflerine uygun olarak eğitim planlanmasının
esasları verilmemiştir. Binaenaleyh, bu noksan
lığı gidermek üzere 315 nci sayfada üçüncü pa
ragraftan sonra aşağıdaki kısmın ilâvesi için iş
bu geriverme önergesinin oya. sunulmasını arz
ve teklif ederim.
izmir
Cahit Okurer
«Bu eğitim müesseselerini plânlarken su üç
esasa uygun hareket edilecektir :
1. Mevcut eğitim müesseselerini. aercek
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;5. Böyle bir programı hazırlarken, birinci
sınıf ilim, fikir adamları ve teknik mütehassıs
lardan müteşekkil, yeter sayı ve vasıftaki in
san kadrosunu, mümkün olan en kısa zamanda
yetiştirmeyi ana. hedeflerden biri olarak kabul
etmek.»
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADİNA Nİ
YAZİ AĞIRNASLI (Ankara Milletvekili) —
Efendim, bunlar ayrı ayrı maddelerde mevcut
tur, iştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Hükümet.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri Mil
letvekili) — Efendim, demin arz ettim, birinci
sınıf ilim adamı tâbirini kullanmamak şart. Yük
sek vasıflı, en yüksek nitelikte ilim adamları,
uzmanlar yetiştirilmesi konusuna çok önem ve
rilmiştir. Sayın Okurer'in Komisyonda ve bu
rada savundukları bu'fikirle görüş ayrılığı için
de değiliz. Dünkü izahatımda da arz ettiğim gi
bi, yalnız üniversitelerin ilim adamı kadrosun
da çalışmak üzere, Devlet hesabına üç bin genç,
müsabaka ile seçilmiş üç bin genci, plân döne
minde dışarıya gönderme kararı vardır. Buna
ilâveten, çeşitli bakanlıkların, iktisadi Devlet
Teşekküllerinin ve teknik yardım bursları yolu
ile çeşitli özel sektör ve kamu sektörü kurumla
rının da gönderecekleri kimseler bu rakamın di
şini adır. Biraz evvel kabul ettiğimiz ve bizim de il
tihak ettiğimiz takdirle, şimdi tekrar edilen cümle
aynı. Bu plânda dercedilmistir. Bunun bir defa da
ha eğitim kısmında bulunmasında eğer ısrar eder
lerse bundan dolayı bir itirazımız yoktur. Muh
telif kademeler arasındaki bağlantı plânda mev
cuttur. Zaten plân bu bağlantının temini için
yapılmıştır. Hayatta bir çalışma sahası bulun
sun diye iktisadi inkişafla eğitim bir arada dü
şünülerek bir denge kurmaya çalışılmıştır. Ana.
ilkelerde bahsedilen bütün hususlar vardır. Yal
nız Millî Eğitim konusunda yanlış bir anlama
yı eğitimciler arasında, bizim memleketimizde
bir tartışma konusu olmuş bulunan bir konuda,
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sanki Eğitim Şûrası yerine kendisini koyarak
bir tercih yapıyormuş gibi bir iddia ortaya çı kar. O da şudur : Yüksek vasıflı eleman yetiş
tirmek, baş dâva olan ilköğretim dâvası ihmâl
edilebilir, memleket kütle eğitimi ile kalkınır,
diyenlerin karşısında, memleketi kalkındıran
elittir, diyenler vardır. Tuba ağacı gibi bir Dev
letin kuruluşu yukardan başlamaz, temelden
başlar diyen kimseler de vardır. Bu, iki tarafın
dan çekilen bir halata benzer, bunların bir ucun
da eğitimciler vardır, bir ucunda da çok sevdi
ğim Mümtaz Tarhan vardır. Öyle geliyor ki, san
ki biz cümleleri buraya mütemadiyen tekrar ko
yarak muayyen bir eğitini görüşünü, plâna sok
muyor, adeta Millî Eğitim Şûrasının yerine ka
im olup bâzı tesirler yapmışız gibi bir tesirin al
tında kalıyoruz.
Teferruatın plânda yer almaması iyi olacak
tır kanaatindeyim. Kaldı ki, buyurdukları hu
suslar ihmal edilmiş değildir. Bu plân dengeli
olarak kütle eğitimi ile elit yetiştirme dâvasını
ele almıştır. Bunun tedbirlerini de koymuştur.
Görünen bir istikbalde herkese ilkokul, görünen
bir istikbalde herkesi okur - yazar yapmak. Tür
kiye'nin son 10 - 15 senede elit yetiştirmek gaye
si ile gönderdiği elemanın birkaç misli elemanın
yalnız Devlet hesabına gönderme gayreti; bun
ların ikiside plânda mevcuttur. Sayın Okurer
arkadaşımın teferruata girme hususunda ısrar
etmemelerini tekrar rica ederim. Bu sebeple
önergeye iştirak etmiyoruz.
BAŞKAN — Sayın Okurer.
CAHİT OKURER (izmir) — Müsaadenizle
oturduğum yerden bir cümle ile cevaplandıra
cağım : Burada ortaya konulan teklifler, pedogoji ve eğitimle alâkalı teklifler değildir.
BAŞKAN — Sayın Okurer'in önergelerini
tekrar okutup oylarınıza sunacağım.
(O. Senatosu İzmir Üyesi Cahit Okurer'in
önergesi tekrar okundu.)
önergeyi dikkate alıp almamak hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Sayın Şevket Buladoğlu'nun 37 sayılı .öner
gesi :
C. Senatosu Başkanlığına
T - Plânın 169 ncu sayfasının tablo 131 deki
5 yıllık plân döneminde cay ithalâtı :
1963
4.6
53.6

1964
1965
1966
1967

0:2
4.4
4.1
3.8
3.4

51.1
48.0
44.3
39.9

Bu miktar çay ithalâtının 1963 senesinden
itibaren (dâhil) yapılmasına lüzum olmadığı,
çay istihsal bölgelerinde yetiştirilen çayların
aım'balâj mahallinde fcaTiştınlması sonunda, 1
nci, 2 ııci ve 3 ncü çay nev'i tesbit edilmesi;
Kalite bakımından Türk çayının ithal çayı
ile karıştırılmadan alınmakta olan imalât ted
birleriyle buna lüzum ıkalmıyacaktır.
Bu itibarla plâna konan 237 milyon lira it
halât çay bedelinden 'bir tedbir olarak 1963 yı
lındaki ithalâtın 53,6 milyonun ımuhafazası,
183.4 milyon lira olarak diğer senelere ait çay
ithalât bedellerine lüzum yoktur. Kaldırılması,
11 - Plânın 130 numaralı tablosunda : Çay
üretim tahminleri olarak 1962 - 1967
1962
36.3 ya§ çay bin Ifeon
.1963
38.5
»
»
1967
63
»
»
Ton olarak tahmin edilmiş. Diğer taraftan
talblo 132 de.
Plân dönemi
1963
1964
1965
1966
1967

kapasite olarak;
48.4
48.4
57.0
71.4
71.4

Tesbit edilmiştir.
1960 - 1961 senelerine ait çay istihsali %
20 nin üstündedir. Bu itibarla, cay üretim
tahminleri isabetli ideğildir. 132. Tablodaki
kapasite miktarlarına çıkarılmasını talep ede
rim.
Süspansiyon yapmak suretiyle çay ihraca
tının 5 yıllık plân döneminde 600 .milyona çı
karılması isuretiyle plânın geri verilmesini arz
ve teklif ederim.
Trabzon
Şevtket Buladoğiıı
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADİNA Nİ
YAZİ AĞTRNASLI (Ankara) — Efendim, bu
cay ithal etme keyfiyeti bir zaruretten doğu
yor. Bu, kaliteyi düzeltmek için, bir miktar
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oay ithali ve harman yapmak suretiyle istih
lâk piyasalarına 'arz etmek zaruretinden doğu
yor. Plân döneminin sonlarına doğru kendi
istihsalimizin kalitesi (çay 'kalitesi) yüksele
ceği için ithal edilen çay müktarı gittikçe, ma
lûm olduğu üzere düşmüş oluyor. Fakat bu
gün (bir zarurettir.
îhraç anevzuunıa ıgelinee, daha ziyade iç pi
yasa ihtiyaçlarına 'kifayet etnıiyen cayın şim
di ihracı bahils mevzuu olamıyor. Bu itibarla
dır ki plândaki şeklin ıkabul edilmesi lâzumgelmektedir. Şevket Buladoğlu arkadaşımızın
teklifi iyi bir tekliftir ama istikbale muzaftır.
Kalitesi yükseldikçe çayın ithali de tahdit edi
lecektir.
BAŞKAN — Hükümet adına Yüksek Plânlanna Dairesi Müsteşarı.
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU — Efendim,
Komisyon adına Yüksek Heyetinize verilen
izahata ilâveten şu hususları Yüksek Heyeti
nize arz etmek istiyorum :
Plânda çay ihracatı ve ithalâtı aynı zaman
da ve aynı dikkatle ele alınmıştır, ithalât har
man yapmak zaruretinden ileri gelmektedir.
Plânda çay istihsalinin artırılması ile bera
ber, kalitenin de yükseltilmesi üzerinde duru
luyor. Kaliteyi yükseltmek, istihsali
artır
mak kadar kolay değildir. Kalitenin iyileşti
rilmesi için yatırımlardan süratle netice almak
mümkün bulunmaktadır.
Bu itibarla, plânda gittikçe azalan bir çay
ithali zarureti tesbit edilmiştir. Çay, % 20 ci
varında yapılan ıharım an «miktarı % 30 a indiri
lecektir. Buna muvazi olaralk çay ithalâtı azal
tılmış olacaktır.
İhracat mevzuuna gelince; ihtiyacı karşılama
imkânı mevcudolduğu tesbit edilmiştir, özel
komisyon tarafından yapılan tetkikler netice
sinde, plân devresinde 30 bin ton bir ihtiyaç
tahmin 'edilmektedir. Bu realize edilebilecek
bir rakam olaralk görülmektedir. Ancak, ihracat
için ayrıca sübvansiyon düşünülmemektedir. Esa
sen, plânın genel çerçevesi içinde ihracat konu
sunda hususi bir sülbvans'iyon derpiş edilmemiş
tir. Çünkü, Yüksek Heyetinizin takdir edeceği
gibi .bu, aynı zamanda finansman meselesini de,
(beraber getirmek durumundadır.
Arz ederim efendim.
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BAŞKAN — Sayın Buladoğlu.
•ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar; çay mevzuu, Artvin'den baş
layıp Trabzon'a kadar saihil kenarı giden ve ora
daki vatandaşlarımızın geçimi ile ilgili önemli
bir tarım 'konusudur. Yeni bir istihsal konusu
olan çayın istikbaldeki meseleleri çok mühimdir.
Plân da esasen beş senelik isbifldbale matuf oldu
ğu için, bu mevzuu tamamen istikibale ait bir
mesele olaralk huzurunuza getirdim. Düşünce
lerimi kısaca arz etmek isterim :
Çay istihsali, geçen seneye nazaran % 20 ve
'belki de % 25 bir artışla 38 milyon kilo yaş çay
yaprağına çıkmıştır. Çay tohumu ufak bir İslâ
hatla değiştirilecek olursa deniz sathından 400
metre dalha yukarüarda dıalhi çay ziraati yapmak
imkânı olacaktır. Demek oluyor ki, istihsal mın
tıkamız süratle genişliyıdbilecektir. Plânlamanın
Ihedef ve gayesi movcudolan bir zirai ürünüm is
tihsalini artırmak suretiyle' istifade etmektir. Bu
na muvazi olaralk bir plân getirilmek lâzımgelirIken, bunun kısır bir görüşte, tahdit yoluna gidil
diğini yüksek huzurunuzda ifade etmek isterim.
Şöyle ki, 1962 yılında 36 milyon kilo yaş çay
yaprağı, 1963 yılında 57 miyon, 1967 de 63 mil
yon kilo yaş çay yapırağı i tihsal edilecek. Muh
terem Plânlaana Dairesi, komisyon ve Hükümet
diyor ki, bu çay istihsali bunun çok üstüne çıka
caktır. Hiçolmazfsa kapasite miktarı ile hem ayar
olsun. Kapasite miktarı; 1963 te 48 milyon, 1964
İte 48,4, 1965 te 57, 1966 da 71, 1967 de yine 71
milyon.
PMınlanıanm koyduğu rakamları Hükümet
nazarı itibara almıyacaksa, bunların değeri yok
sa, o zaman söyliyecek bir lâfım yok. Fakat Plân
lamanın rakamları bir kıymet ifade edecekse, bu,
realiteye uymayacaktır. Bu bakımdan, bunun ka
pasite döneimi içinde, kapasite miktarına çıkarıl
ması için teklif ediyorum. Bu husustan şu çıkı
yor : Çay istihsali süratle artmaktadır. Eğer bu
nu takübedeceksek talbiî kaynaklarımızdan olan
cay istihsali fakir bir mıntıkada birçok vatanda
şımızın geçimini sağlryacağı için bunun tahdidi
ne değil, kalitesini yükselltimek ve ihtisali artır
mak suretiyle ihracatını temin edecek yolları ara
mak lâzımdır. Biz zaımanı vekâletimizde ihracatı
temin için todlbir alana yoluna gitmiştik. Şimdiki
Hükümetin durumunu bilmiyorum. Bizi bu ted
bire sevk eden husus memlekete 'büyük bir gelir
sağlıyacak olan çay istihsalinin ihudutlandırıl-

— 271 —

C. Senatosu

B : 7 10 . 1 1 . 1962 O : 2

maması yönünden idi. Ama, görüyorum ki, bu
rada bir hudut]andırma varidir. Bu husulsün dü
zeltilmesi için önergemi tasvübetmenizi riea edeî'iın.
İkinci mevzu, istihsalin artısı ile, ithalât mik
tarının muayyen bir sefeikle azaltılması mevzuu
na, çaylarımıza karıştırılan çaylara, harman ya
pılan çaylara gelince : Hepiniz biliyorsunuz ki,
piyasada yalnız Rize çayı namı ile satılan ve rağibet kazanmış olan bir çay nevi vardır. Bu nev'in
'devamı etmeyişinin sebebi, zaman zaman fabrika
larımızda imalinin sağlanmamasından ileri gel•mdktedir. Şu hakle, yalnız memleketimize yeti
şen fabrikalarımızda yaıpıtmalk suretiyle piyasaya
arz edileni çaylar, diğer ınemldketleıiıı çayların
dan aşağı değildir. Bunu defaatla teyidedebiliriım. Kaldı ki, eay imalatı tog'ün teik nevi üzerin
den yapılmaktadır. Mıntıkamızda geniş miktarda
iiıstilhisal edilen, imal edilen cayın fabrika itibai'iyle ayrı ayrı kalitede bulunması; muayyen fab
rikalarda, altelyelerde ambalaj edilmesi ve 3 nevi
'kaliteye tefrik edilmesi .suretiyle, pekâlâ lıeım istihlâlkiriin kolaylaştırılması hem de kalitenin yük
seltilmesi m ümlk'ün olur.
Bu 'balkımdan, m em koketimizde istihsal edilen
cayın, ithali edilecek çaylarla karıştırılmıası yo
lunda tekmile, bir sebebi 'bendeniz göremiyorum.
Eğer plânlamanın elinde böyle bir teknik sebep
varsa lütfen burada izıalh etsinler. Eğeır (bumun
aksine karar alınacak olursa hem memleketi
mizde iiinal edileni cayın kalitesi süratle yüksel
tilecek lıeım d:e fuzuli yere eay ithalâtı için 237
milyon lira ödemm iye çektir. Kaldı ki, 5 senelik
dönem içinde istihsal edilen çay miktarı ile it
hal edilecek çay miktarı istihlâkin çok üstüm
de olacağı için bunu koyacak depo dahi bnlamıyaoağız. Şu halde bir kere depolama mese
lesi halledilmeli, bu mıillî varlığı stok edecek
yer bullu/nimalıdır. İstihsal edilen çayı koyaeakyer bulunduğu, kalitenin de iyi olduğu ah val
ide itlhal edece güz diye çaluşmıaik, uğraşmak bir
ıfayda vermiyeeektir. İstihsalde geniş imtkânlar karşısında yatırım miktarım plânda 300 mil
yon lira seviyesinde tutmanın yersiz olduğu ka
in aaitinıdeyi'm. Bunun da 600 milyonla çıkarması
nın şaınt olduğu, bunun için de fiyatlarda bir
sübvansiyona gidilmesi icabettiği, açıktır. Ma
liyet! eriimiz 19 liradır. Bugün çay piyasası 12
lira üzerinden muamele görmektedir. Bu mik
tar yatırım yaptığıımız takdirde sadece, her se-

ne çaydan 200 .milyon lirayı bu memlekete ihti
yacımız olan döviz olarak kazandırırız.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Buladoğlıı, gerekçeli
•geri verme önıengesi ile; çay üretim tahminleri isa
betli değildir, 132 nel tablodaki kapasite mik
tarlarına çıkarılması, sübvansiyon yapmak su
retiyle çay ihracatının beş yıllık plân dönemin
de 600 milyona çıkarılmasını, istemektedirler.
önergeyi oya sunuyorum; dikkate alanlar...
Dikkate alnı ıy anıl ar... Kabul, edilmemiştir, efen
dim.
Şimdi, Sayın Oah.it Okurer'in 39 sayılı öner
gesi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bulgun en verimli yatırınım ilmî araştırma
lara yapılan yatırım olduğu bütün kalkınmış,
medeni tmemleketi erce kabul edilmiş bir haki
kattir. Bunun için o memleketler, maarif büt
çelerinden layn olarak, geme! bütçelerinin belli
bir yüzdesini ilmî araştırmaya tahsis etmekte
dirler. Türkiye'nin ise ilmî araştırma yapacak
ilim adamlarımı (ki yetiştirim esli gerekiyor Bu
itibarla ilmî araştırma ille alâkalı her bakanlı
ğın bütçesinden yapılacak muayyen kısıntılar
la karşılanmak üzere, her yıl Türkiye Crenel
Bütçesinin de belli ibir yüzdesini ilmî araştırma
ya, ilmî araştırma yapacak eleman yetiştirmeye
ayrılın aısı ic ab eder. Bu sebeplerle, kallkmıma plâ
nı tasarısının 334 neü sayfasınnn sonuna aşağı
daki kısmın ilâvesi için işbu gerirverme öner
gesinin aya sunulmasını! arz ve teklif ederim.
îzmir
Oaih'it Okurer
«İlmî araştırma elemanllarını yetiştirmek,
ilmî a rastımın a için gerekli yatırımları yapabilımek iıçin Millî Eğitimi bütçesinden ayrı olanak
umumi bütçenin, % 3 ten aşiağı olmamak üzere,
belli bir nisbeti ilmî araştırma masraflarına
'ayrılacak; bu para, ilmî araştırıma ile bilhassa
ilgili bakanlıklar m 'bütçelerinden belli nisbette ki'smıtı ile sağlanacaktır.»
BAŞKAN — Komisyon?..
PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlar; 'beş yıllık plânda ilmî
araştırmalar için 1 milyar 142 milyon lira konuılmuştur. Bu küçümsenecek İbir rakam değil-
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dii". 'Takatimizin üstünde bir rakam konulması- ;
ma imkân yaktuır. Bu itibarla arkadaşımızın <
takririne kaıtılmıyoruz.
j
BAŞKAN — Hükümet,
•
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR- j
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri j
Milletvekili) — Kaıtılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayım ökurer'in takririni 'din- j
ledmiz. Oylarınıza arz ediyoruim. Kaibul eden- !
ler... Kaibufl etmiyenler... Kjalbull edilmemıiiştir.
j
Okıırerin 38 sayılı önergesi :
Cumlhıuriyötı ıSemaitasui Başkanlığına
Türkiye'nin kalkımını asındaki ama 'hedeflerden 'biri olan, «ilmî «araşltınmalıar için yeter sayiıda birinci ısınııi! ilim adamı ve teknik mütehassısın yeıtişiiırilmesi» Ibetlirsiz bir zamanla bıra
kılamaz. Kallıkınıma plânı tasarısında ise Türkiye'mizin ihtiyacını tanı karşılayacak yeter sayı
ve vasıftaki bu insanların yetiştirilmesi/ilin ne
zaman tamaımılanıaeağı tasrih edilmemiş ve bir
programa b ağlanmamış t ir. Tasarıdaki bu nokısanilığı tıaımaımlamak üzere 334 noü sayfanın
birimci paraıgıraıfının sonuna aşağıdaki cümlenin
ilâvesi içim bu geriverme önergesinin oya sunultoaSTim tarz ve teklif ederim.
İzmir
Calhit. Okıırer
«Kallkınmuş, medeni memleketlere kıyasla ve
Türkiye'nin nüfusuna ve ihtiyaçlarına göre her
safhada nıe kadar birinci sınıf ili/m .adamına ihtiyacolduğu tesıbit edilecek ve bu birinci sınıf,
yeteır sayı ve vasıftaki ilim adamlarının müm
kün olanı en kısa zamlanıda yetiştirilmesi bir
programa bağlanacaktır.»
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARlP HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
•Efen'dim, bu husus 5 yıllhk programda bütün
ışıümulü ile derpiş edilmiştir. Uzun tetkik ve ara
ma neticesi Plânlama Dairesi her yıl Avrupa'
yla 6 yüz üniversite mezunu taleJbe arkadaşı
âlîm adamı olarak yetişıtinmeik üzere gönderme
yi plâna koymuştur, önümüzdeki 1963 senesin
den itibaren bunların sevkı taltbika konulacak
tır.
ikincisi, bu sadece plânın derpiş ettiğidir.
Bunun dışında, Sümerbank, Etlibank, diğer ik
tisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseselerinin

i
j
j
j
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yabancı memleketlere (göndereceği tialefbe ade
di de ibuna dâhil değildir.
Arkadaşımızın teklifi plânda her bakımdan
derpiş edildiği içim, biz katılmakta bir fayda
nıülâıhaza etımiyoruz.
BAŞKAN —. Hükümeit.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZlOÖLU
(Kayseri
Milletvekili) — Efendim plânın 334 ncü say
fasında gereken sayıda ve en yüksek seviyede
araştırıcı personel yetiştirilmesine büyük önce
lik verileceği ehemmiyetle kaydedilmiştir ve
bu fikir biraz aşağıda tekrar edilmiştir. Bu
kadar çok sayıda ve en yüksek seviyede 'araş
tırma ve araştırıcı yetiştirilmesi konusu plânda
mevcut bulunduğundan arkadaşınızın teklifine
katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Okurer, teklifinizi geri
alıyor musunuz?
CAHİT OKURER (İzmir) — Geri almıyo
rum, oya sununuz, efendim.
BAŞKAN —• Sayın Okurer'in önergesini
dikkate .alanlar... Almıyanlar... Dikkate alın
mamıştır.
Saym İskender Cenap Ege ve arkadaşları
nın 40 sayılı önergesi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma Plânı tasarısının 285 nci sayfa
sında bulunan «Bu gaye ile plân döneminde
80 milyon T.L. lık yatırım yapılacağı düşünül
müştür.» Cümlesindeki «80 milyonun*», «100
milyon» olarak değiştirilmek üzere gerevirilmesini teklif ederiz.
Aydın
Bursa
İskender Cenap Ege ihsan Sabri Çağlayangil
Bursa
Cahit Ortaç
Gerekçe :
Geniş ve jeopolitik topraklara sahip mem
leketimiz, devamlı olarak bâzı yabancı radyola
rın menfi propagandalarına hedef ittihaz edil
miştir.
Radyo verici istasyonlarımızı ıslâh ve yeni
leriyle takviye etmediğimiz takdirde millî
bütünlüğümüze saldıran bu yabancı ve ya
lancı sesleri dinlemekten alıkoyamayız.
Bir verici istasyonunun 18 milyon liraya
kadar masrafla kurulabildiği 5 sene zarfında
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5 yeni istasyon daha kurulacağı ve eskilerinin
de personel ve malzeme cihetlerinden takviye
leri goz önüne alınırsa, bu mevzu ile alâkalı
yatırımlara ayrılan 80 milyon liranın yetmiyeeeği kanaatindeyiz.
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim; beş yıl içinde radyolarımızın geliş
mesi için zaten görüyoruz ki, plânda 80 mil
yon lira derpiş edilmiştir. Arkadaşımız bunun
100 milyona çıkarılmasını ister. Aradaki fark
haddizatında büyük değildir. Fakat plânda
ki bu 80 milyon lira teknik 'elemanların, mü
tehassısların
yaptığı bir hesaba dayanılarak.
konulmuştur. Bu itibarla arkadaşımız, bu 80
milyon lira ile iktifa edilmesini lütfen kabul
buyursunlar.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma plânı, tasarısının. '»04- ııcü sayfa
sında bulunan, tedbirler bölümündeki (e) fık
rasının, ilişik gerekçedeki. mucip sebeplerle
«Turizm, bankasının dayanak ve imkânları sü
ratle geliştirilerek turistik tesislere yeterli ve
'turizm sanayii."in gordk'l erine uyigun krediler
vermesi sağlanaeakır.» seklinde ifadesi için
plânın Hükümete gerivcrilmeşini arz ve teklif
(nlerînı.
Bursa
Aydın
İhsan Sabri Çağlayangil İskender Cenap Ege

