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1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967) 

Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
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kredi alan tüccar ve •çiftçilere dair ya
zılı soru önergesi ve Ticaret Bakam' Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (7/177) 200:201 

2. — Çankırı Milletvekili Şaban Kes-
kin'in, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığınca yaptırılan veya yaptırılmakta olan 
işhanı ve benzeri gayrimenkullere dair 
yazılı soru önergesi ve Maliye Bakanı Fe-
rid Melen'in yazılı cevabı (7/185) 201:203 

3. — Giresun Milletekili Ndzaımettin 
Erkmenîn, Giresun ilinde 1960 ve 1961 
yılları bütçesiyle realize edilmesine ka
rar verilmiş olduğu halde, bilâhara vaz
geçilen veya ikmal edilmiyen Devlet ya
tırımı bulunup bulunmadığına dair Baş
bakandan yazılı soru önergesi ve Bayın
dırlık Bakanı îlyas Seçkin'in yazılı ce
vabî (7/191) 203:205 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz'm, ticari kredilerin faiz 
hadleri ve masraflarının yüksekliği husu
sundaki şikâyetlere dair yazılı soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
yazılı cevabı (7/202) 205:206 



Sayfa 
5. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-

doğdu'nun, Erzincan'a bağlı Kemaliye, 
iliç ve Kemah ilçelerinin 'bayındırlık ve 
içime suyu ihtiyaç!armm karşılanması için 

1. — GEÇEN T ü l 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Karı-
nunu gereğince 13 ncü defa yapılan seçim so
nucunda da yeter sayı hâsıl olmadığı anlaşıl
dığından seçimin gelecek birleşimde tekrarla
nacağı Başkanlıkça bildirildi. 

Millî Eğitim Komisyonundan çekilen Uşak 
Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın yerine Niğ
de Milletvekili Mehmet Altmsoy'un aday gös
terilmesinin uygun görüldüğüne dair C. K. 
M. P. Meclis Grup Başkanvekilinin ve Güm
rük ve Tekel Komisyonundan çekilen Erzu-
ram Milletvekili Ertuğrul Akça'nın yerine ! 
de Samsun Milletvekili Hâmit Kiper'in aday ; 
gösterildiğine dair Adalet Partisi Meclis Grup ;' 
Başkanlığının yazıları okundu ve yapılan se
çim sonucunda yeter sayı olmadığı anlaşıldı- ; 
ğmdan bu seçimlerin de gelecek birleşimde 
tekrarlanacağı bildirildi. 

Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun; Muş Em
niyet Müdürlüğünden Ankara Birinci Şube 
Müdürlüğüne nakledilen zatın ev eşyası ve kış
lık odununun hangi vasıta i]e Ankara'ya ge- ; 

tirildiğine dair İçişleri Bakanlığından olan 
yazılı sorusu, soru sahibinin önergesi üzerine, 
geriverildi. 

Bâzı milletvekillerine izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi okundu, kabul 
edildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Eğitim Bakanı Şevket Raşit Hatip oğlu'nun 
dönüşüne kadar kendisine, Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit'in ve, 

imar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gö-
kay'm dönüşüne kadar da kendisine, Devlet 
Bakanı Raif Aybar'm, vekillik etmelerinin, 
Başbakanın teklifi üzerine muvafık görülmüş 
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Sayfa 
ne tedbir alındığına dair yazılı soru; öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'in 
yazılı cevabı (7/204) 206:208 

rANAK ÖZETİ 

olduğuna dair Cumhur Başkanlığı tezkereleri 
okundu, bilgi edinildi. 

Devlet Bakanı ve Başbalkan Yardımcısı Tur
nam FeyzJioğlu'nuıı, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırmalar Kurulu hakkındaki ikamın tasarısı
nın Başkanlılkça havale edildiği Maliye, Millî 
Eğitim ve Bütçe Komisyonlarından seçilecek 
üçer üyeden kurulu bir Gcçjici Komisyonda in
celenmesine dair olan önergesi okundu, kabul 
olundu. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapilJmasına dair kanun tasarısı ye
niden açık oya sunularak kabul edildi. 

İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'in, Parlâ-
meiıtolararası 51 nci Kongresine katılmış olan 
Kurul adına açıklamada bulunulmasını istiyen 
önergesi kabul olunaralk kendisinin bu husus
ta verdiği izahata bilgi, (edinildi. 

Antalya Milletvekili İhsan A'taöv'ün, son 
geııeüı seçimlerde kazanamıyan1 adaylardan ka
mu idaresiyle İktisadi Kamu Müesseselerine 
ve bankalara kimlerin atandığına dair sorusu 
ile, 

Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, memle
ketimizde ağır işliyen, pahalı, bürokratik. 
mesuliyet ve salâhiyet münasebeti belli olimı-
yan teşkilâtın düzeltilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinç'er; 

Anlkara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, bu 
yıl ihtiyaca yeteri kadar zirai gübre temin edi
lip edilmediğine ve; 

Ankara Millet vekili Ahmet üstün'ün, muh
taç çiftçiye ne miktar tohumluk buğday yar
dımı yapılacağına ve bunun vaktimde veril-



mesi için ne gibi tedbirler alındığına dair soru
larına, Tarım Bakanı Mehmet îzmen, 

Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kırım
lı 'nm, Ana - Çocuk Sağlığı Teşkilâ'tiyle, do
ğum ve çocuk bakım evlerinin birlteştlirilme
sinde blir fayda düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusuna da Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Yusuf Azizoğlu cıevap verdiler. 

384, 386, 412, 416, 417, 422, 425 sayılı so
rular ilgili ıba/kanjjir, 423 sayılı soru da bu işle 
görevlendirilmiş olan BaşkanveMli ve, 

405, 419, 424 ve 426 sayılı sorular ise, soru 
sahipleri hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime bırakıldı. 

Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, bir 
banka kurulması maksadiyle tütün müstahsılın-
dan para toplanmış olmasına rağmen, banka
nın, şimdiye kadar ne sebeple kurulamamış 

olduğuna dair Ticaret ve Gümrüfk ve Tekel Ba
kanlarından ve, 

Çekirdeksiz (kuru üzümün asgari ihraç fiya
tına dair Ticaret Bakanından sözlü soruları ile, 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 
Hopa - İstanbul sahil şosesinin yapıliması husu
sunda bir proje bulunup bulunmadığına dair 
Bayındırlık ve Ticaret Balkanından olan sözlü 
sorusu, soru sahipleri ikinci defadır hazır bulun
madıklarından, düştü. 

16 . 11 . 1962 Cuma günü jsaat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekM Amasya 
Nurettin Ok Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 

Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kaçakçılığın 
önlenmesi için mayınlama ve istimlâk işine n'e 
zaman başlandığına dair sözlü soru önergesi, 
içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/462) 

Yazılı soru 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy'-

un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi (kooperatifleri tarafından kredi veri
len çiftçi miktarı ile krediler yekûnlarına dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/210) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — Millî Prodüktivite merkezi kuruluş 

kanun tasarısı (1/321) (Sanayi, Ticaret, Millî 
Eğitim, Tarım, Çalışma Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

Teklifler 

2. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Gümrülk ye Tekel Bakanlığına bağlı tütün zira-
ati ile ilgili müesseselerin 'Tarım ^Bakanlığına 
devri hakkında kanun teklifi (2/348) (Güm
rük ve Tekel, Tarım ve Plân komisyonlarına) 

3. — izmir Milletvekili JMustafa Uyar'm, 
Türk Tütün Ekicileri Ortaklığı Kanunu tekli
fi (2/349) (Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tetoel, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 
4. — Birinci beş yıllık ;(1963 - 1967) Kal

kınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve kalkınma, plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelerle dair 
Plân Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/382, C. (Senatosu 3/140) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 1) [Dağıtma tarihi : 15 . 11 . 1962] 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTÎPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

— ,» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Gümüşane milletvekillerine kadar yokla

ma yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Millî Eğitim ve Gümrük ve Tekel ko
misyonlarında açılan birer üyelik için seçim 
yapılması; 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gündeme 
geçmeden evvel bir hususu Yüksek Heyetinize 
arz edeceğim : Bugün müzakeresine başlıyaca-
ğımız Plân Karma Komisyonu rapora, ma-
lûmuâlinizdir ki; sekiz gün aralıksız olarak 
görüşülecektir. Bu arada geçen birleşimde 
Millî Eğitim ve Gümrük ve Tekel komisyonları 
için münhal üyeliklere gerekli çoğunluk sağ
lanamadığı için üye seçme imkânını bula
mamıştık. Plân Karma Komisyonunun raporu 
sekiz gün ve aralıksız olarak görüşüleceğin
den seçim yapılmazsa bu her iki komisyon 
da çalışamaz hale gelecektir. O yönden ara
lıksız devam edecek olan bu görüşmelere baş
lamadan evvel Millî Eğitim Komisyonu ile 
Gümrük ve Tekel Komisyonundaki açık üye
liklere yeniden üye seçimine geçmek mecbu-
niyetindeyiz. Şimdi bu seçime geçeceğiz. Ge
çen birleşime ait Millî Eğitim Komisyonu 
üye seçimi oylama neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için yapılan seçime (180) üye katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hi-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzake
reye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

zalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Arz olunur. 

Üye Üye 
Konya Hakkâri 

îhsan Kabadayı Ahmet Zeydan 
Üye 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Mehmet Altmsoy : 179 
Boş pusla 1 

BAŞKAN — Şimdi, Millî Eğitim Komis
yonu için Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Grupu adma gösterilen adayın ismini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Maarif Komisyonundan is

tifa eden Uşak Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç'ın yerine Niğde Milletvekili Mehmet Al-
tınsoy'un aday gösterilmesi Grupumuzca ten-
sibedikniştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
C. K. M. P. Grup 

Başkan V. 
Sivas 

Cevad Odyakmaz 
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Komisyonu 

için geçen birleşimde yapılan seçim sonuçla-

~. 168 — 
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rını gösteren tasnif heyeti raporunu okutuyo- ı 
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık bulu

nan üyelik için yapılan seçime (187) üye ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri yazılı üye- [ 
ler hizalarımda gösterilen oyları almışlardı, r I 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Konya Hakkâri 

İhsan Kabadayı Ahmet Zeydan 
Üye 

Kayseri 
Mehmet Yücelen I 

Hamit Kiper :, 186 I 
Boş pusla 1 I 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Komisyonu I 
için Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına I 
gösterilen adayın ismini tekrar okutuyorum : I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Gümrük ve Tekel Komisyonundan istifa 

eden Erzurum Milletvekili Ertuğrui Akça'nın 
yerine Samsun Milletvekili Hamit Kiper Gru- I 
pumuzca aday gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
A. P. Meclis 
Grup Başkanı 

İsparta 
Dr. Sadettin Bilgiç I 

BAŞKAN — Kâğıtlar dağıtılmıştır. Şimdi 
tasnif heyeti için ad çekiyoruz : I 

Suphi Baykam? («Yİokj» sesleri) I 
Vefik Pirinççioğlu? («Yok» sesleri) I 
Ahmet Şener? («Yok|» sesleri) I 
Ali Bozdoğanoğlu? («Yok» sesleri) I 
Hüsamettin Tiyanşan? («Burada» sesleri) I 
Emin Paksüt? («Burada» sesleri) I 
Fakih özfaki'h? («Burada» sesleri) I 
Muammer Erten? («Burada» sesleri) I 

Sayın arkadaşlar, müsaade buyurursanız 
her ikisi için verilen oyları da aynı komisyon 
tasnif etsin, («muvafık» sesleri) I 

Oylamaya hangi il milletvekillerinden baş-
lıyacağıınnzı tâyin için kur'a çekiyoruz : Sa
karya. 

(Oyların toplanmasına başlandı.) j 
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BAŞKAN — Komisyon seçimleri için, oyunu 

kullanmıyan arkadaş var mı?... 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

2. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nunu gereğince bir asil üyelik için seçim yapıl
ması 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Yüksek Hâ
kimler Kurulu için, asil üye seçimine geçiyoruz. 

Geçen Birleşimde yapılan seçim için, Tasnif 
Heyetinin verdiği raporu okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
46 sayılı' Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince Kurula asil üyelik için 13 ncü turda 
yapılan seçime (273) üye katılmış ve neticede 
aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Sırrı öktem Ahmet Üstün 
Üye 

İhsan Ataöv 

İlhan Arıkan 
H. Lûtfi Sancar 
A. Ziya Saygmer 
Fevzi Peşkircioğlu 
Rüştü Baykal 
Orhan Türe 
Boş pusla 

.: 200 
: 61 

3 
: 2 
: 2 
: 1 
: 4 

BAŞKAN — Seçim için tasnif heyetini seçi
yoruz. 

Kenan Esengin... ( «Burada» sesleri) 
iSüreyya Emdik... ( «Yok» sesleri) 
Zeki Baltacıoğlu... ( «Yok» sesleri) 
Tahsin Türkay... ( «Yok» sesleri) 
'Tahsin Telli... ( «Burada» sesleri) 
Nurettin özdemir... ( «Yok» sesleri) 
(Mustafa Kaptan... ( «Yok» sesleri) 
ismail Sarıgöz... ( «Burada» sesleri) 

Rey verilmeye hangi ilden başlanacağına dair 
kur'a çekiyoruz. (Konya) : Mühürlü kâğıtlar ar
kadaşlara dağıtılmıştır. ( «Her iki seçimi birden 
yapalım» sesleri) 

(Efendim, asil üyeler belli olmadan yedekleri
nin seçiminin yapılması doğru olmaz. Çünkü 
bâzı arkadaşlar asiller belli olduktan sonra yedek 
üyelik için adaylığımı koyuyor. Bu bakımdan her 
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iki seçimi bir arada yapmak mümkün değildir. 
Asil belli olduktan sonra yedeğin seçilmesi pren
siplere daha uygundur. 

Oyların toplanmasına başlandı.) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş

lar lütfen kullansınlar. 
ıSaym arkadaşlar, geçen tutanak üzerinde bir 

yanlışlık olmuş. Gerek Millî Eğitim Komisyonu 
ve gerekse Gümrük ve Tekel Komisyonu için ge-

16.11.1962 Ö : 1 
çen Birleşimde yapılan seçimde arkadaşlarımız 
ıgerekli iştirak oyunu alamadıklarından seçileme
dikleri halde tutanak özetinde sehven «seçildik
leri» yazılmıştır. Zaibıt Müdürlüğü gerekli tashi-
lıatı. yapacaktır. Arz olunur. (*) 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için oy kul
lanmıyan arkadaş var mı? 

Varsa lütfen kullansınlar. Oy sepetleri kaldı
rılacaktır. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkın
ma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi ve Kalkınma Plânı ile .Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/382, C. 
Senatosu 3/140) (S. Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — iSayın arkadaşlar, bugünkü gün
demimizde bulunan Plân Karma Komisyon ra
poru 48 saat önce dağıtılmamış olduğu cihetle, 
İçtüzüğün 101 nci maddesine ıgöre plânın bu
günkü Birleşimde 'görüşülmesi için tasvibinizi al
mak ıgerekmektedir. Bu yönden plânın bugünkü 
Birleşimde görüşülmesini kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Plânın 
'bugünkü Birleşimde ıgörüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Plân üzerinde görüşmelere başlıyoruz. ıHükü-
met adma takdim konuşmasını yapmak üzere söz 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nundur. 

Buyurun, ISaym Turhan Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI 'TURHAN FEYZÎOÖLIJ (Kayseri) — 
Büyük Meclisin Sayın Üyeleri, 
Türk Milletinin Anayasa ile kabul ettiği de-

(1) 1. Plân tasarısı «Bu tasarı C. Senato
sunun 7 .11 .1962 tarihli 4 ncü Birleşim tutana
ğının sonundadır.» 

2. Kararname 
3. Cumhuriyet "Senatosu sıra sayısı 2 basma

yanı 
4. Millet Meclisi sıra sayısı 1 basmayazı 
5. Yanlış doğru cetveli 1 basmayazı 
6. Yanlış doğru cetveli 2 bu tutanak sonun

dadır. 

ınokrasi düzeni içimde âdil ve dengeli kalkın-
mıa vasıtası olan plân, Yüce Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır. Plân Karma Komisyonunda ve 
Cumhuriyet Senatosunda incelenip kabul edil
dikten sonra huzurunuza 'gelmiş olan bu eser, 
Millet Meclisinde, Türkiiye'nin gerçeklerine, 
Türk toplumunun 'kalkınma amaç ve azmine 
en uygun 'şekliyle kesinleşecektir. 

Bu plân, hedefleri, hazırlamışı ve muhtevıası 
bakımından demokratik bir plândır. Demokra
tik bir düzende plânlamanın başarılı olması 
için, teknik ç'a:lıış'm>alara rehber olarak iana he
deflerin ve ana istikam etlerin, siyasi 'karar mer
cileri tarafından tesbiti lâzımdır. Türk plânlıar-
mıasında da bu yol takibedilmiiştir. 

Plânın hedeflerini ve bunlara ulaşmak için 
baışlıca yolları (gösteren «Plân hedefleri ve st
ratejisi'», Devlet ve özel sektör temsilcilerinin, 
ilim .adamlarının, çeşiftli ıalanlarda başarı ;sağ-
lamış uzmanların katıldığı etra'fl'ı çalışmalarla 
hazırlanmış ve Millî Birlik Hükümeti tarafın
dan kabul edilerek 5 Temmuz 1961 tarihli Res
mî Gazetede yayınlanmıştır. 

Seçimlerden sonra iş başına gelen Birinci 
Karma Hükümet bu temel vesikayı dikkatle 
incelemiş ve hiç değiştirmeden lolduğu ıgibi be-
nimsiyerek, bir Bakanlar Kurulu Kararı şeklin
de, Devlet Plânlama Teşkilâtına siyasi direktif 
olarak vermiştir. 

tkiln'ci Karma Hükümet daha kurulurken 
aynı temel prensipleri politikasının ve progra
mının esası olarak kabul etmiştir. 

Bu durum, seçilen plân hedefleri ve strate
jisinin, çeşitli siyasi partilerimizin ve mdlleti-

.(*) Gerekli düzeltiş yapılmıştır. (Tutanak 
Müdürlüğü) 
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mizin igorüş »ve arzularına uygunluğunu ve yurt 
gerçeklerini ne kadar isabetli şekilde kavradı
ğını 'göstermektedir. 

Plân, bu temel direktife uygun olarak ha
zırlanmıştır. Hazırlık 'çalışmalarını her hamigi 
•bir merkezî 'ortgan yalınız 'başına yapmamış; bu 
çalışmalara hütün »Devlet Teşkilâtı, İktisadı 
Devlet Teşekkülleri^ her sektörden çok sayıda 
uzman 'katılmışlardır. Bu çalışmaların tertiplen-
mesiride ve (yürütülmesinde Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, •başarılı şekilde, koordinasyon vazi
fesini yerine getirmiştir, Çalışmaların her saf
hasında, Türk uzmanlarının mesuliyeti .altında, 
yalbancı uzmanlardan da tfaydalanılmıştır. Böy
lece, plân, Türk idarecilerinin, iktisatçılarının, 
mü/hendislerinıin ve danışma .kurullarına katılan 
meslekî teşekküller mensuplarının müşterek 
eseri olarak meydana getirilmiştir. Büyük Mil
let Meclisinin kabulünden sonra, hu eser, Türk 
Milletinin müşterek malı, Türk toplumunun kal
kınma ümit, 'arzu ve azminin bir ifadesi ola
caktır. 

Bu plân, ekonomimizin bütün sektörlerini, sos
yal ve (kültürel yönleri ile de kapsayan bir kal
kınma plânıdır. 

Temel Ihak ve Mrriyeltlere dayanan hatılı 
demokrasi düzenini insan haysiyetine uygun 
tek (yaşayış şekli sayan Türk toplumu iiçin, «Ya 
hürriyet, ya 'kalkınma» değil, ancak, «hürriyet 
içinde 'kalkınma» foalhis konusu olalbilir. Bunun 
içindir 'ki, plânın ilk cümlesinde, «Demokrasi 
düzeni içinde plânlı kalkınma», prensibi yer 
almıştır. 

Plân, totaliter bir sistem içinde, ferdin esa
reti pahasına kalkınmayı reddettiği ıgibi; ada
letsiz ve dengesiz kalkınma fikrimi de reddet
miştir. 

Ekonominin çeşitli kesimleri, yurdun çeşiltli 
bölgeleri, ve toplum yapımızı meydana getiren 
çeşitli ıgruplar ve fertler arasında, kalkınma
nın nimet ve külfetlerinin paylaşılmasında sos
yal (adalet ve denıge sağlıaramıaisı plânın ıjıedefleri 
arasındadır. 

Kalkınma, yurdun Ibâzı 'bölgelerini kendi ka
derine terk ederek, yalnız gelişmiş, ya da hız
la .gelişmeye elverişli Ibölgeleri ele almak sure
tiyle yürütülmiyecektir. 

Kalkınma, büıyük kütlelerim ıstırabı ve sefa
leti pahasına da yürütülmiyecektir. 

İ6.U.l96â O : 1 
Plânda, kısa vadeli 'bir düşünüşle biribiri ile 

çatışır ıgilbd görünen hızlı kalkınma ve sosyal 
j adalet amaçlarının herhirine ıgerekli ölçüde 
• ağırlık verilerek, hu iki temel .amaç hağdaştı-

rılmıştır. Plânda, hu fikir şöyle ifade edilmiş-
, t i r : «Millî gelir artışını en yüksek seviyeye çı-
, karmak, kalkınma politikasının tek hedefi ola

rak ele alınır, ve hu yüzden 'büyüme, gelir da-
; ğılımındaki eşitsizlikleri artıracak yönde olur-
i sa hu davranış kalkınmamın çalıştırma ve genel 
j refah seviyesinin yükseltilmesi amaçlarının ger-
| çekleşmesilne genilş ölçüde engel olaıbilir. Buna 
j karşılık, sosyal amaçlar tamamen ön plâna alı-
• nır ve genel yaşama seviyesinin yükseltilmesi 
| için taşırı sosyal igüvenlik tedbirlerine, yeniden 
| dağıtım politikalarına gidilirse o zaman da doğ-
| rudan doğruya iktisadi verimliliği artıracak 

ve iktisadi .gelişmayi sağlıyaealk kaynakların ge-
i niş ölçüde dağıtılmasiyle iktisadi hüyüme daha 
I başlamadan durdurulmuş olalbilir.» 

Netice olarak, bu plân «kalkınma mı? Sos
yal adalet mi?» sorusuna, «sosyal adaletle bir
likte kalkınma» cevabını vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Plânın özelliklerinden biri de Devletin ve 

özel teşebbüsün faaliyetlerini, yurt yararına en 
uygun şekilde, bağdaştırma çabasıdır. 

| Tarihî bir (gelişme sonucu olarak ekonomi
miz, Devlet 'Sektörü ile özel sektörden kurulu 

I bir karma ekonomidir. Plân, her iki sektörü de 
kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli payı 
olan unsurlar olarak görmektedir. 

I IKendi yurdumuzun gerçeklerinden, millî 
bünyemizden ve millî tarihimizden değil, çağ
daş iktisat ilminden değil; «demokrasi içinde 

I kalkınma» yi reddeden dogmatik görüşlerden 
I ilham alanlar, bu plânı aşırı derecede liberal 
I olmakla itham edebilirler; keza, Türkiye gibi 

iktisaden hızla kalkınmaya muhtaç ve sermaye 
I teraküm'ü az 'olan 'bir memlekette; y'olun, iske-
I lenin, içme suyunun, büyük enerji tesislerinin, 
I binlerce köyde açılacak okulların, kavrulan 
I toprağa bereket getirecek sulama tesislerinin, 
I en ücra yerlere kadar uzanacak sağlık ocakları-
I nın, üniversitelerin, teknik okulların, araştır-
I ma lâboratuvarlarmm, nihayet birçok sanayi 
I kollarının hep Devlet hizmeti beklediğini gör-
I mek istemiyenler, bu plânda Devlet yatırımla-
I rina ve Devletçi görüşe fazla yer verildiğini 
I öne sürebilirler. 
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Hakikatte, bu plân, metninde de açıkça ifa

de edildiği gibi, «Devlet Sektörü ile özel sek
törün gelişmeleri konusunda, her hangi bir pe-< 
şin hükümle bağlı olmaksızın» hazırlanmıştır. 
Yine plân metninde belirtildiği gibi «Devlet ve 
özel teşebbüs sektörleri, birbirinden ayrı ve 
menfaatleri birbiri ile çelişen iki parça olarak 
değil, bir bütünün birbirlerini 'tamamlayan iki 
kesimi olarak ele alınmıştır.» Bu plânda, yine 
metinden aynen alınmış bir Cümle ile ifade ede
yim, «Kamu ve özel sektör arasındaki dş bölü
münün tesbitinde dogmatik bir tutum değil, 
pratik bir görüş hâkim olmuştur.» 

Bir yandan, Devlete, iktisadi alanda, önem
li ve ihmali imkânsız vazifeler yükliyen, öte 
yandan Anayasa teminatı altındaki Özel teşeb
büsü plânlı kalkınmanın »gerçeklerine uyigun şe
kilde teşvik eden; memleket gerdeklerine uy
gun; Atatürk 'ün her türlü sağ ve sol dogma
tizmden uzak millî Devlet ve ekonomi anlayı
şından ilham alan bir iktisadi görüş, plânlı kal
kınma gayretlerimize rehber olacaktır. 

Devlet Sektörünün iktisadi faaliyetleri için 
hedeflerin tesbitinde, özel se'ktörün imkânları 
hesaba katılmıştır. Aynı şekilde, özel sektörün 
gelişmesi için düşünülen teşvik tedbirlerinin ve 
kolaylıkların uygulanmasında da, plân 'hedef
lerinin gerçekleştirilmesi, toplam tasarruf ve 
yatırımların mümkün olan en yüksek seviyeye 
çıkarılması göz önünde tutulmuştur. 

