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«Şümullü Plânlama» tabiri, sektör plânlan
halinde şakulî bir şekilde yapılan, plânlama
ya karşıt olarak ki, genellikle millî ve makro
plândır; çeşitli sektörleri içine alan ufkî plânlamayı ifade için kullanılmaktadır.
Özellikle, tarrnı ve sanayi alanlarını bir
arada plânlamak ve İM sektörü bir görüş açı
sından değerlendirmek, şümullü plânlamanın
kapsamı içine girmektedir. Bu sebeple şümullü
plânlama, sosyal, ekonomik ve fizikî plânlama
usullerini ihtiva etmektedir.
Esas olarak, espri olarak, şümullü plânla
ma budur.
Sayın senatörler; sizlerin yüksek malûmları
olduğu üzere Bakanlığımız 4951 sayılı Kanuna
dayanılarak kurulduktan sonra o zamanki Ba
kan arkadaşım ve Bakanlık teşkilâtı, köye gBtürülmekte "olan hizmetleri zaman ve mekân
bakımmdan koordineli ve şümullü bir plân için
de birleştirmeyi ve birbirini tamamlıyacak "şe
kilde yürütmeyi uygun mütalâa ederek çare
aramaya çahşnLlarto.
Bu çarenin ne olacağı ve metodun ne olma
sı lâzımgeldiği hususunda incelemelere ve araş
tırmalara girişilmiştir. Nihayet bir tasım mem
leketlerde yürütülmekte olan şümullü Köysel
Alan Plânlamaları incelenmiş ve incelemelerin
yapıldığı sırada şümullü plânlamayı en iyi şe
kilde uyguladığına kanaat getirilen israil Şü
mullü Köysel Alan Plânlaması Türkiye idn
örnek alınmış ve bir kac" fimizde tatbik edil
mesi uygun görülmüştür: '
Denemeye geçmeden önce de israü Hükü
meti ile temasa geçilerek bu konuda işbirliğine
girişilmiştir.
Bu işbirliği 15 . 4 . 1963 tarihinde Ankara'
da ve l i . 3 . 1964 tarihinde de İsrail'de imza
lanan anlaşmalara istinadettirilmiştir. Ayrıca
14 . 10 . 1964 tarihli yeni bir anlaşma ile İs
rail'e yurdumuzda şümullü plânlama çalışmala
rında gözlendirilecek elemanlardan bir kısmı
gönderilmiş keza İsrail'den de yetkili mütehas
sıslar bu konuda çalıştırılmak "üzere Türkiye'
ye gelmişlerdir
" "
Şümullü plânlama çalışmalarma bu hazırlık
devresinden sonra girişilmiş ve çalışmaların
başında israü plânlama "uzmanlarının tavsiye
leri ile Batı Anadoluda 3, Doğu - Anadoluda 3
olmak üzere 6 bölge seçilmiştir. Bilahare Muş
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ve siklet merkezi Varto olan deprem hâdisesin
den sonra Muş iline de bir grup şümullü plânlama ekibi gönderilmiştir.
Bu bölgenin yani," seçilmiş bulunan üç böl
geden her birinin il olması fakat çalışmaların
ilçe üzerinden yapılması, çalışmalar "bittikçe
ilin diğer ilçelere geçilmesi fikri benimsenmiş
tir.
"
Seçilen bölgelerde ve Türkiyede köy adedi
nin çokluğu dolayısiyle, bir müddet sonra az
kapsamlı tip plânların hazırlanması yoluna gi
dilmiş, bilâhare de merkezî köy esasına daya
nan grup köyler plânlaması sekline geçilmiş
ve son olarak Yandere Havza "ye Yukarı Havza
plânlaması esası kabul edilmiştir. Böylece bu
kısa bilgiden sonra simdi, yüksek müsaadenizle,
arkadasmıın sorularinı cevaplandırmaya geçiyorum. "
1. Bakanhğmı Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Şümullü
Plânlama gruplarında,
a) ödemiş, Uşak, Manisa Şümullü Plânla
ma grupları Mayı"s 1965 tarihinde; Urfa, Di
yarbakır, Malatya grupları Temmuz 1965; Mus
grupu Ekim 1966 tarihlerinde kurulmuştur. "
b) 15 Aralık tarihi itibariyle 7 ilde çalış
malar devam etmiştir. Bu tarihten sonra " Ba
kanlık görevini deruhte ettiğim tarihten itiba
ren yapmış olduğum tetkiklere istinaden aldı
ğımız intibaa ve sonuca göre yeni bir sisteme
geçmiş bulunmaktayız.
c) Şümullü plânlama grupları uygulamacı
değil, plâncıdırlar yani daha doğrusu kurulu
şunda plâncı olarak bu gruplar teşkil edilmiş
ve vazife olarak da kendilerine yanhz plân va
zifesi verilmiştir.
d) Şümullü plânlama grupları tarafından
hazırlanan plânlar, ilgili görülen Tarım ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Bakanlığı
ma bağlı kuruluşlara gönderilerek tetkik edil
mesi, uygun görülenlerin yine uygun görüle
cek yıl icra p L r a m l a r a a alınması, keza plân
çalışmaları hususundaki mütalâalarının bildiril
mesi istenmiştir.
Diğer Bakanlıkların, kuruluşların ve daire
lerin plânlarının benimsenmiş o'ldukları iddia
edilemez.
Bu arada U valilerinin görüşlerinin de devamlı olarak alınmış olduğunu "da kaydetmek
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