BAŞKAN — Hükümet,
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Bu 80 milyon lira hesaplanarak
konmuştur.. Yüksek Plânlama Kurulu mevzuu
bir kere daha incelemiş ve hattâ, ilk düşünül
müş olan rakam yerine, bunun iki mislini aşan
bir rakam koymak suretiyle Sayın Ege'nin
teklifine, memleketin rahatça araştırma yapa
bileceği bir meblâğın, ihtiyat payı da dâhil
olmak üzere konulmasına gayret sarf edilmiş
tir. Radyonun ehemmiyetini her bakımdan
müdrik olarak bunu karşıladığımızı zannedi
yorum.
BAŞKAN — Sayın Ege.
İSKENDER
CENAP
EGE (Aydın) —
Gerekçemi geri alıyorum.
BAŞKAN — Sayın Ege gerekçelerini geri
almışlardır.
Sayın Ege, aynı mahiyette iki takririniz var
dır, müsaade buyurursanız ikisini beraber mü
talâa edelim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki
efendim.
BAŞKAN — Sayın Ege, bir üçüncü takri
riniz var müsaadenizle onu da bu iki takririnizle
beraber okutayım.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Üçü
nü birden okutunuz efendim.
BAŞKAN —• Efendim, arkadaşımızın üç
önergesini birden okutuyorum.
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(ierekçe : Turizm Bankasının bugünkü du
rumu, (e) bendindeki tedbirlerin yerine geti
rilmesine asla imkân bırakmamaktadır. Bu
itibarla, bankanın evvelâ kredi yardımlarını
tahakkuk sahasına, çıkaracak şekilde teçhizi
ieabeder. Bu eihetin plânda, yer alması fay
dalı ve lüzumlu görüldüğünden (e) bendinin
plândan olduğu gibi çıkarılarak yerine tek
lif ettiğimiz metnin ikamesi uygun olacaktır.
BAŞKAN" -• Komisyon katılıyor mu efen
dim?
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HlKMIOT ONAT (Ordu Milletvekili) —
Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN' -- Hükümet katılıyor mu?
DEVi;!'1/!' BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DİMCİSİ
TURHAN CBYZİOĞKU (Kayseri
Milletvekili) —• Katılıyoruz, efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet teklife
katılıyorlar; dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma Plânı tasarısının 304 ncü sayfası,
tedbirler bölümünün (a) bendinde :
«Buna, paralel olarak, dış turizmin gelişme
si bakımından 'öncülük görevi olan iç turizmin
geliştirilmesi teşvik edilecektir.» cümlesini :
«Buna paralel olarak millî ve milletlerarası
turizmin geliştirilmesi teşvik edilecektir.» şek
linde tashih edilmek üzere geri verilmesini tek
lif ederiz.
Aydın
Bursa
İskender Cenap Ege İhsan Sabri Çağlayangil
Bursa
Cahit Ortaç
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Yüksek malûmları olduğu üzere turist; zevk,
eğlence, istirahat, kür, tedavi, bilgi ve görgü
gibi birtakım sebeplerle seyahate çıkan kimse
olduğuna göre, ister yerli, ister, yabancı olsun,
malî durumlarının imkânı nisbetinde rahat bir
seyahat; iyi bir konaklama ve tam bir hizmet
arayan kimsedir.
Kalkınma Plâm tasarısının 304 neü sayfa,
tedbirler bölümünün (a) bendindeki;
«Buna paralel olarak dış turizmin gelişmesi
bakımından öncülük görevi olan iç turizmin ge
liştirilmesi teşvik edilecektir.» cümlesi, turist
olarak seyahate çıkan Türk vatandaşlarla ya
bancılar arasında başlangıçta bir derece farkım
gösterir anlayışa da sebe'bolmaktadır.
Turizm ortamı sağlanan her yere, yerli ve
yabancı her turist gider. Esasen bugün, iç tu
rizm, dış turizm tâbirleri terk edilmiş ve yerini
millî ve milletlerarası turizm tâbirleri almış ol
duğundan cümlenin, teklifimdeki şekilde tashi
hi gerekir.
BAŞKAN — Komisyon.
KARMA PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili)
— Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet.
DEVLKT BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLÜ (Kayseri)
— Katılıyoruz.
BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını
kalbu edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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dır. Kurslarda Öğretici elemanlar da bu okul
larda yetiştirileceğine göre, bir yüksek turizm
ve otelcilik okulu ile dört bölgede orta derecede
otelcilik ve turizm okulları açılmasına ihtiyaç
vardır.
Bu okullar öğrencilerinin, otel okullarda bil
fiil hizmet ve iş yaparak, nazari ve amelî ders
lerle, tatbikatla yetiştirilmesi, mütehassıslarmea ehemmiyetle ve ısrarla ileri sürüldüğünden,
okullar için yatırım büyük yekûnlara yükselmek
tedir.
Ayrıca, Türk mutfağını bozulmaktan kurtar
mak için bir de Türk mutfağı enstitüsü açılması
lâzımdır.
Meslekî iş eğitim ve öğretiminden başka, hal
kın turizm bilgi ve terbiyesi için, Kalkınma Plân
tasarısının 304 ncü sayfa, tedbirler 'bölümünün
(e) bendinde kaydedilen, şehir ve kasabalarda
kurulacak veya kurulu olan turizm kurumları
nın faydalı faaliyet gösterebilmeleri, halkın
mânevi hazırlığını sağlıyabilmeleri için, merkez
ce de bu kurullara para ve yayın suretiyle yar
dımlarda bulunması gerekir.
Yukarda tadadolunan eğitim konularının ta
hakkuku için yılda harcanacak 4,5 milyar lira
asla yetişmiyecektir.
Binaenaleyh, bu bakımlardan, eğitim için
konulan yıllık yatırım miktarının çoğaltılması
lâzımdır.
BAŞKAN — Komisyon.?
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, biz 4,5 milyon liranın kâfi gelece
ğine kanaat getirmişiz. Bu itibarh arkadaşı
mızın teklifine katılmıyoruz.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma Plânı tasarısının 303 ncü sahife
ve tablo 339 da 'bulunan (B. Eğitim) fıkrasın
BAŞKAN — Hükümet ne düşünüyor, efen
daki rakamların ilişik gerekçeye uyularak «75,
dim?
15, 15, 15, 15, 15» şeklinde çoğaltılmasını sağ- i
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
lamak üzere Hükümete iadesini arz ve teklif
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri
ederiz.
Milletvekili) — Bir cümle ilâve edeyim. Bu
Aydın
Bursa
turizm eğitimi için beş yıllık yatırım masra
iskender Cenap Ege
Cahit Ortaç
fı 22,5 milyon liradır ve yalnız eğitim te
sisleri masrafıdır; yoksa, ibu kurumlarm câri
GEREKÇE
harcamaları bu rakam dâhilinde değildir. Bu
itibarla, miktar kâfidir. Bu yalnız yatırım
Turizm sanayiinde olduğu gibi, turizm ti
miktarıdır.
caretinde, seyahat ve ulaştırma bürolarında hat
tâ resmî turizm teşekküllerinde iş ve vazife ala
BAŞKAN — Sayın Ege, bu izahat karşı
cak elemanlerm yetiştirilmesi ihmâl edilecek bir
sında geri alacak mısınız?
mevzu değildir. Sonra, ilk beş yılda beş bölge
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Muh
merkezinde otelcilik ve turizm okulları açılmalı- j terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; tu-
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rizm me&elesi her şeyden önce personel mese
lesidir. Her işte olduğu gibi insan yetiştirme
meselesidir. Bugün memleketimize gelen tu
risti gümrükte, hava meydanında, iskelede
karşılıyan hamaldan tutunuzda oteline ka
dar temas ettiği vatandaşlar turfam bilgisine
salribolmadığı için »büyük kaybımıza se'bebolmaıktadır. Bunun için bir defa memleketimizi
birçok bölgelere ayıran turizm meselesinde tu
rizmle ilgili okullar kurmak lâzımdır. Bu
okullarda çeşitli turizm 'kollarında çalışan personiel yetiştirilmesi gerektir. Eğer dâvaya ina
nıyorsak, turizmden büyük neticeler bekliyor
sak, memlekete gelir sağlamayı istiyorsak, bu
miktarın yükseltilmesi bence münasiptir. Ar
kadaşlarımızla düşündüğümüz bu nokta - da
ha uzun konuşup vakitlerinizi almak istemi
yorum - hakikaten kabul edilirse, bu yatırım
lar ve bu müesseselerle ilgili personelin yetiş
tirilmesi işi ele alınırsa, bir milyona yakın inIsana iş sahası açılacaktır zannediyorum. Mâ
ruzâtını bu kadardır, arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Ege, kalkınma plân ta
sarısının 303 ncü sahife ve tablo 339 da bu
lunan
(B. eğitim) fıkrasındaki rakamların
«75, 15, 15, 15, 15, 15» şeklinde çoğaltılma
sının plânda yer almasını istiyorlar.
önergeyi dikkate alanlar... Dikkate lalmıyanlar... 27 ye karşı 35 oy ile dikkate alın
mıştır.
Sayın: İskender Cenap Ege'nin
45 sayılı
önergelerini okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma Plânı tasarısının 303 ncü sahifesinde turizm yatırımları ve propaganda har
camalarını gösteren 339 ncu tablonun (g) fık
rasındaki «Sağlık turizmi» adının, «Tıbbi
turizm» olarak tashih edilmek üzere Hükü
mete iadesini arz ve teklif ederiz.
Aydın
Bursa
İskender Cenap Ege
Cahit Ortaç
Gerekçe
Tıbbi turizm tesisleri olarak diğer turistik
tesisler meyanmda 25 . 1 . 1954 gün 4/2269
sayılı Bakanlar Kurulu k a r a n ile sanatoryum,
prevantoryum, kaplıca ve plajların vasıfları
tesbit edilmiş ve ayrıca 6086 sayılı Turfanı
Endüstrisini Teşvik Kanununun 36 neı mad-
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des'i gereğince 5 . 8 . 1954 gün 4/5643 sayfıı
Bakanlar Kurulu karariyle milletlerarası bir
tâbir olarak «Tıbbi turizm iş birliği nizam
namesi» nin 27, 28, 29 ncu maddeleriyle mil
letlerarası tâbir olarak «Tıbbi turizm» tâbiri
mevzuatımıza alınmış bulunduğundan
(g)
fıkrasındaki j sağlık turizmi - yerine - Tıbbi
turizm - tâbirinin konulmasının uygun olduğu
mütalâasındayız.
BAŞKAN — Komisyon ne düşünüyor, efen
dim?
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, biz sağlık turizmini 'bu mânada alıyo
ruz. Birçok kısımlarda İra şekilde geçmiştir.
Şimdi biz bunu değiştirdiğimiz takdirde hepsin
de ayrı ayrı tetkik edilmesi icalbedecektir. Bu
itibarla katılmıyoruz. Sağlık turizmi olarak
geçmiştir.
BAŞKAN — Hükümet de Komisyona iltihak
ediyor.
Sayın, Ege, bu izahlar karşısında geri alacak
mısınız ?
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — İsrar
ediyorum.
BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege'nin
gerekçeli geri verme önergesi; Kalkınma. Plânı
tasarısının 303 ncü sayfasında turizm yatırım
ları ve propaganda harcamalarını gösteren 33
ncü tablonun (G) fıkrasındaki «Sağlık Turiz
mi» adının «Tın'bi Turizm» olarak tashihini is
temektedir.
Bu önergeyi dikkate alanlar lütfen işaret bu
yursunlar... Dikkate almıyanlar... önerge dik
kate alınmamıştır.
Sayın Cahit Okurer'in, 44 sayılı, önergesini
okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma plânı tasarısında 358 nci tabloda
1967 yılma ait Yüksek Genel öğretim öğrenci
lerinin sayısını gösteren (110 000) rakamının,
359 ve 360 ncı tablolara kıyasla (6.1 000) ola
cağı anlaşılmaktadır. Buna göre 358 nci tablo
daki (110 000) sayısının (61 000) olarak değiş
tirilmesi için işbu geriverme önergesinin oya su
nulmasını arz ve teklif ederini.
İzmir
Cahit Okurer
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
BAŞKAN — Komisyon.
DIMCISI TURHAN FEYZÎOGLU (Kayseri
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) — ; Milletvekili) — Plânda; ilk, orta, lise ve yüksek
Tabı hatasıdır. Doğrudur, düzeltilecektir.
j öğretim müesseseleri arasında kademeler dik
katle hesap edilmiştir, öğretmen yetiştirmek
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
için yapılacak yatırımlar öğrenci sayısına göre
DIMCISI TURHAN FEYZÎOGLU (Kayseri
dengeli bir şekilde karara bağlanmıştır. Bunlar
Milletvekili) — Asıl metinde böyledir. Yanlış
olmuştur.
j dan yalnız birisinin, meselâ üniversitelerin in
kişafı şeklinde yeni 'bir tedbir almak, öbür ta
'BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer, takririnizi
rafta 'bir dengesizlik yaratabilir. Bu dengeyi
geri alıyor musunuz? Tashih edileceğini söyle
sağlamak için gerekli tedbir ve yatırımlar plân
diler.
da vardır.
CAHÎT OKURER (îzmir) — Geri alıyorum.
BAŞKAN — Sayın Okurer'in 47 numaralı
BAŞKAN — Sayın Okurer, bu izahtan son
önergesi;
ra ne düşünüyorsunuz ?
CAHÎT OKURER (izmir) — Bir sual arz
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına
edeceğim. Türkiye'nin üniversite ihtiyaçları
(Kalkınma plânı 'tasarlısında, üniversiteleri
mizin Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir sevi- I kaç yılda tamamlanacaktır ?
ye ve sayıya ulaştırılması belli !bir zamana bağDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
lanmıştır. Üniversitelerin 'birinci smıf ilim i DIMCISI TURHAN FEYZÎOGLU (Kayseri Mil
adamı ve teknik mütehassıs yetiştirmedeki bü- ' letvekili) — Efendim, Türkiye'nin üniversite
yük ehemmiyeti ise tasarıda da kabul edildiğin- j ihtiyacından, devamlı suretteki gelişmeye göre
den, bu husustaki noksanlığı 'tamamlamak üze
ihtiyacı kastediyorsanız hiçbir zaman tamamre, tasarının 28 nci sayfasındaki, sondan birin
lanamıyacaktır. Memleketimiz yaşadıkça bu ih
ci paragrafın başına aşağıdaki cümlelerin ilâve
tiyaç gelişecektir. Bunun için ya. yeni üniversi
si için işbu geriverme önergesinin oya sunulma
teler açılacak veya mevcut üniversiteler tevsi
sını arz ve teklif ederim.
edilecektir.
Cahit Okurer
Ancak, burada görüleceği üzere öğrenci ra
izmir
kamlarında, teknik yüksek öğretim ve genel
yüksek
öğretimde çok hızlı bir artış vardır. Tek
«ilkokulu bitiren, bütün öğrenciler, kabiliyet- '•
nik
yüksek
öğretim 10 binden 840 bine 15 yılda,
lerine uygun istikamette ve en üst kademeye
ilk
beş
yılda
10 binden 27 bine. Genel yüksek
kadar tahsillerine devam imkânlarını bulacak- ;
öğretim
51
binden
61 bine; 15 yıllık dönem so
lardır.
nunda 220 bine yükselmektedir.
Bunun için onlbeş yıl içinde üniversitelerde
İkinci dönem ve üçüncü dönem hızına cevap
Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir seviyeye
vermek
ve bu dönem yüksek Öğretim kurulları
ve s'ayıya ulaştırılacaktır.»
i
için öğretim üyesi yetiştirmek işine öncelik ve
BAŞKAN — Komisyon.
|
rilmektedir. Evvelâ öğretim üyelerinin yetişti
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
rilmesi yolunda kesif bir mesai sarf edilecek
A R l F HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) — |
tir.
Efendim, bu fikir zaten beş yıllık plânda var- i
dır. Beş yıllık plânda eğitim ve öğretim mües- I
BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer'in, ilk oku
ısesesi, ilk, orta, lise ve üniversite gibi müesse- ! lu bitiren bütün öğrenciler, kabiliyetlerine uy
seler birbirlerine muvazi olarak gelişmeleri ba- ı gun istikamette ve en üst kademeye kadar tah
sillerine devam imkânlarını bulacaklardır. Bu
krmmdan bu plânda yer almışlar ve bu suretle
ıbir denge tesis etmişlerdir. Binaenaleyh, ayrı- ' nun için onbeş yıl içinde üniversiteler de Türki
ye'nin ihtiyaçlarına uygun bir seviye ve sayıya
ca iböyle bir hususun plânın gayesine 'bir fay
da sağlıyacağmı mütalâa etmiyoruz ve katlimi- i ulaştırılacaktır, hususunun plâna ilâvesini tazamyoruz.
i mun eden önergelerini dikkate alanlar... Dikka
BAŞKAN — Hükümet ne düşünüyor efen- ; te almıyanlar... Önerge dikkate alınmamıştır.
Sayın Haneıoğlu'nun önergesi.
dim?
I
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Yüksek Ba şka nl ı ğa
G-eıriv,er;me önıergesi
Plânda imalât sanayiini teşvik hususunda
gösterilen gayretler yetinde olmakla beraber,
işletmeye geçen bir sanayiin çok zaman borçla
kurulacağı ve hemen ilk senelerde kâr sağiıyamıyacağı düşüncesiyle kurulacak imalât sana
yiini teşvik hususunda, büyük fayda sağlıyaeak
olan vergi muafiyetinin kabulüne inanıyorum.
Bu münasebetle; (Plânın 141 nci sayfasındaki
imalât sanayii bölümünün -l ncü maddesinin (b)
bendine kolaylık kelimesinden sonra «gösterile
cek ve en az üç sene müddetle vergilerden muaf
tutulacaktır» ibaresinin ilâvesi için geri verme
önergesinin oya konmasını arz ederim.
Afyon
Dr. Rasim Hancıoğlu
BAŞKAN — Komisyon?
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim; bir vergi reformu ile ilgilidir. Bu iti
barla komisyon olarak biz önergeye katılmıyo
ruz.
BAŞKAN — Hükümet,
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Muh
terem Senatörün takririnde hangi sanayiin teş
vik edileceği hakkında bir hüküm yoktur. Mut
lak olarak bütün sanayii kastediliyorsa, plânda
teşvik edilmesi icabeden sanayi var, teşvike ih
tiyacı olmıyan sanayi var.
Saniyen, hangi vergiden bahsediyorlar. Bilin
diği gibi, bâzı vergili durumlara muafiyet tanın
mıştır. Anlaşıldığına göre bir vergi muafiyeti is
teniyor. Bâzı mütehassıslara göre kalkınma hı
zını müşevvikler değil, kaynaklar tâyin eder,
diyorlar. Bu doğrudur. Bir zamanlar Tarımı Teş
vik Kanunu çıkarılmış idi. Ve uzun bir zaman
da bu sanayi bu vergiden muaf tutulmuştur'.
Fakat, sonradan bunun, yani tatbik edilen siste
min yanlış olduğu anlaşılmıştır. Sağlanan mua
fiyetlerle sanayii gelişmemiş ve beklendiği ka
dar bir fayda sağlanamamıştır. Bunun yerine
sanayi kuruluşunu kolaylaştırmak lâzınıgeldiğinin doğru olduğu neticesine varıldı. Nitekim bilâhara varılan neticelerde Sanayi Bankasının ku
rulması ve sanayi kredilerinin artırılmasiyle bu
işlerde süratlilik görüleceği ve kalkınma hızı
nın artacağı neticesine varıldı.
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Kurulmuş bir sanayi kâr ediyorsa zaten ver
gi muafiyetine ihtiyacı yoktur. Kâr etmiyorsa
vergi meselesi mevzuubahis değildir. Biz sanayi
kuruluşunu kolaylaştıracak tedbirleri
düşün
dük. Bir sanayi müessesesi, bir teşebbüs kâr edi
yorsa vergisini elbette verecektir. Biz plânda sü
ratli amortisman esaslarını da kabul ettik. Yeni
yatırımlar yapabilir ve ilk senelerde bilançosunu
zararla kapayabilir. Fdbette ki, zarar ettiği se
neler için vergi alınması bahis mevzuu değildir.
Yani zarar ediyorsa bunu ileride edeceği kâr
lardan mahsubunu yapacaktır. Zannediyorum
arkadaşımızın teklif ettiği tedbir sanayiin ku
rulmasını teşvik eder bir tedbir değildir. Bütün
teşebbüs sahiplerini lâalcttâyiu bir şekilde ver
giden muaf tutarsak, büyük kazanç elde eden
müessese sahiplerini fakirler aleyhine himaye
etmiş oluruz.
BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın IJancıoğln.
RASİM. 11ANOKKİLIT (Afyon KaralhİHar) —
Muhteremi arkadaşlar, I! ülkün ı et in vermiş olduk
ları izahattan anladığıma göre, önergem yanlış
ani aşıkmış. Önergede «hangi çeşit sanayi ne şekil
de muaf olacak diye bir kayılt yok» diyorlar. Ba
kınız, ibiz bu .sanayii kolu hakkında, plânın sanayi
teşvik 'bölümünde, ne diyoruz. «Çeşitli sanayi
kredileri antınlacak'tır. .Plânda yapıllması gerekli
ıbuhmnıuş ya du tavsiye edilmiş analları yapan
veya yapacak sanayie kredi sagla.iumas.inda ko
lay tık gö'st er ilecek ve en az üçgene müddetle ver
dilerden muaf tutulacaktır.» şeklinde önergemde
arz ettı'nn. Bunumla Hükümet arzu ettiği «aka
larda bir malın imi a I edilmesini teşvik etmek
mıaksadiıyle bir sanayiciyi oraya gönderiyor ve
sanayinin gelişmesini sağlamı ak maksadiyle ken
disine kredi de sağlıyor-. Krediden başka yine o
:anayinin gelişmeyi için üç. senelik bir vergi mua
fiyetinin de sağlanmasını istiyoruz. Bu itibarla
yepyeni bir sanayi dalma yatırını yapılacağı ka
naatindeyim. Kaldı ki, yeni bir iş sahasına atıla
cak raıü'teşelb'bisieri, uanuımiyotlc çıuk kısa. bir za
manda kâıv getirecek işlere teşvik eder.
Verdiğimi önergemde Hükümete külfet tahmil
elen bir durum yoktur. Yalnız vergi muafiyeti
dernekle belki bir dereceye kadar bu yolda yeni
.gelecek vergi reformlarından ıbir sonuç alınabilir
se de bunun sarili olarak kaydedilmesinde bir
mailızur da yoktur kanaatindeyim. Hürmetle
rimle.