'Tesbit edilen hedeflere aykırı olmadıkça 
plân, özel teşebbüsün yatırım ve istihsal faali
yetlerini sadece destekliyecektir. Ekonomik 
yapımızın sağlamlığı bakımından (gerekli oldu
ğu öteden beri !kabul edilmiş ve zaruretler do-
layısiyle uygulanmış olan makul tedbirler di- , 
şmda, plân, özel teşebbüs faaliyetleri (hakkın
da tahdit ve kontroller 'getirmemektedir. Aksi
ne olarak, ekonomik ve ticari alanlarda takib-
edilecek politikaları açıklıkla tesbit eden plân, 
Özel teşebbüsün ileriyi görerek uzun vadeli ka
rarlar almasına imkân verecek bir güven orta
mı yaratacaktır. Bu vesika özel teşebbüse yol 
gösterecek, onu 'kararsızlıktan ve büyük risk
lerden koruyacak, gerekli teknik bilgileri vere
cek bir vesikadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bütün dünyada, kalkınma, çağımızın b'aş-

lıca parolası olmuştur. Bilhassa îkinci Dünya 
Harbinden sonra, biryandan harbde yıkılmış 
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Batı Avrupa'nın imarı, öte yandan dünyanın 
geri kalmış ülkeleri ile ileri memleketler arasın
daki mesafenin kapatılması konularının rasyo
nel ve sistemli bir şekilde incelenmesi sonunda, 
demokratik plânlama tekniği 'gelişmiştir. 

Bulgun, plânlama, ıgelişmeye muhtaç memle
ketlerin esasen kıt olan kaynaklarını toplum 
bakımından en faydalı alanlara yöneltmek su
retiyle dengeli ve âdil bir kalkınmayı 'gerçek
leştirmek: için kullanıldığı gibi, iktisaden ge
lişmiş birçok demokratik ülkelerde de ekono
mik inkişafın emniyetle ve intizamla yürütül
mesi için başvurulan bir vasıtadır. Plânlama ile, 
çeşitli istihsal sektörlerinde tabiî kaynakların, 
insan gücünün ve sermayenin iktisadi olarak 
kullanılması; devamlı gelişme sağlanması, dış 
ticaret tıkanıklarının önlenmesi; istihdam, eği
tim ve sağlık meselelerinin toplum için müm
kün olan en iyi şekilde halledilmesi hedefleri 
güdülmektedir. 

En geri kalmış milletlerin bile süratle kal
kınma çabasında olduğu bir dünyada yaşıyo
ruz. 

Bir mütefekkirin veciz ifadesi ile «tarihin 
akış hızının arttığı» bir çağda yaşıyoruz. 

İBöyle bir dünyada ve böyle bir çağda, Tür-
ye'mizin,. yıllarca sonra bile, dış yardımlarla ya
şayabilen, dış ödeme dengesi devamlı surette 
açık veren, nüfus artışının ardından yetişemi-
yen, büyük şehirleri gecekondu ıçemberi ile sa
rılmış, işsiz sayısı nüfus artışına paralel olarak 
yükselen; artan nüfusuna iş sahası, 'okul, içme 
suyu, sağlık tesisi, yetiştireaniyen ve müreffeh 
toplumlarla arasındaki mesafe durmadan açı
lan bir memleket halinde kalması şüphesiz mil
letimizin hiçbir ferdinin ve hiçbir sorumlu in
sanın kabul edemiyeceği bir durumdur. 

Türk: toplumu gibi, sosyal, kültürel alanlar
da büyük devrimler başaran, ve uzun yıllardan 
beri, fakirlik çemberini yarmaya çalışan bir 
toplum için, plân kalkınmamın vaz geçilmez un
surudur. Plânlı kalkınma fikrinin Anayasamız
da açıkça yer alması, acı tecrübeler sonunda, 
bu gerçeğin anlaşılmasının tabiî bir sonucudur. 

Plânla ilgili çalışmaların çerçevesini teşkil 
eden plân hedefleri ve stratejisinde kalkınma 
h ı z r% 7 olara'k tesbit edilmiştir. Bu hızın tâ
yininde bir taraftan nüfusumuzun yılda % 3 
nisbetinde artmakta olması, diğer taraftan ulaş
mak istediğimiz ve mensubu bulunduğumuz 
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Batı Avrupa camiasının bugünkü seviyesi ile 
bu memleketlerin önümüzdeki devre içinde 
gerçekleştirmeyi hedef aldıkları ortalama ar
tış hızı göz önünde bulundurulmuştur. Tesbit 
ettiğimiz kalkınma hızı, Batı Avrupa ülkeleri 
ile aramızdaki mesafenin daha fazla açılmasını 
önliyerek bu mesafenin gittikçe daralmasını he
def tutmaktadır. Bu hız, plânın hedefleri ara
sında bulundan işsizliğin bir çözüm yoluna bağ
lanması, tediye muvazenemizin devamlı açık 
vermekten kurtarılması ve ekonomimizin dış 
yardımlara ımühtacolmadan gelişebilmesi için 
gerçekleştirilmesi zaruri olan bir hızdır. 

İnanıyoruz ki, 'bu hızın gerçekleştirilmesi 
hem zaruri, hem de mümkündür. Kalkınma hı
zının tesbitinde tabiî ve beşeri kaynaklarımız 
ile ekonomik imkânlarımızın sınıfları da göz 
önünde bulundurulmuştur. Geçmiş yıllara gö
re, % 7 kalkınma (hızına ulaşmak önemli !bir 
hız artışı ifade edecektir. 

insan gücü, sermaye ve tabiî kaynakların 
düzenli ve sistemli bir şekilde kullanılması, ge
rekli temel reformların yapılması ile bu hızın 
sağlanabileceği hesaplanmıştır. Hemen ilâve et
mek gerekir ki, bu şartları yerine getirerek 
hürriyet ve sosyal adalet içinde kalkınmayı 
gerçekleştirebilmek milletçe büyük çaba göste
rilmesine ve bâzı fedakârlıklara katlanılmasına 
bağlıdır. 

Yılda ortalama % 7 kalkınma hızının önü
müzdeki beş yıl içinde gayrisâfi millî hâsılanın 
% 18,3 kadar yatırım yapılmasını gerektirdiği 
hesaplanmıştır. Bu yatırımların % 14,8 i iç ta
sarruflarla, % 3,5 i dış kaynaklarla karşılana
caktır. Geçmiş beş yılda gayrisâfi millî hâsıla
nın ortalama % 14,8 i kadar yatırım yapılmış, 
bunun % 12,8 i iç tasarruflarla, % 2 si dış 
kaynaklarla karşılanmıştır. Buna göre, plân 
devresinde, geçmiş beş senelik devreye nazaran 
iç tasarruflarımızın gayrisâfi millî hâsılanın 
% 2 si, dış kaynakların ise gayrisâfi millî hâ
sılanın % 1,5 i nisbetinde artırılması gerek
mektedir. îç tasarrufların bu nisbette artırıl
ması, nüfus artış hızı yüksek ve gelir seviyesi 
düşük olan Türkiye gibi bir memleket için kü-
çümsenemiyecek bir hedeftir. Bununla beraber, 
gerekli iktisadi ve sosyal tedbirlerin alınması 
ile, bu hedefin büyük kütleleri ağır külfet al
tına sokmaksızm gerçekleştirilmesi mümkün
dür. 
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Kabul edilen % 7 kalkınma hızının gerçek

leştirilmesi ile 1961 fiyatlarına göre bugün 52,7 
milyar lira olarak tahmin edilen gayrisâfi millî 
hâsıla, beş yıllık plân devresi sonunda 73,9 
milyar liraya, onbeş yıl sonra ise 145,3 milyar 
liraya yükselmiş olacaktır. Fert başına gelir ise, 
nüfus artışı da hesabedilerek, beş yıllık devre 
sonunda % 22, onbeş yıl, sonra % 78 nisbetin
de yükselmiş olacaktır. Beş yıl içinde ekonomi
mizin çeşitli sektörlerinde iki milyondan fazla 
insana ve 15 yılda 7,5 milyon insana i§ sahası 
açılmış olacaktır. Açık ve gizli işsizliğin önlen
mesi için takibedilecek politika yanında, köy
lerde tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesi, is
tihdam yaratıcı projelere ve sektörlere öncelik 
verilmesi tedbirleri de plânda yer almıştır. 

Eğitim sahasında, yakın tür gelecekte, ilk
okul çağında bulunan bütün çocukların oku
ma imkânlarına kavuşturulması ön görülmüş; 
bir taraftan teknik ve meslekî eğitim geliştiri
lirken, diğer taraftan bu "alanda yetişenlere 
çalışma imkânları sağlanması düşünülmüş; ik
tisadi kalkınma ile yetişmiş insan gücü ihtiya
cı arasında denge kurulmuştur. Her alanda, 
yüksek seviyede yeter sayıda ilim adamları ve 
araştırıcılar yetiştirmek için gerekli tedbirle
re yer verilmiştir. 

Sağlık konusunda, halk sağlığının korunma
sı, daha iyi beslenme imkânlarının sağlanma
sı, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi başlıca he
deflerdir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
takibedilecek politikanın esastan, alınması ge
rekli tedbirler ve bunların gerektirdiği yatı
rımlar plânda ön görülmüştür. 

İktisadi kalkınmamızın temeli tarım ile sa
nayi arasında dengeli bir gelişmeye duyanmak-
tadır. 

Sanayiin gelişmesi tarım istihsalinde Önemli 
bir artışın meydana gelmesine bağlıdır. Bu 
maksatla farım yatırımları onbeş yıl içinde iki 
misline çıkarılmak üzere plânlanmıştır. Plân 
devresinde tarım yatırımları toplam yatırım
ların % 17,7 sine ulaşacaktır. Bu nisbet yüz 
yıllardan beri bakımsız kalmış, tabiî şartların 
yıpratması ile verimliliğini kaybetmiş olan ta
rım sahasında büyük gayretleri gerektirmekte
dir. Tarım istihsalimizi fizikî tahditlerin ve or
ganizasyon güçlüklerinin imkân verdiği âzami 
hızİTi artırmak hedef tutulmuştur. 
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BAŞKAN — Bir dakika müsaade eder mi- I 

siniz ? 
Sayın arkadaşlar; İçtüzüğün 88 nci madde

sine göre, tahrirî bir nutuk 20 dakikayı teca
vüz edemez. (Hükümet için değil, sesleri) 

Bu bakımdan, devamı hususunu Genel Ku
rulun tasvibine arz etmem gerekir. Lütfen tas-
vibederıler işaret buyursunlar... Tamâm efen
dim, tasvibedilmiştir. 

Devam buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) 
— Madencilik sahasında her yıl % 8,7 ve plân 
devresi sonunda % 52,8; imalât sanayiinde yıl
da ortalama % 11,5 ve plân devresi sonunda 
% 72,8; enerji sahasında yılda ortalama % 
12,8, devre sonunda % 83,3; ulaştırmada orta
lama 9,6 devre sonunda % 58 gibi istihsal ar
tışları kaydedilmiş olacaktır, 

Tediye muvazenemizin kronik açık vermesi
ni önlemek uzun vadeli hedeflerimizden biridir. 
Bu maksatla, plânda, milletlerarası ihtisaslaş
ma ve iş birliği imkânları içinde, dış ticaretimi
zi ve dış ödeme durumumuzu yüksek bir se
viyede dengeye ulaştırmak esas alınmıştır. Plân 
devresinde alınacak tedbirler ve yapılacak ye
ni yatırımlarla 10 yıl sonunda bu hedeflere ula
şılabileceği hesaplanmıştır. 

Kalkınma plânımızın büyük hedeflerinden 
biri de mâruzâtımın ilk kısmında kısaca temas 
ettiğim, bölgelerarası dengesizlikleri gidermek 
ve geri kalmış bölgelerin daha hızlı kalkınma
larını sağlamaktır. Bu maksatla takibedilecek 
politikanın esasları plânda tesbit edilmiştir. 

Sözlerime son vermeden plân döneminde 
Devlet ve özel sektör yatırımlarının miktarı 
hakkında da kısaca mâruzâtta bulunmak iste- I 
rim. 

Yatırımların Devlet ve özel teşebbüs sektör
lerine dağılımında, Devlet sektörü için malî 
toynakların sınırları göz önünde tutulmuş, özel 
sektör için ise, geçmiş yıllarda bu sektörde 
gerçekleştirilen yatırımların hacmi ve alınacak I 
teşvik tedbirlerinin tesirleri göz önünde tu- I 
tul arak tahminler yapılmıştır. I 

Geçmiş on yıl içinde, özel teşebbüs yatırım- I 
lan gayrisâfi millî hâsılanın ortalama % 6-7 si 
civarında seyretmiştir. Bu nisbetin plân devresi I 
içinde tedricen artarak % 8 e yükseleceği tan- | 
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min edilmiştir. Devlet sektöründe yapılacak 
yatırımlar ise % 10,0 ken % 11,4 e yükselecek
tir. Böylece, plân döneminde özel sektör yatı
rımlarının % 11 nisbetinde; kamu yatırımları
nın ise % 10,6 nisbetinde artacağı hesaplanmış
tır. Buna göre 1962 yılında 3,5 milyar liradan 
ibaret olan özel yatırımların 1967 de 5,9 milyar 
liraya yükseleceği tahmin edilmiştir, özel te
şebbüs için verilen rakamlar realist şekilde ya
pılmış tahminlerden ibarettir, özel teşebbüsün, 
imkânları elverdiği takdirde bu miktarların 
üstünde yatırım yapması mümkündür ve arzu
ya şayandır. 

Devlet sektörü yatırımları 1962 yılındaki 
5,1 milyar liraya mukabil 1967 yılında 8,4 mil
yar lira olarak hesaplanmıştır. 

% 7 lik kalkınma hızının gerçekleşmesi için, 
kamu yatırımlarının hedef olarak tesbit edi
len seviyelere mutlaka ulaşması ve bu yatırım
ların, enflâsyona yol açmadan, sıhhatli kaynak
lardan finanse edilmesi zaruridir. 

Bu mâruzâtımla Türk plânının taşıdığı va
sıfları, temel ilkelerini, hedeflerini ve plânın 
Türk toplumunun meselelerini çözmek için önü
müzdeki yıllarda getireceklerini kısaca açıkla
mış bulunuyorum. 

Bu plânın başarısı, yalnız milletimizi refaha 
doğru götürmekle kalmıyaeak, aynı zamanda 
Türk demokrasisinin de kesin zaferi olacaktır. 
(Alkışlar) 

Huzurunuzdan ayrılırken, Yüce Meclise plân 
çalışmalarında başarılar temenni eder; plânın 
hürriyet içinde kalkınmayı başarmaya azmetmiş 
olan Türk Milletine uğurlu olmasını dilerim. 
(Ortadan ve sağdan alkışlar) 
' BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; şimdiye ka

dar grupları adına 4 arkadaşımız söz almış bu
lunmaktadırlar. Şahısları adına ise 34 arkada
şımız söz istemişlerdir. Gündemin neşrinden ev
vel söz alan arkadaşlar muayyen sıra dâhilin
de tertiplenmiştir. Buna göre ilk sözü Millet 
Partisi Meclis Grupu adına Sayın Zekâi Dor-
man arkadaşımız almışlardır. 

t ik söz, Millet Partisi Meclis Grupu adına 
Sayın Zekâi Dorman'mdır. Buyurun efendim. 

MÎLLET PARTÎSt MECLİS GRUPU ADI
NA ÖMER ZEKÂÎ DORMAN (istanbul) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Beş yıllık Kalkınma Plânı 'hakkında görüşle
rimizi arza (başladığımız şu anda, Millet Partisi 
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Meclis Grupunun ilk ve halishane temennisi, Ibu 
plânın milletimiz için 'hayırlı (olmasıdır. (Alkış
lar)! 

Yüksek malûmlarıdır ki, malî imkânları mah
dut ve elde ettiği dış imkânlar geçici olan geri 
kalmış ıbir memleketin kalkınması, her şeyden ev
vel günlük politika endişelerinden uzak, ilmî esas
lara ve ciddî tetkiklere dayanan umumi ıbir plân 
ve programın çerçevesinde (gerçekleşebilir. Böyle 
'bir plânla gaye ve imkânlar arasında hesaba müs
tenit bir ahenk sağlanmadığı takdirde, hükümet
lerin 'hâdiselere istikamet vermekten ziyade on
ların peşinden sürüklenmeleri kaçınılmaz Ibir ne
tice olur. 

(Bizim gibi, imkânları mahdut ve bu imkânları, 
yapılacak işler arasında en verimlisine harcamaya 
mecbur (bulunan bir memleketin idaresi, umumi 
(bir plânm rehberliğinden mahrum olunca, ıbu en 
verimli işi tâyin imkânı kalmaz, şahsi ve indî gö
rüşlere veya günlük politika icaplarına göre, da
ha az verimli işlerle uğraşmak, böylece imkânları 
heder etmek ve cemiyeti içinden çıkılmaz güçlük
lerle karşı karşıya bırakmak mukadder olur. 

Dünyaca kabul edilmiş bu gerçeğe rağmen, ya
pılacak işleri iktisadi verim bakımından ölçüye 
vuran, millî geliri âzami hadde çıkarma hedefine 
ve diğer iktisadi ve içtimai mülâhazalara göre 
işleri sıraya koyan, iç ve dış finansmanlarının 
malî istikrarı Ibozmadan ne suretle karşılanacağı
nı (gösteren ve kalkınma hareketlerinin ortaya ko
yacağı türlü meseleleri ve bunların hal tarzlarını 
derpiş eyliyen umumi, bir plân, memleketimizde 
hiçbir zaman mevcut olmamıştır. 

iBu uğurda yapılan uzun mücadeleler bugün 
hedefine varmış ve plânlı kalkınma fikri bir Ana
yasa hükmü haline gelmiştir. 

Bu itibarla, görüş ve tenkitlerimiz ne olur
sa olsun, uzun yıllar mücadelesini yaptığımız (bir 
fikrin eseri olan (Kalkınma Plânı) m memnuni
yetle karşılamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Evvelâ plân hedeflerinin ve ıstratejisinin tâ

yininde ve plânın haızır'lanmasmda takip edilen 
usul üzerinde duracağız : 

Plân prosedürü ile demokrasi icapları arasın
da (bir ahenk sağlamak, bu mevzuda riayeti icap 
eden prensiplerin başında gelir. 

Bu prensibe riayet edilmediği takdirde plânm 
milletçe benimsenmesi ve binnetice muvaffakiye
ti tehlikeye düşebilir. 

16.11.1962 6 :1 
Plân modelinin «seçilmesi, demokratik rejim

lerden teknik elemanlara bırakılan bir keyfiyet 
değildir. İlim ve siyaiset adamları çeşitli mesle
kî teşekküller, İktisat Şûrası, resmî daireler mü
messilleri uzun tartışmalardan sonra, plân mode
linin ne gibi hususiyetler taşıması ıgerektiğini tâ
yin ederler. 

Hükümetler ve Parlâmentolar ancak her nok
tası gözden 'geçirilmiş tenkid edilmiş ve olgunlaş
mış fikirler üzerinde (kurulmuş modelleri kendi 
görüş ve kanaatlerinin ışığı altında karara bağ
larlar. Ezcümle Mone ve Vanoni plânlar! bu esas
lar göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 

Beş yıllık plânın tanziminde, ıbu tabiî ve za
ruri kaideye maalesef riayet edilmemiştir. 

Parlâmento, plân hedefleri ve stratejisinin 
tâyininde en ufak bir rol sahibi olmamıştır. îlim 
ve siyaset adamlarının, işçi sendikalarının, özel 
ve resmî sektör mümessillerinin fikirleri alınma
dan ve bunların iş birliği yapmaları sağlanmadan 
Yüksek Plânlama Kurulunca tesbit ve Hükümet
çe kabul edilen esaslara göre hazırlanan (bu plân, 
şimdi Parlâmentonun tasvibine sunulmaktadır. 

Parlâmentonun üzerinde duracağı, kabul ve
ya ret edeceği şey nedir? Parlâmento, plânın, 
kendi mütalâa ve tasvibi dışında tesbit edilmiş 
olan hedeflere ve stratejiye uygun olup olma
dığı hususunu karara, bağlamakla mı iktifa 
edecektir? Böyle bir şey asla varidolamıyacağı-
na ıgöre Parlâmento bilhassa plânın hedef ve 
stratejisi'üzerinde ehemmiyetle duracaktır. Teş
riî organın asıl vazifesi de budur. Teknik ma
hiyette olan bir mutabakatı tesbit değildir. 

Plân hedeflerini ve stratejisini Parlâmento 
benimsemediği takdirde plân tabiatiyle red
dedilecek ve bu taktirde Parlâmentonun tema
yüllerine göre yeni bir plânın hazırlanması za
ruri olacaktır. Bu hazırlığın ne kadar süreceği 
kestirilemiyeceğine göre, plânm 1962 yılında 
kabulü ve 1963 de tatbiki belki de imkânsız ha
le 'gelecektir. Hükümetçe bu cihetin nazara 
alınmamış olması, (gösterilecek sebep ne olursa 
olsun, takibedilen usuldeki sakatlığı açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Bir Hükümetin; bu büyük mahzuru düşü-
nemiyeceğini kabule imkân! olmadığına göre, 
plân mevzuunda Parlâ/meritonun rolünü basit 
bir tescil muamelesi telâkki ettiği intibaı bizza-
rure uyarmaktadır. 
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Kalkınma Plânından evvel Hükümet bunun 

hedeflerini ve stratejisini Parlâmentonun tas
vibine sunmalı ve belirecek temayüllere ve alı
nacak .kararlara göre de plân hazırlanmalı idi. 
Tabiî yol bu 'olduğuna göre, Hükümet bunu 
sağlayacak bütün tedbirleri almalı idi. 

Bu tabiî ve zaruri kaideyi ihmal eden Hü
kümetin, hazırlanmış bir plânı Meclisin tasvi
bine sunması ve böylece bir kanun hükmünü 
yerine getirmiş 'olması, esası şekle feda etmek
ten başka bir mâna ifade edemez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plân hedeflerinin ve stratejisinin tâyinin

de takibedilen usul şu veya bu farkla plânın 
hazırlanmasında da tatbik olunmuştur. 

Beş yıllık plân hazırlanırken açık ve sami
mî davranılmamış, çalışmaları yakından takip 
imkânı verilmemiş, 'hesapların mesnedi gizli tu
tulmuş, tetkik ve tenkitler için lüzumlu zaman 
'bırakılmamıştır. Takibedilen yolun sakatlığını 
belirtmek için bir misal vermek isteriz. Bu mi
sali, şimdi üçüncü !be§ yıllık plân devresine 
girmiş olan Hindistan 'dan alacağız: 

Hindistan'ın ilk plân etütlerinden bugüne 
kadar yirmi sekiz yıl geçmiştir. Hind plâncıla
rı, acele hazırlığın ve dört duvar arasında ya
pılmış çalışmaların yanıltıcı karekterini 'gayet 
iyi anlamışlardır. 

Liderler, plân müsveddelerini yürürlük tari
hinden çok önce açıklıyarak umumi efkârda 
tartışılmasına imkân vermişlerdir. 

Bizde ise, memleket ekonomisinde söz sahi
hi teşekküllere ve şahsiyetlere plân metni an
cak her ışey kesinleştikten sonra açıklanmış ve 
mütalâa bildirilmek üzere bir haftalık zaman 
bırakılmıştır. 

Plânın hazırlanışı kadar tetkiki de kifayet
siz bir müddete sığdırılmak istenmiştir. Kısa
cası bu hayati mevzuda da masa başı zihniye
tine geniş ölçüde sadık kalınmıştır. 

Bu şartlar altında meydana getirilen beş 
ciltlik bir plânın, iyi bir hazırlık, ciddî foir tet
kik mahsulü olduğu, hataları asgariyeye indir
diği ve memleket realitelerine uygun bulundu
ğu elbette kabul edilemez. 

isabetli bir teşhise dayanmıyan bir tedavi
den beklenen neticenin elde edilemiyeceği acı 
da olsa bir gerçektir. Bu kadar basit icapları 
dahi yerine getirmiyen bir Hükümet bizce kal
kınma dâvamızın en zayıf unsurudur. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Plân hedeflerinin ve strateşijisinin tâyininde 

ve plânın hazırlanmasında takibedilen usul 
hakkında görüş ve tenkidlerimizi kısaca arz et
miş bulunuyoruz. 

Şimdi de plânın temel unsurları ve felsefesi 
üzerinde duracağız : 

Plânın muvaffak olması; her (şeyden evvel 
seçilecek modelin yani plânın temel felsefesi
nin, memleketin iktisadi, içtimai ve psikolojik 
realitelerine ve demokratik rejimin icaplarına 
uygun bulunmasına bağlıdır. 

Hükümet programında da ifade edilen hür
riyet içinde 'kalkınma politikası, ferdî mülkiye
te ve hususi teşebbüse ön plânda yer vermek 
z'orundadır. 

iktisadi faaliyetleri devletleştirmede fazla 
ileri giden bir rejimin insan haklarını ve fert 
hürriyetlerini tahdide mecbur kalmaması müm
kün değildir. 

Hürriyet için bir tehlike teşkil eden siyasi 
geleneklerimizin ve partizanlık ruhunun ihtilâ
le rağmen tasfiyeye uğramadığı gerçeğinin hâlâ 
acısı içindeyiz, 

Devlet, iktisadi imkânları elinde topladığı 
ölçüde ve müddetçe hürriyetlerin hukuki yol
lardan olmasa bile fiilî yollardan tahdit ve tah
ribe uğraması kanaatimizce mukadderdir. 

Bir fert olan patronun istismarına ve hak
sızlığına karşı vatandaşın Devlete sığınması ve 
ondan 'himaye görmesi daima mümkündür. Fa
kat Devlet her sahaya el atmış rakipsiz bir pat
ron mevkiinde bulunduğu zaman onun istis
mar ve haksızlıkları ile mücadele etmek hiç de 
kolay olmaz. 

Bu itibarla Türk ekonomisinin ferdî mülki
yet ve hususi teşebbüsü temel olarak benimse
mesi hürriyetlerin muhafazası bakımından da 
zaruridir. 

Kalkınmamız için muhtaç bulunduğumuz ya
tırımlardan mühim bir kısmının özel teşebbüs 
tarafından yapılabilmesi için Devletin birçok 
sahada tesirli tedbirler alması icabeder. Bu ted
birlerin hasında, uzun vadeli emniyet ve iti
mat telkini gelir. 

Devletin iktisadi faaliyetlerde müteşebbis 
olarak rol alması, zaruretlerin miktarı ve de
vamı ile mükayyedolmalı ve zaruretleri nihayet 
bulduğu zaman Devlet, yerini özel teşebbüse 
terk etmelidir. 
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î'ktisadî kalkınmada bu temel felsefenin be

nimsendiği Devlet tarafından açıkça ifade ve 
taahhüdedilmedikçe, geçmiş acı tecrübelerin 
tesirinden henüz kurtulamamış bulunan özel 
teşebbüsün tam bir emniyet ve huzur içinde ça
lışması ve kalkınma faaliyetlerine istenilen öl
çüde katılması mümkün olamıyacaktır. 