— 278

C. Senatosu

B : 7 10 .11.1962

'BAŞKAN — Sayın Hancıoğlıi; plânın .141 nei
.sayfasındaki imalât, sanayii bölümünün 3 neü
maddecinin (Ib) bendino, kolaylık kelimesinden
sonra «gösterilecek ve en a;-: üç sene müddetle ver
gilerden muaf tutulacaktır» kaydının ilâvesini
istemektedir. Hükümet ve komisyon bu t eki il'e
katı'tmaanaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Önergeyi dikkate alanla»'.,. Dikkate airaıyan'lar... Dikkate alınmamıştır.
Sayın Buladoğlu'ııun 48 sayılı önergelerini
oiknitıturuyorum :
C Senatosu Başkanlığına
Plâıım 172 nei sayfada, tablo 138 de üretim
sütununda;
1963
135 (bin ton
1964
137
»
1965
140
»
1966
145
»
1967
150
»
Te^bit edilmiş olan senelik tütün istiihsal mik
tarları Tütün Kanununa uygun değildir. Bu hu
susun bir kere daha tetkik ('ditmesi için, geriye1
verilmesini saygılarımla arz ederim.
Trabzon
Şevket Buüuioy:iıı
BAŞKAN — Komisyonun "bir mütalâası var
mı?
PLÂN KAKMA KOMİSYON i
ADINA
AKİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Bu hususlar da mutabık değiliz, efendim.
BAŞKAN - - Hükümetin hir mütalâası var
anı?
IIÜKÜMKT ADINA TAKIM
BAKAM
MEHMET Î^MEN ((krosun) - Var, elendim.
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan.
TARIM BAKANİ MEJİMET İZM EN (Oiresun) — Muhterem arkadaşlarımı. Sayın Buiadoğln arkadaşımız, takrirlerinde bugünkü Tülün
Kanunu ile, plânda 5 yıllık devreler zarfında se
ne ve sene istihsali derpiş eden m »ki arlar arasın
da tezat vardır, "buyuruyorlar. Mâlûmuâliniz Tü
tün Kanunu .miktarla alâkalı değildir. Tütün Ka
nunu Türk tütününün vasfını sağlama<k maksadiyle nerelerde tütün yetiştirileceğine da ; rdir.
Plânda istihsali derpiş eden .miktarlar, bir la ruf
tan iç istihsali artırmak; diğer tara fi an dünya
tütün istihsalinde Türk tütününe düşen payı ar
tırmak ve miktarları göz ününde tutmak sureliyle
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Ibu hedeflere vâsıl olacak şekilde gerekli tedibirlerin alınması ve yatırımların yapılması sayesinde
varılacak bir hedef olarak tedbit edilmiştir, du
rum ıbudur. Yani, plânda bir taraftan dahilî is
tihlâkimiz 30 bin tondan 46 bin tona çıkarılacak
diğer taraftan dünya tütün istihlâki harmanında
Tüılk tütün nisibetinin sekiz bin tondan on bin
tona yükseltilmesi esası göz önünde tutulmak su
retiyle, tütünlerimiz sene ve sene /bu seviyeye ye
tiştirilmek ımalksadiyle hesalbedikniştir. Mesele
'kumdan ibarettir. Önergenin reddini Hükümet
olarak rica ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Buladoğlu.
ŞEVKET BULADOĞLU (Traibzon) — Muh
terem arkadaşlarım; düşüncelerimizi biraz da tes
hil etmek arzusu ile konuşmaktayım.
Plânın 138 nei tajblosunda tesjbit edilen üre
tim miktarları gös^terilımişıtir. Yine plânda tesıbit
edildiği üzere tahminlerin, özel şartlar, ihraç
imkânları ve ihraç politikası göz önümde tutula
rak, yapılmış olduğu kaydedilmektedir. Bunun
ehemmıiyetine biraz sonra temas edeceğim. Yal
nız bir mııbayenelt üzerinde durmak isterim. Plâ
nın 57 nei tablosundaki istihsal tahminleri, 1962
yılında 135 bin ton, 1963 yılında 125 bin ton,
1.967 yılında 144 ıbin tıon olaraktan tesibit edilmiş
tir. Burada bir mülbayenöt vardır, ıttılaınıza arz
etmek isteriz.
Mulhterem arkadaşlarımı, bu rakamların Tü
tün Kanununa aykırı olduğu yolundaki düşün
cemizi kısaca izah ötmek isterim. Tütün Kanu
nu. tütün ekicilerini beyannameye talbiî tutmuş
tur. Her tütün ekicisi vatandaş, bir beyanname
ile .müracaat ettiği zaımaın, tütün ekimini serbest
çe yapabilir.
Yine Tütün Kanununun şümulü içerisine gi
ren. tahdidedilmiş sahalar, yasak bölgeler şek
linde, Türkiye umumi 'olarak bir tahdide tâbi
dir. Simidi itahdidedilnıiş bölgelerde tütün «ki
mini vatandaş 'kendi iradesiyle yapmaktadır.
Bu bakımdan bu miktarları t es bit ederken va
tandaşa tütün ekimini yasak mı edeceksiniz?
Bu 'bir.
ikincisi; kaldı ki, yasak bölgede Ibulunan va
tandaşların tütün ekimi için yaptıkları müra
caatlara nıüsbel bir cevap verme imkânı olmu
yor. Çünkü, ona derler iki; yasak bölge ola
rak kafoul edilmesi doğru değildir, bu da Ana
yasaya aykırıdır, o da ayrı bir mesele.
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Şimdi muhterem arkadaşlarını, plânlamanın
üzeninde hassasiyetle durduğu, ihraç politikası
dolayısiyle tesbit etmiş olduğu bu rakamlar üze
rinde bâzı düşüncelerimi, arz etmek isterim. Bir
kere bunu arz etmeden evvel bir hakikati orta
ya vermek lâzımıdır iki; 1960 yılında tütün mah
sulü 13 milyon kilo olmuştur. Bu 136 milyon
Ikilo tütün istihsaline (karşılık 'tatbik edilen
düşük Ifiyat dolayısiyle 1961 yılında 90 - 95 mil
yon kilo tütün istihsal edilmiştir.
Çok kıymetli arkadaş]arım; bugün gerek
tüccarın gerekse Devletin yani Telkelin elinde
ki tütün stoklarına ait süre iki buçuk senedir.
O da fiyat ayarlaması se'belbiyle geniş tutulmuş
tur. Tüccarın elinde tütün stoku hemen hemen
mevcut değildir. Şu halde 1960 senesinde tat
bik edilen düşük fiyat politikası 136 milyon
dan, (bizi 90 milyona 'düşürmüştür ki, «aradaki
fark kilosu 10 lira olarak 450 milyon Türk li
ralık bir döviz karşılığı bir millî gelir tenezzü
lü vâki olmuştur. Binaenaleyh, bu rakamları
ihracat imkânlarını nazarı itibara alarak düşü
nürsek, bu istihsal noksanlarını hesaba katmak
lâzırmgelir. Kaldı ki, Türkiye'nin birçok ıtütün
mıntıkalarında tütün istihsali iyi kalitede ya
pılmaktadır. Vatandaş bunu anlamıştır. Bunun
yanında tütün ihracatımızın artacağı sebepleri
ortadadır. Nitekim bu sene şimdiye kadar olan
tütün ihracatımız en üst kademeye çıkmış yüz
milyon doların üstünde bir tütün ihraeedilmlştir. Plânlamada biz 76 milyon ıkilo olarak gö
rüyoruz. İhtiyatlı politika iyidir, fakat arada
ki farlk millî gelirin azalması ve nihayet 'geri
kalmış bölgelerde tütün ekiminin teşviki mese
lesi, tâ Şemdinli'den Muş'a kadar tütün istih
salinin artırılması meselesi küçük hesaplarda
kalıyor ve hiçbir şey yapamıyor. Halbuki tütün
ihracatı imkânını artıracak sebepler ortada
mevcuttur. Meselâ dün Amerikan tütün imalâ
tına katılan Türk tütün imali bugün % 12 nin
üstüne çıkmıştır. Diğer taraftan imalâtı ve
istihlâki artmakta olan filtreli sigaralar için
kalitesi düşük tütünleri, tütün kırıklarını dahi
bizden almaktadırlar.
Şu halde bir müddet düşük kalitede tütün
isltihsal edeceğiz diye bir korkuya kaptırmak
doğru değildir, işte <bu sebeple, müşterek pa
zarın tütün ihracatımız yönünden bizi pek kayutlamıyacağını ümidederim.

Muhterem arkadaşlarım; mevzular üzerinde
dalha fazla durmak imkânı olmuyor. Proje ça
lışmalarında plâna ait hesapların hiçbiri elimiz
de mevcut değildir. Bu bakımdan rakamlarda
mübayenet vardır. Mevcut rakamların bir kere
daha nazara alınmasını arz ve teklif ederim.
PLÂN KARMA
KOMİSYONU ADINA
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Bir tabı hatası olmuştur. Yanlış - doğru cetve
linde; 1963 senesinin 125 - 135 olarak, 1967 se
nesinin 144 - 150 olarak tashih edilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Buladoğlu, senelik tütün.
istihsal miktarları Tütün Kanununa uygun de
ğildir. Bu hususun bir kere daha tetkik edil
meşini istemektedir, önerge bu şekildedir, ra
kam meselesi yoktur. Arkadaşımız verdiği öner
ge ile senelik tütün istihsalinin kanuna uygun
olmadığım ve buna göre tetkik edilmesini iste
mektedir. önerge bu mahiyettedir. Öne rgenm
dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
iki önergemiz kalmıştır. Celâl Ertuğ'un 49
sayılı önergesi, geri çevirme önergesi adını ta
şıdığı halde, başından sonuna kadar plânın geriverilmesine dair hiçbir hükmü ihtiva etmemek
tedir. Binaenaleyh, bir geriverme önergesi ma1
niyetinde değildir. Bu bakımdan bu önergesini
hiçbir muameleye tâbi tutmıyacağım.
ikinci önergelerini okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kalkınma Plânında sağlık işleri sahasında
' Devlet ile hususi sektör arasında aşağıdaki şe
kilde iş bölümü yapılmasını arz ve teklif ederim:
1. Devlet koruyucu tababet ve mahrumiyet
.bölgelerindeki iyi edici tababeti deruihde etmek.
2. İyi edici hekimlik ve ilâç sanayii özel
sektöre bırakılmalıdır.
Bu hususların plânda dikkate alınması için
geriverilmesi ni arz ve teklif ederim.
Elâğız Senatör
Celâl Ertuğ
BAŞKAN — Komisyon.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Tatbik kaabiliyeti olmadığı için katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN PEYZlOĞLU
(Kayseri
Milletvekili) — Plânın 291 nei sayfasındaki tab-

280 —

C. Senatosu

B : 7 10.11.1962

loda yatak sayısının artışına bakılırsa Özel sek
töre esasen bu sahada büyük bir gelişme imkâ
nı sağlandığı görülür. 15 yılda kanın sektörün
de yataklar % 15 artarken, özel sektör için aynı
süre zarfında bunun sekiz misli yani % 400 ola
rak konulmuştur. Çünkü, Devletin bu sahadaki
vazifesinin daha ziyade koruyucu hekimlik işi
ne yönelmesi plânın prensiplerinden birisidir.
Bunu daha fazlaya götürmek, «Devlet illerde
hastaneler açmalıdır.» tezinin aksine götürür.
Bu maksatlar toplu halde plânda karşılanmış
tır.
İlâç sanayi ve koruyucu hekimlik bakımın
dan, aynı teklif sabahleyin konuşulmuş ve ce
vapları tarafımızdan arz edilmiştir. Senatomuz
tarafından da reddedilmiş bulunmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Ertuğ.
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, değerli senatörler; komisyonun beyan bu
yurduğu gibi, tatbik kabiliyeti olmıyan bir
önerge değildir, bizim önergemiz. Çünkü, mem
leketimizde sağlık hizmetlerimizin yeteri dere
cede inkişaf edemeyişinin tek sebebi, henüz
sağlık felsefesi politikasının tâyin edilmemiş bulunmasmdandır. Bizde Devlet büyük bir külfeti
sırtına almak ve büyük bir külfetin altına gir
mek suretiyle, sağlık hizmetlerini, yürütmek
yolundadır. Memleketimizde ne sosyal ize taba
bet vardır. Ne de serbest tababet serbest he
kimlik inkişaf etmiş vaziyettedir. Dünyada ta
babet hizmeti, sağlık hizmetleri ya Devlet ta
rafından yahut da serbest hekimliğe imkânlar
bırakıllır. Bunun bir tane misalini vereyim.
Amerika'yı misal olarak gösterebiliriz. Ameri
ka'da Devlete ait bir tek yatak yoktur. Sosyal
ihasitalikla.r, akıl ve tüberküloz hastalarına ay
rılan yataklar hariç, Devli ete ait bir tane yatak
yoktur.
Buma mukabil Devlet her yerde bütün Ame
rikalıların sağlığını korumak vazifesini de üze
rine almıştır, bunun için her kasabada ihtiya
ca cevap verecek hekimleri vardır. Oradaki in
sanların yiyeceği, teneffüs edeceği hava, barı
nacağı yerler, daimî kontrolü altındadır, harsta
iolmaımıası için fertlerin korunamsını taahhüdetmişitİr. Takdir buyur ulur ki, Ibir insaın hasta ol
madan önce korunursa, haısta olduktan sonra
korunmasından daha ekonomiktir.
O halde Devlet elindeki potansiyeli fertleri,
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cemiyeti hastalıktan korunması yolunda teksif
edilmelidir.
Farz edelim ki, Türkiye'de Devlet herkesi
tedavi etmek vazifesini üzerine almış olsun. Bir
'hasta yatağı 50 - 60 bin liraya mal olur, bugün
kü mormla... Bugün bizim sadece hususi sek
tör iç'in 100 bin hastaneye ihtiyacımız vardır.
Bunun işjletmıe masrafları her yatak için sene
de 15 000 liradır. Ancak 25 sene zarfında Tür
kiye'nin sağlık hiz-metlerini karşılayacak tesis
leri kurabiliriz... O halde biz, plân içindeki sağ
lık hizmetlerini Devlete talimdi etmek suretiy
le, bir yatakta üç hastamın yatmasını, bir has
tanın bir kafpiıdan girip üç gün sonra öbür ka
pıdan çıkmasını kabul ediyoruz demektir. Hal
buki benlim arz ettiğim şekildeki tabiri ile te
sis edilirıse, iyi edici hekimliği ancak mahruımayet bölgelerinde Devlet tekabbül eder, diğer
sahaları da serbest teşebbüse bırakır. O zaman
görülecelkîtir ki, hususi hastane yaltakları, de•min Sayın Başbakan Yardımcısı arkadaşımızın
'beyan buyurduğu nisbetiın çok üstünde arta
caktır.
Sağlık sigortalarını tesis etmek mecburiye
tindeyiz. Sağlık merkezlerine ımuvazi olarak
sağlık 'sigıoiTitıaları tesis edildiği zaman, envestis'inanlar ihtiyacı karşılayabilecek şekilde, hiz
mete arz 'edilmiş olacaktır. Ve böylece, ancak
milyarların altından kalkmamız, cemiyet için
de bu yükü dağıtaraık, bu hizmetin finansmamını temin etmek mümkün olabilecektir. Aksi
hailde, bu dert devam, edip gidecektir. Ve gü
nün birinde, sosyalize tababeti memleket çapım
da tatbik etmek istersek, o zaman hususi sek
törün inkişafını temin ile ancak bu hizmetleri
sıoiiralize etmek imkânı hâsıl olacaktır. Aksi
takdirde, bizim sağlık hizmetlerimiz bugünkü
istikametsiz politikasında devam edecektir. Şu
halde teklifimi hulâsa ediyorum. Plânda tashih
edilsin derlerse, Devlet ön plânda koruyucu ta
babeti kalbul etsin, ımühim sahalar dışında hu
susi teşebbüsüm inkişaf bulması için. bâzı yer
lerde hususi sektörü desteklesin, hastane aç
mak, krediler vermek suretiyle.
Bu şekilde olursa memleketin sağlık duru
mu daha çabuk temin edilmiş olur. Aksi halde
bugünkü durumun devam etmesine razı oluna
cak demektir. Bu itibarla plân, bu hususta,
Devlet sektörünüm ön plânda koruyucu hekim
liği ele aflıarak, iyi edici hekimliği de ımümküo
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olduğu 'kadar hususi sektöre, mühiım. olan saha- j
«Buna paralel olacak millî ve milletler
Harın dışında, imkân verisin. Buna bir misal arz
arası tur/izinin gelişmesi teşvik edilecek
edeyim :
tir.» şeklinde tashih edilmek üzere geri ve
rilmesi hakkındaki önergesi, komisyon ve Hü
Haistane'lerde döner sermayeli tesisler yapıl
kümet tarafından benimsenmiştir. Bu bakım
mıştır. Bugün Devlet hastanesi içinde döner
dan tekrar okul maya, lüzum görmüyorum. Ka
ısernıa-yenin getirdiği büyük kazanç yekûnlarını
nun büküne göre yeniden görüşme açmak mec
maliyeniz bilmektedir. O halde döner sermaye
buriyeti vardır. Bu bakımdan komisyonun bir
yollundan bir nuımar yapaıraık hususi teşebbüs
mütalâası var mı?... Yok. Hükümetin bir mü
imkânlarını dest eki iye retk memleketimizde sağtalâası var mı?... Yok. Sayın İskender Cenap
lıik servisinin dağılması nı temin etmiş oluruz.
Ege'nin bir mütalâası?... Yok
Bugün Türkiye'deki mevcut onbiın hekimden
8 000 i îstanlbıiilVla, 2 000 i de Ankara'da, yerBinaenaleyh, takriri oylarınıza arz ediyo
leşmiiştir. Biuaenalejyh, böylece fikir konsersrum; Hükümet ve komisyonun benimsediği bu
yon'l arıma mâni ol un ac aktır. Bu takririmizin
takriri kabul edenler... Etniiycnler... Kabul
desteklenmesini rica ederim. Hürmetlerimle.
edilmiştir. Salt çoğunluk vardır. Bu şekilde
Karma,
Komisyona, iade. edilecektir.
BAŞKAN — Saym Ertuğ, gerekçeli geriAyntı şekilde Hükümetin ve 'komisyonun
verme önergesinde; Devletin koruyucu t ah ab e t
benimsediği Sayın İskender Cenap Ege'nin,
ve mahrumiyet bölgelerindeki iyi edici tababeti
deruhte etmesini, iyi edici hekimliğin, ve ilâç
Kalkınma, plânı I asarısın in o04 ncü say
sıaınayiinin özel .sektöre bırakılmasının, plânda
fasında bulunan 'tedbirler bölümündeki (e)
yer almaısını istemektedir.
fıkrasının, ilişik gerekçedeki mucip sebepler
le «Turizm Bankasının dayanak ve imkânla
önergenin dikkate alının alsını oylarınıza »arz
rı.süratle geliştirilerek 'turistik tesisleri yeter
ediyorum. Kalbut edenler... Ettniyenler... Kalbul
li ve turizm sanayinin gereklerine uygun kre
edilmemiiştir.
diler vermesi sağlanacaktır.» şeklinde ifadesi
Muhterem -arkadaşlarını, Plân usul Kanunu
için plânın. Hükümete geri verilmesi hakkın
na göre; dikkate alınmasına karar verilen geridaki önergesi komisyonun bir nıü1alâa<sı var
verme gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden
mı ?.. Yok.
görüşme açılır hükmü vardır. Şimdi bu öner
geler üzerinde yeniden görüşmeler açılacak ve
MALÎYE BAKAM EEKİf) MELEN
takrirler oylarınıza, arz edÜlecektir. Bu muıaımeSöz istiyorum.
le bittikten .sonra p'lânıın tümü açık oylarınıza
BAŞKAN — Buyurun.
arz olunacaktır.
I
MALÎYE BAKANİ EERİI) MELEN
Yalnız burada, iki husus vardır. Birincisi,
Muhterem takrir sahibi ile beraber olduğumu
müzaikereilere ama vermeden devam edip bitir- I zu daha evvel arz etmiştim. Yalnız bir nok
inek... îkinıdüsi ise, yemek slaati geldiğine göre, I ta hakkında, açıklama, yapacağım. Turiizm (sa
ana veriip, 21,00 de bir gece oturumu ile kanu- I nayiini takviye etmek bakımından hakikaten
nıı çıkarmak. Simidi !bu hususu oyunuza arz
uzun vadeli büyük krediye ihtiyaç vardır. 'Bu
ediyorum.
I krediyi vermenin birkaç yolu vardır. Birisi;
Saat 1-9,00 da ara, veriip, 21.00 de toplanıl
mevcut bir bankayı takviye ederek verirsek.
ması hususunu kabini edenler lütfen işaret bu- I Bir de kurmak üzere olduğumuz, Sanayi Ya
yursunlaır. Kaıbul etmiıyenler... Kabul edilme- I tırım bankaları gibi, Turizm Bankası vasıtasiyle
mıştır. Kabul edilmediğine göre, müzakerelere I vermek. Hattâ hususi teşebbüs tarafından küsü
devam edilecek demektir.
I lecek bankalara fon veril'mek suretiyle f lirizmin
Sayın iskender Cenap Ege'nin, Kalkınma I himaye edilmesi yaptığımız !eitkik!.er .sonunda
elverişli g'örülımüştür. Binaenaleyh, böyle bir te
plânı tasarısının 304 sahlfesi, tedbirler bölü
reddüt hâlsıl olduğu takdirde, sadece Turizm,
münün (ıa) bendinde :
B a nihaisinin takviye edilmesi değil, yeni bankaiar
«Buna parelel olarak, dış turizmin geliş
kanmak, kurdurmak suretiyle takviye edilmezi
mesi bakımından öncülük görevi olan iç tu
mânasında anlaşıldığı •takdirde tamamen mutarizmin geliştirilmesi teşvik edilecektir.» cümle
ıbıkız.
sini :
I
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BAŞKAN — Hükümet, tavzih ederek katıl
maktadır. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kaibul etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Salt çoğunkılk temin edilmiştir.
Sayın Cahit Okurcr'in, Türkiye'nin kalkııımaısı için gerekli olan yeter sayı ve vasıfta, bi
rinci sınıf ilim adamı ve teknik mütehassısın ye
tiştirilmiş ollması, şeklimde bir cümlenin ilâvesi
ni isi'tiyen önergesine Hükümdt ve komisyon ka
tılmış ve salt çoğunlukla Yüksek Heyetiniz tara
fından da dikkate alınmış idi.

fanın 7 numaralı nüfus politikası paragrafları
nın tamamen plândan çıkarılmasının,
Koza 287 nei sayfanın sağlık bölümünün ana
ilkeler ve metot kısmının 4 ncü satırında yazılı
nüfus plânlaması kelimelerinin plândan çıkarıl
masının, tezekkür edilmesi, hususlarım ihtiva
eden önerge Yüksek Heyetiniz tarafından dikkate
aiımmış, fakat komisyon ve Hükümet katılma
mıştı.
Hükümet ve komisyondan şimdi tekrar sora
cağım. Bu hususta fikirleri nedir?.

Şimdi bu hususta yeni bir görüşme açılması
hususumda Hükümetin, ikamiısyonun ve Cahit
Okurer'in bir fikri var mı?.. Yıolk. Önergeyi oy
larınıza arz ediyorum : Kaibul edenler... Etmiyenler... Sallt çoğunlukla ka(bul edilmiştir.
iSayın Bere Turan'un, plânın 261 ııci sayfası
nın (e) fıkrasının vuzuhsuzluğuna binaen, 262
nci sayfasının (ıg) fıkrasının tatbikatta istifham
lara yol açacağı mülâhazasiyle, 262 nei sayfanın
(g) fılkraısmın açık bir ifade ötmemesi eblayiısiyle,
262 nci sayfanın (Ih) fıkrasına «Bu maksatla
bir inşaat müteahhitleri odası kurulacaktır» cüm
lesinin ilâvesi, maksadiyle,
262 nci sayfasının (k) fıkrasının teknik ola
rak izalhını temin maksadiyle,
Kalkınma plânının inşaat sektöründeki yatı
rımlarımın yöneltilmesinde merkeziyetçilik pren
sibi uygulammıiyacaktır, fılkrasınm tedibirler fas
lına ilâvesini;
262 nci sayfanın tedbirler faslına, Sayın Âmil
Aritüs'ün, ceza evlerinden tahliye edilenlerin iş
siz kalarak tekrar suç işlemelerine mâni olmak
amacıyla bunlara iş sağlamak için patronaj teşki
lâtının kurulması, konusundaki önergelerine ko
misyon ve Hükümet katılmış idi Komisyonun,
Hükümdün ve önerge sahibinin bir mütalâası var
mı?.. Yok. O halde önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kaibul edenler. Kaibul etmiy enler. Ka;bul
edilmiş ve salt çoğunluk sağlanmıştır.

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
A'lltF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Efendim, hu nüfus konusunda bir hususu belirt
mek isterim. O da takriri veren arkadaşımızın,
sanki plânda nüfus artışım menodecek bir hüküm
varmış giibi beyanda hul unm asıdır. Şurası açıkça
meydandadır ki, ö yıllık plânda nüfus artışını
meneden •bir hüküm yoktur. Yalnız doğumu tahdideden, yahut doğumun vukuunu birtakım ka
nuni müeyyidelerle tahdideden engellerin kaldı
rılmasını temenni mahiyetinde derpiş edilmekte
dir. Bu arada fazla doğumu önlemeyi arzu eden
lere yardımda bulunmak gibi bir hedefi gütmek
tedir. Şimdi bunun dininiizle, millî hislerimizi e,
(benim görüşüme göre, komisyonun görüşüne gö
re bir alâkası yoktur. Ama şunu arz edeyim ki,
Yüksek Senato bu husus-ita 'bir karar aldığı tak
dirde «Ulûlü ömre itaat el'betteki caizdir. Cum
hura muhalefet âlbesıtir» felsefesine dayanarak
veya sözüne ittijba ederek, Yüksek Senatonun
emirlerini, direktiflerini ve görüşünü Bütçe Kar
ma Komisyonuna götüreceğimi himmetlerimle arz
ederim.

Sayın Iızzet G-ener ve arkadaşlarının Orta Anadolu'nun küçük sulama mevzuunun 5 yıllık
plândaki durumu hakkındaki takrirleri daha önce
dikkate alınmış idi. Komisyonun ve Hükümetin
ibir diyeceği var mı?.. Yok Önergeyi oyunuza arz
ediyorum. Kaibul edenler... Ka'bul etmiyenler...
Kaibul edilmiştir. Salt çoğunluk temin edilmiştir.
Sayın Suat Seren ve 15 arkadaşının, plânın
46 nci sayfasının son paragrafı ile, 49 nen say-

BAŞKAN — Buyurun, Hükümet.
DEVLET BAKANI YE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN F E Y Z İ O Ü L r
(Kayseri
Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler,
plânın çok ehemmiyetli bir bölümünü müzakere
etmekte okluğumuzu yeniden arz etmekle söze
haşlamak isterim.
Bu plânın nüfus planlanması ile ilgili olan bö
lümünün plândan tamamen çıkarılması demek,
hu plânın birçok başka bölümlerinin yeni baştan
incelenip, yeni baştan yazılması denmektir. Evve
lâ bunu arz etmek isterim,
Bu plânda istihdam .meselesine, işçi meselesi
ne, işsizlik meselesine ait cetveller vardır. Nüfus
sayısıyla alâkalıdır, işsiz sayısı ne olacak, işsiz-
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lük meselesi nasıl hallolacaktır. Bu bahis çıkarıl
dığı takdirde bütün bu cetvellerin yeni baştan
hcsaJbeıdilmeS'i, tanzim edilmesi lâzıungelir. Bu
plânın ferlt başına düşen gelir seviyesi bakımın
dan hesaplar vardır. Batı ile gelir seviyesi muka
yese edilerek yapılmış hesaplar vardır. Fert bağı
na göre yapı'knış hesaplar vardır; bunların yeni
baştan tanzim edilmesi gerekecektir.
Muhterem arkadaşlarım, fert başına düşen
gelir miktarları değiştiği takdirde ferdin istih
lâk gücü, tüketim gücü değişecektir. Ve ferdin
•muayyen bir istihlâk seviyesine ulaşabileceği he
sabiyle, birtakım ihtiyaçların nazarı itibara al
ması lâzımgelir. Bu itibarla, plânda tâli mese
le imiş gibi raJhatlıkla çıkarıverilecek ve diğer
saha ile hiçbir alâkası olmıyan 'bir mesele karşı
sında değiliz. Evvelâ, hu sabah d'a arz ettiğim
'hususu tekrar ifade etmek isterim. Sayın Suat
Seren arkadaşımız, kendisine hâlâ arkadaşımız
diyorum. Sözlerimi çok iyi dinlemediklerin
den olacak, bana söylemediğim şeyleri izafe et
tikleri ve plâna, istihdaf etmediği birtakım
maksatları izafe ettikleri hakle kendilerine yi
ne de höyle hitabetmeyi, 'bir süre birlikte so
rumluluk taşımış insanlar olarak bir vazife bi
liyorum. Yine de kendisine arkadaşımız diyo
rum, şimdi beni dikkatle dinlemelerini rica edi
yorum : Bu mevzu 'bizim yüreklerimizi en kolay
«saracak yönden kendileri tarafından ele alındı.
Tepemizde Rusya var, nüfusu şudur, bizim nü
fusumuz §u kadardır, eğer Türkiye'nin nüfusu
şu kadara varırsa Rusya'ya daha kolaylıkla kar
şı koyabiliriz, dendi ve «Rusa karşı, Moskof'a.
karşı» edebiyatı yapıldı. Muhterem arkadaşla
rım (bendeniz 'bunun cevabını vermiştim. Hükü
met olarak kanaatimiz şudur ki, bugün komi
nizin tehlikesine karşı, kominizin, sızmalarına
karşı, kominizin mikrobuna, virüsüne karşı re
fah seviyesi yüksek olan, fakat nüfus kesafeti
pek yüksek olmıyan bir Finlandiya, bir Norveç
çok daha mukavimdir. Fakat bir Hindistan
kominizmle mücadele etmek için nüfus plânla
masına ihtiyaç duymaktadır, işsizliği yenmek
için, sefaleti yenmek için, işsiz, aç kütlelerin
kominizm tehlikesiyle karşılaştıkları zaman mu
kavemetleri kırılmasın diye bunu, derpiş etmek
tedir.
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin nüfu
sunun 50 milyonu aşması, müsterih olsunlar 50
milyonu aşacaktır, 50 milyonu nasıl olsa aşaeak-
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tır. Hesaplar bu plânda gösterilmiştir, 1985 se
nesinde, eğer bu tedbirler alınmazsa, Türkiye'
nin 'nüfusu 59 milyon. Eğer bu tedbirler alı
nırsa nüfusumuz 55 milyon olacaktır. 50 mil
yonu nasıl olsa aşacaktır? Ama 59 milyon ol
ması ile 55 milyon olması arasındaki farkı arz
edeyim: Bu yatırım hamcı ile bu kadar vergi
alarak, bu kadar yatırım yaparak birçok batılı
uzmanların fazla hayal peşinde değil misiniz?
% 7 gelişme hızını gerçekleştirmek nedir bili
yor musunuz? Diye sorduklar]; fakat her şeye
rağmen behemehal biz bunu gerçekleştireceğiz,
bu bizim ölüm kalım dâvası diye seçtiğimiz % 7
gelişme hızını gerçekleştirdiğimiz takdirde mu
ayyen 'bir devre sonunda işsizlik meselesi gibi
mese'ltelerimiz hal edilmiş olacak, Türkiye'de
1985 te bir tek ferdi işsiz olmıyan, bir tek fer
di meskensiz olmıyan, bir tek ferdi yuvasız ol
mıyan; bir tek ferdi sefalet içinde olimıyan. as
gari geçim haddine çoktan ulaşmış, meskene ka
vuşmuş; çalıştığı, rahatlıkla parasını, geçimini
temin ettiği bir işi olan 54 milyonluk bir nüfus
mu daha mukavimdir, kuvvetlidir, yoksa bu ge'lişme hızı ile ancak bu kadar nüfusa bu seviye
yi sağlamak hesabedildiğine, bu plân, bu hesa
ba uygun yapıldığına göre, bu tedbirleri plân
dan çekip çıkarıp diğer noktalarda, meselâ da
ha fazla vergi alarak, daha fazla yatırını yapa
rak gelişme hızını artırmayı arkadaşlarım, bu
nu beraberce teklif etmediklerine göre bunu çı
karalım, ama meselâ kalkınma hızım da % 8 e
çıkaralım, daha çok sayıda insana iş bulalım,
daha fazla yatırım yapalım, bütün bu cetvelleri
ona göre ayariıyalrm, diyemediklerine göre, 59
milyonluk bir Türkiye'de milyonlarca insan iş
siz, acı bir sefaletin kurbanı olurlarsa, acaba
böyle bir Türkiye mi kominist sızmasına karşı,
dış tehlikeye karşı daha mukavimdir?
Muhterem arkadaşlarım, bu, bunun için hesabedilmiştir. Lehinde ve aleyhinde bulunan var.
Ama, lütfediniz, şuna inanınız; bu plânda nü
fus plânlamasını düşünenler, Sağlık Bakanlığın
da arkadaşımızdan evvel o makamı işgal etmiş
olan Sağlık Bakanı ve arkadaşımızdan sonra
o makamı işgal etmiş olan Sağlık Bakanı arka
daşlarımızın her halde vatanperverliklerinden,
kendilerinin vatanperver oldukları kadar, o ikisi
nin de vatanperverliklerinden o derecede emin
idirler. Ama iki sağlık Bakanı arkadaşımız da,
yani inkılâp Fi ü İdi m et inin Sağlık Bakanı ile,

-

O. Senatosu

B : 7 10 . 11.1962

bugünkü Koalisyon Hükümetinin Sağlık Baka
nı, «Buna lüzum vardır» demişlerdir. Hangi
kaygı ile arkadaşlarım:.. Suat Seren arkadaşı
mızı tahrik eden, heyecana' getiren kaygı ne ise,
kuvvetli bir Türkiye düşmanlara karşı kuvvet
li bir Türkiye yaratma kaygısı değil mi arkadadaşımı heyecana getiren delil ve arzu? îşte
bu iki arkadaşımızı da heyecana getiren ve tah
rik eden delil ve arzu aynıdır. Bütün dâva,
o yoldan mı gidilirse daha iyi olur, bu yol
dan mı gidilirse daha iyi olur?.. Hükümet inan
mıştır ki, Yüksek Plânlama Kurulu inanmış
tır ki, bugün Sağlık Bakanlığı uzmanları da
inanmışlardır ki, bu böyledir. Arkadaşımız di
yorlar ki, «uzmanlar tarafından, eski Hükümet ve onun uzmanları tarafından bu kitap ha
zırlanmıştır, bu kitabı neşrettirmedim.» Keşke
bu kitabı neşrettirselerdi, yani bu gerçeği hiç.
değilse millet öğrenirdi. Madem ilmî bir kitapti; böyle bir ilmî kitabın, ilmî araştırmanın neşredilmemesinin iftihar vesilesi olmasını ben doğ
ru bulmadım. Keşke bu kitap neşredilmeydi de
bugün Yüksek Senatonun hakikatler göz önüne
serilseydi; nihayet bu bir kanun değildi, bir
araştırma idi, bununla da bir karara varmak
daha kolav olurdu.

di ki, o zaman hatırladım, «Ben de Sağlık Ba
kanı iken antidemokratik olduğu için, bâzı
maddelerin değiştirilmesini veya bir maddesinin
değiştirilmesini ben de Başbakanlığa teklif et
miş idim.» Soruyorum kendisine, bizzat ken
dileri Sağlık Bakanı olarak lüzumlu gördükleri
ve Başbakanlığa, teklif olarak sundukları ted
biri olsun korumak istemezler mi
Bu bahsin
tamamını kaldıralım diyorlar, hiç değilse attık
ları imzanın şerefini korumak için, o tedbiri
olsun, burada, muhafaza edecek kadar önerge
1 erine bir kayıt koymayı neden düşünmediler?
Hiç değilse kendilerinin bizzat teklif ettiği ted
biri, bu kadarına razıyız, «bu kadarı doğrudur,
; ama, fazlası fazladır.» deselerdi bu dahi daha
kolay kabul edilirdi. (Sağdan gürültüler ve şah
| siyat yapıyorsunuz sesleri)
j

\
j
ı
j

Muhterem arkadaşlarım, bir i

ıapor vardır, Sayın eski Sağlık Bakanının partisine mensup bir başka tabip arkadaşımız, Tıp
Fakültesinde dekanlık yapmış, üniversiteleri
mizde rektörlük yapmış, Sayın İzzet Birand ar
kadaşımızın imzası altında; Ceza Kanunumuzun
152 nci maddesinin değiştirilmesi lâzımdır. İl
kaha mâni ilâçların, çocuk düşürmek değil, çün
kü çocuk düşürmeyi cinayet olarak burada ka
bul ettik, ilkaha mâni ilâçların' ithali, satışı ve
saire konusundaki bugünkü tahditler aslında
caniyane çocuk düşürmeleri teşvik gibi bir so
nuç doğurmaktadır, zararlı olmaktadır, bu kanunun değiştirilmesi lâzımdır, diye rapor yazmıştır. Elbette bunun da bir dayanağı olmak
lâzım. Elbette İzzet Birand, yalnız İzzet Birand değil, bu raporun altında onunla beraber
imza vaz'etmiş olan ünlü hocalarımıza Ege Fakültemizin, İstanbul Tıp Fakültemizin, Ankara Tıp Fakültemizin ünlü hocalarına, ömürlerini bu sahada geçirmiş olan birçok büyük m dtehassısl arımıza, tatbikatta çalışan, Devlet has
tanelerinde başhekim olarak çalışmış olan bir
çok mütehassısa bu müşterek raporu yazdıran
sebep nedir? Hattâ, Suat Seren arkadaşımız de-
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, siz
de kalkar burada konuşursunuz.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla)
—- Fikirdir efendim, fikirdir. Fikirden başka
bir şey benim ağzımdan çıkmaz, kimseye tarizde
bulunmuyorum, nezaketin hududu içerisinde ve
daima sayın arkadaşım diyerek, müşterek sorum
luluğumuzun da hâtırasını daima taşıyarak ko
nuşuyorum.
Arkadaşınım şahsi 'tarizlerine cevap vermiyccek kadar da bu şalisi tarizleri konuştuğu
muz mevzuun dışında ve altında telâkki ediyo
rum. Arkadaşiimın şahsı tarizleri oldu. Hiçbir
şahsi tariz yapmıyorum, 'sadece şunu arz ediyo
rum : Arkadaşımız nasıl asıl duygulara .sahip
se, kendisinden dalıa evvelki Bakan arkadaşın
ve uzmaniların, 3 »büyük faikülte profesörlerinin
ve kendinden sonraki bir Sağlık Balkanının da
aynı derecede milliyetçi ve (memleketçi duygu
lara sahibolarak hareket ettiklerini belirtmeklıe iktifa ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım
bir noktayı daha
belirttiler, müsaade ederseniz buna da cevap
vereyim : Hükünret lâik, Hükümet neden
dinden bahsettiler. Dinen bunun mıenedilip
edikniyeceği hususunda sözler söylediler. Muh
terem arkadaşlarım, lâiklik anlayışımız şudur:
Lâiklik anlayışımız dine hürmet 'anlayışı ile ça
tışan Ibir anlayış değildir. (Bravo sesleri) Lâ
iklik deme'k, din denen 'büyük içtimai vakıayı
yok farz etmek ve reddetmek demek değildir.
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( B r a v o sesleri) Bizini, 'lâiklik anlayışını iz odur
k i ; halkı ilgilendiren, çoık y a k ı n d a n
alâkadar
eden bir mevzuda elbette 'ki, h u k u k l u ilgili, rıhlâikla ilgili, dinle ilgili 'sayıiatbilecek bir uııevz u d a dine, >ahlâka, h u k u k a aykırı bir husus, bir
m a h z u r var mı, diye münakaşa, etim ek 'tabiîdir.
D ü n y a n ı n birçok y e r i n d e nül'us plânlaması me
selesi dinî k a y g ı l a r beraber d ü ş ü n ü l m e d e n ıkonuşulmamışıtır.
B u k o n u d a yazılmış olan ki
t a p l a r v a r d ı r . Bunda, muhtelif dinlerin görüş
leri y e r almıştır. Ve ıh a t t a bu mevzuda çalış
m a k için gelen her yabancı uzman dininiz bu
h u s u s t a ne söyler diye ilk tesadüf ettiği Müslü
m a n T ü r k ' e sormuştur. Sorar, ç ü n k ü bir içti
mai vakıa o l a r a k alınacak t e d b i r p r a t i k bir ne
tice d o ğ u r a b i l i r mit' Ne dereceye k a d a r halika
nüfuz eder, n e dereceye (kadar halk bu tedbir
leri. foeııiumer 1 Bunu teşhis •etmek ' b a k ı m ı n d a n :
eğer b i r memlekette dinî inançlar, dinî duygu
l a r böyle bir t e d b i r e karşı ise bunlar, sarf edile
cek olan milyonlar,
semeresiz kalmaya, mah
k û m d u r . Yapılmış olan hesaplar, projeksiyonlar
nüfus artışı şöyle olacaktır, böyle olacaktır,
şe'klirıdeki t a h m i n l e r realist olmaktan uzaık tali•minler olurdu. B u itibarla bu tahminlerin rea
list olup olmadığı, yerinde elııp olmadığı, Tünk.
halkının inançları ve anlayışı itibariyle bunu
benimsemeye temayül e d i p etuıjiyeeeğini tesbit
bakımından
elbette bu m ez uda. acaba,
dinî
i n a n ç l a r l a çatışacak bir şey var ıtri diye düşün
m e k objektif olaralk m evsel elere eğilmesini bi
len ve bir meselenin bütün u n s u r l a r ı n ı düşü
nebilen her uzmanın vazifesi dür. Objektif dü
şünce bir meseleyi incelenken
onu
ilgilen
diren b ü t ü n faktörleri bir arada, mütalâa, et
mesini billen d ü ş ü n c e d i r . Ve bu a r a d a din fak
törü,
dinî inanç faktörü d e İhıma 1. eldilmiyecek k a d a r önemli bir u n s u r d u r .
Bu itibarla, temas edilmiştir. Voksa lâiklik
anlayışı bakımından
zannetmem, ki, benim,
kendilerinden daalı az A t a t ü r k lâikliğine inan
mış bir insan, olduğumu iddia etsinler, akılla
r ı n d a n b u n u geçirmemişlerdir.
Muhteremi
a r k a d a ş l a r ı m , çocuk
düşürme
k o n u s u n d a ki, g ö r ü ş ü m ü z ü ifade etmiştik. t.Vıeuk düşürme, tıbbi bir lüzum yokken,
çocuk
d ü ş ü r m e , anarım, hayatını, k u r t a r m a k gibi bir
z a r u r e t karşısında, olursa evet. Ama bu k a t i
bir z a r u r e t sebebiyle olmamışsa, çocuk düşür
menin canlı bîr
mahlûkun hayatına
kasdet-