Muhterem arakadaşlar, 
özel teşebbüse iktisadi kalkınmada • önem 

verilmesi, sadece 'hürriyetlerin mulhafaza endi
şesinden doğmamaktadır. Başka faktörler de bu
nu zaruri kılmaktadır. 

Şimdi sıra ile bu faktörler üzerinde duraca
ğız: 

Genel olarak, 'özel teşebbüsün yatırımları, 
Devlet Sektöründeki yatırımlardan daha ucu
za mal olur ve daha yüksek randıman verir. 
Kârı ve zararı kendine ait bulunan bir müteşeb
bisin tutumu ile bir Devlet memurunun çalış
ması elbette aynı olamaz. Devlet teşebbüslerin- j 
deki lüks ve israf alışkanlığını ve başta parti
zanlık olmak üzere diğer çeşitli zaalflan plân 
devresinde sihirli bir tesirle tamamen ortadan 
kaldırmak mümkün olamıyacağma göre, mali
yet yüksekliği ve randıman düşüklüğü şu veya 
bu ölçüde devam edip gidecektir. I 

Hızlı kalkınma, yatırımların iktisadi verimi ı 
ile alâkalı bir keyfiyettir. Hususi yatırımlar kı
sıldığı veya kâfi derecede teşvik edilmediği tak- | 
dirde, kalkınma hızının yavaşlaması ve plânın I 
muvaffakiyet şansının azalması kaçınılmaz bir 
netice olacaktır. 

Türkiye'nin iktisadi durumunu tetkik için 
gelen bütün heyetler özel teşebbüse verilecek 
yer mevzuu üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. 

özel teşebbüse verilecek kıymet, dış yardım 
meselesinde tesiri görülecek başlıca faktörler 
arasında mütalâa edilmelidir. Yabancı sermaye 
tedarikinde özel 'teşebbüsün Devletten daha 
şanslı olduğu da bir gerçek olarak kabul edil
melidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Beş yıllık plân 1967 de Devlet varidatının 

20 milyarın üstüne çıkacağını ifade etmektedir. 
Bu -miktar ancak ücretli sınıfın ve piyasa erba
bının fedakârlığı ile elde edilecektir, özel te
şebbüsü temel almıyan veya onun hırpalayan 
bir yol takibedilmesi halinde bu neticenin elde 
edilmesi imkânsız hale ıgelecektir. 
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Türkiye'nin iktisadi durumu hakkında (İk

tisadi iş Birliği Kalkınma Teşkilâtı) taralın
dan hazırlanan rapordan, özel 'teşebbüsün faa
liyet şartları ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kusurları üzerinde önemle durulmuştur. 

Türkiye'ye yapılacak iktisadi yardım mevzu 
unda karar sahibi bulunan bu teşekkülün rapo
runda, Devlet yatırımlarının Türk ekonomisin
de çok geniş bir yer tutmakla beraber, âmme 
işletmelerinin ımillî tasarruf hâsılasına iştirak 
nisbetinin gayet zayıf olduğu kaydedilmekte
dir. Hükümetin bu raporu hazırlıyan komiteye 
yaptığı vaitler ve verdiği teminat üzerinde 
durmıyacağız. Hususi teşebbüse güven vermeyi 
hedef tutan Hükümet va'itlerinin ileride gev
şetilmeden yürütülmesi ve özel teşebbüs hak
kındaki teminatın daha da kuvvetlendirilmesi 
lüzumuna aynı raporda işaret edildiğini söyle
mekle iktifa edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarıdan beri arz ve izah ettiğimiz sebep

ler, iktisadi kalkınmada özel teşebbüsün temel 
unsur olması yolundaki görüşümüzü teyidet-
mekte ve fakat beş yıllık plân maalesef böyle 
bir temel felsefeye dayanmamaktadır. 

Karma ekonomi tâbiri ile, kamu ve özel. 
sektörlerin millî kalkınmada birlikte rol alma
ları esası kabul edilmiş bulunmaktadır. Böyle 
müphem bir tarifle iktifa edilmesi, her iki sek
töre düşen rolün ve mesuliyetlerin tereddütleri 
bertaraf edecek şekilde belirtilmemesi, plânın 
zayıf noktalarından biridir. 

Bu tarife göre, Devletin iktisadi faaliyeti 
ânzî telâkki edilebileceği gibi, daimî de telâk
ki edilebilir. 

Bâzı memleketlerde Devletin iktisadi faali
yeti ânzî telâkki edilmekte ve özel sektör esas 
olarak kabul olunmaktadır. Bâzılarında ise 
aksinedir. 

Bizim plânımız bu alternatiflerden hangisi
ne istinadetmektedir? 

Bu suali cevaplandıracak açık bir ifade 
plânda mevcut değildir; 

Ancak plân kül halinde tetkik edildiği za
man, karma ekonomi anlayışı içinde ağırlık 
merkezinin Devlete verildiği ve bunun devam
lı olacağı intibaı uyanmaktadır. 

Başbakan Yardımcısı Sayın ATican'm 
1 Ekim 1962 de istanbul'da tüccar ve sanayiciler^ 

— 177 — 



M. Meclisi B : 6 
le yaptığı toplantıda «temel unsur özel teşebbüs 
olmadıkça memleketin kalkınması imkânsızdır.» 
şeklinde ifade ettiği görüşü teyidetdecek bir 
beyan ve sarahata plânda tesadüf edilememek
tedir. 

'Bu mesele üzerinde özel sektör de ehemmiyet
le durmaktadır. Nitekim kalkınma plânı (hakkın
da özel sektörün görüş ve dileklerini aksettiren 
(Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ive Ti
caret Borsaları (Birliği) tarafından (hazırlanmış 
olan raporda aynen şöyle denmektedir : 

«En mühim nokta olarak, 'hem özel sektörü 
yatırıma sevk edecek emniyet unsurlarının geliş
mesine yardım, edeceğine, ihem de mukadderat 
birliği (halinde bulunduğumuz Batı devletlerin
den (gelebilecek yardımların tahakkukuna hizmet 
edeceğine kaani bulunduğumuz şekilde, kalkınma 
hamlemizde özel sektörün temel unsur olarak ka
bul edildiğini sarahatle ifade edilmesini zaruri 
görmekteyiz.» 

(Muhterem arkadaşlar, 
iBütün bu mülâhazalarla millî kalkınmada özel 

sektörün temel unsur olara'k ıka'bul edildiğini 
plânda sarahaten belirtilmesinde sayısız faydalar 
görmekteyiz. 

(Plân 'hedefleri ve »stratejisi) adlı kararırı 
yatırım politikası kısmımda : «Devlet eliyle yapı
lacak yatırımlarda esas prensip; uzun süreli (ge
lişmek için gerekli yatırımları, stratejik yatırım
ları ve özel teşebbüsün (gerçekleştiremediği yatı
rımları yapmak olacaktır.» denmekte ve plânda 
da bunun izahı yapılmaktadır. 

Fakat özel teşebbüsün bugün (gerçekleştireme
diği, ama yarın gerçekleştirebileceği 'veya Dev
letçe kurulmuş tesisleri .işletebileceği şartlar hâ
sıl olduğu zaman nasıl (hareket edileceği hakkın
da bir hükme tesadüf edilememektedir. Bundan 
da Devlet işletmeciliğinin daimî 'bir politika ola
rak düşünüldüğü kanaati doğmaktadır. Aksi dü
şünülmüş olsaydı bu cihet sarahaten ifade edilir
di. Böyle bir yolun tercih edilmesini, koalisyonu 
teşkil eden siyasi partilerin programları ile ve se
çim 'beyannameleri ile de (bağdaştırmak mümkün 
değildir. IBu hususta (bir iki misal vermek isteriz. 

Yeni- Türkiye Partisi iSeçim Beyannamesinin 
24 ncü sayfasında şöyle denmektedir : 

«Devlet işletmeciliği mevzuunda şu hususu da 
açıkça (belirtmeliyiz. Biz Devlet işletmeciliğini 
daimî bir politika olarak değil, bir zamanlar Ja
ponya'mın yap'tığı ıgi'bi hususi teşebbüs için cazi-
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besi az, tekniği bilinmiyen veya sermaye cesameti 
itibariyle büyük sermayeye ihtiyaç gösteren sa
halara istinadettirmek lâzımıgeldiği kanaatinde
yiz. Bu teşebbüsler yine Japonların yaptığı gibi 
hisse senedi çıkarmak suretiyle hususi sektöre 
devredilmeli ive hu suretle Devletin yeni sahala
ra el atması ve elindeki sermayeyi daha süratli 
bir şekilde tedavül ettirmesi imkânları sağlan
malıdır.» 

Devletçilik tatbikatı ve anlayışı malûm bulu
nan Cumhuriyet Halk Partisi ile parti progra
mının 5 nci maddesinin ı2 nci fıkrasında : 

« (A) (bendinde sayılan islerin dışında kal
makla beraber, özel teşebbüsün başarmaya imkân 
bulamadığı veya yeter derecede başaramadığı ve
ya 'hiç igirişemediği teşebbüslerin, millî ekonomi
miz ve sosyal şartlarımız bakımından elzem olan
larını, ö:zel teşebbüs bu sahalarda çalışmaya muk
tedir oluncaya kadar kurup işletmekte Devlet va
zifelidir.» demektedir. 

Yeni Türkiye Partisinin seçim beyannamesin
den ve (Cumhuriyet Halk Partisinin programın
dan yukarıya aldığımız parçalar, şümulleri bir
birinden farklı dahi olsa, bu partilerin Devlet 
işletmeciliğini daimî bir politika olarak kabul et
mediklerini göstermektedir. iBuna rağmen plânda 
bu cihetin açıklanmaması ve sükûtla geçiştirilmiş 
olması dikkate şayan bulunmaktadır. 

Bu sükût karşısında özel sektörün devleti her 
sahada daimî bir rakip olara'k görmesi ye bundan 
endişe duyması haklı ve kaçınılmaz bir netice
dir. 

Bizde uyaman kanaate rağmen Devlet işletme
ciliği Hükümetçe daimî bir politika olarak kabul 
'edilmiyorsa bu husus plânda yerini almalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânda özel teşebbüs yatırımlarını teşvik ve 

himaye için çeşitli tedbirlerin alınacağı kayde
dilmektedir. Umumi formüller halinde temas edi
len bu teşvik tedbirlerinin muhteva ve şümulü 
belli lolmadan, özel teşebbüs üzerinde yapacağı te
sirler hakkında bir hüküm vermek dahi ve hattâ 
bir tahminde bulunmak mümkün değildir. Bu 
mevzuda mücerret formüllerle iktifa edilecek 
yerde, alınması düşünülen tedbirler açıkça tesbit 
ve ifade edilmeli idi. Bu yapılmadığıma göre, özel 
sektör yatırımlarının hacmi ve terekküp tarzı 
hakkında plânda varılan hükümleri sıhhatli te
lâkki etmeye imkân yoktur. Hükümetin bu mev-
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zudaki tutumu da, özel sektöre lâyık olduğu yeri I 
vermediği yolundaki kanaatimizi teyidetmekte- I 
dir. 'Böyle bir temel prensibe dayanmamaktadır. I 

BAŞKAN — Sayın Dorman, bir dakika I 
müddetle sözünüzü kesmek zorunda (kalacağım. I 

Sayın arkadaşlar; İçtüzüğün mezkûr mad
desi burada da karşımıza çakmaktadır. Ancak, I 
bu konu ile ilgili olarak ve bütün parti grup- I 
lan adına konuşacak arkadaşların müddetle I 
kayıtlanmamaları hususunu mutazammın bir I 
takrir vardır. Şimdi bunu okutarak oylarını
za arz edeceğim. Ondan sonra bu konuşmalar 
mevzuunda bir karara varmak istiyoruz. Tak
riri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plân üzerinde gruplar adına yapılacak ya

zılı konuşmalarda zaman sınırlamasının uygu
lanmamasını arz ve teklif 'ederiz. 

Bursa Sivas 
İbrahim löktenı Oevad Odyakmaz 

Tokat istanbul 
Ali Dizman ö. Zekâi Dorman 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Okunan takriri oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. f 

Bundan böyle grupları adına konuşacak ar
kadaşlarımız, 20 dakikalık bir zamanla kayit-
lanamıyacaklardır. 

Sayın Dorman devam buyurun efendim. 
(Zekâi Dorman, okumaya devanı etti.) 
ZEKÂf DORMAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, 
Plân, geniş bir kalkınmayı sağlamak 

için millî gelirden Devlet eliyle her yıl artan 
bir pay almayı derpiş 'etmektedir. Bu mak
satla da (Vergi reformu) adı altında yeni 
vergiler ihdas etmeyi ve mevcut bâzı vergi
leri çeşitli yo'lllarla artırmayı düşünmektedir. 

Bu vergi lihdas ve artırmalarının kaynak- I 
lar ve dolayısiyle özel sektör yatırımları üze- ] 
rinde menfi tesirler yapması mümkündür. 
Plânda temas edilen müphem formüller bu I 
endişeyi izale edecek mahiyette değildir. I 

Diğer ttraftan memleket ekonomisinin için- I 
de bulunduğu müşkül! şartlar ve vatandaşın I 
şiddetle hissettiği geçim sıkınltısı muvacehe- I 
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sinde bu yeni yükün nasıl taşınabileceği de üze
rinde durulacak bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Millî gelirden her yıl artan miktarda alı

nan payın, tamamiyle Devlet eliyMe harcan
ması plânda kabul edilmiştir. 

Kalkınma hamlesinde, kendisinden büyük 
bir çaba beklendiği belirtilen özel teşebbüsün 
finansman ihtiyacını karşılama yolunda alı
nacağı söylemen tedbirler ise müphem ve ki
fayetsizdir. 

Devletin; temin ettiği varidatın cari mas
rafları aşan kısmını tamamen kamu yatırım
larına tahsis etmemesi, bunun bir kısmında, 
özel sektör yatırimılarını finianşe 'etmesi daha 
münasip ve daha verimli olurdu. 

Bilindiği veçhile bu hususta çeşitli usuller 
mevcuttur. Devlet; özel yatırımları finanse et
mek üzere kurulmuş veya kurulacak malî mü
esseselerin sermayelerini takviye edebildiği gibi 
özel teşebbüs erbabına doğrudan doğruya hibe 
veya ikraz yoliyle yatırım sermayesi de vere
bilir. 

ikinci Dünya Harbinden zarar gören mem
leketlerde özel teşebbüsün canlandırılması ve 
iktisadi eihazlanmanm mümkün mertebe özel 
teşebbüs kanalından tamamlanması maksadiyle 
bu metodun her iki şekli de fazlasiyle kullanıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plân, istikrar içinde bir kalkınmayı temel 

hedef olarak kabul etmektedir. Bu hedef nasıl 
gerçekleşecektir ? 

Bizzat plân, fiyatları artırıcı birçok unsur
ları bünyesinde toplamış bulunmaktadır. Şöy
le ki : 

1. Millî gelirden Devlet eliyle alman, git
tikçe artan ve tamamı harcanan pay, piyasada 
mecmu talebi ve binnetice fiyatları artıracak 
mahiyettedir. Bu pay fertlerde kaldığı takdir
de kısmen tasarruf edilmesi ve böylece de aynı 
nisbette bir talep fazlalığı yaratmaması müm
kündür. 

2. Yatırımlar, istihsal üzerinde müessir 
oluncaya kadar geçecek zaman zarfında çeşitli 
istihsal âmillerinin ellerine geçecek paraların 
piyasada mecmu talebi artırması yani enfilâs-
yonist bir tazyik yapması tabiîdir. 

Uzun vadeli yatırımların yapacağı tazyik 
şüphesiz daha da şiddetli olacaktır. 
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3. iktisadi Devlet Teşekkülleri mamulleri- I 

nin fiyatlarına zam yapılacağı (fiyat politikası) I 
tabiriyle plânda ifade edilmektedir. 

4. Yeni vergiler ihdas etmek ve mevcut 
vergileri çeşitli yollarla artırmak da düşünüldü
ğüne göre, bu da fiyatları artırıcı tesirler ya
pacaktır. 

Fiyatlar arasındaki tesanüt dolayısiyle bü
tün bu artışlar diğer sahalara da sirayet ede
cektir. 

Diğer taraftan, fiyatların yükselmiyeceği 
ve istikrarlı gelişme şartlarının sağlanacağı 
yolunda verilen mükerrer teminat, bizzat rea
liteler tarafından tekzib edilmiştir. 

istanbul Ticaret Odasının yayınladığı ra
kamlara göre 1960 ortalamasına kıyasla 1962 
Mayısına kadar toptan fiyat endeksleri : 

Zahire ve hububatta (223) ten (301) e, 
Sınai nebatlarda (222) den (292) ye, 
Madenlerde (349) dan (368) e, 
Mensucatta (189) dan (198) e yükselmiştir. 
Endekslerde ucuzlayan maddeler, genel ola

rak konjonktüre tâbi olanlardır. Pahalılaşanlar 
ise, istihsal maliyetine sürekli tesiri dokunacak 
olan maddelerdir. 

Fiyat hareketleri, plânın temelindeki ihti
mali hesabın kusurunu ortaya koyan ilk mü
him olaydır. Bunun iç finansman muvazenesine 
nasıl tesir edebileceğini kısaca ifade etmek iste
riz : 

Plânlama Dairesi kalkınma hızını, sabit fi
yatlarla ölçülen millî gelir tahminlerini esas 
tutarak ve Devlet varidatında beklenen geliş
meyi de, cari fiyatlar üzerinden hesaplamış bu
lunmaktadır. Bu suretle birbirinden ayrı iki 
ölçü kullanılmıştır. 

Cari piyasa fiyatlarının az - çok istikrar arz 
etmesi halinde, birbirinden ayrı iki ölçü kulla
nılması, tatbikatta ciddî bir mahzur yaratmı-
yabilir. Fakat istatistikler, fiyatların durulma 
istidadında olmadığını ve aksi temayülün git
tikçe kuvvet kazandığını göstermektedir. Eğer 
önümüzdeki beş yılda Devlet varidatmdaki 
reel artış piyasa istikrarsızlığı sebebiyle, cari 
fiyatlarla hesaplanmış nisbetlerin altında ka
lırsa, iç finansman gücünde bir açıkla karşılaş
mak ihtimali vardır. Böyle bir ihtimal karşı
sında ergeç cebrî tasarruf tedbirlerinin şiddet-
lendirilmesine ihtiyaç hissedilecektir. Yani ya 
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I emisyon genişletilecek veya vergiler ağırlaştırı-
lacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Malûmdur ki, ihracat geliri ve kalkınma 

hızı birbirine bağlı unsurlardır, ihracat artışı 
tahminlerin altında kalırsa, döviz sıkıntısının 
başlıyacağı ve kalkınma hamlesinin ihtiyaç 
gösterdiği teçhizatı dışardan getirmekte zorluk 
çekileceği tabiîdir. 

İç piyasada fiyatlar yükseldiği ve iç istihlâk 
genişlediği takdirde, tahminler© uygun bir ih
racat gemi'şlemeisinim tahakkukuna imkân, ve ih
timal yoktur. 

Fiyatların müstakar kalacağı farz edilerek 
kâğıt üzerine çizilmiş bir plândaki kalkınana hı
zı, gelirlerdeki enflâsyonist kabarma neticesin
de daiîmıa frenlenebilir. 

Şayet enflâsyonu önleme ve istihlâki engel
lemek malksadiyle vergiler büsbütün ağırlaştı
rılırsa, maliyetleri kalbaracak olan sınai işletnıe-
iler, 'müsait kazanç temim edamiyecebleırini anla
yarak yatırımlarını kısabilirler. Bu takdirde 
finansman yükü daha geniş ölçüde Devlete yük
lenir. 

Eğer yatırımları aksatmamak ve kalkınma 
hızını devam ettirmek için, enflâsyonun kısa va
deli itici kuvvetimden faydalanmaya kalkışılır
sa bu sefer de 1950 - 1958 devresini hatırlata
cak şartlar nüksedebilir. 

Her şeye rağmen (bugünkü fiyatlara göre 59,5 
milyar tutacak ibir finansman fonu temin edilse 
Ibile, iktisadi emniyet şartları, siyasi konjonktür 
ve Devletin iıktisatçı kadrosunun kapasitesi, bu 
kadar paranın verimli (bir şekilde yatırımlarda 
kullanılmasına müsait gözükmemektedir. 

Yukarıdaki izahlarımız muvacehesinde 16 yıl
da ortalama % 7 kalkınma 'hızının gerçekleşebi
leceği ve istikrarlı gelişme muvazenesinin sağlana
bileceği çok şüpheli bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mahdut olan imkânlarımızın, plân hedefleri ve 

stratejisinin ışığı altında en verimli işlere tahsis 
edildiğini gösterecek, ikna edici tahlillere ve he
saplara plânda tesadüf olunmamıştır. 

Bu şartlar altında plânın isabet derecesini, 
yatırımların terekküp tarzının en uygun bir şe
kilde tesıbit edilmiş olduğunu tâyin etmek teşriî 
organ için mümkün değildir. Esasen Beş Yıllık 
Plân 'hakkında şimdiye kadar ileri sürülen ten-
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kidler ve tereddüıtler meyamnda, kaynakların 
tahsisinde en yüksek verimi getirecek formüllerin 
aranmadığı hususu da yer almaktadır. 

Hükümetin ve Plânlama Teşkilâtının kalbinde 
veya dosyalarında tuttuğu! bilgileri ve projeleri 
(şayet varsa) bilecek mevkide bulummıyan Par
lâmentonun plânı tasvibe davet •edilmesi, demok
ratik rejimin icaplariyle ikabili telif ülmıyan bir 
zava'hiri koruma hareketi teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plân kalkınmanın sosyal adalet esasına sadık 

kalınarak sağlanacağını Ibelirtımektedir. Plânın 
muhtelif yerlerinde geçen sosyal adelet mefhumu 
(bir tarife bağlanmamıştır. 

Çeşitli temayül sahipleri tarafından sosyal 
adalete verilen mâna birbirinden farklı bulun
maktadır. Bu sebeple de sosyal adalet (tâbiri hu>-
susi sektörde endişe ve tereddüdler yaraltmakta-
dır. Ezcümle hueusi sektörün bu endişe ve tered-
düdleri (Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği) tarafından neş
redilen (Görüş ve Dilekler) broşüründe açıikça 
yer almıştır. 

Sosyal adalet; servetin yeniden dağılması, mü
teşebbislerin kazançlarının önlenmesi, gelirlerinin 
tamamının da veya bir kısmının ellerinden alın
ması, elde mevcut kaynakların iktisadi ve ahlâki 
olmıyan (bir kıstasla fertler arasında müsavat üze
re dağıtılması, servet ve gelir denkliğinin değil 
fırsat müsavatının sağlanması, iktisadi eşitsizlik
lerin imkân nisbetinde tashih ©dilmesi... Gibi çe
şitli mânalara alınmaktadır. 

Literatürde sosyal adaletin Iherkes tarafından 
kabul edilen bir tarifi mevcut 'olmadığına göre, 
her sahadan ziyade emniyet unsuruma muhtaç 
olan iktisadi hayatımızda bu mefhumun yarattı
ğı tereddüt ve endişeleri izale edecek (bir görüş 
ve tarifin plânda itesbit edilmesi çok uygun olur
du. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânda, dış çevrede vâki gruplaşmaların tesi

ri üzerinde durulmamış, sadece gümrük birlikle
rinin, gelişmekte olan memleketler üzerinde men^ 
fi tesirler icra edeceği şeklinde bir ifade ile ikti
fa edilmiştir. 

Bu gruplaşmaların dünya ekonomisi ve has
saten Türk ekonomisi üzerine yapacağı tesirler 
plânda tahlil edilmemiştir. 
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Müşterek Pazara girmemiz halinde plândaki 

'hesapların ve tahminlerin mesnetlerinin değişikli
ğe uğrayacağı tabiîdir. Bu cihetin nazara alın
maması plân için büyük bir noksandır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânın müphem ve vuzuhtan âri olması, tat

bikatta iktidarlarım partizan mülâhazalarla hare
ket etmelerine ve yatırımları bir siyasi baskı ve 
oy temini vasutası olarak kullanmalarına imkân 
verebilecek mahiyettedir. 

Her şeyden evvel, geçmişte çok şikâyet mev
zuu olan bu ihtimalin bertaraf edilmesi, plânın 
halk tarafından benimsenmesi ve muvaffakiyeti 
bakımından zaruri idi. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plân hakkındaki umumi görüşlerimizi kısaca 

arz ve izah etmiş bulunuyoruz. Bu hususta hazır
lanan önergelerimizi yüksek tasviplerinize suna
cağız. 

Mecliste cereyan edecek müzakerelerde, alına
cak kararlarla plânın noksanlarının mümkün ol
duğu kadar giderilmesini ve memleket için daha 
hayırlı bir hale getirilmesini temenni eder, hepi
nizi saygıyla selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi söz sırası Cum
huriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adına sayın 
İrfan Baran'm. Ancak, bundan evvel, Millî Eği
tim Komisyonu açık üyeliğine yapılan seçimin so
nucunu bildirir tasnif heyeti raporu gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mülî Eğitim Komisyonunda açık bulunan üye

lik için yapılan seçime (277) üye katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Ankara 
Hüsamettin Tiyanşan Emin Paksüt 

Üye Üye 
Manisa Trabzon 

Muammer Erten Ahmet Şener 

Mehmet Altmsoy 
Boş pusla 
Hükümsüz 

267 
9 
1 

BAŞKAN — Seçim tamamlanmıştır. 
Gümrük Komisyonunda açık bulunan üyelik 
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için yapılan seçim sonucunu bildirir tasnif hcyc-
1 i raporunu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
(jlüınrük ve Tekel Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için yapılan seçime (272) üye katılmış ve 
neticede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizaların
da. gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

İstanbul Ankara 
Hüsamettin Tiyanşan Emin Paksüt 

'•Üye Üye 
Manisa Trabzon 

Muammer Erten Ahmet Şener 
Hâmit Kiper : 270 
Boş pusla : 2 

BAŞKAN — Seçim tamamlanmıştır. 

Y iiksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu. 

gereğince Kurula, üye secimi için yapılan 14 ncü 
tura (268) üye katılmış ve neticede aşağıda isim
leri yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Amasya, Zonguldak 
İsmail Sarıgöl Kenan Esengin 

Üye 
Erzurum 

Talhsiıi! Telli 

ilhan Arı kan 
Hikmet Lûtfi Sancar 
l<Vvzi Peşkit'cioğlu 
II üstü Bay kal 
Boş pusla, 
Hükümsüz 

: 250 
: 9 

2 
. 2 
: 2 
: S 

BAŞKAN — Sayın İlhan Ar ikan seçilme için 
lüzumlu- çoğunluğu alarak Yüksek Hâkimler Ku
ruluna asil üye olmuşlardır, kendilerine başarı
lar dileriz. (Alkışlar) 

Söz sırası, (•. K. M. I*. Meclis (irupu adına Sa
yın irimi Baran'mdır. Buyurun efendim. 