inekten dolayı suç. olduğunu söyledim. Bu ka
nunlarımıza göre s u ç t u r ve ahlaken de nıerdut1 ur dedim, suç olmakta kalmaya devam citaıeiidir
ded'iiu. fVkat
vakıa nedir? Sayın
Birand'm
imzasını taşıyan rapor A n k a r a Doğumevinin
:
>0 sene başhekimliğini yapmış olan değerli
bir hekimin ve diğer birçok tatbikatçı, uzman
hekimin imzasını taşıyan r a p o r d a deniyor ki,
« T ü r k i y e ' d e ilkaha mâni olucu birtakım ted
birlerin aşırı bir şekilde menedilmesi yüzün
den, ki, bu tedbirlerin Ibâ'zıları bizim topluluğu
muza uygun olmıyan tedbirlerdir, b u n u n ta
biî -menşeine girecek, değilim. Bu tedbirlerin
bulunması y ü z ü n d e n T ü r k i y e ' d e
caniyane ve
tıbbi lüzuma, d a y a n m ı y a n çocuk düşürmelerin
sayısı maalesef artmakta, ve teşvik edilmekte
h ü k m ü n e v a r m a k t a d ı r l a r Muhterem a r k a d a ş 
larını, muhtemelen getirdikleri teklif b u n u n l a
ilgili değilse, Sayın S u a t S e r e n i de böyle bir
teklife
sevk ('den âmillerden birisi
bu idi,
her hakle?
Muhterem
arkadaşlarım
Türkiye- 'de bu
gün çocuk d ü ş ü r m e dâvası v a r d ı r T ü r k i y e ' d e
bugün çocuk d ü ş ü r m e k için 300 - 500 lira ve
rdirilen hali vakti yerinde insanın HCO - 1 000
lirayı
veren hali vakti yerinde insanın, ço
cuk. y a p m a k istemediği zaman bu imkânı elde1
etmesi, gayet k o l a y d ı r
h'akat köydeki vatandaşın v e y a h u t bir ge
cekonduda 5 nüfusu bir evde b a r ı n d ı r m a k mec
buriyetinde
olan bir v a t a n d a ş ı n
ben a r t ı k
çocuk istemiyorum, diyen, T a n r ı b a n a d ö r t ço
cuk verdi, d a h a fazlasını vermesin diye, dua
edev ve çocuğunun adına, bu duasının kabul
ol m.ısı için,
«durdur» der
Durdu,
adının
menşeini bilirsiniz Ook zaman daima kız olur,
«Döndü,» der,
oğlan olsun diye, d ö n d ü der,
dönsün diye. Oğlan olur, «Durdu» der, «Dur
sun» der, d u r s u n , diye.
M u h t e r e m arkadaşlarını, çocuğunun sayı
sını bir y e r d e kesmek istiyen vatandaşa, pa
rası yok ki gitsin de lüks bir m u a y e n e h a n e d e
f)00 lirayı hekime versin ve gizlice k ü r t a j y a p 
tırsın, imkânı yok. F a k a t ona, bir Devlet hasta
nesinde bir reçete ile, daha çocuğu
teşekkül
etmeden evvel, kendisi böyle arzu
ediyorsa,
yardım etmek onun sağlığını k o r u m a k ve bir
t a k ı m zorlamalarla, ananın da h a y a t ı n ı tehli
keyi 1 düşüren gayrisihhi zorlamalarla,, çocuk
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yapmaya mâni olmak mı, daha iyidir! Uzman
lar demişler ki, bunda fazilet vardır. Bizim
kanunumuz, hu durumiyle ıslaha muhtaçtır.
Doğuya "öre bakıyorsunuz, ıslaha 'muhtaçtır,
Batıya göre bakıyorsunuz ıslaha
muhtaçtır.
Bu noktada çalışmalar vardır. Hiç değilse
söylenen tedbirlerden birine, yani bu mevzuatta
değişiklik yapılmasına, iltihak ediyoruz, de
selerdi ve deselerdi ki meselâ şu hamileliğe
mâni ilâçların dağıtımı bakımından dikkatli
davranmak lâzımdır, her hangi bir sağlık me
murunun eline bunu vermiyelim, bu köylerde
parasız, dağıtıl masın, şurada burada dağıtıl
masın, bu sözü hürmetle karşılardım Bana
nazaran bu saih»;la çok fazla tecrübesi var. bir
defa o aletleri gösteriyor, biliyor; ben bunları
bilmiyorum. (Sağdan gürültüler ve sıra kapak
larına yunmalar.)
BAŞKAN — Sayın Foyzi.oğlıı, pek ilgisi olTuıyan şeyleri lütfen söylemeyin.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla)
—• ikincisi, sağlık personelinin vaziyetini bi
liyor. Köylerde sağlık personeline bu yetki
verildiği zaman kötü tatbikatı olabilir, diyor.
O zaman kendisine hürmet ederim. Derim ki,
bu tedbir, dağıtma tedbiri tehlikeli ise', bunu
şu şekilde tahdiid edelim. Reçete ile olsun.
Tıbbiyeden mezun bir doktorun re'cet esiyle bu
ancak yapı!».bilsin. Bövle teklifler getirirler
se, tekrar ediyorum, bunlar üzerinde memnu
niyetle konuşuruz. Ama, politikamın temelini
münakaşa ietti»:i zaman, bu politikanın teme
lindeki hakikat Davını düşünmek lâzım.
Hakikaten bâzı arkadaşlarımız, her hangi
bir 'sağlık memurunun di ine bu ilâçları, vası
taları verecek olursak, mahzurlar doğabilir,
dediler. Hürmetle karşılarım. Ve komisyon
da da plân üzerinde konuşma yaparken bu
çeşit mahzurları önliyecek tedbirlerim alınma
sı için bir tadil yapılmasını, hattâ Hükümet
olarak buna önayak olmayı düşündüğümüzü
söyledik, büyük mahzurlar yaratacaksa diye
arkadaşlarımızla konuştuk. Fakat işin pren
sibi bakımından hakikaten üzerinde durulacak
bir nokta vardır.
Muhterem arkadaşlarım; sabahleyin söyle
diklerimi tekrarlayacak değilim. Bu sağlık ba
kımından mahzurlu olsaydı, Dünya Sağlık Teş
kilâtı uğraşmazdı, 'dedim. Dünya Sağlık Teş-

ldlâtı bununla uğraşıyor. Dediler ki, Dünya
Sağlık Teşkilâtı bakımından katiyen kabul edemiyeeeğim bir beyanda bulundular, elbette
Dünya Sağlık Teşkilâtı müstemleke hailinde
idare edilmekte olan memleketler halkının ço
ğalmasını istemez. Ve o sebeplle böyle tavsi
yelerde bulunabilir.
Dünya Sağlık Teşkilâtının Hindistan ve Pa
kistan'a bu mevzuda yardım ettiği tarih, Hin
distan'ın, Pakfistan'm çoktan müstetolekelikten. çıktıkları tarihtir ; bir.
ikincisi, sokakları dolduran sefil ve pe
rişan halk yığınları müstemleke idaresini güçleştirmenıiştir. Hin'diistan ve Pakistan'da müs
temleke idaresinin devamını kolaylaştırmıştır.
Bu itibarla, Birleşmiş Milletlere bağlı, bizim
de üyesi bulunduğumuz ve idaresi nıüst'emleıkeci memleketlerin 'elinde bulunmıyan bir (teş
kilâtlın, Dünya Sağlık Teşkilâtının müstemle
kecilik zihniyeti ile nüfus plânlaması konu
sunda., birtakım memleketlere bu şlekilde tav
siyelerde bulunduğunu iddia etmek, Dünya
Sağlık Teşkilâtlını, Birleşmiş Milletlerini du
rumunu ve nüfus plânlamasının çalışnıialarının
hangi tarihte başlayıp, bangi tarihlerde bu
memleketlerde yürürlüğe konduğunu bilmemek
demektir.
Muhterem arkadaşlarım, dediler ki, «Feyzioğlu'na hatırlatırım, Japonya'da kürtaj yar
dır.» Bana ne Japonya'da kürtaj varsa? Bir
kere daha «oyluyorum, ilân ediyorum, kürta
jın aleyhindeyim. Kürtajın alejdıinde oldu
ğum idindir ki, muayyen imkân)!arı olan in
sanlar için her türlü caniyane kürtajı mubah
gören bir sistem yerine, vatandaşın kendi ar
zusunu hâkim kılacak bir durum olsun diyo
rum.. Arkadaşım asgari fikri, af buyursun
lar tâbir bulmakta güçlük çekiyorum;
fikrî
bakımından objektiflik diyeyim, asgari fikrî
objektiflik, şunu gerektirirdi ki, bizfim aklı
mızda olmıyan, bu plânda olmıyan şeyler bize
izafe edilmesin.
Buyurdular ki, sen şu kadar çocuk yapa
caksın diye, kadınlara, kızlara reçete yazılacak,
talimat yazılacak. Nereden çıkarıyorlar bunu?
Kimseye şu kadar çocuk yapacaksın diye kimse
bir şey demiyecektir. Memleketin doğusunda
bu kadar nüfus olsun, Batısında bu kadar nü
fus olsun diye bu çeşit nüfus plânlaması, böyle
bir şey bahis mevzuu değildir. Kimseye sen şu
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kadar çocuk yapacaksın diye Devlet emir verraiyecektir. Tekrar okumakta fayda görüyorum.
«Nüfus plânlaması 'birçok çevrelerde işte 'böyle
yanlış anlaşıldığı için gerçekle hiç alâkası olmıyalı tefsirlere t â/h i 'tutulduğu için, plân daha
'başlangıçta (bu tefsirlerin yapılacağını tahmin
ederek, nüfus plânlaması bâzı çevrelerde bir
yanlış anlama sonucu çocuk sahibi olmada bir
Devlet müdahalesiyle karıştırılmaktadır. Oysa
nüfus plânlaması Devlet müdaihalesiyle alâkalı
değildir. Ailelerin istedikleri sayıda çocuk sahi
bi olmalarını kolaylaştıran demokratik bir usul
dür, denmektedir. Ben beş çocuk sahibiyim, al
tıncı çocuk yapmak istemiyorum, diyen vatan
daşa ilim yoliyle, dürüst yollardan yardım et
mek, ona akıl Öğretmek, eğitmek.
'Bu vazifeli, yetkili insanlar tarafından, an
latılacak, öğretilecek. Bunun hiçbir zaman,
•sen şu kadar çocuk yapabilirsin diye, ailelere
emir vermekle alâkası yoktur. Böylesine bir
nüfus plânıaması, gerçi (basınımızda intişar et
ti, zannediyorum, ErbtTİak'ın karikatüründe çık
tı. Kasketli, otobüs bitetçisinin eline o tıktık
eden aletlerden var, tık tık gece kapıyı vuru
yor, doğum kontroluna geldim, bilet, falan di
yor. Böyle bir karikatür. E nüfus plânlaması
nı bu şekilde anlıyacak olursak, yani bu ölıçüde,
sen şu kadar çocuk yapacaksın diye doğum
kontrolörleri ber aileye sen şu kadar çocuk ya
pacaksın diye dikte eder. Fakat bu nüfus plân
laması Erbulak'm karikatüründeki nüfus plân
laması da değildir. Sağlık Bakanlığı uzmanla
rının, 'başında bulunduğum uzmanların tavsiye
ettikleri nüfus plânlamasıdır. Ve tabiî böyle
şeylerle alâkası yoktur. Muhterem arkadaşlar,
tekrar edeyim ki, plândan bu kısım çıktığı tak
dirde, işsizlik bakımından yeni yeni meselelerle
karşı karşıya olacağız. Bu plânın diğer tablo
ları değişmediği takdirde 1975 te, fazladan bir
milyon, işsiz vatandaşı göze almak lâzımdır. Ve
yahut da bu kısım çıkarıldığı takdirde diğer tab
lolarında buna muvazi olarak değişmesi lâzımdır.
Türkiye'de, 'kominizm 1 e mücadele 'bakımından,
'böyle bir işsiz kütlesinin 'bulunması terviç edilir
bir şey midir? özel teşebbüs daha fazla yapsın,
âzamisi konmuş. Devlet daha fazla yapsın, âzazamisi konmuş, vergi almayın, deniyor. Hem bu
kalkınmayı sağlıyacağız. Fakirlik çemberini na
sıl yeneceğiz. Arkadaşlarım, nüfus plânlamasın
dan beklenen sudur: Belki 59 milyonluk yerine
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54 milyonluk Türkiye, 1985 te sefalet olmıyan
bir Türkiye. Dış tehlikelere, yabancı ideolojile
rin, çarpık ideolojilerin sızmalarına karşı muka
vemeti yüz kat daha fazla olan bir Türkiye ya
ratmak: gayretidir. Bunun tedbirlerinde, ufak
tefek sivrilikler varsa, bu müzakerelerin ışığı
altında komisyonda tekrar müzakere edilecek
tir. Yeniden komisyon bunu ele alabilir. Ama,
bölümün çıkarılması sureti kafiyede tehlikeli
olur. Bu memleketin kalkınma azmi hususunda
ki kesin kararını dahi yanlış aksett irebilir, te
reddüt kavası yaratabilir. Kalkınma azminde
olan ve bizim durumumuzda, fakirlik çemberini
kırmak durumunda olan memleketlerin hemen
yaygın bir şekilde ka bu kettik! eri kalkınmış olan
memleketlerin aldığı, kabul ettikleri, asgari de
mokratik tedbirleri, hattâ asgarinin asgarisi yu
muşak tedbirleri dahi kabul etmemek 'bizim kal
kınma azmimiz 'hakkında tereddütler yaratabi
lir. Muhterem arkadaşlarını, plândan bu bölü
mün çıkması, başka bahislerde Türkiye'nin ge
leceğini yeniden düşünmek, yeniden birtakım
'hesaplar yapmak demektir. Bu hava. içinde, me
selenin yeniden oylanmasını istirham ediyorum.
Komisyonda ufak tefek tadillere girişilir; bunu
ııraya bırakarak bu kısmın muhafaza edilmesini
Hükümet adına önemle rica edeceğim. Bir de,
Sağlık: Bakanı arkadaşımızın elinde bulunan ve
imkân olursa şimdi izah edeceği tasarıya, eski
Sağlık Bakanı arkadaşımızın iltihak edip etme
diğini bu kürsüden Senatoya ifade etmesini is
tirham ediyorum. Başbakanlığa vaktiyle teklif
ettiği tedbir ne idi'; Hangi tedbirin değiştiril
mesini istemişti ve Sağlık Bakanlığının bütün
uzmanlarının, -hukukçuların mütalâasını alarak
hazırladığım ve son derecede demokratik olan
tasarı konusun d a hangi noktalardan itirazları
vardır. Bunu bu kürsüden açıklamalarını istir
ham ediyorum.
Yüce kaçar Senatonundur. Yüce Senato ne
eylerse güzel eyler. Senatonun kara mim bu
plânın ruhu ve çerçevesini tahrip etmiyeceğine
tam bir hürmet duygusu içinde emin olarak hu
zurunuzdan ayrı lıyorum. (Alkışlar)
— Mnılı'UTum arkadaşlarım, söz
alan arkadaşlar var. Ben de bütün söz alan ar
ikada şiarın Ikonuşmarşını iylerdiiiu. Ancak, eliınrkıd'O plânın nas'l görüşüleceğini gösteren 77 sayılı
Kanun var. Bunun ikmei maddesiıni dikkate a*İİAIP-KAN
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mak gerekecektir. Şimdi bu kanunun ikinci mad
z i o ğ l u n u n en zayıf tarafı bizatihi incelemediği,
desini aynen okuyorunn :
derinden derine vakıf olmadığı meseleleri bura
da müdafaa etmek bahtsızlığına Liğramasıııdan«Bu maddeye göre, ilk imza sahibi Sayın Se
dır, yoksa dostluklarını heder edecek •değildim.
ren veya göstereceği bir arkadaşı görüşebilir. Sa
yın Ç a ğ l a y a n a ancak bu suretle söz verilebilir.
Ben ne diyorum; bu memlekette nüfus poli
Şayet fzızet Birant kenti isine sataşılmak veyatikası namı altı nida Hükümet veya plân bir sis
hutta söylediği .sözlerim hilafı burada ifade edil
tem koymak istiyor. Diyor ki, yirmi beş sene son
di şekilde bir iddia ileri süfülüiKe bu da mümkün
ra, bugünkü doğum hızı böyle devamı edeıse, bu
değildir. Çünkü, Tıü/;üğün 95 nci maddesine gö
memlekette 55 milyon nüfus olacaktır. Eğer bu
re, ancak burada konulmadan sonra söz verilir j
hız devam etmez, bunu bâzı tedbirlerle önlorsek
dendiğine göre, burada zorlıyarak, kemlisi ne söz j
51 milyon olacak. Arkadaşlar yirmiibes senede bu
verdbilirim, ama benimi aksini .savunduğum bu
memleketin miifus dâvasında, plânına aldığı dâ
'kanun, bükümlerini aynen taitbik
zorundayım,
vayı ve bir tek tedibir olarak getirdiği
doğum
özür dilerim. (iSöz vermeniz lâzmı. Türkiye'de
kontrolü ile nüfus plânlamasiyle (ilde edeceği
doktorlar, töhmet altındadır sesleri.)
nüfus farkı dört milyondur. 25 seneye 4 milyo
nu taksim ettiğimiz zaman seneye düşecek mik
Sayın Seren, buyurun.
tarı hesalbctmek kolay. Kendileri rakamlarla, çok
D E V L E T B A K A N I V E B A Ş B A K A N YAR
oynadıkları için kolay hesabedorlcr. Bunu açık
D I M C I S I T U R H A N EEYZİOCîLU (Kayseri) —
delilleriyle ortaya koyduğumuz ha id-e 'kemlisi bu
Hemen tasrih edeyim k i ; Mitim hekimleri töhmet
nokta etrafında dolaşıyor, fakat bir türlü mevzua
altında bırakmak gilbi bir ittihamdan
tamamen
girmeden
yüksdk fikirlerini arz etmekte iktifa
uzağım. Fakat Türkiye'de...
ediyor. Ben isterdim ki; bu dört milyon nüfus
ıBAŞKAiN —• Size de; sıöz vermedimı. Müdaha
25 sene sonra bizi bedbaht edecek, bizi sefil ede
le etmeyin.
cek,
bizi aç bırakacak. Hesaplar meydanda. Ha
Buyurun, Seren.
yır
arkadaşlarım;
bana dediler ki, su cetvel de
S U A T S E R E N ( İ s p a r t a ) — Muhterem Baş
ğişecek,
şu
cetvel
değişecek,
şu cetvel değişecek...
kan, çok muiliterem senatörler; çok sevdiğini Tur- |
K a n u n burada konIIŞTIIUIiken arkadaşlarım itiraz
han F'eyzioğlırnun sadece memleket menfaatleri
ettiler.
Yarın Hükümet Plânlama K a n u n u n u ge
b a k ı m ı n d a n plân üzerinde yaptığımız tenkidleri
tirdiği
zaman, siz «efendim, kanunun
tümünü
şa'hlsı üzerinde telâkki ederek ha.zıım edem iyen bir
bozacak
bir
ııresele
ortaya
attınız,
binaenaleyh
lisanla arkadaşlığını dalhi feda ederdim ama yine
sayanı kabul değildir dersiniz» dediler. Eeyzioğde kıyamadım diye söze başlaması beni cidden
lu burada aksini izah etti.
üzdü.
T U R H A N F E Y Z Î O Ğ L U (Kayseri Milletve
kili) — Yine yanlış duyunussunuz.

Hangi
cetvel değişecek" Fert .başına düşen
millî gelir, hâsıladan hisse. Arkadaşlarım, cet
veli açın okuyun. 5 Yıllık Kalkınma sonunda
köylünün nüfusunda, aile basma düşen gelir
farkı 200 liradır. B u n u n 130 unu alacaksınız.
elinde kalacak olan 70 liradır. Ha yetmiş lira
düşmüş, ha alitmış lira. düşmüş; mesele bu de
ğil.
Neticede ykımibeş senede eline geçecek
fark dörtyüz liradır.
Eğer k u r l a r değişmez.
eğer koyacağımız vergilerle hayat, seviyesi, fi
y a t l a r yükselmez, enfilâsyon olmazsa, bu şart
larla (dine geçecek dörtyüz lira, en sene sonra
vatandaşın
h a y a t seviyesinde bir milimetrelik
b i r irtifa yapabilir. Hangi rakamı değiştirecek?
İstihdam hacmi diyor.