C, İv. M. P. MUHLİS (HUTPIT ADINA îli-
Î AN BARAN (Konya) — Sayın miılletvekinV 
ri, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın 
plâna bağlanmasını; millî bir çabanın gerçek
leşmesi, millet i raddesin in t ezakürü sayarak tak-
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dır ve sempatiyle karşılıyoruz. Millî kaynak
ların, ve harcamaların planlanması; düzen fik
rinin, aklın ve bilimin.; idare edenlerin keyfî 
ve şjalhsi davranışlarına karşı bir zarf eridir. 
Millet hakları! bakımından da plân, garanti
ler manzumesidir. Plânlı: devreye geçiş; po
lis Devletinden; ekonomik ve sosyali Devletçi 
geçişin de .bir merhaleskiir. Kaynakları1 fakir 
ve yetersiz, ihtiyaçları çok ve çeşitli, zorluk
ları çetin 'bir ülkede kaynakların ve imkânla -
rai en iyi ve verimli tarzda kullanılması zaru
reti plânı, kendiliğinden zorunlu ki İrmaktadır. 
C. K. M. P., programımın 16 neı maddesinde; 
zirai, sınai, ticari ve malî işlerle her türlü hiz
metlerin bir kül halinde düşünülerek bunların 
genel bir kalkımım ve gelişme plânı dâhilin
de yürütülmesini esa& almıştır. Partimiz, pro
gramının ayni' (maddesinde bütün yatırımla
rın da istikrarlı ve dengeli bir ekonomik siste
min (gerektirdiği nisıbet ve ölçülerde düzenlen
mesini ve kontrolünü zaruri görmektedir. Bu 
sebeplerle grupumuz plân fikrini ve plânlı kal
kınmayı dâva ve gayelilerimden biri saymıştır, 
saymakta, da devam edecektir. 

Say m n rilletv eklileri, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma. Plânı tasarısı, 

çok aceleye gelmiş, çok acele getirilmiştir. 
Plân tasarnsı, zamanımda neşredilmeııniştir. Bu 
•suretle bilim adamlarının, halikın, parlımantei'-
lerim, pıolitikaci'lari'n tetkik, tenkid ve tartışım a-
ları için 'zaman bıraküımamıştır. Gizlilik ve 
karanlıktan, bir anda aydınlığa eıkıtvererek 
çabucak gelip -geçmek; plân tasarısının aslın
da bahtsız bir tarafıdır. Plânın lür baışka ta-, 
iihsizliği, sağlam bir vasata, oturamaınıiş olma
sıdır. Plânlı devreye geçiş yılı sayılan 1962 yı
lına ait talt'bikat, maalesef başarısızlıkla so
nuçlanmıştır. Devlet gelirleri tahminlerin çok 
aşağısında kalmıştır. "1.96.1 yılı bütçesinin 761 
milyon liralık açığı 4962 gelirlerinden öden
miştir. Bu yüzden yatırımların, gerçek mâna
da yatırımların yarısı yaıpılamamışjtır. Eko
nomik hayat, türlü olaylarını da' tesiriyle bek
lenildiği tarzda gelişememiş, canlanaımamılş-
tır. Kalkınma hızı, beklenen seyri takibede-
meıuiştir. Plânlama Dairesinin, plânlı devreye 
geçiş için 1962 yılında yapılmasını tavsiye et
tiği işler, gösterdiği tedbirlerden bizim teslbiıt 
ettiğimiz yüz on. kadarı maalesef yerine getiril-
nıemiştir. Bu hazırlık iriaıhiyetkideki tedbir ye 
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tavsiyelerin, dörtte üçünü de aşan bir miktar
dır. Tavsiye ve tedbirlerin, hemen hemen ta
mamına yakın kısmının yerine getirilememiş 
olması ilerisi için endişe vericidir. 1962 ye 
ait ihmaller, ve kötü tatbikat, plânın da kitap
ta ve kâğıtta kalması gibi kötü ihtimalleri! ister 
istemez akla getirmektedir. Plânın yürürlüğe 
girdiği sırada ; verimli sonuçlar verebilmesi için 
şart olan mevzuat değişiklikleri', idari hazırlık
l a r yapılmamış, yeni kuruluşlara gidilmemiştir, 
Oysa ki, plâna göre; mevzuatta elli kadar de
ğişiklik yapılması, yirmiden fazla yeni mües
sese ve ( rg anlar teşkili gerekmektedir. Uy
gun düzenin hazırlanmamış olması, plân için 
büyük bir riziko teşkil etmektedir. 

Sayın üyeler, 
Plân, statükocu bürokratlar taraf nidan çü

rük temeller üzerine inşa edilmiştir. Oysaki 
I1 ürk halkı, sefalet, cehalet ve yokluktan 'bu
nalmıştır. Halkı bunaltan çemberleri kırmak 
lâzımıdır. Millet, büyük, köklü, esasb, şümullü 
ve devamlı ihamlelerin özlemini duymaktadır. 
(reçenlerde bir toplantıda, Sayın Başbakanın 
da irade ettikleri üzere halk önde gitmektedir. 
İdare çiler- ve aydınlar ise çok gerilerde kalmış
lardır'. Plânda dinamik bir karakter yoktur. 
Statükoyu muhafaza, ettirme zihniyeti ve gay
reti hâkim olmuştur'. 

Türkiye'de idarenin zihniyet ve tutumun
da reform, yeterli değildir. Esaslı devrimler 
yapmak gereklidir'. Bütün kamunun şikâyetçi 
olduğu kııçkal aşmış, dejenereleşmiş, tembel ve 
verimsiz; hak ve adalete uygun davranıma duy
gu ve kabiliyetlini kaybetmiş kuruluşlar v ok 
edilerek yeni bir organizasyona gidilmelidir. 
Plânın başauiyle tatbiki için de bu kaçınılmaz 
bir- şarttır. Plân İm konularda cesur ve radikal 
tedbirler' düşünüp ıgetirememiştir. 

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın verimle, 
mümkün, âdil, dengeli ve devamlı 'olabilmesi 
•için partimiz programının 4.6 nıcı •maddesinde 
de işaret edildiği üzere; idari taksimat ve teş
kilâtın, idari ünitelerin .günün sosyal ve eko
nomik şartlarına göre yeniden ele alınıp dü
zenlenmesi gereklidir'. Türkiye'de mevcudoldu-
ğu söylenilen kırık bin köy, 'altmış bin malhalle 
küçük (birlikler ıhalinde dağılmıştır. Çoğu mü
sait yerlerde kurulmamıştır. Daha büyük üni
telerin idari taksimat içindeki derecelendiril
meleri de objektif ve âdil esaslara, sosyal ve 
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ekonomik şartlara uygun değildir. En uygun 
bir kriıteryum teşkil eden nüfus esasına göre 
yeniden ayarlama, küçük köyleri birleştirme yo
luna gitmek; ekonomik ve sosyal hizmet ve fa
aliyetleri 'bunıa göre taaıziım ve dağıtmak elzem
dir. Türkiye'nin yetersiz kaynklan çok dağınık, 
çok küçük köylerimizin su, yol, okul, tarım, 
sağlık, ışık, .asayiiş ve (her türlü hizmetlerimi 
karşılayabilecek, devam ettirebilecek 'durumda 
değildir. Yarın da bu durumda ollmuyacaktır. 
Normali aşan ve dağılış 'hizmetleri de verimsiz 
ve çok pahalı bir istikamete (götürmektedir. 
Plânda, temele müteallik ibu mühim konuda sa
dece .araştırmayla yetinillımiştlr. Uzun bir- vâde 
içinde, bu meselenin, halline der'hal başlanması 
gerekirdi. Aksi 'halde büyük '.toplulukların mah
rumiyet ve ıstırapları her iş ey e rağmen devam 
edip .gidecek demektir. 

Muhtrem arkadaşlar, plân tasarısının, plân 
.hedefleri ve stratejisindeki esas ve amaçlara 
tam bir uygunluk arz etmediğini, bunları ger
çekleştirme güvenini veremediğini müşahede et
menin üzüntüsü içindeyiz. 

Plânda, Timb ergen'in, ımatamatik esaslara 
müstenit modeller metodu kullanılmıştır, ista
tistik verileri esas 'alınmış, bunlar değerlendi
rilmiş, .geleceğe «ait ih.esap.lar ve tedbirler 'buna 
göre alınmıştır. Çok müspet ve sağlam gibi gö
rünen bu usulün; Türkiye gibi istatistik malû
matı yeterli, sılhbatli bulunmıyan bir ülkede kul-
lanılmasında tereddütler" uyanmaktadır. Tah
mine .müstenit rakamlar cümbüşü •içinde plân, 
tâli konularla uğraşmıştır. Tarım Bakanlığının 
bir* zamanlar Türkiye'deki kargaları saydırması 
gibi; beş yıllık plânda da sucuk, pastırma tü
ketimi, soğan sarımsak üretimi tesbit, tahmin 
edilmiştir. Bu teferruat iışiın ciddiyetiyle bağ-
uaişamamaktadır. 

Tahmine müstenit, sıhhati şüpheli rakamlar
dan kurulan baya! şatolarımn realitelerin ufa
cık darbeleriyle, bir an içinde yıkılıvermelerin-
den korkulur. Türkijye'de millî gelir çok azdır. 
B:ir Amerikan şirketinin, General Motors'un ge-
içen yılki kârının yarısı kadardır. Fert başına 
düşen ıgelir, sömürgeler ülkesi Afrika'da bile 
bizden fazladır. Türk vatandaşları Kenyalı Mau 
Maulardan daha az 'gelire sahip tirler. Fakat 
gelirlerin dağılışındaki niısbet ve ölçüsüzlük
lerde lordlar ülkesi İngiltere'yi de aştığımız 
söylenmektedir. Plânda derpiş edilen ve ger-
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çeteleşmesi şüpheli görünen yüzde yedi kalkın
ma hızının bizi bir Almanya seviyesine ulaştı
rabilmesi için binlerce sene kâfi gelmiyecektir. 
Yenmek zorunda olduğumuz dâva bu kadar çe
tindir. Kalkmmıa hızının gerçekleşebilmesi için 
yatırımların miktarı kadar muhtevası da önem 
taşır. Prodüktiv niteliği olmıyan sosyal amaçlı 
yatırımların cari masraflara girmesi gerekli 
'harcamaların dahi yatıran sayılması sonuçları 
•bakımından yanıltıcı olacaktır. Yatırım muhte
vaları, yıldan yıla değiştiği için geçen yıllarla 
yapılan mukayeselerde de isabet aranamaz. 
Yatırım rakamlarını şişkin gösterebilmek için; 
makam sahiplerine alman otomobilleri, miktarı 
yarım milyarı aşan boırçları, yollukları dahi ya
tırımlar içine almaktan vazgeçilmelidir. Plân 
tasarısına göre Türkiye'de nüfusun yüzde 77 
den fazlası tarım sektöründe çalışmaktadır. 
Gayrisâfi millî hâsıla içinde ise tarım gelirleri 
yüzde kırk iki ile başta gelmektedir. 

Tarım, prodüktivite 'bakımından başta ge
len sektörümüzdür. Fakat plânda, millî geliri
mizin beşte üçünü temin eden, nüfusumuzun 
dörtte üçünden fazlasını geçindiren tarım sek
törüne yapılan yatırım tahsislerinin konutlara 
ayrılandan daha az olduğu görülmektedir. Fil
hakika konutlara yatırımların yüzde yirmiden 
fazlası ayrılmışken tarım sektöründe bu mik
tar yüzde 18 e bile varmamaktadır. En çok ge
lir getiren, getirebilecek olan tarımda beş yıl
lık yatırımlar 10 milyar 548 milyon lirayken 
konutlarda bu miktar on iki milyar lirayı da aş
maktadır. özel sektör yatırımlarının ise yüzde 
elliyedisinin konutlara ayrılması gerçeği eko
nomi bakımından korkunç ve düşündürücü bir 
rakamdır. Bunlara konuttan gayrı binalara 
harcanan paralar da eklenirse millî gelirimizin 
büyük kısmının prodüktiv bir nitelik taşımıyan 
yatırımlara gittiği kolayca anlaşılmaktadır. 
Bunlar kalkınma hızını kesen, aksatan bir öl
çüde büyümektedir. Bu durum muvacehesinde, 
Devletin sosyal konutlar için kredi kolaylıkları 
sağlamak, gecekonduların sahasını dondurarak 
ıslah etmekle yetinerek konut inşaatından vaz
geçmesi lâzımdır. Esasen bu konutlar Devlete 
bir fayda sağlamadığı gibi içtimai fayda yeri
ne zarar vermektedir. Bunlarda oturanların 
ödedikleri kira, amortismanı bile kaşılamamak-
ta, küçük bir zümreye imtiyazlı muamele ve is
tifade sağlamaktan öteye geçememektedir. Sa-

16.11.1962 O :1 
racoğlu Mahallesi evleriyle vakıf apartmanları
nın durumu; dillere destan olmuş tipik örnek
lerdir. Devletin 10 senede milyara yaklaşan 
miktarda lojmanlar inşasına plânın esasları ba
kımından da lüzum kalmamaktadır. Bu sahayı, 
bu sahaya çok iştahlı ve kabiliyetli görünen 
özel teşebbüse terk etmelidir. 

Sayın üyeler, 
Plân hedefleri ve stratejisinde kalkınmada 

enflâsyona gidilmiyeceği, fiyatlarda istikrarın 
sağlanacağı kabul edilmiştir. Plân tasarısında 
da bütün hesaplar, fiyatların artmıyacağı esa
sına göre yapılmıştır. Bu konuda endişelerimiz 
vardır. 1961 ve 1962 bütçelerinin büyük açık
lar vermesi yanında; plânın finansmanı konu
sunda açık, kesin ve yeterli hüküm, bilgi ve 
tasavvurların mevcudolmayışı enflâsyona gidi
leceğine dair şüphelere yer vermiştir. Kredile
rin artırılması, büyük ölçüde ve bir anda kredi 
genişliğine gidilmesi, banknot miktarının hızlı 
artışlar göstermesi, aynı hızda olmamakla be
raber fiyat hareketlerinin de durmaması bu en
dişelerimizin dayanaklarıdır. 1960 yılının birin
ci ayında 3 milyar 746 milyon lira olan teda
vüldeki banknot miktarı son aylarda 5 milyar 
353 milyona fırlamıştır. Geçen yıl bu miktar 4 
milyar 783 milyon liradır. İkinci yıl sonunda 
bir milyar 607 milyon liralık artış banknot 
miktarının yüzde kırkbeş arttığını göstermek
tedir. Aynı müddet içinde fiyatların artışı bu 
seyri takibetmemiş yüzde 9,3 de kalmıştır. Fa
kat tedavüldeki paranın azalmış olan el değiş
tirme sürati yeniden eski halini aldığı takdir
de enflâsyonun kendisini hissettirmeye başlıya-
cağı "aşikârdır. Fiyatlardaki artış, plânın tat
bikatını mümkün kılmıyacağı gibi kalkmma 
hızının gerçekleşmesini de reel mânada aksata
caktır. Enflâsyon, plânı da, kalkınmayı da ber
taraf edici bir unsurdur. Bu konuda Hüküme
tin çok hassas davranacağını ümidediyoruz. 

Kalkınma plânında özel tüketim harcama
larının yüzde 73,2 den plân döneminde yüzde 
67,9 a düşeceği düşünülmüş, bâzı tavsiyelerde 
bulunulmuştur. Herkesçe bilinir ki, halkımız 
özel yaşayış bakımından çok geri durumdadır. 
Medeni dünyanın araçları ve eşyalariyle karşı
laştıkça, haklı olarak bunlara karşı imkânlrı 
nishetinde isteklidir, imkânlar arttıkça isteğinn 
azalması değil çoğalmasının normal bir sonuç 
olduğu ortadadır. Lüks eşya tüketimini azalta-
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eak tedbirlerin tasarruf politikasının başarısı 
için kâfi gelebileceğini sanmıyoruz. Devlet sek
töründe tasarruf ve verimlilik konularında 
plânın açık, belirli, kesin tedbir ve tavsiyeleri 
yeterli değildir. En büyük harcamaları yapan, 
ekonomik hayatta yeri çok geniş olan Devle
tin tasarruf bakımından öncülük ederek halka 
da iyi örnek olması lüzumludur. 

Yukarda belirttiğimiz gibi reorganizasyona 
gidilmeden plânlı devreye geçiş plân için ağır 
bir yük teşkil etmektedir. Bunun yanında ka
mu iktisadi teşebbüslerinin yeniden düzenlen
mesi de ekonomi için hayati bir önem taşımak
tadır. Plândan öğreniyoruz ki, bu nevi sa
yıları 150 ye varan müessesede 193 bin işçi 
101 bin aylıkçı çalışmaktadır. Görülüyor ki, bu 
müesseselerde bir memura iki işçi bile düşme
mektedir. Bunların işçilerini bile rasyonej tarz
da çalıştırmadıkları düşünülürse personel yü
künün vahameti bütün çıplaklığiyle ortadadır. 
Ücretler bakımından da Devlet mekanizması 
içinde düzensizlik ve 'adaletsizlikler yarattıkla
rı göz önünde tutularak tasavvur edilen tedbir
lerin bir an önce alınması yoluna gidilmelidir. 
Plânda bu müesseselerden finansman ve yatı
rımlar konusunda beklenenlerin tahakkuku im
kânsız denecek kadar zorduı*. 

Sayın milletvekilleri, I 
İşlemez halde bulunan mahallî idarelerin I 

plân devresinde de kendi hallerine terk edil- I 
dikleri anlaşılmaktadır. Köy idareleri yok gi- I 
bidir. özel idareler sadece maaş ödiyen müesse- I 
seler halindedirler. 1 milyar yediyüz milyon li- I 
ra borçlu belediyelerin ise borçlanma imkân- I 
lan bile tükenmiştir. Borçlarının faizlerini ödi- I 
yebilmeleri dahi mesele haline gelmiştir. Bunlar I 
için düşünülen gelir kaynaklarının derde deva I 
olabilecek bir ölçüde olmadığı görünmektedir. I 
Geçen yıl bütçesinde, yalnız subay lojmanları I 
için 65 milyon lira ödenek ayrıldığı halde gele- I 
cek yıl için plânda, yarısından fazlası susuz ol- I 
duğu bildirilen, köylerimiz için altmış milyon I 
içme suyu tahsisatı ayrılabilmiş olması şayanı I 
hayrettir. Kasabalarımızın içme suyu durumu I 
da büyük sıkıntı mevzuu olarak kalacağa ben- I 
zemektedir. Yüzbinden az nüfuslu şehirlere ay- I 
rıla'bilen miktar senede altmış milyon liradan I 
ibarettir. Geri kalmış bölgelerin gelişebilmesi 
için Devlet kesimindeki ekonomik ve sosyal 
harcama, faaliyet ve kuruluşların özelliklerin- | 
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den gelen bir zorunluluk olmadıkça İstanbul 
ve Ankara gibi büyük şehirlerde yapılmaması 
gerektiğine kaaniiz. Zira İstanbul ve Ankara 
normalin çok üstünde bir gelişme kaydederek 
daha fazla nüfusu taşıyamaz hale gelmişlerdir. 
Büyük nüfus akını, bu iki şehrimiz için büyük 
zorluklar, sıkıntılar yaratır olmuştur. Anado
lu'nun büyük gövdesi, büyük iki başı nisbetle 
çok cılız kalmıştır. Türkiye'de tarımdan geçi
nenlerin nüfusa nisbeti plmda tesbit edilen yüz
de yetmişyedinin üstünde olması çok muhtemel
dir. Halbuki tarımı çok gelişmiş memleketlerde 
bile bu nisbet yüzde otuza varmamaktadır. 
Memleketimizde toprağın ağır yükünü azaltma-
dıkça, tarım nüfusunu sanayiye aktarmadıkça 
toplu kalkınmanın gerçekleşmesi mümkün olmı-
yacaktır. Tarımda verimi artırabilmek için su
lama işlerine, bu arada küçük sulama işlerine 
geniş yer ayrılmasında isabet görmekteyiz. 

İşçilerimiz için düşünülen sosyal ve huku
ki İslâhatın daha fazla geciktirilmeden gerçek
leştirilmesini; işçi haklarını ve güvenliğini te
min edecek kanun ve hükümlerin bir an evvel 
kesinleşmesinni, sendikaların, meslek teşekkül
lerinin, derneklerin kuruluş ve işleyişlerini ko
laylaştıracak, kuvvetli ve tesirli hale gelecek 
tedbirlerin alınmasını plân tasarısı, münasebe
tiyle bir kere daha temenni etmekteyiz. Mesle
kî öğretim, iş bulma, asgari ücret, sosyal yardım 
vo sigortalar, grev, sendikaların kuvvet kazan
ması, toplu iş sözleşmeleri akdi gibi işçilerimiz 
için hayati konuların ihmalini caiz görmemek
teyiz. 

Afrika topluluklarında dahi okuma yazma 
bilenler sayısının nüfusa nisbeti yüzde elliyi 
aşıp yüzde yüze yaklaşan rakamlara varmakta
dır. Danimarka'da üç yıl evvel okuma yazma 
bilmiyen tek vatandaş da ölmüştür. Sefalet ba
kımından olduğu kadar cahalet yönünden de 
yurdumuzun maalesef rekor sayılacak nisbet ve 
rakamlara sahibolması karşısında millî eğitime 
plânda verilen önem yerindedir. Ancak öğretim 
müesseselerimizin bilgi, terbiye ve moral eğiti
mi de kâfi derecede başarılı olmadıkları da bir 
hakikattir. İdare ve öğretim sisteminin ıslahın
da zaruret vardır. Bilhassa teknik öğretimin 
fakir milletimize çok pahalıya mal edildiği hal
de buradan yetişen personelden milletçe tam 
istifade edilemediğini de belirtmek isteriz. Ni
tekim Diş Hekimi Okulu yılda 50, iki Eczacı 
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Okulu 50, üç Tip Fakültesi 400, dört Yüksek 
Hemşire Okulu 30 mezun vermektedir. 

Senede verdiği mezun adedi elliden aşağı 
öten müesseselerin ihtiyaçlarımızı karşılamak
tan çok uzakta kaldıktan başka ne kadar pa
halı insan yetiştirdikleri de açıkça görülmek
tedir. 

Karayolları taşımasının; karayollarının ya
pım ve idame masraflarına iştiraki prensibi ye
rinde bir prensiptir. Ancak bunun ölçüsünde, 
demiryollarının kusurlu işletmeciliğinin doğur
duğu sonuçların esas alınmasının, sert takyit
lerin aleyhindeyiz. Demiryolları idaresi kara-
yollariyle rakabet edebilmek için evvelemirde 
idarenin rasyonel tarzda rantabilite esaslarına 
uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Kara
yollarını da demiryolları seviyesine yaklaşacak 
surette pahalı hale getirmenin memleket ekono
misine vereceği zararlara işaret etmek isteriz. 

Sağlık ve turizm için plânda derpiş edilen 
büyük yatırımların beklenen sonuçları vermesi
ni dileriz. Senede gayrisâfi 75 milyon Türk Li
rasından ibaret olan turizm gelirimize karşılık, 
senede harcanacak 30 milyon propaganda masra
fının müsmir olmasına dikkat sarf etmek gere
kecektir. 'Senede 200 milyon liradan fazla yatı
rım düşünüldüğüne göre 75 milyon liralık gay
risâfi gelirin de hızla artmasını istemek ve bek
lemek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânda araştırmalara da büyük önem veril

miştir. Biz de araştırmaların toplum ve eko
nomi hayatında çok büyük değer taşıdığı 
inancındayız. Harcanılması düşünülen 1 mil
yar 142 milyon liranın boşuna gitmemesi, sui
istimallere yem teşkil etmemesi lâzımdır Geç
miş örnekler iyi değildir. Araştırmalardan, 
raporlardan faydalanılmamaştır. Nitekim ısu 
ürünlerimiz hakkında elliden fazla rapor alın
dığı halde bunlar hâlâ doksan sene evveline 
ait hükümlerle idare edilmektedir. Bâzı ba
kanlıklara ait yabancı uzman raporlarından 
ilgili bakanlıkların bile haberi yoktur. Bu ra
porlardan birçoklarının da her türlü değerden 
ve fikirden yoksun oldukları görülmektedir. 
Ortaokul öğrencilerimin kompozisyon göre
vinde yazabilecekleri şeylerin, uzman raporu 
diye bize yüksek bedellerle satıldığı bir vakı-
adrı% 
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Plân tasarısında, Devlet sektörüyle özel 

sektör ve yabancı sermayeli özel sektörün 
muhtemel rakabet yarışması sonunda doğabi
lecek sonuçlar, ezcümle büyük teşebbüsle
rin diğerlerini bertaraf etmesi, fililî monopol -
Tıerin doğması, gibi hallerde 'alınacak tedbir
ler düşünülmediği gibi; bunları önleyici tav
siyeler de kifayetsizdir. . 

Plân dönemi içinde, Müşterek Pazar müna
sebetlerimizin alacağı şekle göre ekonomimiz
de bunun yapacağı tesirler de tetkik konusu 
yapılmamıştır. Uzun vâdede dahi Türkiye'
nin Müşterek Pazara gireceği hiç hesap edil
memiş ve kaale alınmamış gibidir. Üretim 
mallarımızın milletlerarası fiyat ve kalitele-
lerle rekabet edebilecek hale getirilmesine 
dair umumi öğüdün Müşterek Pazara girildi
ğinde hâsıl olacak sayısız problem için yeter 
bür reçete sayılması konuyu çok hafife almak 
demektir. 