S U A T SıEREN (Devamla) — Buna rağmen
ben 'kendisinin zekâsına, ferasetine ve bilgisine
h a y r a n ı m d ı r . Ve arkadaşlığını hepsinin üzerinde
kendi kallbimde muhafaza ve müdafaa
ederim.
Tenkid edildiğim için asla kızmam, asla mütees
sir olmam. Bence en önemli husus m<emldketin
dâvaları üzerinde bu yüce Senatoda her meseleyi
ortaya enine (boyuna koyup, enine boyuna tartış
t ı k t a n sonra aleyihlimizde dahi olsa hakikat yolun
da. ıbirl eşmektir.
Hükümet temsilcisi olarak konuşan arkada
şım Feyzioğlu müthiş bir telâş içinde. Ne diyor?
Ben zannederdim ki, (bu tâbirimi mazur görün)
«•tıbbiye sadece d o k t o r çiıkaıımaz» derler, ırnü'lB u g ü n binbuıçuk milyon köylünün, z i r a a t iş
kiy^den de dokttıor cikarmış. (Gülüşmeler) Pey- | çisinin işsiz kaldığını itinaf ediyor. Bunun, açık
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lalan işsizi bu. Kapalı odan, gizli olanı söyliye- I
(Feyzioğlu'nun anlaişıllmıyan bir sözü üze
imliyorlar. Çünkü eli enimde istatistik dahi yok.
rine)
İşsizi iışlilsi tesibit edilmemiş. 1,5 milyon 2,5 mil
'BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Karşılı&k
yon işsizin içinde yarın senede artacak 20 bin
tahammül ve sabır mümkün. Kayıt ve şartla
30 hin farkı doğum kontrolü yapmadan arta
değil, isterseniz o zamıan Divan lolıaraik düşünü
cak: 30 bin. farkı ne yapacak ... Bu memlekette
nüz, beyefendi. Yalnız müdahale etmeyin, lüt
işsizlik, yapacağı bu plânda yazdığı cetvelleri I fen.
iaitüst edecek. Şaşarım. Bu kadar sıkıntıya dü
SUAT SEREN (Devamla) — Ben zatıalMşüp de bu gibi cetvellere sığınacağını Feyzioğzi gayet rahatça dinledim. Ben yüce Senatoyu
ilu'nujn ümidetm emiştim. .Sığınmasın bunlara.
heyecanlandırmak için konuşmıadım. Fikirleri
Eğer üşeniyorsa ben bir iki gecede tashih ede- I
mi gayet laçık ifade ettim. Ne ünlü hocalardan,
yim. Bumun için 600 kişinin çalıştırılmasına lü
ne de ömrünü bu sahada çürütmüş mütehassıs
zum yok. (Alkışlar) Hangi sayfada, hangi şey
tabiplerden bahsetmedim. Kendi saham olduğu
lere tesir ediyorsa ben düzeltirim onu. Buna
halde o huısusftıa fconuşimalk halkkmı Feyzioğiu'lüzum yolk.
ma devrettim. Ve ikatiyen cevap vermedim.
Komisyon sözcüsü arkadaşım gıayet mumsif
Bana, doğum hakkında lâikliğe aykırı söz
konuştular. Kendilerine çok teşekkür ederim.
lerine işaret ettiğimi için, gösterdikleri heyeca
Dediler ki, «Nüfus artışını mineden bir hüna ve ifadelerine huzurunuzda teşekkür etmek
'küm getirmiyor» O halde; Feyzioğlu diyor ki, | isterim. Benim işaret ettiğim, dinin içtimai ha
«Biz nüfus ^artışını öulemezsek yarın aç kalırız, j yatımızdaki rehberlik vazifesi, dinin telkin' va
sefil oluruz, penis m oluruz.» Dernek ki, nüfus
zifesini iulk'âr edemeyeceğimiz, müslüman ola
iartüşmı meneden bir hüküm yok. Başı boş bırak hepinizce malûmdur. Benim üzerimde dur
•raiktıık gitti. O halde neyi kaibul ediyor korniş- | duğum nokta; öamiül Ezher'den fetva alınımayon? Nüfus artışının taibiiî gittiği kabul edili
,sı idi, Feyzioğlu bu noktaya işaret etnıeidi, asıl
yor bir taraftan da, Feyzioğlu telâş iğinde aman
zayıf tarafı da, orası. Bu memleket Arabın öa
!bu yirmi - yirmibeş senede artacalk olan nüfus
miül Bzherinden fetva alacak değil, münevver
bizi perişan eder, altüst eder diyor. Niçin etsin
elin adamlarından fikir alacak. Ve münevver
ıef?endim? Bana., Ru's tehlikesini söylemekle
idin adamlarının,, bu memleLketin sosyal haya
Yüksek Meclisin hassaısiyetini galeyana getir- | tımda, medeni ve Atatürk ilkelerine sadıik in
diğim ve edebijvat. ya,ptığım h.alkkında bir it
sanlar oılaraık çali'şaıcıalk din adamlarının yetiş
hamda bulundular. Ben bunu, 'bir vakıayı isbat
tirilmesini, bunların fetva vermesini istiyoruz.
için tesbâlt için söyledim. Sadece Rus tehlikesi
Bizim anladığım uz lâiklik budur 'arkadaşlar.
değil, Doğuda., hudutlarımızda yeni Hükümet
Do guta kontrolünün bâzı çevrelerde yanlış
ler kurmak sevdasında alamlar da vardır. Bir
anlaşılacağını tahmin ettikleri için kendileri
çok hoşluklar. Bilirisiniz Hırt meselesi. Tabiî I bunun bir kontrol olmadığını ve mutlaka arzu
ikürt meselesi. Bunlar yabancı ideolojilerin bü
edilirse demin tarif ettiğim reçete gibi sayısını
tün hudutlarımızda, topraklarımızla göz diktik
ve zamanını tâyin eder diye kayıt koymuşlar.
lerinin hâriz misâlleri. Bunlara niçin göz yumu
ıSayısmı ve zıamanını tâyin edecek. Feyzioğlu
yoruz f
doktor değil ama bunu her halde birisi kulağı
na
fıslamış olacak. Bunun tıbben imkânı yok
CEVDET G E B E L O O L U (Bitlis) — Ne alâ
tur.
kası var?
Bir taraftan diyorlar ki, sayısını ve zama
BAŞKAN —• Müdahale etmeyiniz Sayın G-enını kontrol edeceğiz (bir taraftan da efendim
Ibeloğlu.
bizim tahditle ve .saire ilie hiç alâkamız yoik. Bi
naenaleyh bu kendi halimde gidecektir. O hai
SUAT SEREN (Devamla) — Hindistandalde niçin ısrar ediyorsunuz illâki plânda kalsın,
<ki doğum seviyesinin taihdidedilimesi hususunda
kalsın, kalsın diye?..
Birleşmiş Milletlerin tavsiyesini söylediler. Ve
Bana benim bakanlığım zamanında yaptığım
Ibize böyle tavsiyelerde bulunduklarını söyle
diler. Dokümanlar elimde, böyle bir tavsiye i bir tasarrufu yine. bana ilzam için kullanmak
I taktiğini güttüler. Bu tasarrufun ne olduğunu
'yak.
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bilmiyorlar tabiî... Onun için ne olur, ne olmaz
belki, tutturanını diye kullandılar. Tasarruf şu;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ]52 nei mad
desinde «gebeliği önleyici» kelimesinin çıkarıla
rak, Sağlık Bakanlığınca bâzı kayıt ve şartlar
altında bu işin ceza müeyyidesine bağlanmama
sı tedbiri olarak düşünülmüştür. Çünkü, bugün
kü usul ne kadar vatandaşın hürriyetine teca
vüz ise, oradaki ileri sürülen hususta vatandaşın
hürriyetine tecavüz şeklinde telâkki edilmiştir.
152 nei maddenin metni bu işte, doğum kontro
lü, veya vatandaş doğumunu şu şekilde yapacak
değil, tıpkı müstahzarların tâbi olduğu tıbbi kon
trol gibi bu sahada kullanılacak malzemenin de
tıbbî kontrol altında bulunmasını teklif eden bir
kanun teklifidir. Burada suretleri vardır, bu ki
tapta da neşredilmiştir. Sayın Turhan Feyzioğlu okuyabilirler. Bu şeyde, bizim iddiamız şüp
hesizdir ki, kanunun kaldırılmasını teklif ettik
leri kanunlar ve maddeler ve hükümler diye,
plânda yer alan kanunun birisi budur. Birisi Ce
za Kanununun düşük ve kısırlaştırmak için koy
duğu müeyyidelerdir. Kendileri de kabul ettiler.
O halde birisi Sağlık Bakanlığının tasarrufun
da olan ve hattâ tadiline dahi lüzum olmadığı
sabit olan, çünkü kanunum metmi şudur : «Sağ
lık Bakanlığı isterse bunların içinden ilkaha mâ
ni olacak şeylerin neler olduğunu tesbit ve ilân
eder, bunları sokmaz» diyor.
Eğer Sağlık Bakanı arkadaşım kendisini sala
hiyetli görürse buna ait aletleri, malzemeyi, ilâç
ları yine sokabilir. Bu bakanlığın salâhiyeti da
hilindedir. Bunun plâna girmesine lüzum yok
tur. Bu gösteriyor ki, dâvanın bir sağlık dâvası
olarak ele alınmasıdır. Böyle ele alındığı takdir
de bu doğum kontrolünden, ziyade, gebe kalan
ların ve bugün sefalet ve felâket teranelerini
yaptıkları zavallı kadınların hayatlarını kurtar
mak ve korumak ieabeder, yoksa sağlık tedbi
ri olarak buradaki kesin hükmün plânlamada
bir nüfus ayarlaması şeklinde yev almasına
mahal yoktur. Ama h'eyzioğlu'nun telâşı burada
değildir. Onun telâşı, vatandaşın
hürriyetine
tecavüz edecek, onun hürriyetini tahdidedecek,
vatandaşı tehdidedeeek. (Soldan gürültüler) Ga
yesi hürriyeti tahdidolmasaydı, nüfusun azal
masına bu kadar telâşla istiyemezdi. Komisyon
Sözcüsü gayet güzel konuştu. Bizim tahditle alâ
kamız yoktur, isterseniz tekrar müzakere ederiz,
elediler. Ama öbür tarafta bunu bir tefsir veya
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bir tedbir olarak ileri sürdükleri için, müdafaa
etmek zaruretini hissediyor. Çünkü, gaye bu bah
settiğim 4 milyona engel olmak ve bu 4 milyo
nu yaşatmamak. Onun içindir ki, buraya «nü
fus politikası» veya «nüfus ayarlaması» diye
koydukları şey, bizatihi doğumun konturoludur.
Bunun ne kadar sempatik cümlelerle ifade eder
lerse etsinler, bu hüviyeti gizleyemezler.
Bu
maksatladır ki, plânda bunun toptan çıkarılma
sını arz ve teklif ettim. Arkadaşlarım iltifat et
tiler ve kabul edildi. Eğer, kendileri bu hususta
naçizane fikrimizi öğrenmek isterlerse veya bu
sahada yapılması lâzımgelen tedbirler hakkında
Yüksek Komisyon bizden malûmat almak lüzu
munu hissederlerse kendilerine bu yolu da gös
termeye amadeyiz. Kastımız memleket dâvaları
nı vatandaş aleyhine değil, vatandaş lehine ve
vatandaşın hürriyeti lehine feda edilmesi ve neticelendirilmesidir.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Hürmetlerimi sunarım. (Sağdan alkışlar)
BAŞKAN — Müsaade buyurun, 77 sayılı Ka
nunun 2 nei maddesinin (e) bendinin son fıkra
sını huzurunuzda okuyacağım.
«Dikkate alınmasına karar verilen geri ver
me gerekçeleri üzerinde en sonra yeniden görüş
me açılır.
Bu görüşme sırasında da, bunlardan her biri
hakkında, sadece, Karma Komisyon, Hükümet
ve geri verme önergesindeki birinci imza sahibi
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşa
bilirler.»
Bu hüküm yerine getirilmiştir. Ancak, bura
da tekrar bir devir yapmak imkânı olup olma
dığı hakkında bir sarahat yoktur. Tekrar. Kar
ma Komisyon, Hükümet ve imza sahibi konuşa
bilir veya konuşamaz diye hiçbir sarih hüküm
yoktur. (Konuşur sesleri)
Müsaade buyurun efendim, sözlerimi bitire
yim.
S u durum, ilk defa tatbik edilen bir husus
tan doğmaktadır. İçtüzükte, böyle bir durum
karşısında, lehte ve aleyhte şu kadar kimse ko
nuşur, bu kadar kimse konuşmadan kifayet tak
riri verilmez, diye bir hüküm vardır. Bu durum
muvacehesinde şimdi müştereken, Riyaset Diva
nı olarak, yeni iki kâtip ve bir Reis olarak, ver
diğimiz ka,rar şudur :
Bir gelenek tesis etmek zorundayız. Bunu da
yüksek reylerinizle halledeceksiniz.
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Yüksek Heyetini/ bir devir yapılmasına mâ
nı lıIruMım
ükihrı olmadığını
olmadığı n ı kahu) eder ve reylerinizle
bunu izhar ederseniz, yeniden Karma Komi «yon,
Hükümet ve. önerge sahibi konuşma hakkını
alacaklardır.
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Bütçe Komisyonunda, izah ettiğiniz şekilde uy
gulanmıştır. Bir defa konuşmakla değil, gerek
tiği zamanlarda tekrar konuşulmaktadır.
BAŞKAN —- Bütçe Komisyonu bizi bağlıyamaz. Yeni bir gelenek kuracağız. Riyaset Di
vanı olarak, kendimiz değil, Yüksek Heyetiniz
•karariyle bu geleneği kurmak niyetindeyiz.
Bu itibarla, tekrar bir- devir yapma imkânı
nın verilip verilmemesi' hususunu oylarınıza ko
yacağım. Müspet olarak reylerinizi verdiğiniz
takdirde, yeni baştan bu fıkra işliyecektir.
Hükümete, komisyona ve sayın üyelere ye
niden konuşma imkânının verilmesini istiyenler
lütfen işaret, buyursunlar... (Kanunun tefsiri
olur, sesleri)
Kanunun tefsiri değildir. (Soldan, usul hak
kında söz istiyorum, sesleri) Oyl'ama sırasında
söz veremem.
Madde sarih: tekrar söz verilmesi hususun
da hiç/bir hüküm yoktur. Yüksek Heyetiniz
usule ait hususla Ala, kendi bünyesi içerisinde gö
rüşme mevzularını dilediği şekilde halledebilir.
(Gürültüler)
Müsaade buyurun, sıraya göre tekrar söz
vermenin mümkün olduğunu kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar.
Kabul edenler... Etin iyeni er... Kabul edilme
miştir.
'Birer defa konuşmaları hususu kabul edil
miştir.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI' TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri
Milletvekili) — Sayın Başkan, Usulün 95 m;i
maddesi mutlaktır.
(Sağdan, Hükümet usul hakkında konuşmaz.
sesleri) Biraz evvel ifade buyurdunuz ki...
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Fa.ka.t, konuşmamın. 1 yaşında, da rica ettiğim hal
de, yine ne kada>- zamanda, ne kadar sayıda
çocuk saıhibi olmak lâzımgeldiği konusunda
emir verecek gibi, benim söylomedıiğim sözleri
izale etmişlerdir.
BAŞKAN
Ufendim ; şu beyanda buluna'hilirsiniz.
Bir, mütalâam hilâfına hama söz izafe edil
miştir veyalhuıt sataşma vardır. Bunu iddia
ederseniz »söz verilir. Bunun hangisini iddia
ediyorsunuz?
DKVLET BAKANİ VU BAŞBAKAN YAR
DIMOISI TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri
Milletveklli)
Söylemediğim söz izafe edilmistir.
BAŞKAN
Iç tüzüğün 95 nci maddesine
göre, kendisine söylemediği söz izafe edilirse
söz isteme haıklkı vardır. 95 nci maddeyi okuyorum. ('Gürültü ler'
«Zatı hakkında taarruz vâki olan veyahut
ileri sürdüğü mütalâa hilafımda, kendisine bir
fikir iisnadöıluna.1! mebus her zaman söz istemek
h aikk uı i ıh aizd i r.» (Gü rültü 1 er)
Müsaade buyurun, (yerinizden yaptığınız
müdâhalelerle Riyaset noktayı nazarında hicjbir
değişiklik yapmaz. Mü'saıade buyurun. Sayın
Feyzioğlu, bu 95 nci maddenin birinci fıkrası
na, göre söz istemektedirler. Bu hususta söz
«öyleme hakikini Riyaset tekdir eder. Buyurun
Fey zioğlu.