Sayın üyeler, 
Plânda tahmini vergi gelirleri gerçeğe uy

mamaktadır, Çünkü bütçe tahminleri plânda 
esas alınmış, gelecek yıl vergileri de buna 
göre hesaplanmıştır. Oysaki 761 milyon lira 
açık veren 1961 bütçesine ilâveten, 1962 büt
çesinin de 500 milyon liralık gelir noksaniyle 
kapanacağı uzmanlarca, hesabedilmliştir. Bu 
sebeple gelecek yıllara alit 1962 tahminlerini 
esas tutan tahmini gelirler de yanlıştır. Ver
gi esnekliği 'de yüksekçe bir- nisbette hesap
lanmıştır. Bu bakımdan 1 'milyar 200 milyon 
lira olarak gösterilen finansman ihtiyacının 
daha da artmasından korkulur. Maliye Bakan
lığının finans açıklarını daha ziyade vasıtalı 
vergilerle karşılamayı hesabetmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. Yüksek tarım kazançları 
Gelir Vergisi şümulüne alınacak ise de amor
tisman ve yatırım indirdmi gibi kolaylıklar 
büyük sermaye sahiplerine sağlanacaktır. 
1963 yılı üç'in diğer kamu 'gelirlerinde 50 mil
yon, mahallî idareler gelirlerinde 100 mil
yon lira artış beklenmektedir. Kaynağı belir-
tilmiyen fonlardan ise 840 milyon lira temin 
edileceği hesaplanmakta, iktisadi Devlet Teşeb
büslerinden dönem başında 670 milyon, so
nunda 1 milyar 230 milyon liralık bir fon is
tenilmektedir. Bütün bunlar neyle karşılana
caktır1? Maliye Bakanlığı vergi geliri açığı
nı daha ziyade Vasıtalı vergilerle kapatmayı 

— 186 — 



M. Meclisi B : 6 
düşünmektedir. Bunda istenilen miktarların 
bulunabileceği şüphelidir*. Türkiye'de Vası
talı vergilerin nisbeti yüzde a'litmış gibi dün
ya vasatisinin üzerinde yüksek bir nUsbettir. 
Sosyal adalete aykırı nitelikte vergilerin 
arttırılması kolay gelmektedir. Halbuki Türk 
millî gelirine; büyük ölçüde s'ahibolaınlarm 
Gelir Vergisi mükellefiyetlerini tam olarak ye
rine getirmeleri halinde dahi plân içlin hiçbir 
finansman zorluğu kalmıyaealktır. Maliye Ba
kanlığı teşkilât yetersizliğinii kâfi özür saya
rak kaçırılan büyük vergilerin peşjine hiç 
düşmemektedir. Mevcut usûller de esasen so
nuç almayı zorlaştırmaktadır. Yüzlerce yük
sek tahsilli! bulunan şehirlerde bile itiraz (ko
misyonlarına okuma - yazma biilmiyen kimse
lerin seçildiği görülmekte, idare adamları ise 
A êrgi mevzuutmı adetâ hiç 'kale almaksızın ka
rarları imzalamaktadırlar. Maliye, Gelir Ver
gisini, vatandaşın kendi gönlünden kopanı 
getirip vereceği bir bağış telâkkisi içindedir. 
Sorumluliuk ve ahlâk duygularının çok zayıf 
olduğu devrimizde bu davranışın sebebolaca-
ğı ve olduğu vergi (kaybı elbe'tteki büyüktür. 
öyleki, kötülerin ve kaçakçıların ceza gör-
meyişli yüzünden; namuslu vatandaşlar, Gelir 
Vergisini bir namus vergisi, namusluluğa ke
silen bir ceza gibi ödemektedirler. 

Plânda, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
müzmin zararlardan kurtulmaları, yatırımlar 
için 670 milyondan başlıyarak plân dönemi 
sonunda bir misli artan yatırım fonları birik
tirmeleri, ayrıca karşılığı görünmiyen fonlara 
kütliyetlice ödemelerde bulunmaları derpiş 
edilmektedir. Aslında bu teşekküllere yatırılan 
millî sermayenin nemalandırılmadığı bir ger
çektir. Bu teşekküllere yatırılan kırk milyara 
yaklaşan servet senevi yüzde on verim sağlıya-
bilse, dört milyara yakın bir gelir elde etmek 
mümkün olacaktır. Halbuki bu teşekküller geç
mişte üstelik zarar etmişlerdir. Şimdi, aniden 
kendilerinden bekleneni yerine getirebilmek 
için serbest bırakılacak mamullerin fiyatlarına 
geniş ölçüde zam yoluna gidecekler, bu da bü
yük halk kütlelerinin ödiyeceği bir nevi vası
talı vergi yerine geçecektir. Seri halindeki 
zamların ve vergilerin fiyatlarda yapacağı taz
yik ise plân için ayrıca düşündürücü bir prob
lemdir. 
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Sayın milletvekilleri, 
Çizdiğimiz tablo karşısında, sosyal adaletin 

nasıl bir şekil alacağı da cihetteki merak konu
sudur. Gelir Vergisinde, sermaye sahiplerinin 
lehinde değişiklikler yapılacaktır. Buna muka
bil çok sayıda çeşitli vasıtalı vergiler konacak, 
mevcutların, resim ve harçların miktarları ar
tırılacak, mahallî idareler, katma bütçeler va-
ridatiyle diğer Devlet gelirlerini artırmak için 
yeni vergi ve zamlar getirilecek, yine de karşı
lananı ıyarı açıkla, karşılığı belirtil miyen fonlar 
için yeni yeni çareler düşünülecek, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden beklenilenlerin ger
çekleşmesi için fiyat ayarlamaları ardı arkasına 
gelecektir. Bu zamların, vergilerin, fiyat ayar
lamalarının büyük ağırlığını da esasen durum
ları çok bozuk olan yoksul kütleler taşıyacak
tır. Nitekim, plânın komisyonda müzakereleri 
sırasında bir devlet adamımız, sosyal adaletin 
sadece prensibinin kabul edildiğini, onun ta
hakkukunun ise ilerdeki zamanlar içinde ele 
alınmasının düşünülebileceğini ifade etmiştir. 
Plânın finansman durumunun sosyal adalet 
yönünden doğuracağı sonuçlar da bu sözler ka
dar açık ve vecizdir. Oysa ki, biz bu düşüncede 
değiliz. Plân hedefleri ve stratejisinde (Türk 
toplumunun seçtiği yaşayış şekli olan demok
rasi düzeni içinde en yüksek kalkınma hızını 
sağlıyacak, devam ettirecek ve sosyal adaleti 
gerçekleştirecek bir kalkınma plânı yapılaca
ğı) genel esas olarak belirtilmiştir. Halbuki 
plânda, sosyal adaletten bahsedilmekte sosyal 
adaletsizliği daha da artırıcı bir tatbikata gi
dilmektedir. Bu durumu toplumumuz hoş kar-
şılamıyacaktır. Sefaletten kurtarılması düşünü
lenler, umumi kalkınma için kudretleri kadar 
bedel ödemelidirler. Bütün yükün bunlar tara
fından kaldırılmasını istemek, plânın başarı 
şansını da azaltabilir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bütün kusurlarına, eksiklerine ve hataları

na rağmen kalkınma plân tasarısının büyük bir 
emek mahsulü, kıymetli bilgiler ve değerlendir
meler manzumesi olduğunda şüphemiz yoktur. 
Elbetteki bütün beşerî eserler tenkide uğrıya-
cak, kusursuz kalamıyacaktır. Bu, bizim için, 
esas kalkınma plânından ziyade polis devletin
den ekonomik ve sosyal devlete geçiş devrinin 
geçiş denemesi niteliğini taşıyacaktır. 
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Tenkidlerimizin ağırlık derecesini bir yana 

iterek tekrar etmek isteriz k i ; plânın memle
ket için, devlet ve idareciler için terbiye edici, 
yol gösterici, kayıtlayıcı vasfından dolayı mem
nuniyet duymaktayız. Bu hissiyatımızı ifadeyi 
bir vicdan borcu telâkki etmekteyiz. 

C. K. M. P. Grupu, kalkınma plânı tasarısı
nın Büyük Türk Milleti için hayırlı ve mutlu 
sonuçlar doğurmasını, başarılar kazanmasını 
diler, Yüksek Heyetinize saygılarını sunar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, söz sırası, 
yazılış sırasına göre, Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grupu adına konuşacak arkadaşta idi. Fa
kat şimdi gelen bir yazı ile Adalet Partisi adı
na konuşacak arkadaşın yarın konuşacağı be
lirtilmiştir. O yönden söz sırası şimdi C. H. P. 
Millet Meclisi Grupu adına Sayın Suphi Bay-
kam'mdır. , 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA SUP
Hİ BAYKAM (İstanbul) — Sayın milletve
killeri ; 

Birinci 5 yıllık Kalkınma Plânı, Plân Kar
ma Komisyonunda ve Cumhuriyet Senatosun
da görüşüldükten sonra nihai şeklini almak 
üzere Millet Meclisinin huzuruna gelmiş bulun
maktadır. 

Kalkınma Plânı hakkında C. H. P. Gru-
punun düşüncelerini arz etmeden önce, Türk 
milletine, yeni Anayasa düzenimizde yerini bu
lan, önemli birçok müesseseler yanında «Dev
let Plânlama Teşkilâtını» armağan eden 
Millî Birlik idaresini minnetle anmak isterim, 
Bunun gibi, plânı zamanında Yüksek Meclise 
sunmak için insanüstü bir gayret harcayıp 
gece gündüz çalışan, Devlet Plânlama Teşki
lâtı mensuplarına, bu iarada türlü sebeplerle 
görevlerinden ayrılmış, fakat gerek Teşkilâ
tın kuruluşunda, gerek plânın hazırlanmasın
da büyük emekleri geçmiş uzmanlara, şük
ran ve takdir duygularımızı da ifade etmeyi ka
dirbilirliğin gereği saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasamızın 41 nci maddesi, Devlete kal

kınma plânlan yapma zorunluğunu yülemek-
te, ekonomik ve sosyal kalkınmamızın bu 
plânlarla ve demekrotik yollardan gerçekleş
tirilmesini, yatırımların toplum yararına göre 
öncelik kazanmasını emretmektedir. 
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Anayasamızın 129 ncu maddesinde de, eko

nomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir 
plâna bağlanması ve kalkınmamızın bu plâna 
ŞÖre yapılması gereğtiği, açıkça yazılı bulun-
maktadn. Anayasamıza giren bu temel pren
siplerle hepimizin bağlı bulunduğumuza şüp
he yoktur. Hükümetin, Yüce Meclise sunduğu 
Birinci beş yıllık Kalkınma Plânını, her şeyden 
önce bir Anayasa hükmünün yerine getiril
mesi şeklinde karşılamak mevkiindeyiz. 

Kaldı ki, Güney - Amerika memleketleri, 
Hindistan, Pakistan, îran, Yunanistan gibi 
gelişmekte olan ülkeler yanında, Fransa gibi, 
Holânda gibi gelişmiş memleketlerde dahi eko
nomik ve sosyal hayatın plâna bağlanmış 
oldğu göz önüne alınırsa, imkânları kıt ve 
fakat kalkınma heyecanı içinde bulunan Tür-
kiyemizin plân ihtiyacı kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

İktidarda bulunduğu devrelerde olduğu 
kadar muhaleeft yıllarında da, daima plânlı, 
programlı kalkınma fikrinin en hararetli mü
dafii olan C. H. P. Meclis Grupu adına; Kar
ma Hükümetimizin ciddî bir sorumluluk duy-
gusiyle, Kalkınma Plânını Yüce Meclise bir 
an önce sevk etmek için harcadığı gayret ve 
gösterdiği dikkate müteşekkiriz. 

Cumhuriyet Halk Partisi; ifade ettiğim 
gibi başından beri gerçek kalkınmanın, an
cak ilme ve ihtisasa kıymet veren plânlı ve 
programlı bir şekilde gereçkleştirilebileceğine 
inanmış, bu inancını daha plân fikri bugün
kü kadar revaçta olmıyan bir devrede 1933 
ve 1938 yıllarında birinci ve ikinci 5 yıllık 
sanayi plânlarını tatbike koyarak ispadet-
ımiştiı?. 

Dünya Harbi sebebiyle, 2 nci Sanayi Plânı 
gereği gibi uygulanamamışsa da, bugün bile 
ekonomik hayatımızda büyük yer tutan bir
çok sınai tesisler (1) nci Sanayi Plânının ba-
şarılarmdandır. 

C. H. P. İkinci Cihan Harbinden sonra 
1949 yılında da, yine plânlı kalkınma fikrine 
sadakatin icabı olarak, Türkiye'nin kalkın
ması için nasıl bir plâna ihtiyacolduğunu tet
kik ve tesbit ettirmek lüzumunu duymuş ve 
Dünya Bankasından bir heyet getirtmiştir. 
Bu heyetin çalışmaalrı sonunda hazırlanan ve 
Barker raporu diye anılan rapor vesilesiyle 
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plân yapmak yolunda gayret sarf edilse idi 
plânsız davranışların bugün milletçe acısını 
çektiğimiz sonuçlariyle karşılaşmamış olacak
tık. 

Bütün bu noktaları C. H. P. nin plânlı kal
kınma ilkesine inancının samimî delilleri olarak 
arz etmiş bulunuyorum. Muhterem arkadaşları
mın bu izahatımdan, hazırlanmış bulunan kal
kınma plânını partimizin kendisine maletmek sırf 
kendi eseriymiş gibi göstermek isteği şeklinde bir 
yanlış anlamaya kapılmamalarını bilhassa rica 
ederim. Halk Partisi plânlı kalkınma fikrine bağ
lıdır, plân hazırlıkları sırasında iş başında bulu
nan hükümetlerde sorumluluk taşımış, plânın ha
zırlanışına katılmıştır. Hükümette sorumlulılk 
taşısın veya taşımasın plânın harfiyen uygulan
masını gözetmek azmindedir. Bu plân, sadece C. 
H. P. nin değil, hepimizin eseri, milletin malıdır. 

Filhakika memleketimizin karşı karşıya bu
lunduğu meseleleri toplu halde kapsayan bu kal
kınma plânı demokratik kurallara saygı duyula
rak hazırlanmış, yerli ve yabancı uzmanların ve 
bu süre içinde vazife başında bulunan hükümet
lerin iş birliğiyle son şeklini almış, Anayasanın 
ruh ve metnine uygun bir eserdir. Bu plân bâzı 
Çevrelerin iddia etmek istedikleri gibi, şu veya 
bu siyasi otoritenin dikte ettirdiği bir vesika de
ğil, bütün bir Devlet Teşkilâtı ve özel sektör mü
esseselerinin ve üniversitelerimizin müşterek gay
retleriyle meydana gelmiş, geniş halk kütlelerinin 
ref ahma öncelik tanıyan millî bir eserdir. 

Sayın milletvekilleri; 
IBirinci 5 yıllık Kalkınma Plânının hazırlanışı 

Millî Birlik Hükümeti zamanında kabul edilerek 
5 Temmuz 1961 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan «Plân Hedefleri ve Stratejisi» dokümanı ile 
başlamıştır. Bu dokumana göre tesbit edilen te
mel hedefler «Demokrasi içinde, sosyal adaletin 
•gerçekleşmesini göz önünde tutan hızlı, ve dengeli 
kalkınma» şeklinde özetlenebilir. 

iBurada bir noktayı belirtmek isteriz. Kalkın
ma plânının başarılı bir şekilde uygulanması, bü
yük ölçüde milletçe benimsenmesine bağlıdır. Bu 
benimsenmeyi sağlamak bakımından da, plânın 
hazırlanışına esas alman hedeflerin milletin ger
çek ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. 

Millî Birlik Hükümeti tarafından kabul edi
len plân hedefleri ve stratejisinin, daha sonra iş 
başına gelen ve milletin büyük çoğunluğunu tem-
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sil eden bellibaşlı partilerimizden kurulan, birin
ci ve ikinci karma hükümetler tarafından tek 
kelimesi değiştirilmeden kabul edilmiş olma
sını bu hedeflere uygun olarak hazırlanmış olan 
plânın, prensipleri itibariyle milletin büyük ek
seriyeti tarafından şimdiden benimsendiğine de
lâlet etmesi bakımından çok mutlu bir olay ola
rak kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye'nin feirinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ

nı, onbeş yıllık bir perspektif plânın ilk kısmını 
teşkil etmektedir. Plânda yer alan temel konu
lar, toplumun ulaşmak istediği ekonomik ve sos
yal hedefler hep on beş yıllık bir açıdan ele alın
mış, nüfusumuzun yüzde üç civarında artmakta 
olması göz önüne alınarak, zaruri görülen yüzde 
yedi kalkınma hızı plânda buna göre tesbit edil
miş, meselelere çözüm yolu buna ıgöre hazırlan
mış ve bulunmuştur. 

15 yıl sonra; yüzde 7 kalkınma hızıyla birlik
te istihdam meselesinin halledilmesi, dış ödeme 
dengesinin sağlanması, bütün Türk çocuklarının 
okuma imkânına kavuşturulması, ve Türkiye için 
bilhassa hayati önem taşıyan sosyal adalet ilkele
rine uygun bir kalkınmanın gerçekleşmesi müm
kün olacaktır. 

Bu plân titizlik ve samimiyetle uygulanırsa 
fert başına düşen millî gelir 5 yıl sonra yüzde 22, 
onbeş yıl sonra ise yüzde 78 oranında yükselmiş 
bulunacaktır. 

'Tabiî kaynakların, insan ıgücünün ve serma
yenin en ekonomik bir şekilde kullanılması ve bu 
alanlarda devamlı gelişmeler sağlanması çarele
rinin plânda düşünülmüş olmasını, memleketin 
geleceği adına sevinçle karşıladığımızı belirtmek ! 

isterim. 

Bunun gibi dış ticarette tıkanıkların önlen
mesi, çeşitli sektörlerin planlanmasında tabiî kay
nakların dikkate alınmış bulunması, sanayiin ge
lişmesine öncelik verilirken tarım alanında yatı
rımların iki misline çıkarılması hususunun da > 
ihmal edilmemiş olmasını ve geri kalmış bölge
lerin daha hıelı kalkındırılmasının benimsenme
sini, plânın yurdumuzun gerçeklerine uygun; 
ve realist bir görüşle hazırlandığının işareti ola- < 
rak kabul etmek yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Huzurunuzda bulunan Kalkınma Plânının,; 

Karma Plân Komisyonunda ve Cumhuriyet Se-f 
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natosundaki görüşmeleri sırasında üzerinde 
önemle durulmuş olan bâzı müşahhas meseleleri 
ele alarak, O. H. P. Meclis Grupu adına görüşü
müzü belirtmek istiyorum. 

Müsaadenizle önce kalkınma hızı üzerinde 
duracağım. Yılda ortalama % 7 olarak tesbit 
edilen kalkınma hızının isabetli bir şekilde tes
bit edilip edilmediği meselesi iki bakımdan gö
rüşme konusu yapılmaktadır. Bunlardan birin
cisi ; bu büyüme hızının gelişmiş memleketlerle 
aramızda bulunan mesafeyi kapatmak ve işsizlik 
problemini halletmek için yeter bir hız olup ol
madığıdır. Diğer bakımdan, kabul edilen büyü
me hızına ulaşabilmek için, plâna öngörülen 
yatırımların Devlet sektöründe gerçekleştiril
mesi, kamu gelirlerinde bâzı munzam artışları 
gerektirdiğinden, «kalkınma hızı bu kadar yük
sek kabul edilmeseydi kamu gelirlerini artırmak 
için yeni vergilere gitmek, ya da mevcut vergi
lerin oranlarını artırmak lüzumu hâsıl olmazdı» 
şeklinde görüşler ileri sürülmektedir. 

Peşinen şunu belirtmek isterim k i ; daha yük
sek bir kalkınma hızı, gerek gelişmiş memleket
lerle aramızdaki mesafeyi nispeten daha çabuk 
kapatmak, gerekse işsizlik problemini daha kı
sa sürede çözümlemek açılarından cazip görün
mektedir. Ancak, geçmiş yıllarda gerçekleştiri
lebilmiş yatırım miktarlarına bakarak önümüz
deki plân döneminde, gayrisâfi millî hâsıladan 
tasarruf ederek yatırımlara ayırabileceğimiz nis-
betin ne kadar olabileceğini düşünürsek; daha 
yüksek bir kalkınma hızı tesbit etmenin, Türk 
ekonomisine altından kalkamıyaeağı külfetler 
yüklemek ve gerçekleştirilemiyecek bir hayal pe
şinde koşmak demek olduğu ortaya çıkar. 

Kalkınmayı, milletçe bir gayret gösterilme
den, kendiliğinden gerçekleşebilecek bir şey zan
nedenlerin ve bu bakımdan % 7 kalkınma hızı ; 
«ekonomimizi zorlamaktadır. Daha düşük bir 
hız kabul etmeliydik diyenlerin ise yanıldıkları 
nokta, gelişmiş memleketlerin kendilerine yeti-
şeylim diye durup bizi beklemedikleri vâkıası-
dır. Bugün Türkiye'de yılda fert ba§ma düşen 
gayrisâfi millî hâsıla hissesi 1 900 lira, yani .185 
dolarken, bu miktar Amerika, Batı - Almanya, 
Fransa ve Ingiltereyi bir tarafa bıraksak bile 
İtalya'da' 601 dolar ve kapı komşumuş Yunan
istan'da bile 355 dolara erişmiştir. Buna ilâve
ten yetişmek gayretinde olduğumuz OECD mem-
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leketleri Önümüzdeki 10 yıl içinde gelirlerinde 
% 50 oranında bir artışı hedef almışlar, yılda or
talama net % 3,5 ıluk bir kalkınma hızı kabul 
etmişlerdir. 

Nüfusumuz yılda ortalama % 3 oranında art
tığına, ve gayrisâfi millî hâsıladaki artışın bir 
kısmı, artan nüfus tarafından emileceğine göre, 
fert başına düşen gayrisâfi millî hâsıla artışı sa
dece % 4 olacak demektir. 

İşte gelişmiş ülkelere yetişmek için tek umu
dumuz bu % 4 ile % 3,5 arasındaki % yarımda
dır. % 7 nin altında bir kalkınma hızını kabul 
etmek; Türkiye'nin yarını için bütün umutları
mızın kaybolması, refah seviyesi bakımından ba
tı ile arasındaki fark her gün azalacağına çoğa
lan bir Türkiye'yi kendi elimizle hazırlamamız 
demek olur. 

Bu itibarla, az gelişmiş memleketler arasın
da yer alan toplumumuzu mümkün olduğu ka
dar kısa bir süre içinde kalkındırmak, ekono
mik, sosyal ve kültürel alanda gerekli reformla
rı başarmak için; milletçe silkinmek, bütün gay
retimizi göstererek bütün imkânlarımızı seferber 
ederek % 7 kalkınma hızını gerçekleştirmek 
mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bunun kadar ve belki daha önemli bir hu

sus da, kalkınma yükünün, mevcut bütün güç
lüklere rağmen vatandaşlar arasında sosyal ada
lete uygun bir şekilde paylaşılmasını sağlamak
tır. 

Türkiye bugün çok ciddî sosyal ve ekonomik 
meseleler karşısmdadır. Nüfusumuz ortalama 
yılda %3 oranında artarken her yıl artan nü
fusla 'oranlı sayıda vatandaş çalışacak yaşa gel
mekte, yaşamak için iş aramakta, Devletten i$ isa
lı ası istemek durumuma girmekte, köylerden şehir 
lere a'km devam etmektedir. Bugünkü halde Ibile 
Kş gücüne katılmalk ivstiyen vatandaşlar (buna im
kân bulamamakta, gizli ve açık işsizlik devam et
mekte ve en önemli olarak nüfusumuzun çoğunlu
ğu asgari yaşama şartlarından yoksun lbulun;mafk-
tadır. 

Kolayca düşünülebilir ki, eğer ciddî tedbirler 
alınmaz, kalkınmanın- külfeti erine katılmada ve 
nimetlerinden yararlanmada âdil esaslara ıgöre 
hareket edilmezse, uzak olmıyan 'bir gelecekte, 
Türkiye çok güç şartların tehdit ettiği bir (mem
leket olacak, demokratik rejim ve hattâ bağımısız-
lığımız tehlikeye düşecektir. 
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'Bu 'bakımdan, plânın gerektirdiği iç finans

manın'; sosyal adalete uygun ve kalkınmanın yü
künü âdil 'ölçülerle dağıtır bir şekilde karşılan
ması, .'bir problem, olarak ortaya çıkmakta, vergi 
reformu konusu ayrıca önem kazanmaktadır. Par
lamentoda ve basında türlü yorumlara yol açan 
(bu konuda düşündüklerimizi belirtmek istiyo
ruz. 

Ortalama % 7 lik hızın gerçekleştirilmesi za
rureti, özellikle plânın ilk tatbik yılı olan 19163 te; 
vergi gelirlerinin ulaşması gerekli görülen 9 mil
yar lirayla ilgili olarak, bir iç finansman prob
lemi doğurmuş bulunmaktadır. 1963 'bütçesinde 
vergi 'gelirlerinin 7 milyar 700 milyon liraya 
ulaşacağı tahmin edilmiştir. Muhtelif sebepler 
dolayısiyle 'bu tahminin ancak, âzami 7 milyar' 
100 milyonllük kısmının 'gerçekleşebileceği anla
şılmaktadır. Vergi sisteminin kendiliğinden sağ-
lıyacağı ıgelir artışları hesaba katıldığı ve cari 
harcamalarla ilgili 'hedefler aşılmadığı takdirde, 
plân finansmanı için; 1 milyar '200 milyon liraya 
daha,, ihtiyaç hâsıl Olacaktır. 

•Bu farkın kapatılması için uyulması gerekli 
hususlar, Hükümet Programında bir bütün olarak 
kabul edilmiş bulunan; Plân Hedefleri ve Strate
jisi adlı Kararnamede yer alan ilkelerden başka 
bi r şey değildir. 

Bu ilkelerin başında, plânın finansmanında, 
ekonomimizi enflâsyona 'götürecek olan, açık fi
nansman metotlarının iltifat ©örmemesi gelir. Hü
kümetimiz, son defa, plânın Karma Komisyonda 
ve Cumhuriyet Senatosunda müzakere edilişi sı
rasında ve biraz önce Başbakan Yardımcısı Sayın 
Feyzioğlu'nun arızından, bu husustaki hassasiyeti-
ni bir defa daha teyit etmiş bulunmaktadır. O. H. 
P. (Trupunun bu hassasiyete iştirak ettiğini ve 
bu hassasiyetin bellibaşlı takipçisi olacağını bil
hassa belirtmek isterim. 

Yine aynı kararnamede yer alan Ibir diğer ilke 
de, mevcut vergi sistemimizin ric'ilik vasfını 
azaltmaktır. Bu, esasen Anayasamızda it emel bir 
prensip olarak yer alan, sosyal Devlet ve sosyal 
adalet ilkelerinin en tabiî bir neticesidir. C. H. 
P. Grupu olarak, yeni vergi tedbirlerinin, 1963 -
1967 kalkınma plânının finansmanı için gerekli 
vergi yükünün büyük kısmının (köylü ve işçi ola
rak halk kütlelerinin ısırtma yüklenmeksizin alı
nabileceğine ve ekonomimizin, bilhassa tarım sek-
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türünde ve kara ulaştırması sektöründe, yeterli 
vergi rezervlerinin mevcut olduğuna ve mevcut 
'vergilerimizin âz gelişmiş memleketlerin şartla
rına uygun olarak isi ahi sonucunda daha fazla 
gelir sağlıyabilcceklerine inanıyoruz. Plânı, mil
lete benimsetebilmek için, plânın finansman ih
tiyaçlarının gerektirdiği vergi yükünün; dar ge
lirli kütlelere yüklenmeksizin sağlanabileceği ka
nısındayız. Bunu, aşırı ücret artışı taleplerini 
önlemek, plânın istihsal ve yatırım hedeflerine 
ulaşabilmesini sağlamak için zaruri görüyoruz. 

Yeni vergi tedbirleri alınırken; üzerinde duL 

rulması gereken bir husus da; vergi sistemimizi; 
vergi gelirlerindeki artışların millî gelirdeki ar
tışları daha kolay bir tarzda takibotmesini sağlı-
yacak bir esnekliğe (kavuşturmaktır. Bu esneklik 
bugün; ancak yılda % 7 - 8 civarındadır. Plân
da gösterilen hedef ise, ortalama olarak yılda 
% 10,8 idir. 1963 yılından sonra; vergi varidatı 
•hedeflerine ulaşabilmek için yeni 'vergiler konul
masını istemiyorsak, bugünden alacağımız vergi 
tedbirlerinin bu esnekliği sağlıyacak nitelikte 
olmalarına dikkat etmek zorundayız. 

Yeni vergi tedbirleri alınırken dikkat naza
rından uzak tutulması gereken Ibir husuıs da, ver
gilerin iktisadi ve sosyal hayat üzerindeki etki
leridir. Plân hazırlanırken, vergi 'konusuna; el
bette ki, sadece finansman ihtiyacının karşılan
masını sağlamak noktasından bakılmamıştır. Alı
nacak vergilerin; sektörler arası dengeyi kurmak, 
bâzı kamu iktisadi teşebbüslerinin' faaliyetlerini 
desteklemek, özel yatırımları teşvik ve tanzim et
mek hususunda, plânda yer alan diğer hedef ve 
ilkelere uygun olması zarureti ortadadır. Bu ba
kımdan, bilhassa üzerinde durmak istediğimiz 
nokta, özel sektörün plânda tahmin edilen yatı
rım hedefine ulaşabil'mesinin, bugünkü özel inşa
at yatırımları hacmmda, genel yatırım hacmi içe
risine bir düşme »ağlanabileceği esasına istinat 
etmekte oluşudur. Arsa ve lüks mesken inşaatı 
ve spekülâsyonunu teşvik etmiyen bir vergi siste
mine özel sektörün verimli yatırım alıanlıann-
da'ki hedeflerine ulaşabilmesi, memleketimdlzde 
hakiki bir sermaye pilyıasasının .kuruiıabiîmesi, 
millî kayn aklarımızın israf edilmemesi, özel ta
sarrufla rın transfer masrafı olanak heba olmıa-
ması ve nihayet, -şehirleşme gaıyretlertilrnjiziın 
plânda gösterilen tarzda yimitülebilmeısi ilcim, 
kesin ihtiyacımız vardır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Bu esaslara uyan bir vergi reformunun; 

köylü ve işçi olarak büyük kütlelere ağır bir 
yük yüklemeksizim gerçekleştirileibümesi tak
dirinde, kamu harcamaları yoliyle yeniden da
ğıtılacak olan bu kamu gelirleri sayesinde, asıl 
yine büyük kütlelerin, Türk köylüsünün ve 
Türk işçisinin yararına büyük yatırım gayret
lerinim başarıya ulaşacağı ve millî gelirin ye
niden 'dağıtımı makanizması sayesinde; büyük 
kütlelerin refah seviyesinin, plân devresi için
de geniş ölçüde artacağına inanıyoruz. Bunu 
böylece bilmek ve halka usanmaksızm ve cesa
retle anlatmak, siyasetle uğraşanların önünde 
açık duran, tek dürüst yoldur; demokratik reji
min, kalkınma ve ısosyal adaletle bağdaşamıya-
cağını iddia eden aşırı cereyan sahiplerini; bü
yük milletimizin karşısına çıkamııyaeak hale 
getirmenin tek çaresi; budur. 

Sayın milletvekilleri; 
Plânın iıç finansmanı bakımından üzerinde 

durulması gereken bir nokta da; plânda kay
nağı belirtilmiyen fonlar olarak yer alan 840 
milyon liralık paranın bulunmasıdır. Bu para
nın; halen mevcut bâzı fonlarda birikmiş meb
lâğlardan, (hakiki tasarrufa yönelecek bir iç is
tikrazdan, makûl nisbetteki mütaahhit kredi
lerinden ve fakat, asıl, iktisadi Devlet Teşeb
büslerimin oreorganizasyonu sayesinde bu teşeb
büslerin kâra geçmeleri suretiyle' sağlanabilece
ği açıktır. Ve bu hususlar, plânın hazırlık ça
lışmaları esnasında öngörülmüştür. Bu itübarla, 
İktisadi Devlet Teşebbüslerimizin yeniden reor-
gandzasyonunun radikal ve cesaretli tedbirlere 
bağlanmasını ve bunun içim gerekli kanun tasa
lısının bir an önce müzakere edilmesini bekli-
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Ancak bu münasebetle tekrarında fayda gör

düğümüz cihet, plânın dış yardım almak için 
değil, memleketimizin ihtiyaç ve zaruretleri do-
layısiyle yapıldığının herkes tarafından bilin
mesidir. Dış yardım miktarı ne olursa olsun, 
Plân hedeflerini gerçekleştirme çabamız azimle 
devam edecektir. 

Bu itibarla, bir defa daha ifade etmek iste
riz ki, C. H. P. grupu; plânın iç finansmanının, 
enflâsyona yol açmıyacak şekilde, sağlam esas
larla ve sosyal adalet ilkesi de göz önünde tu
tularak gerçekleştirilmesi içim Hükümetim gös
tereceği bütün gayretleri destekliyecek, plânın 
başarıya ulaşması yolumda üzerine düşen gö
revi hiçbir kajyguya kapılmadan yerine getire
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Plânın müzakerelerinde üzerimde durulan bir 

başka, konu, özel sektör ve Devlet sektörünün 
ekonomimiz içindeki yeri ve plânda birinin di
ğerine tercih edilip edilmediği konusu olmuş
tur. 

Plânın hazırlanışında özel sektör ve Devlet 
sekörünün ekonomi içindeki yeri bakımından, 
hiçbir peşin hükümle hareket edilmediği, yatı
rım hedefleri hesaplanırken geçmiş devirlerde 
bu sektörlerin gerçekleştirebildikleri yatırım 
miktarları göz önünde tutularak, plânlı devre
nin ekonomimize getireceği istikrar içinde bil
hassa özel sektörün ne kadar gelişebileceğinim 
isabetle tahmin edildiği, kesin olarak söylene
bilir. Kaldı ki, özel sektör için tahmin edilen 
yatırım miktarları bir limit tâyin eder mahiyet
te olmayıp, bu sektörün, plân hedeflerine uy
gum şekilde daha çok yatırım yapması imkân 
dâhilinde bırakılmıştır. Plânda yer alan özel 
sektöre ait yatırım rakamları, gerçekleşeceği 
umulan miktarlardır, özel sektörün; memleke
timize yapılacak dış yardımdan da, plân hedef
lerine uygun yatırımlarında faydalanacağı ve 
köklü müesseseler kurabilme fırsatını bulacağı 
Şüphesizdir. 

özel sektörün gelişmesi için en mühim fak
tör, iktisadi kararlarda devamlılık ve tutarlı
lık olduğuna göre, 5 yıllık uzun bir süre için 
bu unsurlan getiren plân, özel sektörün, ileri
yi iyice görerek ve yatırımın kârlılık derecesi
ni objektif esaslara göre hesaplıyarak davrana
bilmesi imkânını da yaratmaktadır. 

yoruz. 
s. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kemdi; kaynaklarımızı harekete getirerek 

plânın iç finansmanını sağlam bir şekilde ger-
'çekleş'tirmemiz bir. başka bakımdan, dış finans
manın plân kalkınma hedeflerime yetecek sevi* 
yede sağlanabilmesi bakımından, büyük önem 
Itaşımaktadır. Biz eğer kendi kendimize yeteri 
kadar gayret sarf edersek, dostlarımızda bize 
(yardım içim hazır olduklannı ifade etmektedir
ler. Bizden iki şeyi; plânı ve mümkün olan niıs-
bette fedakârlığı istiyen dostlarımızı haksız 
(görmek mümkün değildir. 
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Anoak şunu hatırdan çıkarmamak lâzımdır 

ki, bugünün anlayışına uygun olarak Devlet, 
özel sektör yatırımlarını smırlandırmamakla 
beraber, ekonomik 'hayata yön vermek, yatırım
ları toplum yararına, plân hedeflerine uygun 
yönde teşvik etmek ve geniş halk tabakaları
nın refahını hedef edinen bir politika takib et
mek zıorunluğundadır. 

özel sektörün yanında, gerek; eğitim, sağ
lık, bayındırlık konularındaki enfranstrüktür 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi, gerek yetiş
miş personeli, kumla tesisleri, edinilmiş tecrü
beleriyle ek'onoırami'zde büyük bir yer kaplı-
yan. îktüsadi Devlet Teşekküllerinin mevcut ve 
gelişecek kapasite ve kaynaklarının değerlen.-
dirilmesi bakımından Devlet sektörünün plân
da Önemli bir yer işgal etmesi tabiî idi. 

Plân, Türkiye'min gerçeklerine uygun ölçü
de Atatürk'ün anladığı maniada pragmatik bir 
devletçiliği değerlendirmiş, lüzumu kadar ona 
yer vetfmiiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, plânda özel sektörün ihmal 
edildiği ve kayıtlandığı yolundaki görüşler 
yanlış olduğu kadar, kamu sektörüne; gerekli 
yerin verilmediği iddiaları da hatalıdır ve plân 
etrafında bu maksatla koparılmak istenen fırtı
naya itibar etmemek gerekmektedir. 

Buraya kadar belirttiğimiz görüşlerden son
ra birkaç noktaya daha değinmek istiyoruz. 

Plânın tam olarak uygulanabilmesi; vergi 
reformunun ve finansman kaynaklarının ger
çekleşmesi yanında çeşitli sahalarda bâzı re
formların da yapılmasını gerektirmektedir. 

Bunlar arasında idarede ve iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde yapılacak yeniden düzenleme
lerle, toprak reformu üzerinde önemle durmak 
lâzımdı r. 

Türk idaresine, plânlı ekonominin gerekle
rine uygun şekilde hareket edebilme kabiliyeti 
verecek, bir idari reformun ve yüksek seviyede 
idareci yetiştirmenin önemine inanmış bulunu
yoruz. Bu alanda yapıldığı ifade edilen çalışma
ların öncelikle sonuçlandırılmasını beklemek
teyiz. 

Plân döneminde, kamu kesimi yatırımları
nın gerçekleştirilmesi ve yeni kaynaklar yarat
maları bakımından üzerlerine önemli görevler 
düşen iktisadi Devlet Teşekküllerinin, bu gö
revleri yerine getirebilecek bir duruma ulaş
maları için hazırlanan reform tasarılarının ön-
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çelikle görüşülmesine ve bu kuruluşların denet-
lenmesiyle ilgili tasarıların da ivedilikle ele 
alınması lüzumuna inanıyoruz. 

Toprak reformu konusunda plânda yer alan 
bölümü yeterli gördüğümüzü ifade etmek güç
tür. Toprak reformu, tarım sektörünün, gene 
kalkınma çabası içindeki önemi bakımından, 
bütün tedbirlerin ve yatırımların başarılı so
nuçlar verebilmesi için vazgeçilmez bir ön şart 
olarak ortaya çıkmaktadır. 27 Mayıstan bu 
yana sözü edilen tarım reformunu gerçekleşti
recek tasarının henüz parlâmentoya sevk edil
memiş olması ve dolayısiyle kanunlaşarak uy
gulanmasının gecikmesi, dağıtılabilecek toprak
ların muvazaalı şekilde el değiştirmesine ve bu 
itibarla reformdan beklenen sonuçların elde edi
lememesine yol açmış olabilir... Sevk edilecek 
tasarıda bu konu üzerinde özellikle durulması 
lüzumuna inanmakta ve tasarının geciktirilme-
mesini temenni etmekteyiz. 

Toprak reformunun asıl gayesi, tarım istih
salinde entansif metodları kullanarak verimi 
artırmak olmalıdır. Bunun için, çok dağılmış ve 
cüce işletmeler haline gelmiş olan toprakları
mızı, özel mülkiyet esasına tam olarak riayet 
etmek suretiyle, miras hukukumuzda gereken 
değişiklikleri yapmak ve kooperatifleşmek sa
yesinde rasyonel çalışabilecek büyüklükte işlet
meler haline sokmak zorundayız. Bir yandan 
tarım arazisinin rasyonel âzami büyüklüğünü 
aşan, diğer yandan tarım sektöründeki gelir 
dağılımını adaletsiz bir hale sokan aşın dere
cede büyük ve verimli surette işletilmiyen ara
zinin dağıtılmasını ve bunun için Anayasamı
zın 38 nci maddesinin getirdiği imkânlardan 
faydalanılmasını da zaruri görmekteyiz. 

Bunun yamsıra, toprak reformunun, bölge
lerin özelliklerini dikkate alarak yapılması ge
rektiği, bu reformun, bâzı iç iskân zaruretlerini 
de göz önünde tutması lüzumu, top rak- su ça
lışmalarının ve tarımsal teknik yardım çabala
rının reformla birlikte yürütülmesi gerekleri 
ortadadır. Toprak reformunun aynı zamanda 
bir tarım reformu olabilmesi için, çiftçiye tarım 
araçlarının, gübrenin ve kredinin sağlanması 
zarureti de açıktır. 

Bu sebeple, plânda tarım reformunun esas
larının daha teferruatlı bir şekilde yer almış 
olmasının, plâna daha büyük bir ahenk ve kuv
vet vermiş olacağını sanıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, 
Gecekonduların, meşru olarak tanınacak in

şaatının Devlet murakabesi altında düzenlen
mesiyle birlikte, sosyal mesken politikasının 
plânda yer alan şekilde dikkatle yürütülmesi, 
sosyal dâvalarımızın gitgide vahîm bir hal al
masını önliyebilecek bellibaşlı ümit kaynakla-
rımızdandır. 

Plânda mesken, arsa ve gecekondu mesele
lerine geniş yer verilmesini memnunlukla kar
şılamış 'bulunuyoruz. Dar gelirli vatandaşları
mız için büyük önem taşıyan kira probleminin 
hallinde, arsa spekülâsyonlarının önlenmesinde 
Hükümetin /göstereceği ^gayretleri C. H. P. Gru-
pu olarak desteklemek azmindeyiz. Arsa ve bi
na spekülâsyonu konusunun düzenlenmesi bakı
mından spek'ü'lâtüf maksatlarla, arsaların inşaat 
yapılmadan 'bekletilmesini önliyecek etkili ted
birlerin Hükümetçe ele alınmasını beklemekte
yiz. 

Toplum hayatımız içinde büyük önemi olan 
eğitim konularının, plânda geniş bir şekilde yer 
almış olmasını, 15 yıl sonunda yurdumuzda 
okuma çağındaki bütün çocukların eğitim im
kânlarına kavuşturulması, plânın gerektirdiği 
her sahada ilim adamı ve teknik uzman yetişti
rilmesi hedeflerini de, aynı memnunlukla kar
şılıyoruz. Bunun yanında, (geniş (halk kütleleri
nin eğitimi konusunun 'öncelikle ele alınacağı
na inanıyor-, Devlet elindeki halkevleri ve köy 
kalkınma enstitüleri vasıtasıyla eğitim sefer
berliğinin geniş ölçüde teşvikinin •mümkün ola
cağını düşünüyoruz. 

Üzerinde önemle durulmasını yerinde buldu
ğumuz bir diğer konunun, nüfus kontrolü ol
duğunu belirtmek isteriz. 'Bu konu, bilhassa az 
gelişmiş memleketler arasında, nüfus artış hızı 
en yüksek memleketlerden biri olan Türkiye'
miz için, ekonomik »bakımdan olduğu kadar, ar-' 
zuları dıişmda çocuk sahibi olan ailelerin ana 
sağlığı bakımından da büyük önem taşımakta
dır. Plânın getirdiği ve «arzu etmi yenler e ço
cuk yapmama hak ve imkânının verilmesi» şek
linde özetlenebilecek tamamen denı'okratik ted
birlerle, hem. yıllık nüfus artış hızını % 2,8 ci
varında muhafaza etmek mümkün olacak, hem 
de dünyaya gelme hakkını kazanmış bulunan 
ceninin; cahilane ve caniyane usullerle düşür
tülme vakıası önlenecek, annelerin hayatı teh

likelerden korunacaktır. Bu sebeple; plânın; 
nüfus kontrolü konusunda «öngördüğü, ıgebelik 
önleyici usul, hilgi ve ilâçların yayılmasını ya-
saklıyan kanun hükümlerinin kaldırılması ve 
bu konuda eğitim yapılması .gibi tedbirleri be
nimsediğimizi ifade etmek isteriz. 

Sağlık bölümünde de plân, konuyu gereği 
gibi önemle ele almış bulunuyor. Koruyucu he
kimlik hizmetlerine öncelik verilmiş olmasını 
sosyal bakımdan olduğu kadar, muhtaç bulun
duğumuz sıhhatli iş gücü sağlaması bakımından 
da, ekonomik hayatımız için önemli bulmakta
yız. Sağlık alanında yapılacak yatırımların ye
ter seviyeye ulaşması, bir taraftan Devletin 
Anayasa 'gereğince sorumlu bulunduğu vatan
daş sağlığının korunmasına hizmet edecek, öte 
yandan had safhada devam edegelen doktorla
rın yurt dışına göç. etmesini durduracaktır. 

Bu alanda yapılacak yatırımların, -en kısa 
zamanda en 'olumlu sonuçlar verebilecek yatı
rımlar olduğunu hatırdan çıkarmamak lâzım
dı r. 

Muhterem .milletvekilleri 
Yüksek Heyetinizin t asvipl eriyle yürürlüğe 

girecek olan bu eserle Türkiye, hürriyet düzeni 
ve sosyal adalet içinde hızlı kalkınma devrine 
girmiş olacaktır. 

Bu kalkınma plânı cesaret ve sadakatle uy
gulanabilirse, çeşitli bölgelerde ve çeşitli saha
larda yaişıyan Türk vatandaşlarına fırsat eşit
liği sağlanacak, toplum refahına yönelen eko
nomik, sosyal ve kültürel alandaki hamlelerle 
memleketimizin geleceği sağlam, temeller üze
rinde yükselecekti r. 

Ancak, bu plânda .sihirli bir kudret arama
nın, her güçlüğü bu eseri ka'bul edince hallet
miş olacağımızı sanmanın bizi inkisara götüre
ceğini, üstelik bir an önce kalkınma arzusu ile 
çırpman toplumumuzda, sarılması kolay olmı-
yan yaralar açacağını asla unutmamak lâzım
dır. 

Bu Meclis, demokratik nizam içinde kalkın
ma olmaz, sosyal reformlar yapılmaz tezini çü
rütmek, hu iddia ile Anayasa düzenini talhribet-
mek istiyen dikta heveslilerini hüsrana uğrat
mak görevi ile karşı karşıyadır. 

Bizden sonra 'gelecek nesillerin yaşama, hür 
ve bağımsız yaşama imkânı bulup burmıyacak-
ları meselesinin, günahı veya şerefine sahibo'I-
mak davranışlarımıza bağlı bulunmaktadır. 
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C. H. P. Grupu olarak, bu konuda üzerimi

ze düşecek görevi eksiksiz şekilde, yerine geti
receğimizi ifade ederken, partili veya partisiz 
bütün diğer milletvekillerinin de davranışların
da aynı Sorumluluk duygularını taşıyacaklarına; 
e m i n bulun m akta yi z. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının mem
lekete hayırlı olmasını ve büyük önderimiz 
Atatürk'ün deyimi ile «ITürk ulusunu muasır 
medeniyet seviyesine çıkarmak»1 yolunda bu 
millî eserin, tarihî bir vesika değeri taşımasını 
yürekten diliyoruz. (Orta ve soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Bugünkü Blıileşiımdjc parti 
grupları cadına yapılacak konuşmıalar bitmiş
tir. Şahi'Sılafrı adına söz isteyeni 44 arkadaşa 
:mız vaırdıir. Şimdi söz Kütahya, Milletvekilli Sa
yın Sadrettiln Tosbi 'nindir. ^ 

SABRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar, sözlerime kemdi îkonsetpisi-
yonumu ortaya koymakla başlayayım.. Ben plân
lı ekoinomiyle ta/raftfar bir arkadaşımızı m. An
cak, buırıadıan bir hususu tavzih etmek lüzuımu-
.nu hliissiediyorulnı iki, o husuıs da şudur : Şimdiye 
Ikaidiar konuşan bütün arkadaşlarımız, plân ol
mazsa kalkınmanın mümkün olıanııyacağı nok
tası üaemnde durdular. Böyle bir şey varit dıe-
ğiildir; bu dâva ımuıasır ifkJtisatçrlar arasında hal-
fliedil'miş değildir. Bunun bir çok unuariizllan vıaır-
ıdır. Niteldim, süratle kalkınan ımenılelketle,r içeri 
«inde bizim. anladığımın maniada, plân tatbik 
feden 'eitmttyeın bir çok niietmUiejkeıt de >mjevcuttıır. 

Dİğer taratftan plân mefhuımu üzerinde de 
durmıaık istiyorum. Bir ııijit plâniflkasyon deni
len plânlamıa tıarzı vaırdır. (Bir de sup plânıifi-
kasyoaı veya çift ekonomi sektörlü plân de
nilen plânifikjasyoın usulü vardır. Hattâ plâınıi-
fikasyion kefllilmeslM rijit, yani külllî plânlaımıaya 
yakın olan plân ımlefhulmjunja tatbik eder|l|er; öbü
rüne de daha zliyadle plâniizm iısnıi veriılimıektie-
d'ir. Yıaıni bu tefriki de iktisat literatüründe her 
zaman bulmak mümkündür. O halde mutlak se
kilide bıiir memleketin kalkınması için bir plâna 
iihitiyaç buluinıacağı yolundaki ziehıab ve bir ,mem-
llleketin plân oîimjalteızıin kalkmalmıyacağı yolun-
daifei linanıış bu zaviyeden kanaatımca hatalı-
dır. 

Bjetn, kottiuşacjak çok larklaıdaşiim olduğu için 
kısaca plândaki hejdefıleire işaret et'meik ve 
plândia bu hedeflere tezaıt teşkil eden ifadeler 
üzerinde durmak istiyorum. 
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Birincisi; % 7 kalkınma hızıdır. Biliyorsu

nuz 22 Mayıs tarihlii ikonuişlmiamda da bir nebze 
temas etmişti'in,; bizim Plânlama Dairesinin kul
landığı ekonomik metodun, modeller metodunun 
materyali istatistik mutalardır. Yine Plânlama 
Dairesinin neşrettiği müteaddid broşürlerde ve ki

taplarda, gerekse Sayın Devlet Bakanı Turhan 
Peyzioğlu'nun, İstatistik Enstitüsü kurulurken 
burada vaki bey anlatında tlebarüz etmiş bulun
duğu Veçhile, Türkiye'de güvenilir istatiıstik-
ler mevcut değil. Binaenaleyh muhakkak suret
te f/c 7 ıkalikınmıa hızının elde edilebileceği hu
susunda şimdiden ümide kapılmamak doğru 
olur. Bunun müşahhas bir misalini vereyim. 1962 
plânlama dlevresine 'ıg*eçii§ 'iaüjmlii- broşürde; yani 
plân mevkii tatbika konmadan bir senelik pro
vizyonları ihtiva 'edejn broşünde Plânlama Dai
resinin ileri sürdüğü tahminlerin hiçbiri 'tahak-
ikuk etmemi/iştir. Açıp bakarsanız gömeceksiniz; 
deniliyoır iki, 'Türkiye'de çimento sıkıntısı olmı-
yacak, çiımlento fiiat)ları yülkselımiyeıcek. 1962 
slenesi içeriısiınıde çimento 625 kuruıştıan 11 iftira
ya çıkmıştır. Bu Plânlama Dairesinin kabahati 
değil. Yine birazdan okuyacağım, Timbergen'in 
ifadesiyle, daima bu, önprojeler üzerinde icap-
lı tashihllterû yapılmlası zara netinden ileri gel
mektedir. 

İkinci husus: Karabük Deımir ve Çelik Fab
rikalarının üçüncü fırınının işletmesi ihtiınıaıline 
istinat etmiş olan çejldk ihtiyacının tatmini ve 
fİatlar hususundaki tahminleım! de yer bul,m,:ı-
Tmıştır; tamamen aksi istikanı ette tezlahür etmiş
tir. Çelik Fabrikasının üçüncü fırmı halen dahi 
İşletmeye ıgiirmiş ıdeğdldir. Tkiıııoi fırın da çök
müştür; Karabük Fabrikası hadıdle çilere kütük 
veınemıeımekte'dir. Demir de 155 kuıruştaın 210 
kuruşa çıkmıştır. [Bunda da Pilânftanıa Dairesini 
hatalı bulnıuyoruım. Sistemdeki muayyen afcsa-
ttiîiaların muihakkak surette hataya müstenit ol
ması icap etmez. Fakat önceden, «evdeki hesap 
çarşıya uymadığı» için; veyahut elde edilen 
doneler ha'klkata intibak etmediği için, tevaf-
fuk etımied&ıği1 için 'bu neticeler tevellüt edebilir. 
Bu itibarla kalkınma hızı % 7 mi olur, % 8 mi 
olur, 5,5 mu olur o da belli değil. 