BAŞKAN — 95 inci maddeye göre sataşma
veya beyanınız hilâfına isnatta bulunulduğu
nu iddia ediyorsunuz.
DEVLET. BAKANİ VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri
Milleltveikili) - Sataşma iddiasında değilim.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOÖLU (Kayseri
Milletveikili)
Efendim. arz ettiğini gibi plân
dan - eök şükür - yazılı metin okumak suretiy
le, «Nüfus plânlaması, ailelerin istedikleri sa
yıda- çocuk sahibi olmalarını kolaylaştıran de
mokratik !bir usuldür.» İstedikleri sayıda ve is
tedikleri zamanda çocuk sahibi olacaklardır,
•dedim. «Devlol istediği »sayıda ve istediği za
man çocuk salhiıbi olmaya mâni olacaktır.», ğiibi
Ibir betyamatı hana izafe ettiler.
Mulhterem arkadaşlarım ; karar ailelerindir.
Bunu bu suretle Devlete bırakan bir zihniyetin
karşısında olduğumuzu bir defa daha ifade et
mek isterimi.
îkin/ci ııiakta...
BAŞKAN
Bitti efendim, tamamdır. Key
fiyeti Riyaset taıkdir edecefctir.
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Riyaset, 95 nei maddenin 1 nei fıkrasına
göne, Sayın Feyzioğlu'nun 'beyanı hilâfına Sa
yın Seren arkadaşımızın beyanda bulunduğu
kamışında alarak Feyzioğlu'na söz veriyor.
Yalınız bu hususta, başka hiçbir hususta ko
nuşamazsınız. (Gülüşmeler)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YABDLMCrST TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Başkanı, son derece demokratik bir anlayış
içinde iki tarafla istişare ederek, benim söyle
mediğim bir sözü bana bu kürsüden izafe edil
diği tesbit ettiği, tescil ettiği için, süz verdik
lerinden dolayı kendilerine şükran duygularım
la söze başlıyorum.
Muhterem arkadaş!anım, açıkça ifade ettim.
Karar ailelerindir. Bu, karar veren ailelere ge
rekli bilgiıyi vermekten ibarettir. Kanunda bi
zim görüşümüze göre yapılan değişiklik Sağlık
Bakanlığı tasarısında, vardır, «ilkaha mâni ve
ya» keflimelerini çıkarmak .suretiyle 152 nei
maddenin idemoıkratik bir şekilde işlemesi im
kânını vermektir. Yani bugün bendeniz bu kür
süden. Suat Seren Beyefendinin karşısında, onun
imızaısıım taşıyan tekliflerini savunmuş oldum.
Sözlerim bukadardır.
SUAT SEBEN (İsparta)
Söz istiyorum,
hilafı hakikat itham ettiler.
'BAŞKAN — Sayın Seren, Biyasat beyanınız
hilâfına bir mütalâada bulunulmadığı kanaatin
dedir. Ancak, direnirseniz Heyeti Tim ilmiyenin
kararını almak gerekecektir.
SUAT SEBEN (İsparta)
- Evet efendini,
söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Suat Seren, Riyasetin
beyanına rağmen direnmektedirler. Kendisi 95
nei madde gereğince söz istemekte ve beyan
ları hilâfına mütalâada
bulunulduğunu ifade
etmektedirler. Kendisine söz verilmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. (Ne beyanatı, sesle
ri) B'Oyefendiler, 95 nei mıadde sarihtir. Riya
set bu noktayı nazarda değildir. Suat Seren
arkadaşımız ısrar etmektedir. Direnince yani,
«Benim mütalâalarını hilâfına bana bir atıfta
bulunmuştur, beyaı:atımı tahrif etmiştir.» den
diği zaman, Biyaset. bunu tezekkür eder; Bi
yaset, «Ihayır» dediği zaman, bu Umumi Heye
tin kararma, iktiran eder.
Şimdi; Riya.set, Feyzioğhı tarafından serdedilen sözlerin. Sayın Suat Seren arkadaşımı
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zın beyanlarının hilâfına olduğu kanısında de
ğildir. Suat Seren arkadaşımız direniyorlar,
söz istiyorlar. Kendisine söz verilmesini kabul
buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyeni er... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Suat Seren.
Yalnız sadece bu hususa dair konuşacaksınız.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YABDIMCTSI TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Hangi hususa?
(BAŞKAN — Sizin aile veya Hükümetin
karşı koyup koymaması hususundaki beyana
tınıza. (Sağdan gülüşmeler.)
SUAT SEBEN (İsparta) — Efendim, özür
dilerim, sık sık huzurunuza çıkıyorum. Feyzioğlu arkadaşım hem söylerler hem de şahsıma
taarruzda bulunurlar.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YABDIMCTSI TURHAN FEYZIOĞLU (Kayseri
Milletvekili) — Şahısımdan bahsediyor. Söz isti
yorum.
©A'ŞKAıN — Daha isminizden bahsedilmedi.
Biraz sabırlı olun.
SUAT SEREN (Devamla) — İsterseniz konuşmıyalım. Yanınıza gelelim, konuşalım. (Gü
lüşmeler.)
Efendim, bendenizin takririnde, Feyzioğlu
arkadaşımın okuduğu bent aynen dercediimiştir. Bâzı çevrelerde doğumun planlanmasının
demokratik olmadığı hususunda bir anlayış var
dır. Metnini hem kendileri hem de bendeniz oku
dum. Bu ailelerin hangi zamanda, ne kadar
çocuk yapmaları
lâzımgeldiği yolunda, eğer
Hükümete müracaat ederlerse, Hükümet onlara
yol gösterecek, plânlıyacak. Bunu ben aynen
koydum. Zabıtlara geçti. Takririmizde de var
dır. Kendilerine daha evvel gösterdik. Ma-skelelenmeJk istenen fikrin mazeretidir. Eğer aile
ler kendi basma doğum kontrolü için müracaat
etseydi bu şekilde bir netice alınmazdı. Buna.
mâni hiçbir hâl yoktur. Doktor kendisine mü
racaat eden karı ve kocanın sırlarını muhafaza
etmekle mükelleftir. Bir aile taibiibe müracaat
ettiği zaman tabibin kendilerini çevirmesine
esasen mahal yoktur. Ve bu şekilde olan tatbi
katı memleketimizde vardır. Bu yüzden ceza
ıgören hiçbir kimse yoktur diye bunları tak
ririmizde izah etmiştik. Fakat, arkadaşımız, bir
türlü takririmizi anlamak istemiyorlar, ne ya
payım ben? Onun içindir ki, bunu doğumun
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planlanması namı altında, doğumun kontrolü
ve kamuflâjı diiye gösterdik. Buna da canları
sıkıldı. Bize bir şey düşmez. Asıl dâva nüfus
|v]Tınlaması noktasında değil, bu işin Sağlık Ba
kanlığı. tarafımdan yapılma'Sindadır, Biz nüfus
plânla masında doğum kontrolünden ziyade di
ğer sosyal, ekonomik tedlbirlerin alınması lâzımıge kliğin i söyledik. Çünkü, bunlar derde deva ol
unuyor. 25 senede 4 milyon fazla artııyoruz. Bu
kir dâva değildir.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA
Nİ YUSUF AZİZ OĞLU (Diyarbakır Milletve
kili) — Efendimi, Sayın Suait Seren'in bundan
evvelki konuşmalarında mevcudolmıyan husus
lar hakkımda buyanları vardı. Bunu tavzih et
mek için söz iliyorum.
BALKAN — Karşılıklı beyanlarla durum ta
vazzuh etimişltir. Yüksek Heyetiniz 77 sayılı
Kanunun 2 ne i maddesinin (e) 'bendinin ne se
kilide tatlbilkı hususunda diröktif vermiştir. Bu
itibarla. görüşme acımaya imkân yoktur. (Oya
oya sesleri.) Müsaade buyurun, efendim.
Sayın Suat Seren ve arkadaşlarının,
1. Plânın 46 ncı sayfasının son paragrafı
ile,
2. 49 ncu sayfanın yedinci numaralı nüfus
politikası paragraflarının taımamen plâmdan çıka
rılmasının,
3. Keza 287 nei sayfanın sağlık bölümü
nün ana ilkeler ve metot kısmının dördüncü sa
tırında yazılı nüfus plânlaması kelimeler inin
plândan çıkarılmasının tezekkür edilmesini istiyen önergelerini daha önce Hükümet ve Kar
ma Komisyonun ibenimsenımemesine rağmen,
Yüksek Heyet dikkate almıştı. Bu önergeler üze
rimde görüşmeler de cereyan etti. Şimdi bu öner
geleri tekrar aylarınıza arz edeceğim.
.Sayın Suat Seren ve arkadaşlarının önergelereni fcalbul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler... 44 e karşı 59 oyla ka(bul edilmemiştir. Sayın Aikyürek'in ziraatte çok
lüzumlu oilan göz taşı adı verilen bakır ıSüMaitın kıymetlendirilmesi ve istihsalinin plâna
alınmam hususundaki önergeleri hakkında Hü
kümet veya Komistyonum bir mütalâası var mı?
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ
(Burdur Milletvekili) — Bu mevzuda konuş
mak mümküıoi mü aeaSba?
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BAŞKAN — Hükümet, Komisyon ve Öner
ge sahipleri arzu ettikleri takdirde konuşabil
mektedirler. Komisyon konuşmak istemediğine
göre Hükümet adına konuşabilirisiniz, Sayın Oeliıkbaş, 'buyurunuz.
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaş
larım, deminki konuşmamda, Hükümetin poli
tikasının mühim unsurlarından bilisinin de
çiftçiye ucuz istihlâk maddesi, zira atinde kul
landığı maddeleri sağlamak olduğunu ifade et
miş ve bu nıeyanda Türkiye'de, «Göz taşı» ima
linin yüksek maliyetle ekle edilmesi karşısında
dışardan ithal etmek mecburiyetinde kaldığı
mızı sözlerime ilâve etmisjtim.
Bu arada sorumlu Umum Müdür arkadaşım
la konuştum. Eskiden Makina, Kimya Endüst
risi Kurumu Türkiye'deki kendi tesislerinde,
«Göz taşı» imal etme teşebbüsünde bulunmuş,
ithal mallarının fevkalâde ucuza mal edilmesi
karşısında doğru olarak, alıcıyı koruma mak'sadiyle hunun imâline devam etmekten vazgeç
miştir. Nasıl ve ucuz elde edebiliriz diye ken
disine sual sondum. Bugüne kadar yapılan tet
kikler, asid sülfrikin bol ve ucuz ve hakir cü
ruflarının da aynı işletme içerisinde elde edil
mesi suretimle ucuza imalât yapmanın mümkün
olabileceğini nazara alarak, bu durum karşısın
da henüz işletmeye açamadığımı ızı mülâhaza
ederek böyle bir teşebbüse başlama yolunda olaibileceğimizi, çünkü orada asid sülfriki istihsal
edeceğiz, bakır cürufları da vardır, fakat, ma
liyet fiyatlarının yüksek olması halinde, yine
çiftçinin ıkorunmaıSi mevzuunda, ithalâta devam
'kararında okluğumuzu huzurunuzda belirtmek
isterim. Taitlbik kabiliyeti olmıyan böyle bir şe
yin plânda yer alması menfi tesirlere yol aça
cağından endişe etmekteyim. Günkü, hu husus
larda Raibatlta değil, Makina Kimya tesislerin
de bir netice alınamamıştır. Memleketimizde
bunıların değerlendirilmesine ve iyi kalitede
mahsul elde etmeye çalıştığımıza göre ve bu
ıduruma da mâni olmadığımıza göre, bu kendi
liğinden müracaat, ettiğimiz hir yol demektir.
Bunun buraıyia koymanın menfi bir tesir yap
masından endişe etmekteyiz. Mâruzâtım bu ka
dar, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Akyürek konuşmak isti
yor muısunuz?
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ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Konuş
mak istemiyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Akyürek'in zlkıaatte çok
mühim olan ve bakır sülfat adı verilen göz ta
şının kıymetlendirilmesi mevzuundaki önerge
lerimi reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... 35 e karşı 39 oyla kabul
edilmemiştir.
Sayın Akyürek'in, altın ve gümüş ihtiva
eden bakır oürufumun 'hiçbir suretle harice gön
derilmemesi için plânda gerekli tedbirlerin alın
ması haıkkındalki, önergeleri.
iSayın Akyürek arkadaşımız söz istiyor mu?..
îstemiytor. Karma Komisıyon? Söz istemiyor.
Hükümet de söz istemiyor. O halde önergeyi oy
larınıza arz ediyorum...
•SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ
(Burdun* Milletvekili) — Efendim; biz takrire
iltihak ediyoruz. Müsaadenizle bir hususu arz
©deyim.
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Balkan. (Rey
muamelesi esnasında söz verilemez sesleri ve
soldan güröltüler) Ben bunda neticeye tesir
edecek bir duruım göremiyorum. Hem mesele
nin aydınlanması bakımından da faydası olur.
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ
(Burdur Milletvekili) — Makina Kimya En
düstrisi Kurumunun tesislerinin, altın ve gü
müş. çamurunu işliyebileeek ıbir durumda oldu
ğunu öğrenmiş bulunduğumdan, bu takrire iş
tirak ediyoruz. Tetkik etmeden ezbere bir şey
yapılmıasım, Ünaldı Bey belklemesinler. (Alkış
lar)
BAŞKAN —• Önergeye Hükümet iştirak et
mektedir. Komisyonda iştirak ediyor mu efen
dim?
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Iş'tirak ediyoruz.
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet iştirak
ettiklerini beyan ettiler, önergeyi oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Katoul edilmiştir.
Sayın Akyürek'in (Boksitin kıymetlendiril
mesi ve işletmeye alınmasa,) hakkındaki öner
gesi üzerinde Hükümet ne diyor efendim? Sa
yın Çelikbaş.
SANAYİ BAKANI F E T H İ ÇELİKBAŞ
(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşı -
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mızm takririnde boksitin ihracı ile ilgili keyfi
yet varsa bu konuda plânın umumi prensibi şu
dur: Memleketimizdeki cevherleri mümkün oldu
ğu kadar memleket dâhilinde işlemek suretiyle
ihraç etmek, plânın madencilik politikasında
ana prensiptir. Filhakika, dün de arz ettiğim
gibi, 130 ncu sayfanın madencilik bahsine ait
kısmının ikinci maddesi, Karma Komisyonun
da bir hususu ilâvesiyle şu şekli almıştır :
«Çıkarılan madenlerden, olabildiği kadar
çoğunun dış pij^asa şartları da göz önünde tu
tulmak suretiyle yurt içinde işlenerek değerlen
dirilmesi...) Bu prensip içinde muhterem arka
daşımız, memleketdeki boksitlerimizi henüz eko
nomik olarak işletmeye müsait bir rezerv kalmar
mış olmasına rağmen, boksit olarak ihraç edelim
diyorlarsa, bu şekle katılmıyoruz. Çünkü biz
memleketimizde mümkün olduğu kadar çok kıy
metleri muhafaza etmek istiyoruz. Bu konuyla
alâkalı olarak, dışarıdan, bugüne kadar gelmiş
olan firmalarla yapmış olduğumuz bütün müza
kereler, Alüminyum için memleketimizde işlet
me kurmalarına matuftur. Bu şekilde hareket
le gayemiz, iş hacmi genişlesin. Vergi v. s. alın
ması iyileşsin içindir.
İşte bu maksada matuf olarak plânın 133
ncü sayfasında zikredilmiştir. «Aramalar olum
lu sonuç verirse, aliminyum tesislerine başla
nacaktır.» Bu itibarla, Alüminyum Dünya
piyasasındaki kıymetinin de mütemadiyen ge
lişmekte olmasına karşı, ham cevher halinde
boksit satmayı uygun mütalâa etmekteyiz. B a
memleketimizin menfaatleri yönündendir. Şayet
bulabilirsek, alüminyum yapmak üzere fabri
kalar kurmanın daha iyi olacağı kanaatındayız.
Hesaplar da buna göre ve bunun böyle olacağını
göstermektedir.
Bu itibarla, arkadışımız boksit ihraç edilsin
diyorsa, iştirak etmiyoruz, yok boksit için fab
rika kurulmasını istiyorsa iştirak ediyoruz.
BAŞKAN — Akyürek?...
ŞEVKET AKYÜREK
(istanbul) — Konuşmıyacağım.
BAŞKAN — Hükümet bâzı kayıtlı şartlarla
ancak katılmak niyetinde komisyon ne diyor?..
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ARİF H İ K H E T ONAT (Ordu Milletvekili —
Hükümetin noktai nazarmdayız.
BAŞKAN — Komisyon, Hükümetle aynı fi*
kirdedir,
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Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... 30 a karşı 40 oy
la, kalbul edilmemiştir.
(Hasan Âli Türker'in önergesi.)
Tarım sektörüne ayni an yatırımın asgari
% 20 nin üzerinde olacak şekilde değiştirilme
si rıi, istemektedir.
Komisyon?...
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA
ARİF HtKMKT ONAT (Ordu Milletvekili) —
Muhterem Senatörler-; plân vesikasının 93 ncü
sayfasının. 51 nci taplosunda atfı nazar edilirse
görülecektir ki, beş yıl içinde vasati olarak her
sene ziraat sektörüne % 17,7 ayrılmıştır. Bundan
evvelki konuşmamda da (belirttiğim gibi 'buna
gübre, gıda sanayii, traktör ve köy yollan dâ
hil değildir. Bunların icabettirdiği yatırımı da
fbu 17,7 ye ilâve ederseniz bunun yekûnu 22 28 e çıkar. Arkadaşlarımız, 17,7 nin 20 ye ib
lâğını istiyorlar, halbuki ziraat sektörüne güb
re, gıda sanayii, traktör ve köy yollarının ica
bettirdiği yatın m'liarı ilâve ederseniz ıbıı miktar
22 - 23 hattâ 24 -e 'baliğ olup bu, plânın bütün
lüğünü sarsıcı mahiyette bir tekliftir. Bu iti
barla bu teklifin kalbul e d ilme meşin i hassaten
rica ediyorum.
BAŞKAN - Hükümet adına. Sayın Müezzinoğlu...
DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜS
TEŞARI ZİYA MÜEZZÎNOĞLU — Sayın Baş
kan, Sayın Senatörler; önergenin ilk oylanması
sırasında Sayın Tarım Bakanı bu hususta Hükü
metin görüşünü ifade etmiş bulunuyordu. Ben
deniz şimdi bu beyanata ilâveten, bâzı malûma
tı Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. Evvelâ
tarım sektörü için plânda ön görülen yatırım
nasıl tes'bit edilmiştir?.. Bunu ifade edeyim. Ta
rım sektörü umumi yatırım hacminin % 17 si
dir. Tarım sektörüne ayrılan miktar özel ıbir ih
tisas komisyonu tarafından teshil edilmiştir. Bu
komisyon, Tarım Bakanlığı Tetkik Heyeti aza
larından birisinin riyasetinde. Toprak Su İşle
rinden birer temsilci, Orman Genel Müdürlüğün
den Birinci Şube Müdürü, Tarım Bakanlığı Zi
raat işleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Eko
nomisinden ve Plânlama Kurulundan 'bir uzman
ve İstanbul Üniversitesinden de 'bir temsilci ol
mak üzere teşekkül etmiş bir karına komisyon
tarafından teshil edilmiştir. Biraz sonra arz
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edeceğim gibi bu plân Tarım Sektörü için, der
piş edilen rakamı zorlamak suretiyle 'bulmuş
olduğu bir rakamdır.
Plânda aslında Tarım sektörü için ön görülen
yatırım miktarı, 'beş senelik umumi yatırımın
% 47 sine tekabül eder.
Şunu arz etmek istedim; dar mânada tarım
sektörüne taallûk eden yatırım, 'tarım sektörün
de doğrudan doğruya alâkadar bulunduğundan
İni sahalara yaplıan yatırımlardır ki, doğru ra
kamlara, kavuşmak için ayrıca nazarı dikkate
almak lâzımdır.
Plânın 241 nci sayfasında ziraat makinalan
için 29 milyon 854 bin liralık Ibir yatırım var
dır. Yine plânın 144 ncü sayfasının 86 'numara
lı tablosunda gıda sanayii için bir milyar 84
milyon liralık yatırım vardır. Yine plânın 144
ncü sayfasının 86 nci tablosunda Kimya sanayii
için iki milyar 735 milyon liralık yatırım var
dır, tarımda 800 milyon gübre sanayiine taallûk
etmektedir. Böylece tarım ile ilgili yatırım ha
kikatte 12 milyar 339 milyondur. Bu; beş yıl
lık yatırımın % 20,5 ne takaibül etmektedir. Bu
na köy yollarım ve 'belki daha az ilgili olmakla
beraber köy içme suları da ilâve edildiği tak
dirde umumi yatırım hacmi içinde doğrudan
doğruya tarım sektörü ve bununla ilgili sektör
ler için derpiş edilen yatırım yekûnu % 25 i
aşmaktadır. Bu rakamın, arz ettiğim komisyon
tarafından zorlanarak bulunmuş bir rakam ol
duğunu da ifade etmiştim. Bu noktalara ilâve
ten şu açıklamayı da yapmak isterim :
• 93 ncü sayfadaki 51 uolu ve .sektörler iti
bariyle yatırım miktarlarını gösteren talblo tet
kik edildiği zaman bir husus nazarı dikkati çek
mektedir: Hemen bütün sektörlerde yatırımlar,
plânın ilk yılı ile mütaakıp yıllarında ya aynı
kalmakta veya düşmektedir. Bir tek sektör
vardır ki, bunun da yatırım miktarı seneler bo
yunca artmaktadır. Bu sektör tarım sektörü
dür. Bu sektör için 1968 yatırımının % 12,8 i
(Tabiî umumi yatırım içindedir.) 1964 te 15,
1965 te 18, 1966 da 19, ve nihayet 1967 de ise
% 20,02 olarak teslbit edilmiştir. Tarım sektö
rü böylece umumi yatırım içinde gittikçe artan
bir hız alma durumundadır.
\icin böyle yapılmıştır'?.. Tarımda yapı
lan yatırımlar, onun hususiyetiyle alâkalıdır.
Tarım sektöründe yatırımların çok büyük lüzu-
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mu, bizzat Hükümet tarafından yapılması lüzuorundandır. Bu yalınmliarın içerisinde Toprağı iyileştirme, ve sulama işleri de hususi
teknik personele ihtiyaç gösteren, imkân ve kadroları mahdut yatırımlar mevzuudur. Bu seibep'le özel komisyon ve plânı hazırlıyanlar tara
fı nidan tarıma daha fazla yatırım yapmayı
lüzumlu görmüş ve bu husustaki noiktai nazarları
komisyon nazarı dikkate almak suretiyle çok
zorlamak suretiyle -İni rakamları tesbit etmiş ve
almışlardır.
Hayvancılık mevzuu :
Hayvancılık mevzuu, yin< aynı vesikanın 114
ncü sayt'aısnıın GO numaralı taJblosu tetkik edilecek olursa görülecektir ki, beş sene içerisin
de bu sahaya yapılan yatırım da % 31 nispe
tinde bir artış bahis konusudur. Bu da doğru
dan doğruya hayvancılık sahasında yapıla
cak yaitırımlara mütaallik rakamdır. Bunun
dışında dolayısiyle, yani tesis araçları, da
mızlık, sulama, mera, yem sanayii ve et sana
yii gibi yapılaack yatırımlar da nazarı dikkate
alındığı zaman hakikatte bu rakamın çok üs
tüne çıkmak zar ur ef indeyiz.
Ayrıca yine hayvancılığın ehemmiyeti na
zarı dikkate alınarak cari harcamalarda bu mev
zuda çok büyük artışlar ön görülmüştür. Öyle
ki, veteriner ilâçları plân devresinin ilk yılın
da 15 milyon iken, son yılların 89.5 milyona
çıkmaktadır. Bu. yüzde 496 nisibetihde bir ar
tışa tekaJbü'l temektedir. Son olarak şunu söyI iyeyim; plânı tetkik eden yabancı mütehas
sısların en çok optimum buldukları sahalardan
birisi de hayvancılık olmuştur. Hayvancılığa
ayrılan bu yatırım hacmini biraz da mübalâ
ğalı bulmuşlardır. SeJbe'beibolarak hayvancılık
ta netice almanın, güç olduğunu ve uzun zama
na ihtiyaç gösterdiği üzerinde durmuşlardır.
Tarım yatırımlarının, lininimi yatırım hacmi içe
risindeki ni^beti ve hayvancılık sahasındaki
yatırımdan bu şekilde arz ettikten sonra baş
ka bir hususu da dikkatinize arz edeceğim.
O da bu önerge kafeul edildiği takdirde kar
şılaşacağımız durumdur. Tarım sektörü yatı
rımlarının
yüzde üç rıiısib eltinde arttırılması
plânlı devre zarfında bu sahaya 180 milyon
liralık bir munzam yatırım yapmayı ieabettirmekteJdir. Bu munzam yatırım, ya diğer sek
törlere ayrılmış olan yatırımların kısılması,
kesilmesi suretiyle sağlanacak, yahut da finans-
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man için munzam kaynak bulmakla gerçekleş
tirilecektir. Diğer sektörlerin hesaibında bir
miktar kısıntı, kesinti yapmak Yüksek Heyeti
nizin takdir buyuracağı gilbi plânın sektörler
arasında dengesinin bozulmasına yol açacaktır.
Plânda tedbiıt edilen yatırıma ilâıve bir miktar
olarak mütalâa edildiği takdirde de zaten Hü
küm eltimizin büyük ıbir hassasiyet gösterdiği ve
üzerinde durduğu iç. finansman meselesi bugün
görüldüğünden dalha karanlık bir manzara arz
edecek ve vergi sahasında da büyük zorlama
lara ihtiyaç hâsıl olacaktır. Bu sahada sayın
Hükümet üyeleri daha önce Yüksek Heyetinize
malûmat arz etmiştir. İşte bu sebeplerle plânda
ön görülmüş olan miktarın muhafazasını tak
dirlerinize arz ediyoruz. Takdir Yüksek' Heyeti
nizindir.
BAŞKAN — Sayın Tünker, konuşacak mısı
nız;
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) - Sa
dece hayvancılık kısmımda konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun.
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) - Sa
yın Başkan, ınulhterûm arkadaşlar; dün ve bu
gün üzerinde durduğum nokta şudur : Evvelâ
doğrudan doğruya zirai sektörde yüzde 17,7
nin, yüzde 20 nin üzerinde olduğunu ifade et
tiler. Ve bunun üzerinde yapılacak değişikli
ğin geniş çapta
bir çalışmayı ieabettirdiğini
ileri sürdüler. Onun için bu mevzu üzerinde
durmıyacağım. Takdir, Yüksek Heyetinizindir.
Yalnız şunu istirham ediyorum ki, hay
vancılılk mevzuu, üzerinde mutlaka Yüksek Se
nato durur ve noktai nazarıma müzaheret gös
terirse memleket ve millet için çok hayırlı bil
iş yapmış olacağımıza inanıyorum. Çünkü, bir
kere ileri sürülen tez burada müşkülât göstere
cektir. Bendeniz hayvancılık mevzuunda ısrarla
rica ediyorum ki, zirai kesime ayrılan yatırımın
yüzde 4,2 nispeti çok az olacak. Hayvancılığa
ayrıları bu miktar azdır. Bunu zirai kesim içinde
artırmak tahmin ederim ki, Sözcünün de ileri sür
düğü ve her bir üyesini tanıyarak kıymet verdiğim
Komisyon elbette ki, kolaylıkla yapabilir. Yeter
ki istesinler. Arzu ettikleri takdirde, komisyon
en küçük bir operasyon ile hayvancılık mevzuu
na ayrılan yüzde 4,2 miktarı hiç olmazsa yüzde
5 e çıkarabilir. Bunda zorluk çekmiyecektir.
Ben bir gecede oturup hazırlıyacağım diye id-
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dia etmiyorum. Fakat 23 senemi bu mevzua bağ
ladım, ısrarla istirham ediyorum, bu mevzuda
Hükümet ve Komisyon ısrar etmesin.
BAŞKAN — Sayın Türker, % 20 kısım hak
kındaki teklifinizi geri mi alıyorsunuz ?
HASAN ALI TÜRKER (Devamla) — Hayır,
onun hakkında konuşmıyacağım, takdiri yüksek
Senatoya bırakıyorum. Fakat hayvancılık mev
zuunda ısrarla duuruyorum. Bir kere daha hâtıra
larınıza arz etmek isterim, öteden beri bu mem
leketin asıl bir dâvası olduğu halde bu kürsüden
çok az ve hattâ senelerce hiç konuşulmadığına
innadığım hayvancılık mevzuunu biraz daha ge
nişleterek arz etmek istiyorum. Fazla uzatmıyaeağım.
Bugün ihracat yapalım diyoruz. İhracatı ya
pabilmek için hudutlarımızda bir tek muayene
istasyonumuz dahi yoktur. Bundan 15 gün ev
vel bir vesileyle Kars'a gittim, burada yapılan
ihracatı yakından seyrettim. Rusya'ya yapılan
sığır ihracatında, benim meslektaşlarım açıkta,
çamurda, yağmur altında hayvan muayene edi
yorlardı. Bizim temsil ettiğimiz asîl milletin as
lına böyle bir iptidailik yakışmıyor.
Bundan üç sene evvel İzmir'den Yunanis
tan'a ihracedilen sığırlar arasında Yunanistan'
da şap hastalığı tesbit edildiği için, Yunanistan
bizden yıllarea hayvan almadı. Ben vekâlette
vazifeden ayrılıncaya kadar almamış idi. Daha
sonra ne oldu bilmiyorum. Sebebi şu idi. : İz
mir'de isteğe uygun modern bir hayvan mua
yenehanesi yok idi. Bu yüzden orada ihracedilecek hayvanların teknik bir muayeneye tabi
tutulmasına imkân yoktu. Halen de yoktur.
Türkiye'de hayvanları ıslah mevzuunda iki
yol takibedilmektedir. Birincisi tabiî olarak el
de edilen damızlık; ikincisi ise suni yoldur. Ta
biî olarak damızlık temini, bugünkü yatırımlar
kısmında tesbit edilen 30,5 milyonla 5 sene için
de Türkiye hayvanlarının % 50 sini ıslah ede
cek kudretten uzaktır. Suni yol ile yapılan çok
daha verimli olup birçok memleketlerde bu mev
zuda çok ileri adım attıkları bu suni damızlık
mevzuunu ele almak için yatırımlar kâfi değil
dir. Uzun yıllardan beri Merinosçuluk üzerinde
uğraşırız. Bilhassa Ege, Trakya, Orta - Anado
lu ve Şark koyunları, Merinosa tahvil et
mek için çok müsaittir. Fakat maddi imkânsız
lık yüzünden kurulamıyan tesisler yüzünden,
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ıslah için çalışıldığı kadar randıman alınama
maktadır.
Dün ve sabahleyin arız ettiğim gibi yalnız hay
van hastalıklarından dolayı bir senede kaydedi
len zayiatın asgari hesaplarla miktarı bir milyar
lirayı bulmaktadır. Memleketimizde kökleşmiş
bulunan ruam,
trahom, şap, çiçek ve para
zitlerin meydana getirdiği hastalıkları or
tadan kaldırmaya muktedir olan veteriner teş
kilâtına yardım edildiği takdirde, 1 - 2 sene için
de zayiatın büyük bir kısmı önlenmiş olur.
Sonra, «hayvan ıslahı uzun senelere bağlıdır»
buyurdular. Elbette uzun senelere bağlı olacak
tır. Ama, kısa zamanda besicilik yolu ile, diğer
teknik yollarla hayvancılıkla çok kısa zaman
içinde Devlete geniş çapta gelir sağlamak müm
kündür. Konumuz çok geniştir. Fakat daha faz
la meşgul etmiyeceğim. Ama hiç olmazsa bu ko
da ileri sürdüğüm noktai nazarlara iltifat ede
ceğinize inanıyorum. Çünkü, dün de arz ettiğim
gibi bu kalkınmayı parti meselesi değil, partiler
meselesi değil hattâ, bir Hükümet meselesi de
değil memleketin millî bir dâvası olarak kabul
ediyorum, buna inanıyorum. Bunun için bu dâ
va üzerinde ısrar ediyorum. Hepinizi hürmetle
selâmlarım.
BAŞKAN —• Biraz Önce kabul edilen usule
göre devrî «bir görüşme mevzuu'bahis değildir.
Bu baskımdan kimseye söz vertmiyeeeğim. Sayın
Hasan Ali Türker'in iki önergesi mevcuttur,
ikisini birlikte görüştük, fakat ayrı ayrı reye
arz edeceğim.
Beş yıllık kalkınma plânında yurdumuzun
hayvancılığı ehemm iyetiyle mütenasip yer veırilımediği için bu konunun temini içim plânın
geriverilmesini istemekte ve bu hususlara plân
da yer almaşımı derpiş eden ibir önerge vermiş
bulunmaktadır. Bu önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmemişıtiır.
Sayın Türker'in; tarım sektörüne layrılan
yatırımım, .asgari yüzde 20 nin üzerinde olacağı
şeklinde plânın değiştirilmesini istiyen Önerge
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... 37 ye karşı 55 qyila kabul edilmemıişitir.
Sayın Suat Serem'in «Plânın kamu hizmet
lerine ait sağlık bölümü sayfa 209 daki üçüncü
basamaktan sonra (il hastane ve lâboratuvar-
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BAŞKAN — Sayın özdeş'in, «Yardımcı kay
İarı ile) cümlesinin ilâvesini istiyen önergesine j
Komisyon katılıyor mu efendim?
j naklar» kelimesinin ilâvesi halkkındaki öner
gelerine Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar.
KARMA PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
Bunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
ARİF HİKMET ONAT (Ordu Milletvekili) —
Etmiyenler... Sait çoğunlukla kalbul edilmıiğKatılmıyoruz efendim.
tir.
BAŞKAN — Hükümet...
Plânın tümü üzerindeki görüşmeler, gerek
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
çeli
geriverme önergeleri üzerindeki muamele
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri
lerle bunların üzerindeki oylama işlemi bitmiş
Milletvekili) —• Katılmıyoruz efendim.
tir. Plânı açık oylarınıza arz etmeden evvel
BAŞKAN — Önerge sahibi burada mı efen
söz, Sayın Başbakanındır.
dim! Yıok. önergeyi oyunuza arz ediyorum.
Buyurun Sayın Başbakan.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya Mil
memiştir.
letvekili) —• Sayın Başkan, Cumlrairiyet Sena
ıSayisn Ritfat Özdeş'in, «Gemi üretim kaynak
tosunun Sayın Üyeleri.
larını gösteren tafblo 247 nci ilk sütununda zik
redilen, «Gölcük» isminin yanma, «yardımcı
Birinci 5 yıllık ekonomik, sosyal ve kültürel
kaynak» keliımelerinin ilâvesi için verilen öner
kalkınma plânının Cumlhuriyet Senatosunda gö
ge üzenimde koımisıyıon ne düşünmektedir?
rüşülmesi tamamlanmış bulunuyor.
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA Nİ
1963 yılı başından itibaren plânlı kalknuaa
YAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Katılmıyoruz.
devresine girmek hedefimizin gerçekleşmesi yo
lunda, bu merhaleye gelmiş olmamızdan büyük
BAŞKAN — Hükümet?
memnunluk duyduğumuzu ifade etmek isterim.
PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI MÜSTEŞARI Zİ
Cumhuriyet Senatıosundaki plân görüşmele
YA MÜEZZİNOOLU — Katılmıyoruz.
rini Hükümet olarak önemle ve dikkatle izle
BAŞKAN — Sayın Özdeş buyurun.
dik. Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından haRİFAT ÖZDEŞ (Koceli) — Muhterem ar
zırlıanııp, Hükümetçe bâzı değişikliklerle kalbul
kadaşlar, bu mesele üzerinde ısrarlia duruşu
edilen ve Meclise sunulan plân, Plân Karma
mun sebebini tarihinde geçmiş vakaları ıhatırlıKomisyonunun müsbet raporuyle ıhuzurunuıza
yarak Silahlı Kuvvetlerin elindeki bütün im
ıgelmişti. Cumlhuriyet Senatosu da aynı titiz dik
kânları almak tehlikesini gördüğüm içindir ki,
katle plânı en küçük teferruatına kadar ince
plânı yapanların veya Hükümetin Deniz Kuv
lemiş, söz alan sayın senatörler çok dikkate de
vetlerimizin bir zıaman gelecek, daha evvel ol
ğer fikirler ileri sürmüşlerdir.
duğu gibi Hava Kuvvetlerinin ve Kara Kuv
Bütün bu lyaıpıcı tenkit ve temenniler, plâ
vetlerinin imkânlarını zayıflatmak bakıımnudan
nın uygulanmasında, yıllık programların hazır
\gördüğüm tehlikeden dolayıdır. Yani G-ölcük
lanmasında, Hükümetinize ışıik tutacaktır.
Deniz fabrikalarını İktisadi Devlet Teşebbüsü
Plânlı kalkınma, gelişme yolundaki, mem
haline getirmek arzusu yoksa böyle bir kayıdm
leketlerin
demokratik düzen içinde, kaynaklarını
ilâvesine neden itiraz ediyorlar? Eğer, hakika
en uygun ve dengeli şekilde kullanarak ve bu
ten 'kendi maksatları da Gölcük Deniz fabrika
arada sosyal adaletin gerçekleşmesini de göz
larının, ihitiy acın dan fazla olan kapasitelerinin,
önünde tutarak ,gelişmiş memleketler ile arala
teklif ettiğimiz gibi, gemi üretimi üzerinde sarf
rındaki farkı, zaman içinde kapatabilmelerinin
etmesi gibi doğru bir neticeye varmak ise, bu
tek yoludur, özellikle plânsız ve programsız dav
taraftarlığı teyidetmeden »niçin çekiniyorlar.
ranışların acı sonuçlarını görmüş olan memle
Çok rica ediyorum, arkadaşlar, Deniz Kuvvet
ketimiz için plânlı kalkınma fikri, milletçe be
leri, harb hazırlığı gücü ile alâkadar olan bu
nimsenen bir fikir olmuş ve parlmanter demok
meselede, plân adeta bütün tâbirleri lavanta
rasimizin temeli olan Anayasada da ifadesini
kokan sislerinin arkasında, böyle bir Demokbulmuştur. Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı bu
les'in kılıcı altında Deniz Kuvvetlerimizin ida
ihtiyacın, bu gerçeğin ilk tatbikatı olarak hu
mesine imkân yoktur. Bu kaydın ilâvesi için
zurunuza getirilmiştir.
reylerinizi riea ediyorum. Hürmetlerimle.
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Cumhuriyet Senatosundaki görüşmeler sıra j 'Iıip bulunan İktisadi Devlet Teşe'bbüsleri, kalkın
ma plânının gerçekleşmesinde de büyük görev
smda söz alan istisnasız bütün hatiplerin, plân
alacaklardır. Ancak bunun yanında gittikçe ge
lı kalkınma fikrin'i benimsiyen konuşmaları, plân
lişen ve organize olan özel teşebbüsün de plânın
lı kalkınma fikrinin milletçe benimsendiğini be
başarıya ulaşmasında çok önemli rolü olacaktır.
lirtmesi bakımından çok önemli ve uygulatma yıl
Plânda özel. sektör ve Devlet sektörünün, birbi
larında Hükümetinize ve daha sonra iş başına
rinin
karşısında ve menfaatleri çelişen iki ayrı
gelebilecek başka hükümetlere salim yolu göste- I
bölüm olarak değil, bir bütünün birbirini göze
recek bir davranış olmuştur.
ten ve memleket kalkınmasını iş birliğiyle ger
Sayın Senatörler,
çekleştirecek iki parçası olarak ele alınmıştır.
Plânın hazırlanmasında, Plânlama Teşkilâ
Bu bakımdan, özel sektörün ihmal, edildiği,
tına yol gösteren vesika Millî Birlik Hükümeti
Devlet sektörü lehine kayıtlandığı şeklindeki te
tarafından kabul edilerek 5 Temmuz 1961 tarih
reddütlere asla yor olmamak lâzımdır. Tam ter
li Resmî Gazetede yayınlanan ve sonradan Bi
sine olarak plân, iktisadi hayattaki istikrarı te
rinci ve İkinci Karma Hükümetlerce de aynen
min eden bir vesika olarak Özel sektöre serbest
benimsenen «Plân hedefleri ve stratejisi» dir.
I
piyasa şartları içinde, en verimli yatırımları, ile
Bu vesikanın tesbit ettiği temel hedefler, «de riyi görerek yapmak imkânını verecektir.
mokrasi içinde, sosyal adalete uygun, hızlı
Bunun gibi. Devlet sektörünün özel sektör
ve dengeli kalkınma» şeklinde özetlenebilir. Ve
karşısında ikinci plânda -bırakıldığı şeklindeki
sikanın ard arda gelen ve memleketimizin belütereddüt ve iddialar da yersizdir. Plânda, özel
başlı partilerinden kurulan Karma hükümetler
sektörün faaliyette bulunması ve gelişmesi için
tarafından en ufak bir değişiklik yapılmadan
lüzumlu olan saha onun istifadesine konurken,
aynen benimsenmiş olması da göstermektedir ki;
Devlet Sektörüne ait Ödevler de yerli yerinde
hedefler memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına
değerlendirilmiştir.
uygun şekilde tesbit edilmiştir.
Bundan sonra, finansman meselesi üzerinde
Senatodaki görüşmeler sırasında da, plâna
de önemle durulmuştur.
hâkim olan bu temel hedeflerin genel olarak
Hükümetiniz plânın gerektirdiği munzam fi
benimsendiği tezahür etmiş bulunmaktadır.
nansmanı, nisb'eti ne olursa olsun enflâsyona
Plânın başarıya ulaşmasında vazgeçilmez bir
yol. açmıyacak şekilde, sağlam kaynaklarla ve
faktör olan, plânın milletçe benimsenmesi nok
sosyal adalet ilkesini de gözeterek gerçekleştir
tasından, bu hususun, ne kadar müspet ve
mek azim ve kararındadır.
önemli olduğunu belirtmek isterim.
Bu konudaki çalışmalar -Hükümet seviyesin
Senatodaki plân görüşmeleri sırasında üze
de tekemmül etmek üzeredir. Vergi reformunu
rinde önemle durulan iki konu hakkındaki gö
gerçekleştirmek ve finansman ihtiyacını karşıla
rüşümüzü bir defa daha belirtmekte fayda mü
mak -ttiaksadiyle hazırlanan Gelir, Kurumlar, Gi
talâa etmekteyiz.
der Vergileri, Vergi [TsuJ Kanunu tasarıları
Bunların birincisi, «Plân özel sektörü ka
Yüksek Meclise sunulmuş (bulunmaktadır ve Hü
yıtlayıp, Devlet sektörünü, haksız şekilde himaye
kümetiniz nu konuda, Karma Komisyon ve Senaediyor mu?» konusudur.
toda sayın üyeler tarafından belirtilen fikirle
«Plân hedefleri ve stratejisi» vesikası ve ona
rin ışığı altnıda, tasarıların kanunlaşması hu
uygun olarak plân, memleketimizin ekonomik
susunda Yüce Meclisin anlayış ve müzaheretini
realitelerini göz önünde tutarak, Türkiye'nin
'beklemektedir. Aynı müzaheretin plânın başa
kalkınması için faydalı sistemin, karma, ekonomi
rıya ulaşması için lüzumlu o'kın ve Yüksek Mec
olduğu belirtilmiş ve kalkınmayı gerçekleştirecek
lise sunulmuş bulunan İktisadi Devlet Teşekkül
yatırımların taJhakkkkunda bu düzenin özellikle
lerinin reorganizasyonu. Devlet Y'atırım Banka
rine uygun yolu tâyin etmiştir.
j sı ile ilgili kanunlarla, kısa zamanda hazırlıkla
Cumhuriyetin ilk yıllarından beri memle- I rımızı bitirmeye çalıştığımız, toprak reformu
ketin sanaileşmesinde önemli mesuliyetler taşı- I ve idari reform konulaında da esirgenmeyeceği mış, yıllar içinde gelişen tecrübeleri, kurulu te- I ni umuyoruz.
sisleri, yetişkin personeli ile geniş imkânlara sa- I
Kalkınma Plânının Cumhuriyet Senatosunda
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görüşülmesi biterken kısaca işaret etmek istedi
ğim hususlar bunlardır.
Senatonun Muhterem üyeleri;
Plânm hazırlanması ve Büyük Millet Mecli
sinde kabul edilmesiyle ternel bina kurulmuş
oluyor. Bu binanın 5 yılın sonuna kadar plân
esasları içinde iş'leti'lmesi, devamlı dikkat ve ça
bayı gerektiren bir büyük meseledir. Burada
millet ve Hükümetin el ele, verimli bir surette
ödevlerini değerlendirmek icap eder. Tesadüf
edilecek eksikliklerin giderilmesi ve beklenen
neticelerin elde edilmesi, önümüzdeki f> yıl so
nuna kadar bütün bu Devlet ve millet çapında
ki mekanizmanın doğru dürüst işlemesine bağlı
dır. Bu devrede Büyük Meclislerce millete tutu
lacak ışık. Hükümete gösterilecek destek başa
rının baş unsuru olacaktır.
Bu hazırlık devresinde büyük kemal ve an
layış göstermiş olan değerli Meclislerimizin ge
lecek 5 sene için her türlü güven şartlarını sağ
lamış olduklarını arz edebilirim.
Bu inançla, Yüce Senatoya şükranlarımızı
arz eder ve .Sayın üyeleri saygılarla selâmların!.
(Sürekli alkışlar.)
BAŞKAN —Birinci beş yıllık Kalkınma Plâ
nının tümünü acık oylarınıza arz etmeden evvel
bir hususu ifade etmek isterim :
Plân açık oyunuza, arz edildikten sonra tas
nif için beş dakika ara verilecek. Tasnif netice
leri ilân edildikten sonra da Senato çalışmaları
na ufak bir ara vermek için tasvipleriniz alına
caktır. Oylarını kullanan arkadaşların ayrılma
malarını rica ederim.
CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Oylama
dan önce söz rica ediyorum.
BAŞKAN — Niçin efendim.
CEVDET GEBOLOOLU (Bitlis) ~ Niçin be
yaz oy vereceğimi izah edeceğim.
BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 137 nci. madde
cinin son fıkrasına göre, oylamadan önce, bir
lehte ve bir de alayhte sayın üyelere söz verile
bilir. Ancak çok kısa ve veciz olmak şartiyle.
Niçin beyaz, niçin kırmızı oy vereceklerini ifa
de edebilirler. Tekrar ediyorum, İçtüzüğün ifa
desi ile söylüyorum, kısa ve veciz olmak şartiy
le. Arkadaşımız, niçin 'beyaz oy vereceklerini,
kısa ve veciz bir şekilde beyan edeceklerdir.
Buyurun Sayın Oeıboloğlu.