Bir noktaya, çok mühim gördüğüm bir nok
taya temas etmek istiyorum. (.) nokta da şu: Bir
çok alikaJdaşlar! burada memleket nüfusunun art
ması neticesinde kalkınma hızının yavaişlıyaea-



M. Meclisi B : 6 
ğmı, yani artan ınüfusun kalkınana hızında hu
sule gelecek artışı devretmek suretiyle bunu fren-
llyeceğini ifade ettiler ve doğum kontro'luna gi
dilmesi lüzumuna işaret buyurdular. Bu, kanaa
timce birçok noktalardan son derece hatalı bir 
görüştür. Bir kere nüfus politikası bakımından. 
Bilirsiniz, bir memleketin aktif nüfusu ne ka
dar çok olursa; yani bilfiil çalışma iktidarına 
sahip bulunan vatandaşların adedi, ç.alışamıyan 
yaşlı sakat, v.sj. gilbi vatandaşların adedinden 
çok olursa o memlekette bir feyiz, bereket o'ur. 
Çünkü bilindiği üzere emek. kıymeti yaratan 
tek unsurdur,' demiyelimı; fakat diğer istihsal 
f aktörleriyle birlikte muhakkak ffedi emek en ön 
de gelen bir istihsal faktörüdür. Bu durum mu
vacehesinde şayet biz doğumları talhdit etmek 
yoluna gidecek olursak, o takdirde mevcut nü
fusu ifna edemiyeceğimizıe göre, Türk Milletinin 
bugün mevcut olan strüktüründe bir değ'şik-
lik olacak, gitgide ihtiyarların adedi aratacak, ar
kadan gelen gençlerin adedinde bir azalma ola
cak ve nüfus ehramı tersine döneclek. Yani öyle 
olacak ki, altı yaşlılar üstü gençlerden müteşek
kil olacak. Halbuki nüfus ehramının düz sakil
de bulunması en zdyade\ şayanı arzu olian bir şe* 
kildir. 

Diğer taraftan bir noktaya daha işaret et
mek istiyorum, ki bu son istihdam meselesiyle 
alâkalı, yani ikinci objektif ile alâkalıdır. Tam 
istihdama, biliyorsunuz plân emploi yahut fol-
beşild denilir. Bunun ifade ettiği mânayı kısa
ca teferruata girmeden arz edejy'dm. Elde mev
cut istihsal faktörlerini en ziyade müsmir olabi
lecekleri yerde âzami hâsılayı elde edebilecek 
şekilde yerleştirmek; yani sermaye emek unsur
larım bir müteşebbisin, veyahut bir kollektivi-
tede âmme iktidarını temsil eden kuvvetin o su
rette yerleşmesidir ki, bunlardan elde edilmesi 
muktezi olan hâsılanın elde edilmesine hizmet 
edecek bir durum tahsil edilmiş bulunsun. 

Şimdi arkadaşlar, emek hususunda da plân 
»emploi yahut folbeşild denlen tam istihdam
dan bahsediliyor. Plânlamada, etmekte de her
hangi bir israf vukua (gelmemesi içim en iyi, 
muhasses bulunduğu en uygun yere vaz'etmek 
suretiyle emekten elde edilmesi icabeden âzami 
randımanı almaya gayret edeceğiz, deniyor. Fa
kat ilâve ediliyor : Emeğin müvellidi olan doğum
ların tahdidedilmesini istiyorum. Bunu başka 
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bir misalle izah etmek istersek, alalım ikinci is
tihsal sektörünü yani sermayeyi. Sermayeyi de 
plân emploi esasına göre en uygun düşeceği yere, 
âzami hâsılayı temin edeceği yere koyalım; fakat 
diyelim ki, sakın kapitalizm akmasın. Arkadaş
lar böyle şey olmaz. 

Binaenaleyh, şu nokta üzerinde durmamız lâ
zım : Türkiye'nin kurtulması, Türkiye'nin büyük 
bir memleket haline gelmesi nüfusunun artma-
siyle kabildir. Gerisi, hepsi fasa fisodur. 50 mil
yonluk Türkiye, muhakkak ki, bugünkü 30 mil
yonluk Türkiye'den çok daha mamur, çok daha 
kuvvetli, çok daha itibarlı bir Türkiye olacaktır. 
Arkadaşlar ne çabuk unutuyoruz; «10 yılda 14 
milyon genç yarattık her yaştan» diye göğsümüz 
kabarıp nameler söylüyorduk, geziyorduk. Ara
dan geçen bu kadar kısa zamanda bu kadar aczi 
mutlak içine mi düştük ki, yeni gelecek Türk 
neslinin azaltılmasını, Türk evlâtlarının, Türk 
potansiyeline kudretlerini katmasını engelleyici 
tedbirler almak yoluna gidiyoruz? Böyle şey ol
maz arkadaşlar... 

Üçüncüsü; Dış ticaret dengesi. Dış ticaret den
gesini temin etmek sadedinde plânlamada ileri 
sürülen husus şu : Deniyor ki, bizim mamulleri
miz, dış memleket mamullerine, bizim mahsulle
rimiz dış memleketlerdeki rakiplerimizin mahsul
lerine nazaran yüksek maliyetle elde edildiği için, 
bu maliyeti düşürmemiz icabeder. Tamam; fikre 
ben de iştirak ediyorum. Fakat arkadaşlar, mali
yetin düşebilmesi için Devletin, istihsal sektörü
ne, inkısam sektörüne, istihlâk sektörüne müda
hale etmesi lâzımdır. Bu müdahalede, plânlı eko
nomi içerisinde ya sosyalizm veyahut da müdaha
leci bir iktisat sistemiyle mümkün olabilir. O hal
de plânın tam demokrasi esasları içerisinde tat
bik edilmek suretiyle, ki demokrasinin iktisattaki 
ifadesi liberalizmdir malûmuâliniz, bu esaslar 
içerisinde tatbik edilmek suretiyle plânlı bir ik
tisadın yürütülmesine imkân yoktur. Plân ne 
kadar müessir olursa müdahale o derece geniş 
olur. Müdahale ne kadar azalırsa plânın mües-
siriyeti o derece kaybolur. Bu da umumi olarak 
bugün dünyada erbabının bildiği bir hakikattir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
TAEIM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gire

sun C. Senatosu Üyesi) — Tarım sektörü hakkın
da toplu bir konuşma arz etmek istiyorum. 
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BAŞKAN— Buyurun. ' 
TA&IM BAKANI MEHMET ÎZMEN (Gire-

sun C. Senatosu Üyesi) — Pek muhterem arka
daşlarım; bu ayın 19 - 20 nci günlerinde OECD 
memleketleri Tarım Bakanları arasında yapılacak 
olan bir toplantıya Hükümetimiz adına iştirak 
etmek üzere seyahate çıkacağım. 

Vekilim bulunan arkadaşım tabiatiyle müza
kereleri takibedecektir. Müsaade buyurursanız 
tarımla ilgili hususlara, gerek şimdiye kadar 
temas eden kıymetli arkadaşlarımızın endişeleri
ne cevap vermek gerek bundan sonraki müzakere
lere yardımcı olmak üzere, plânın tarım sektö
rü ile ilgili kısmı hakkında topluca mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 
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maddi ve mânevi yatırımlara ve teşkilâtlanmaya 
bağlı bulunmaktadır, iBu sebepten tarımın geliş
mesinde sektör karekteri olarak tedricilik vardır. 
İşte tarımın bu özellikleri ıgöz önünde tutularak 
bu sektördeki yatırımlar plânda, yıldan yıla ar
tan bir seviyede düzenlenmiştir. Plândaki, 51 sa
yılı tabloda görüleceği gibi tarım yatırımlarında 
1963 ten 1967 ye doğru daimî bir artış vardır. 
Hattâ 1987 yılı yatırımları içinde tarımın yeri 
% 20,2 ye yükselmektedir, ki bu seviyesiyle ta
rım sektörü 'bütün diğer sektörlerin başında yer 
almaktadır. 

Birinci beş yıllık plânlı devrede yapılacak te
mel yatırımların ve tatbik edilecek yeni tedbirle
rin hazırlıyacağı maddi ve sosyal imkânlar dola-
yısiyle tarımın ikinci beş yıllık plân devresindeki 
yatırım seviyesi Ibirinci heş yıllık devredeninden 
daha yüksek olacaktır. 'Bunun neticesi, tarımın 
bu ikinci devredeki ıgelişme hızı da bu nisbette 
yüksek olacaktır. 

(Başka memleketlerin plânlarına bakıldığında 
tarımdaki yatırımların diğer sektörlere ıgöre 
orantısının memleketimizdekinden yüksek olma
dığı »görülür. Mısır'ın 1960 - 1965 plânında bu 
orantı % 12,7, Pakistan'ın 1955 - 60 plânında % 
12,9, Hindistan'ın birinci plânında % 16 ve Yu
nanistan'da % 13 tür. 

Burada memleketimiz plânı bakımından ayrı
ca şuna da işaret etmek yerinde olacaktır. Tarım 
makinaları, kimyevi .gübre imalâtı ıgibi sahalar
daki yatırımlarla tarımda eğitim yatırımları ve 
çiftçinin bizzat kendi emeği karşılığı yaptığı ya
tırımlar yukarda bildirilen yatırım toplamına dâ
hil değildirler. Bu gibi tarımı ilgilendiren fakat 
plânda tarım dışı yatırımlar arasında (gösterilmiş 
olan yatırımlar da nazarı itibara alındığında ta
rımla ilgili yatırımların bütün yatırımlar içinde
ki orantısı'% 17,7 nin üstünde olacaktır. Tarım
da derpiş edilen yatırımların tarıma sağlıyacağı 
yıllık gelişme hızı ilk beş senelik devrede % 4,7 
olacaktır. Bu nis'bet imalât sanayii ve enerji gibi 
diğer sektörlerdeki .gelişme hızlariyle karşılaştı
rıldığında az görülebilir. 

Fakat tarımın 'bahsedilen özellikleri ve geliş
mekte olan diğer memleketlerin tarımda plânla
dıkları yıllık ıgelişme hızları göz önünde tutulur
sa bunun az görülmemesi icabeder. Avrupa Eko
nomik î ş Birliği ve Kalkınma 'Teşkilâtının yap
tığı bir etüde tarımda yıllık .gelişme 'hızının uriıü-

Muhterem arkadaşlarım, Tarım sektörüne 
ait beş yıllık kalkınma plânı millî ekonomimizde 
% 7 bir ıgelişme hızını sağlamak, sanayimizin ih
tiyaç duyduğu hammaddeyi karşılamak, tarım 
mahsulleri ihracatını ve dolayısiyle döviz igeliri-
mizi artırmak, milletimizin beslenmesini emni
yetle sağlamak ive tarımda strüktürel *ve sosyal 
problemlerimizi halletmek ıgiibi ana amaçlara 
ulaşmayı hedef almıştır. ıBu hedeflere ulaşmada 
tarımın diğer sektörlere ve diğer sektörlerin tarı
ma yapacağı etkiler ve hizmetler dâima ıgöz önün
de tutulmuştur. -Bu suretle, plânın bütünlüğü 
içinde, tarıma dengeli hir yer 'verilmiştir. 

Malûmları olduğu üzere, tarım millî ekono
mimizin temelini teşkil etmektedir. Halen millî 
gelirimizin % 42 si tarımdan .gelmektedir. Tarı
mın bu özelliği göz önünde tutularak, beş yılda 
yapılacak 59,5 milyar liralık .gayrisâfi yatırım
dan 10,5 milyarı tarıma tahsis edilmiştir. Bunun, 
bütün yatırımlar toplamı içindeki oran % 17,7 
dir. Burada tarımda yapılacak yatırımın bâzı 
özelliklerine temas etmek istiyorum. Tarımda te
mel yatırımların yapılması ve karşılığımın alın
ması nisbeten uzun vadelidir. Tarım işletmelerin
de zaman unsurunun rolü büyüktür. Tarım, tek
nik 'gelişmelere rağmen, tabiat tesirlerinden kur
tarılamamıştır. Bundan başka, memleketimiz ta
rım sektörü, milyonlarca küçük aile işletmelerin
den terekkübetmektedir. Tarım sahasında kalkın
ma bu milyonlarca işletmenin ıgelişmesine ve kal
kınmasına bağlıdır. Bunların her birinin bilgi, 
metot ve vasıta ibakımmdan gerektiği şekilde teç
hizi ve geçmişin verimsiz alışkanlıklarından kur
tarılması sürekli eğitime ve uzun zaman alan 
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mi olarak % 2 olabileceğine işaret edilmektedir. 

Tarımda yapılacak yatırımlar neticesinde ta
rım mahsulleri üretiminde husule gelecek artış
lar mahsul grupları itibariyle tetkik edilirse ta
rımda sağlanması beklenen gelişme daha iyi anla
şılacaktır. Plânın 54 sayılı tablosunda görüleceği 
üzere 1962 deki «gayrisâfi üretim değeri 100 ka
bul edildiğinde muhtelif tarım mahsullerinin 
1967 de gösterecekleri % de artışları şöyledir : 

Hububat 
Bakliyat 
Hayvan yemleri 
Sebzeler ve meyveler 
Sanayi bitkileri 
Hayvan mahsulleri 
Orman mahsuslleri 

% 15 
% 75 
% 14 
% 25 
% 32 
% 31 
% 38 

Ayrıca plânın 57 nci sayılı tablosunda baş
lıca mahsullerimizin 1967 de ulaşacağı üretim 
miktarları gösterilmiş bulunmaktadır. Burada, 
her mahsule ait miktarları 'ayrı ayrı saymak 
suretiyle sizleri yormak istemiyorum. 

Yalnız bu artışlar toplu bir halde1 ifade edi
lirse beş yılda tarım mahsulleri üretiminde 
% 25,6 bir artış elde edilecektir. Burada şu 
noktayı açıklamak isterim, 57 sayılı tablo dı
şında kalan bâzı mahsuller üzerinde hiçbir ted 
bir alınmıyacağı anlaşılmamalıdır. Tabloda adı 
geçen mahsuller birer misal mahiyetindedir 
ler. Tabloda adı geçmiyen diğer mahsuller 
üzerinde sektör ve yıllık tatbikat plânlarında 
gerektiği şekilde durulacaktır. 

Beş yıllık plân devresi sonunda halkımızın 
beslenme seviyesi dalıa dengeli 'bir duruma ge
lecektir. Halen tüketim seviyesi çok düşü* 
olan proteinli gıda maddelerinin, süt, yumur
ta ve et gibi nüfus başına tüketim miktarları 
plân devresinde ehemmiyetli miktarlarda arta
caktır. 55 sayılı tabloda 'başlıca gıda madde
lerinin nüfus başına tüketim miktarları 1962 
ve 1967 yıllarında olmaık üzere gösterilmiş bu
lunmaktadır. Plân tatbikatı neticesi' mısır ve 
arpa gibi hububat nevilerinln insan gıdası ola
rak kullanılması azaltılacak, bu maddelerin 
hayvan yemi olarak tüketimi artırılacaktır. 

Tarımda ananevi ihraç mahsullerimizin ya
nında, plânda derpiş edilen tedbirler alınmak 
suretiyle, bilhassa meyve ve sebze ihracatımız 
gelişecektir. Misal olarak 1961 deki 7 000 ton 
portakal ihracatımız .1967 de 50 000 tona, 1 000 

16.11.1962 Û : İ 
ton şeftali ihracatımız 20 000 tona ve 4 000 
ton olan taze üzüm ihracatımız 15 000 tona 
çıkarılacağını gösterebiliriz. Bu bakıman daha 
fazla malûmat plânın 64 sayılı tablosunda gös
terilmiştir. 

Ekmeklik buğday bakımından beş 'sene so
nunda ihracat imkânı 'beklenmemektedir. Bu 
dönemde memleketimizin halen tükenmiş olar 
stokları yeniden tesis edilmiş olacaktır. Bunun 
miktarı 500 bin ton olarak hesaplanmıştır. 

Tarım alanında beklenen bu gelişmeler, da
ha ziyade entansif ziraat sistemine geçmek su
retiyle .sulanacaktır. Yani, ekim sahasının ge
niş ölçüde artırılarak fazla mahsul alınması 
yerine ekim sahası genişletilmeden bir dönüm
den alınan mahsulün miktarı çoğaltılacaktır. 
Bu maksatla derpiş edilen tedbirlerin başlıca-
ları şöyle sıralanabilir : 

1961 d? 200 000 ton olan kimyevi gübre tü
ketimi 1967 de 1 266 000 tona çıkarılacaktır. 
Bunun nisbetle ifadesi % 636 dır. 

Sulanan saha miktarı beş yıl içinde % 46 
artırılacaktır. Yani her sene 100 bin hektarlık 
arazi sulanarak beş yıl sonunda 515 bin hek
tarlık yeni sahalar sulamaya alınmış olacaktır. 

Sertifikalı tohumluk üretimi 100 bin ton
dan 400 bin tona çıkarılacaktır. 

Meyva fidanı ve köklü bağ çubuğu üretimi 
beş yıl sununda 40 milyona ulaşacaktır. Ha
len Bakımlığımıza bağlı müessese ve fidanlık
larda ancak 8 milyon yetiktirilimektedir. 40 
milyon fidan ve bağ çuıbuğu yetiştirilmesinde 
özel teşebbüs ile geniş işbirliği yapılacaktır. 

Halen mevcut 42 000 traktör sayısı her sene 
6 000 .-ırtmlarak beş sene sonunda 30 000 
traktör yeniden işletmeye konmuş olacaktır. 
Bu traktörler montaj suretiyle memleketimiz
den tedarik edilecektir. Hayvanla çekilir pul
luk sayısı beş yıl sonunda 150 000 artırılımış 
olacaktır. 

Böylece beş yıl gibi kısa bir zaman içinde 
bu sayılan ve sayılmıyan tedbirlerin tatbikata 
konulmasiyle tarımıda beklediğimiz umumi ge
lişme tahakkuk ettirilecektir. 

Hayvancılık: sahasında prensibimiz az ve-
im ve sayı çokluğu yerine kalitesi yüksek, çok 
verim ve az hayvan sayısıdır. Halen mevcut 
hayvan sayısı meralarımızın besleme kapasite* 
sinin çok üstündedir. Hayvancılığımızın geliş
mesi için bozuk meralar ıslah edilecek, mev-
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cut meraların tarla arazisi olarak kullanılma
sı önlenecek, hayvan yemleri ü-retianine his ve
rilecek ve yeniden ot verimi yüksek meralar mey
dana 'getirilecektir. Hayvan sayımızı mera im
kânlarımıza göre düzenliyerek hayvan mahsulle
ri üretimini et, süt, yapağı üretim miktarlarını 
çoğaltacağız. 

Ormancılık sahasındaki plânlı çalışmalarımı-
zm hedefi -ormanlarımızı korumak, verimlerini 
artırmak, onları rasyonel hir şekilde işletmek ibo-
zük ormanları imar ve ıslah etmek ve yeniden 
ormanlar tesis etmek şeklinde hülâsa edilebilir. 
Bu sahada ayrıca orman içi köylerimizin diğer 
üretim sahalarına kalıdırılması için gerekli etüt
ler yapılmaktadır. 

Tarım sektöründe izahına çalıştığım bu umu
mi gelişmenin plân tatbikatı neticesi sağlanmış 
olması millî olduğu kadar milletlerarası seviyede 
de Ibüyü'k bir başarı olacaktır. 

Tarımda tespit edilen hedeflere ulaşmada ya
tırım miktarları kadar birtakım diğer idari, ka
nuni tedbirlere, geniş ölçüde eğitim ve öğretim 
kampanyasına ve daha verimli teşkilâtlanmaya 
ihtiyaç vardır. Bilhassa tarım sahasındaki strük-
tüel ve sosyal meselelerin halli plânda esasları 
bildirilmiş olan toprak reformunun yapılmasına 
bağlıdır. Buna göre hazırlanmakta olan toprak re
formu kanunu pek yakında Hükümete sunulacak
tır. Bu münasebetle plânda kanunun icabettir
diği organizasyon ihtiyacını karşılamak üzere heş 
yıl için 50 milyon liralık »bir tahsisat ayrılmıştır. 
Bu miktarda kamulaştırma karşılıkları dâhil de
ğildir. 

Meralarımızın korunması ve bunlardan en iyi 
şekilde istifade imkânlarını ve sistemini tesbit 
eden kanun projesi de hazırlanmış bulunmakta
dır. Ayrıca su kaynaklarımızdan faydalanmayı 
ve su haklarını tanzim eden kanun projesi son 
şeklini almıştır. 

16.11.1062 6 : 1 
Tarım eğitimi ve öğretimi ile ziraat sanatları

nın teşvik ve kontrol hakkındaki kanun projeleri 
de hazırlanmaktadır. Bakanlığımda mevcut ka
nunların verdiği imkânlardan faydalanarak plân 
program işlerinde ve ekonomik araştırmalarda ça
lışmak üzere ayrı 'bir grup vazifelendirilmiş' (bu
lunmaktadır. İleride 'bu maksatla 'huzuruma» 
ayrı 'bir kanun projesi getirilecektir. Bunlardan. 
Ibaşka plânın icabettirdiği diğer tedbirlerin alın
ması için gerekli çalışmalara (başlanılmış 'bulun
maktadır. 

Yukarıda izahına çalıştığım tedbirler saye
sinde 'beş yılda tarımda müstakar ve dengeli bir 
kalkınma elde edilecektir. Aynı zamanda bu bi
rinci flbeş yıllık devredeki tarım yatırımları ile 
gelecek yıllarda elde edilecek daha hızlı *bir ta
rım kalkınmasının maddi ve manevi temelleri de 
atılmış olacaktır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, yüksek ma* 
lûmlarınızdır ki; plân görüşmeleri aralıksız ola
rak devam edecektir. Bu cihetle 17 Kasım 1962 
Cumartesi günü saat 10 dan 13 e, 15 ten 19 a 
kadar olmak üzere ve plân görüşmelerinin bitki 
mine kadar böyle devam etmek üzere Meclisini 
'birleşimlerine devam etmek hususunu tasvipleri
nize arz etmök mecburiyetindeyiz. Bu ciheti ka~ 
Ibul 'buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kalbul et-
miyen'ler... Kabul edilmiştir. 

Plânın görüşülmesinin bitimine kadar Cumar
tesi ve Pazar günleri de dâhil olmak üzere her 
gün saat 10 dan 13 e, 15 ten 19 a kadar 'birleşim
ler devam edecektir. 

Saym Onat! Vakit gecikmiştir. Konuşmanıza 
devam edecek misiniz? Yoksa yarın «mi konuşa
caksınız? («Yarın, yarın» sesleri.) 

17 Kasım Cumartesi günü saat 10 da toplan
mak üzere 'birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,00 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinde ve ilçelerinde T. C. Ziraat Ban
kasından 50 bin liradan fazla kredi alan tüccar 
ve çiftçilere dair yazılı soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin yazılı cevabı (7/177) 

4 . 9 . 1 9 6 2 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanlığın

ca yazılı <olarak cevaplandırılmasına tavassutu
muzu saygı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
îhsan Ataıöv 

1. Antalya Vilâyeti ve kazalarında Ziraat 
Bankasınca 50 'bin liradan fazla kredi alan tüc
car ve çiftçiler kimlerdir? 

2. Bunların zirai kredi ile Marsa! Plânından 
aldıkları kredi miktarları nedir? 

3. 1959 senesinden itibaren her yıl için de
ğişen miktarları ile Bankanın normal tahsilatını 
yapıp yapamadığı? 

4. Kredilerde bir azalma var ise sebepleri 
nedir? 

5. Eskiden kredi almadığı halde 1960 - 1962 
yıllarında yeniden kredi verilenler var mıdır? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 14 . 11 . 1962 

İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü 

Banka ve Kredi 
Sayı : 4/20238 

özü : Antalya Milletvekili îhsan 
Ataöv'ün yazılı soru önergesi 
ihakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 9 . 1962 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7 - 177/2889 - 14477 sayılı yazınız : 

Antalya ilinde ve ilçelerinde T. C. Ziraat 
Bankasından 50 bin liradan fazla kredi alan 
tüccar ve çiftçilere dair Antalya Milletvekili 
Sayın İhsan Ataöv tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte takdim 'edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Muhlis Ete 

Ticaret Bakanı 

Antalya ili ve ilçelerinde Ziraat Bankasın
dan 50 bin liradan fazla kredi alan tüccar ve 
çiftçilerin kimler olduğu, aldıkları kredinin 
miktarı, kendilerinden normal tahsilat yapı
lıp yapılmadığı, kredilerinde azalma varsa se
bepleri ve yemden kredi verilenler mevcutsa 
kimler olduğu sorulmaktadır. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü 
maddesinde : 

«Sıfat ve vazifeleri dolayısiyle vâkıf olduk
ları, bankaya veya bankanın müşterilerine 
ait şırlan salahiyetli mercilerden gayrisine if
şa eden banka mensupları ile sair vazifelile
rin» bir aydan bir seneye kadar hapis cezası 
ve 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edileceği hükme bağlan
mıştır. 

Söz konusu hükümle, aykırı muamele yapıl
ması halinde ağır cezai hükümler derpiş edi
len işlemler arasında bulunan (Banka Sırları 
İfşaatı) mefhumu, bankaların müşterilerini 
alâkadar eden bütün muamelelerde selâhiyetli 
mercilerden gayrı resmî dairelere ve üçüncü şa
hıslara bilgi vermemek ve bildikleri şeyleri 
saklamak mecburiyetini tazammun etmektedir. 

Banka sırlarının ifşasına mezuniyet verilen 
salahiyetli merciler de, çeşitli kanunlarda ta
dat ve ve tasrih edilmiş bulunan adlî merciler, 
icra ve iflâs daireleri, maliye ve vergi daire
leri, tahkik memurları, bakanlıklar ve resmî 
daireler müfettişleri, valiler ve kaymakamlar, 
bankalar yeminli murakıpları, Yüksek Mura
kabe Heyeti uzmanları, şirket murakıpleri 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi ve Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasıdır. 

Yazılı soru önergesindeki hususlar (Banka 
Sırları) arasında bulundukları cihetle yukar
da mahiyeti belirtilen kanuni hüküm muvace
hesinde soruların cevaplanması mümkün bu
lunmamaktadır. 

Ancak, yapılan inceleme sonunda kredilerin 
kullanılan miktarlarında ay içinde bile farklı 
durumlar bulunduğu, tahsilatın normal ol-
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duğu, ticari ve zirai kredilerin umumi yekûn
larında bir azalma mevcudolmadığı, banka
nın artan imkânları nisbetinde plasman ve 
kredilerde genişlik sağlandığı anlaşılmıştır. 

2. — Çankırı Milletvekili Şaban KesJcin'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yap
tırılan veya yaptırılmakta olan işhanı ve ben
zeri gayrimenkuUere dair yazılı soru önergesi, 
ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/181) 

17 . 9 . 1962 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanlığınca 

yazlıı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Şaban Keskin 

1. Emekli Sandığınca memleketimizin 
muhtelif yerlerinde ne kadar işhanı ve benzeri 
gayrimenkul yaptırılmış ve yaptırılmaktadır, 
veya ne kadar gayrimenkule iştiraki vardır? 
Bundan güdülen gaye nedir? Ve bu gayeye 
ulaşılmakta mıdır? 