CEVDET OEBOLOĞLU (Bitlis) - Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar
Anayaısamız'da yer .alan ve Parlâmento hayatımız
da ilk defa müzakeresi yapılan, insan oğlu
nun bekâsmuı mahsulü olan her eserimle kiis'nr
ve noksanların bulunacağı tabiîdir.
T. B. M. Meclisinde temsil edilmekte olan
bütün siyasi partiler plân fikrinde ittifak ha
lindedirler.
Plân hedefletti ve staratejisini 1 nci Karma
Hükümet de tasvibetmiştir.
50 kişilik Plân Karma Komisyonunda yal
nız 4 sayın üye bâzı noktalar dolayısiyle mu
halif kalmış ve 45 üye tasvibetnıişlerdir. Bâ
zı sayın üyeler ise Meclislerde konuşma imkânlaırından mahrum edilmemek düşüncesiy
le söz hakkım malıfııztiur ibaresini yazmakla
iktifa etmişlerdir.
Nispî seçim sisteminin tabiî bir neticesi ola
rak Karma Hükümetler kurulması mecburi
dir. Bu itibarla, bugün iktidarda olanın ya
rın muhalefette, bugün muhalefette olanın da
yarın İktidar a gelmesi tabiidir.
.15 yıllık bir geleceğe göre hazırlanan 5 yıl
lık kalkınma plânı devresinde çok değişmeler
olacağını ve neler olacağını ve olmayacağı
nı kestirmek vo şimdiden tâyin etmeye im
kan yoktur.
Yukarda kısaca ifadeye! çalıştığım husus
lar muvacehesinde geri kalmış bir memleke
tin bir an evvel refah ve kullanmasını sağlıyacak hayırlı bir eserin, bugün iş başında bu
lunan Karma bir Hükümetin eseri olamıyacağı; Devletin bütün mütehassıs elemanları
nın ve ismi üzerinde Plânlama Dairesinin emek
leri ve bu arada Karma Plân Komisyonu, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisinde parti
li ve partisiz sayın millet temsilcilerinin emek
leriyle kazanılacak topyeknn millî ve partilerüstü bir eser olduğu hakikati karşısındayız.
Af Kanunu ve Hükümetten gelen kanun
lar gibi 5 yıllık Türk Kalkınma Plânının da
partileTÜstü millî bir eser olarak Parlâmen
tonun tasvibedeceğine inanmaktayım. Bu inanç
içinde aziz Türk Milletinin bu plânı madde
ten ve manen destekliyeceğiııe güvenmekte
yim.
5 yıllık Türk Kalkınma Plânının, meyda
na gelmesinde emcikleri geçen emektarlara ite-
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başlanacağını t es bil. için kur'a çekiyorum. Sa
yın Refet Aksoyoğlu'tıdau oyların toplanma
sına başlanacaktır.
(Oylar toplandı.)

sekidir eder, plânın esas güç, tarafı olan, tat
bikatında vazife görecek teşkilât ve Hükü
metlere Hakkın yar'dımeı olmasını diler ve
plânın Milletimize hayır uğur ve bereket ge
tirmesini Cenabı Haktan niyaz eylerim. (Al
kışlar)

BAŞKAN --- Oyunu kullanmıyan sayın üye
var mi: Oylama, işlemi bitmjiştir.

BAŞKAN — Birinci beş yıllık Kalkınma j
Plânının tümünü açık oylarınıza arz ediyorum.

Tasnif için oturuma 10 dakika ara veri
yorum.
Kapanma saati : 21,1.6
Hangi sayın üyeden itibaren oy toplamaya |
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Ü Ç Ü N C Ü OO T U R U M
Açılma saati : 21,30
BAŞKAN — SJ
Sırrı Atalay
Nizamettin Özgül (Gaziantep)
KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas),
(Sivs

.BAŞKAN — Birleşime devanı ediyoruz.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı üzerinde
(116) sayın üye oy kullanmış, (82) kaibııi, (18)
ret, (16) çekinser, oy tedbilt edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu uzun ve kıymetli bir
mösaiden sonra Birinci Beş Yıllık Plân üzerin
deki görüşünü bu şekilde açıklamış bulunmak
tadır. Diler ve ümidederiz ki; Türk milletine
mutluluk ve refah ve »saadet getirsin. (Alkışlar.)
Riyaset Divanı mevcut birçok kanunların

görüsü]mcjsiini temin ve sayın üyelere din
lenme imkânı bahşetmek üzere 20 . 11 . 1962 tamhıine kadar çakışmalarımıza ara vermeyi dü
şündü, bunu tasvibipj eninize sunacağım.
10 gün ara verilmesini kabul edenler... Etini yenler... Kabul edilmiştir.
20 . 11 . 1962 Sah günü saat 1.5 te toplan
mak üzere birleşimi ka patlıyorum.
Kapanma saati : 21,32

C. Senatosu
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Birinci beş yıllık (1963 - 1967) kalkınma Plânına verilen oyların sonucu

Üye sayısı
Oy verenler

185
116

Kabul edenler

82
18

Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:

16
67
2

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullalı Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kâmil KaraveMoğlu
Sami Küçük
Fahrti özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Haydar Tunçkanat

ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halk Sarıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
AFYON KARAHİSAR
Rasiım Hancıoğlu

GAZİANTEP
Zeki islâm
Nizamettin Özgül
GİRESUN
Mehmet Izmen
Sabalhattin Orhon
GÜMÜŞANE

ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Ali&jiroğlu
Rifat Etker
Sabit Koeabeyoğlu
İbrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu

HATAY
1 1 £ 1 Jb A JL
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSTANBUL
Celal Cevherioğlu
KARS
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna

KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KONYA
Sedat Çuımralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar

SİVAS
Ahmet Çekemıoğlu
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Selâma Üren
TOKAT
X w XV A> A
Zihni Rpfıl

KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar

Osman Hacıbaloğlu
URFA
Vasfli Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş

MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
NEVŞEHİR
ibrahim Şevki Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
izzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
SAKARYA
Turhan Kapanlh

ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Âmil Artus
Hasan Kangal
Enver Kök
(Sahil1 Kurujtluoğlu
Kâzım Orbay
Necati özdeniz
Nevzat Sengel
Sadi Koçaş
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[Reddedenler]

ADANA
Kakıp Önal

BALIKESİR
Kadri Özta§

ANTALYA
Mehmet îlkuçan

BİLECİK
Talât Oran

AYDIN
İskender Cenap Ege
Fikret Turhangil

BURSA
Haki Güzey
OaJhit Ortaç

ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
İSTANBUL
Şevket, Akyürek
Ethem M."enoıneneioğlu
Sabahattin Tan m arı
İZMİR
Cahit Okurer

Hilmd Onat
KAYSERİ
Hüsnü Dikenliği]
Hüseyin Kalpaklı<>ğı11
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
MANİSA
Refik Ulus oy

[Çekinserler]
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Mehmet Ünaldı
ANTALYA
Mustafa özer
BALIKESİR
Enver Aka.

ila us di Oğuzbeyoğl ıı
Hasan Ali Türker
BURSA
İhsan Sabrı Oağlayangıl
İSPARTA
Suat Seren

İSTANBUL
l'.crç Turan
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozca h
KOCAELİ
Rıfat özdeş
MANİSA
Fent Alpiskender

MUĞLA
Muafla Akarca
Haldun Menteşeoğlu
SİİRT
Lâtif Aykut
VAN
Faruk Işık

[Oya kattlmıyanlar]
TABİİ ÜYELER
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Mehmet Şükran özkaya
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Galip Avşar
ADIYAMAN
Halil Ağar (İz.)
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz î.nceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan (B.)
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Mıacit Zeren

ANKARA
Naci Toros
Hıfzı Oğuz Bekata (B.)
HAKKÂRİ
AYDIN
Adil Türkıoğlu
Osman Sairi ı Sarıgöllü
İÇEL
Cav it Tevfik Okyayu/.
BOLU
Talip Özdolay
Rahmi Arıkan
İSTANBUL
Sırrı Uzunhasanöğl u
Fethi Başak
BURDUR
Rifa't Öztürkeiıne
Hüseyin Otan
Nnrullah Esat Sümer
BURSA
Öze! Şalıingiray
Şeref Kayalar
İZMİR
ÇORUM
izzet Birand
Zeki Arsan
Enis Kansu
Alâeddin Çetin
Nevzat Özerdendi
DENİZLİ
KARS
Cahit Akyar
Sırrı Atalay (B'aş. V.
Mehmet Emin Durul
Turgut Göle
DİYARBAKIR
KAYSERİ
Azmi Erdoğan
Suad Hayri Ürgüpi ü
İhsan Hâmit Tigrel
(Başkan)
(Bşk. V.)
KÜTAHYA
ELÂZIĞ
Osman Cevdet Erkut
Rasiım Giray
MANİSA
ESKİŞEHİR
Orhan Süersan
Gavsi Uçagök
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MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MARDİN
Kemal O rai
ORDU
Zeki Kumrulu
RİZE
Necip Danışoğhı
SAKARYA
Kâzı nı Yurdaku 1
SAMSUN
Gem. alettim Bulak
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Rıfat Öçten (B.)
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TRABZON
Şevket Bııladoğlu
Yusuf D emir dağ
Reşat Zaloğlu

O. Senatosu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
ZONGULDAK
Tevfik İnci
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C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Hidayet Aydmer
Esat Cağa

Ömer Ergün
Ragıp Uner
BurhanetJtin Uluç,
Âdil Ünlü

[Açık üyelikler]
istanbul
Samsun

: 1
: 1
Yekûn

)>&>•<*

2

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
YEDlNCÎ BÎRLEŞÎM
10 . 11 . 1962 Cumartesi
Saat : 10,30
I
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
X I . — Kalkınma Plânının görüşülmesi
(3/140) (S. Sayısı 2) [Dağıtma tarihi : 3 . 11 .
1962]
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN ÎŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDÎLÎK KARARI
VERÎLEN ÎŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK ÎŞLER
X 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/126,
C. Senatosu 1/109) (S. Sayısı : fL35) [Dağıt
ma tarihi : 25 .10 .1962]
X 2. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/299, C. Senatosu 1/113) (S. Sayısı : 131)
[Dağıtma tarihi : 25 .10 .1962]

X 3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/289, C. Senatosu 1/112) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 25 .10 .1962]
X 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/244, C. Senatosu 1/111) (S. Sayısı : 138) [Da
ğıtma tarihi : 25 .10 .1962]
X 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (M. Meclisi 1/245, C. Senatosu 1/110)
(S. Sayısı : 139) [Dağıtma tarihi : 25.10.1962]
V
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER
A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER
1. — Türk Ceza Kanununun 161 nci mad
desinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M.
Meclisi 2/168, C. Senatosu 2/34) (S. Sayısı :
140) [Dağıtma tarihi : 26 . 10 . 1962]