2. Ankara ve İstanbul'da halen kirada bu
lunan gayrimenkuller nasıl kiraya verilmiştir? 
Bu gayirmenkulleri kiralamak maksadiyle her 
bina için kaç vatandaş müracaat etmiştir? 
Bu müraeaatler nasıl bir neticeye bağlanmış
tır? Bu gayrimenkulleri kiralama esnasında 
şikâyet ve itilâflar olmuş mudur? Olmuşsa ne
ticesi nedir? 

Ankara'da inşa halinde olan Ulus ve Kızı
lay'daki işhanlarındaki mağaza, dükkân, oda 
ve diğer kısımlarını kilaramak için şimdiden 
ne kadar müracaat vardır, bu müracaatlere ne 
gibi bir işlem yapılmıştır ve yapılmktadır? 
Yapılmakta olan bu işhanları nasıl kiraya ve
rilecektir? Kiralamada tercih var mıdır, yok
sa müracaat sırası, kur'a gibi usullerle imi kira
cılar tesbit edilmektedir? 

16.11.1962 O : 1 
T. C. 

Maliye Bakanlığı 12 . 11 . 1962 
Bütçe ve Emeklilik M. K. G. 

Müdürlüğü 
Sayı : 115619 - 22/15745 

özü : Çankırı Milletve
kili Şaban Keskin'in ya
zılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadesi ile alman 19 . 9 . 1962 tarihli ve 7 -
185 - 3051/15117 sayılı yazı. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca yap
tırılan veya yaptırılmakta olan iş hanı ve ben
zeri gayrimenkuUere dair Çankırı Milletvekili 
Şaban Keskin tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabının ilişik olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in yazılı 
sorusuna cevap 

Sual : 1. : 
Emekli Sandığınca memleketimizin muhte

lif yerlerinde ne kadar iş hanı ve benzeri gayri
menkul yaptırılmış ve yaptırılmaktadır? Veya 
ne kadar gayrimenkule iştiraki vardır? Bunda 
güdülen gaye nedir? Ve bu gayeye ulaşılmakta 
mıdır? , 

Cevap 1. : 
Soruda belirtilen gayrimenkuller T. C. Emek

li Sandığınca aşağıdaki şekillerde yaptırılmak
ta veya iktisap edilmektedir. 

a) Doğrudan doğruya Sandık sermayesiy
le inşa ettirilenler, 

— Ankara'da Kızılay îş Hanı, 
— İstanbul'da Radyoevi karşısında inşasına 

başlanılan işhanı, 
— Eskişehir'de Porsuk îş Hanı, 
— Ankara Oteli, 
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— istanbul Hilton Oteli ve ilâv«si, 
— istanbul Tarabya Oteli, 
— izmir Oteli, 
b) Özel idare ve belediyelerle iştirak halin

de inşa ettirilenler : 
— Ulus iş Hanı (Ankara özel idaresiyle 

müşterek) 
— Bursa Santral Garajı, dükkânları ve ote

li (Bursa Belediyesiyle müşterek) 
— Eskişehir Santral Garajı, dükkânları, 

oteli ve gazinosu (Eskişehir Belediyesiyle müş
terek) 

— Afvon Oteli, sinema ve iş hanı (Afyon 
Beledivp«!İvle müşterek) 

e) Doğrudan doğruya Sandık sermayesiyle 
satın alınanlar, 

— istanbul Nurhan iş Hanı, 1962 yılında 
Türkive Zirai Donatım Kurumundan satın alın
mıştır. 

— istanbul'da Serkldorvan Bloku 2 . 2 . 1957 
tarihinde istanbul Belediyesinden satmalmmış-
tır. 

nevrim en kul vatmmmdaki gaye : 
54.34 savılı Kanunun 22 nci maddesiyle der

piş olnnan Sandık mevcudunun emniyeti ve ran-
tabîli+psim saklamaktır. 

Takibolunan yatırım programı çerçevesinde 
ve bu eraye istikametinde çalışılmaktadır. 

Sual 2. : 
Ankara ve istanbul'da bulunan gayrimenkul-

ler nasıl kiraya verilmiştir? Bu gayrim enkull eri 
kiralamak maksadiyle her bina için kaç, vatan
daş müracaat etmiştir? Bu müracaatlar nasıl 
bir neticeye bağlanmıştır? Bu gayrimenkullerin 
kiralama esnasında şikâyet ve ihtilâflar olmuş 
mudur, olmuş ise neticesi nedir? 

Ankara'da inşa halinde olan Ulus ve Kızılay'
daki is kanlarındaki mağaza ve dükkân, oda ve 
difrer kısımlarını kiralamak için şimdiden ne ka
dar müracaat vardır? Bu müracaatlara ne gibi 
işlem yapılmıştır veya yapılmaktadır?. 

Yapılmakta olan bu iş hanları nasıl kiraya 
verilecektir? Kiralamada tercih var mıdır? Yok
sa müracaat sırası, kur'a gibi usullerle mi kira
cılar tesbit edilmektedir?. 

Cevap 2. : 
Sandıkça inşa ettirilen büyük otellerden An

kara Oteli, istanbul Hilton, Tarabya ve izmir 
otelleri için yabancı firmalarla işletme mukave
leleri akdolunmuştur. 

16 .11.1902 O ; 1 
Sandıkça satmalınan gayrimenkullar 6570 

sayıh Kira Kanununa tâbi bulunduklarından 
müstecirleri aynen muhafaza edilmiştir. 

Doğrudan doğruya Sandıkça veya iştirakli 
olarak inşa ettirilenler dahi aynı kanun muci
bince yaptırılan takdirler dairesinde kiralan
maktadır. Ancak, kiralanacak muayyen bir ma
hal için mütaaddit talip çıktığı takdirde noter 
huzurunda kur'a çekilmek suretiyle müsteciri 
tâyin olunmaktadır. 

Bu prensibe kısmen istisna teşkil eden ,Ulns 
iş Hanında ayrıca talipler arasına girebilmek 
üzere : 

(Daha evvel dükkânı istimlâke tâbi tutula
rak Şehir ve yıktırılan Atatürk çarşısmdaki 
dükkânlara geçmiş bulunma) şartı da aranmış
tır. 

Ankara'daki Ulus iş Hanında büro ve dük
kân kiralamak üzere 2247 kişi müracaatta bu
lunmuştur. 

Bu müracaatçılardan 4 kişi ile, ilişik ilânın 
tefsirinde (Sandıkça, taleplerin ciddiyetini te
inin maksadiyle bir nevi muvakkat teminat ma
hiyetinde olarak yatırılması istenilen kira be
deli tutarı alâkalılarca. kiralama depozitosu te
lâkki olunduğundan) dolayı çıkan anlaşmazlık 
mahkemeye intikal etmiş ise de neticesi henüz 
alınmamıştır. 

inşa halinde bulunan iş hanlarım kiralamak 
için zaman zaman müracaat yapılmakta isede 
inşaatı ikmâl edilip 6570 Sayılı Kanuna fröre 
takdirleri yapılmadığından bunlara, kiralama 
mevzuunda sandıkça yapılacak ilâna intizar 
etmeleri hususu tebliğ olunmaktadır. 

inşaları ikmal olunacak gayrimenkullerdeki 
büro ve dükkânların kiralanmaları, mukavele
lerinin yapılması bilcümle muamelelerinin taki
bi, binaların bakımı ve isletilmeleri (Emek is
letme Limited Şirketi) ismiyle kurulan bir şir
ket vasıtasile yapılacaktır. Ancak bu şirket de 
yukarıda işaret olunan prensipler dahilinde 
çalışmaktadır. 

Kiralık bürolar 

'T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğün
den 

1. Ulus iş Hanının B, C, D ve E blokların
da henüz kiralanmamış olan ve kiraları 250 -
2 000 lira arasında bulunan bürolar kiraya ve
rilecektir. 

— 202 — 



M. Meclisi B : 6 16 .11.1962 O : 1 
2. Bu bürolardan kiralamak istiyenlerin, 

28.10.1960 Cuma günü saat 12 ye kadar mez
kûr iş Hanmdaki Genel Müdürlüğümüz işletme 
Amirliğine müracaatla taleplerini kaydettirme
leri ve aynı gün ve saate kadar da Türkiye iş 
Bankası Merkez Şubesi Müdürlüğüne kiralan
ması düşünülen büronun bir aylık kira tutarın
daki meblâğı depozito mahiyetinde olmak üze
re yatırmaları ve alacakları makbuzu işletme 
Amirliğimize tevdi etmeleri lâzımdır. 

3. Aynı büroya birden fazla talip zuhur et
tiği takdirde bu talipler arasında Noter marife
tiyle kur'a çekilecek ve ilgili büro kur'a isabet 
edecek şahsa verilecektir. 

4. 2 nci maddede yazılı şekilde yeniden 
müracaat yapılmadıkça ve depozito yatırılma
dıkça bu hususta bürolar için evvelce yapılan 
müracaatlar nazara alınmaz. 

5. iş Ham kalorifer tesisleri henüz ikmal 
edilmemiş olduğundan bürolar için takdir edi
len kira bedelinden, kalorifer işler hale gelin
ceye kadar, % 10 tenzilât yapılacaktır. 

Keyfiyet ilân olunur. 

3. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Giresun ilinde 1960 ve 1961 yılları büt
çesinle realize edilmesine karar verilmiş olduğu 
halde, bilâhara vazaeçilm veya ikmal edilmiyen 
Devlet yatırımı bulunup bulunmadığına dair 
Başbakandan pazılı soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı llyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/191) 

23.9.1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına dalâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Nizamettin Erkmen 

1. Giresun vilâyeti hudutları dâhilinde : 
1960 ve 1961 yılı bütçeleriyle realize edilme

sine karar verilip de, 
a) Bilâhara vazgeçilen, 
b) Başlanmış olup ikmal edilmiyen, 
Devlet yatırımları var mıdır? Varsa hangi

leridir? Vazgeçiliş veya terk ediliş sebepleri ne
lerdir? Terk edilmiş olanların halihazır durum
ları nedir? 

2. Cari hizmetler dışında mütalâa edilenler 
haricolmak üzere 1902 bütçe yılında yapılması 

düşünülen Devlet yatırımlarının müfredatlı lis
tesi ile ihale olunanların ihale tarihi ve ikmali 
icabeden tarihlerin bildirilmesi. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15.11.1962 

Hususi Kalem 
Sayı : 108/492 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığa yazılan 4.10.1962 gün ve 

7-191-3226/13808 sayılı yazı karşılığı. 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkraen'in 

Giresun vilâyeti hudutları dâhilinde ele alman 
Devlet yatırımlan hakkındaki yazılı sorusu 
Başbakanın tensibi ile ve onun adına aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

Bilginize saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
llyas Seçkin 

1. Giresun vilâyeti hudutları içinde 1950 
ve 1961 yıllan bütçeleri ile gerçekleştirilmek 
üzere ele alman Devlet ya tmmlanndan: 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüzün 
1960 yılı köy içme suyu etüt ve sondaj progra
mına dâhil olan ve yapılan etüt neticesinde ih
tiyaçtan fazla su mevcudiyeti tesbit edildiğin
den dolayı sondaj programından çıkanlan Aluc
ra kazasına bağlı Zihar köyü işinden başka ça
lışma programından çıkanlan veya terk edilen 
yatının projesi yoktur. 

Diğer taraftan 
a) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğümüzün 

1960 yılı icraat programında bulunan Epsiye -
Camiyanı Yağlıdere nahiyesinin 165 000 T.L. 
keşif bedeli taşkından koruma işi ile,. 

b) 5 632 771 T.L. ihale bedelli Giresun Ce
za Evi inşaatı 72 sayılı Kanunla tehir edilen iş
ler arasına sokulmuş ise de her iki iş görülen 
lüzum üzerine, icraat programlarımıza bilâhara 
alınmıştır. Bunlann birincisi 1961 yılında ik
mal edilmiş, diğer işte ise programına uygun 
olarak çalışılmaktadır ve mukavelesinde tesbit 
edilen 30.11.1963 tarihinde bitirileceği umul
maktadır. 

2. 1962 yılı yatın m programında derpiş 
edilen işlerden Giresun vilâyeti hudutları için
de gerçekleştirilecek olanlar hakkındaki bilgi
ler ilişik cetvelde gösterilmiştir. 
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1962 yılı Devlet yatırım programından Giresun vilâyeti içinde gerçekleştirilecek işler 

İşin ismi Bedeli TL. İhale tarifti! İkmal! tarihi 

1. Giresun Ceza Evi binası inşaatı 
2. Giresun lisesi inşaatı 
3. Giresun lisesi ikmal inşaatı 
4. Giresun Kemik Veremi Hastanesi inşaatı 
5. Giresun ba'hçe kültürü istasyanu ve lojman

ları 
6. Giresun fener binası 
7. Devam eden ihaleli karayol yapımları : 

a) Turnasuyu - Bulancak - Küçüklü yolu 
(25 Km.) 

b) Ordu - Giresun yolu. (Giresun içi dâhil) 
(16 Km.) 

c) Eynesil Çekek yeri 
8. Yeni ihaleli yol yapımları : 

Vakfıkebir - Görele 

9. Emanet yol yapımı : 
Topallı - Dizgine - Yoğurtdere, Bada ve Çift
lik köprüleri imlâları 

10. Geçit yolu (Emanet) 
a) Giresun - Dereli - Ş. Karahisar 
b) Haırşit - Torul 

11. Emanet köprü yapımı : 
Harşit - Torul yolunda Taşköprü köprüsü, 

Zumlburlu köprüsü 

12. Yeni ihaleli köprü yapımı : 
Mindeval Devlet yolunda Taşnik köprüsü 

1'3. Devam eden ihaleli köprü yapımı : 
a) Giresun - Hopa yolunda Topallı, Dizgi

ne, Gödeş, Baba, Yoğurtdere, Domaçlı, 
Yalcı 

b) Giresun - Ordu yolunda Domuzderesi, 
Pazarsuyu, Aksu, Gelevera 

14. Devam eden (Emanet) köprü yapımı : 
Giresun - Tirebolu yolunda Keşap köprü ik-
ımıali 

15. Yeni emıanet köprü yapımı : 
Ş. Karahisar - Alucra yolunda Alucra Köp
rüsü 

16. Yeni ihaleli köprü onarımı 
Alucra - Şiran (yolunda Fındıklı köprüsü 

5 632 771 26 .12 .1960 30 .11.1963 
1 027 466 1 . 8 . 1 9 5 7 30 . 9 .1962 

353 550 Yenliden eksiltmeye çıkarılmıştır. 
3 400 754 29 . 9 .1961 10 .10 .1963 

127 315 Valilikçe eksiltmeye çıkarılacak
tır. 

100 000 7 . 9 . 1 9 6 2 30 .10 .1963 

ö 000 000 31.10 .1961 30 . 7 .1964 

6 000 000 10 .12 .1959 10 .11.1963 
90 000 İkmal edildi. 

17 713 000 3 .10 .1962 1 100 takvim 
günü 

210 000 ilkmal edildi. 

50Ö 000 
250 000 

60 000 

1957 
1959 

1962 

1962 

1966 
1962 

İkmal edilmek 
üzere. 
İkmal edilmek 
üzere. 

20 000 Henüz ihale edilmemişltİT. 

500 000 12 . 3 .1958 

750 000 10 . 2 .1962 

17 . 2 .1962 

1 6 . 7 . 1 9 6 3 

100 000 1962 İkmal edilmiş-
tir. 

'85 000 1962 İkmal edilmek 
üzere. 

80 000 Henüz ihale edilmemiştir, 
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Bedeli TL. İhale tardihi İkmal tarihi 

17. Onarım programı : 
Bulancak - tncilli - Kovıanillık 
Dereli - Yovuzkemal 

Toplam 

Toplam 

18. Alucra - Ağtyıanis 
Görele - Çanakçı 
İM. - Yağlıdere 
Keşap - Kara/bulduik 

19. Atelye ve garaj inşaatına 
20. Makama onarımı 
KöyyolLarı 19 62 tatbikat pongramı 
21. 'Onarım programı : 

Batlama - Sultaniye 
Tirebolu - Güce 
Testik - Zağpa - Elifcüyük 
Oörele - Çömlekçi 
Çavuşlul - Zive 
Keşaip - Harmani 

22. Giresun - Merkez - Çandır grup 
me suyu (inşaatı 

23. Giresun - Merkez - Darıköy ve Merkez Eara-
köç köyleri Jçmeısu ünşaatı 

Toplam 
eri ilç-

190 000 
96 000 

280 000 
20 000 
36 100 
13 600 
27 200 

96 900 
138 200 
66 270 

1(3 000 
15 600 
6 500 
5 200 
5 200 
4 200 

40 ı600 
1 100 000 Memlbalarda ühtüyaçtan çok az 

su bulunduğundan araştırmailıarıa 
devam edilerek ve işe 1963 yı
lında başianıacaktır. 

102 000 1962 yılında emaneten yaıpıİ'aoaİk-
tır. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'm, ticari kredilerin faiz hadleri ve mas
raflarının yüksekliği hususundaki şikâyetlere 
dair yazılı soru önergesi ve Ticaret Bakanı Muh
lis Ete'nin yazılı cevabı (7/$02) 

5 . 10 . 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz 

Ticari krediler faiz hadleri ve masraflarının 
yüksekliği ve bâzı hallerde % 20 nin üstüne 
çıktığı devamlı şikâyet konusudur. 

Hükümetimizin, şikâyetler karşısında bu is
tikamette çalışmalarda bulunduğunu memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çalışmaların 
hangi safhada bulunduğunun yazılı olarak bil
dirilmesini rica etmekteyim. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 14 .11.1962 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Banka ve Kredi 
Sayı : 4/20239 

özü : Afyon Karahisar Milletvekili 
Asım Yılmaz'm yazılı soru önergesi 
hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 .10.1962 gün ve Kanunlar Müdür-
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Ticari kredilerin faiz hadleri ve masrafları
nın yüksekliği hususundaki şikâyetlere dair Af
yon Karahisar Milletvekili Sayın Asım Yılmaz 
tarafından verilen yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Muhlis Ete 

Ticaret Bakanı 

Ticari kredi faiz hadlerinin değiştirilmesi 
veya indirilmesi istikametinde Hükümet çevre
sinde her hangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

ödünç para verme işlerinde alınacak âzami 
faiz nisbeti, bankalarca mevduat kabulünde 
verilecek faiz nisbetiyle doğrudan doğruya il
gili olması itibariyle açılan ticari kredilere tat
bik edilecek faiz nisbetinin «müstakilen ele alı
narak indirilmesi mümkün görülmemektedir. 

Son defa, ödünç para verme işleri hakkın
daki 2279 sayılı Kanunun 18 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 9 ncu maddesine müsteniden banka 
Kredilerini Tanzim Komitesince ittihaz olunup 
Bakanlar Kurulunca 18 . 5 .1961 tarihinde tas
dik edilen, ödünç para verme işlerinde ve mev
duat kabulünde alınacak ve verilecek faiz nis-
betleri memleketimizin umumi iktisadi vaziyeti 
ve özellikle para piyasası göz önünde bulundu
rularak tesbit edildiğinden, o günden bu yana 
söz konusu şartlarda bir değişiklik olmadığı 
cihetle kanuni faiz hadlerinin ve bu meyanda 
ticari kredi faiz nisbetinin indirilmesi de düşü
nülmemektedir. 

Diğer taraftan, bankalar tarafından verilen 
ticari kredilerde kanunun yasak hükümlerine 
rağmen muvazaa yoluna tevessül olunarak faz
la menfaat sağlandığı, bu arada bankaların is-
konto muameleleri yapacakları yerde iştira ve 
poliçe muamelelerine iltifat ettikleri zaman za
man şikâyet mevzuu yapılmaktadır. 

Umumiyetle örnek hâdise verilmeden yapı
lan bu şikâyetlerin devam etmekte olduğu na
zarı itibara alınarak mevzuat yönünden gerekli 
tedbirlerin alınabilmesi için bankaların tatbi
katları ile ilgili bu gibi şikâyetler Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesine intikal ettirilmiştir. 

Komite, bu şikâyetlerin bakanlığımız, Mali
ye Bakanlığı, Bankalar Birliği ve Türkiye iş 
Bankası temsilcilerinden teşekkül edecek talî 
bir komisyonda tetkikini kararlaştırmış, komis-

18 .11.1962 O : 1 
yon çalışmaları sonunda hazırladığı raporu 
Komiteye tevdi eylemiştir. 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinde mev
zu görüşüldükten sonra uygun görülen tedbir
ler tesbit ve ilân edilecektir. 

5. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, Erzincan'a bağlı Kemaliye, iliç ve Ke
mah ilçelerinin bayındırlık ve içme suyu ihtiyaç
larının karşılanması için ne tedbir alındığına 
dair yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı 
îlyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/204) 

16 . 10 . 1962 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Zeynel Gündoğdu 

Soru : . 
1. Erzincan'a bağlı Kemaliye, iliç ve Ke

mah ilçeleri bayındırlık işleri senelerden beri 
yüzüstü durmaktadır. Halen bu ilçeleri ile bağ-
lıyan doğru dürüst jeep işliyecek bir kara yolu 
dahi mevcudolmadığmdan, Tunceli ve Elâzığ'
dan dolaşmak suretiyle il ile irtibatları temin 
edilebilmektedir. 

2. Kemaliye ilçesinin bütün vilâyetlerle ir
tibatı Bağıştaş İstasyonu iledir. Hal böyle ikenr 

Bağıştaş - Kemaliye arası 30 kilometrelik kara
yolu çok arızalı ve kış programına da alınma
dığı gibi birkaç seneden beri bir kısmı yapıl
mış olduğu halde, yarım bırakılarak inşasından 
vazgeçilen Çaltı istasyonu ile Kemaliye arasın
daki Taşyolu namiyle maruf 6 kilometrelik 
sahil yolunun ikmali hususunda bir emare d.e 
mevcut değildir. 

3. — Kemaliye ilçesinin Başpmar bucağına 
bağlı 20 köyün ilçe ve bucak merkezlerine olan 
8 T 10 saatlik mesafeye katırdan başka vasıta 
işliyememektedir. Geçen sene hayvan hastalığı 
dolayısiyle, hayvanlar karantinaya tâbi tutul
duğundan, nakliye irtibatı kesilmiş, bu suretle 
de hastalar müşkül durumda kalmış, hattâ, aç
lık dahi başgöstermiştir. 

Halen Başpmar.'a kadar yapılmış olan yol, 
Ovacık'a kadar uzatılırsa ihtiyaç karşılanmış, 
Tunceli'de tren hattına bağlanmış olur. Mahal-
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lin köylüleri ise gönüllü olarak yol yapımında 
çalışmayı kabul etmektedirler. 

4. Kemaliye'nin Dutluca bucağının ve 20 
köyünün arazi sulaması şöyle dursun; insanla
rının, gerekse hayvanlarının içme suları bir fa
ciadır. 

Yukarda dört maddeyi ihtiva eden ihtiyaç
ların karşılanması için, Bakanlığın tedbirleri 
nelerdir ? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 15 .11.1962 

Hususi Kalem 
Sayı : 108/493 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18 .10 .1962 gün ve 7 - 204 - 3414/16560 

sayılı yazı karşılığı. 
Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu ta

rafından Kemaliye, Hiç ve Kemah ilçelerinin 
bayındırlık ve içme suyu hakkındalki yazılı so
rusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilginize saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

îlyas Seçkin. 

1. Kemaliye, Hiç ve Kemah ilçeleri normal 
bakım programına dâhil Devlet yolu ile Erzin
can illine bağlı bulunmaktadır. 

Erzincan - Kemah arası kar mücadele prog
ramına dâhildir. Kemah - Hiç - Kemaliye ke
simi, standardının kar makmalarının çalış
masına müsait bulunmaması sebebiyle, kar 
mücadele programına alınamamıştır. Fazla 
yağış, olmıyan zamanlarda yolun tamamı tra
fiğe açık tutulmaktadır. 

1962 tatblilkat programında Kemaliye - Ilkç 
arasının onarımı ile Erzincun - Kemah arasın
daki Çardaklı ve Karni köylülerinin yapımı 
mevcuttur. 

5 yıllık program tasarısında, Kemah - Er
zincan arası 1966 ve 1967, Arapkir - Hiç ra-
rası 1963, 1964, 1965, 1966 ve 1967 yılların
da on'arım olarak gözükmektedir. 

2. Kemaliye - Bağıştaş yolu, standardının 
düşük olması ye Munzur silsilesinin devamı olan 
çok arızalı bir araziden ıgeçmesi sebebiyle kışm 
açık tutulamamaktadır. Bu ilçe kışın zaruri ihti
yaçlarını Arapkir üzerinden Malatya ve Elâzığ'
dan temin etmektedir. 

16.11.1962 0 : 1 
Taşyolıı diye adlandırılan Kemaliye - Çaltı il 

yolunun inşasına, devamlı mahallî istekler üzeri
ne 1953 yılında başlanmış, 1959 yılına kadar ya
pılan çalışmalara ve yarım temel halinde geçit 
sağlanması için ıgösterilen bütün ıgayretlere rağ
men, ancak yol denemiyecek tarzda 3 kilometre
lik bir :geçit sağlanabilmiştir. Arazinin çok arızalı 
ve kayalık olması sebebiyle yalnız geçit temini 
için tahminen 10 milyon liraya ihtiyaç olan 17 ki
lometre tuldeki mezkûr yol ilin teklifi üzerine il 
yolları ağından ^çıkarılmış ve çalışmalar durdu
rulmuştur. 

3. İl yolları ağında, Kemaliye ilçesinin Bas> 
pınar bucağını, Tunceli ilinin Ovacık ilçesine 
bağlıyacak bir yol mevcut değildir. 10 yıllık köy 
yolları programı tasarısında da, bu iki ilçeyi bir
birine bağlıyacak bir köy yolu bulunmamaktadır. 

ıBaşpınar bucağı köylerimin yolları, il tara
fından, nüfusu 500 den yukarı köylere ait yolla
rın yapımını düzenliyen 10 yıllık köy yolları 
programı tasarısına dâhil edilmiş bulunmaktadır. 

4. Erzincan'ın Kemaliye kazası Dutluca bu
cağına bağlı ıonbeş köye içmesuyu temini husu
sunda yapılan envanter çalışmalarına göre Ibu 
köylerden birinin içmesuyunun mevcut onüçü-
nün suyunun kifayetsiz ve birinin içmesuyundan 
mahrum olduğu anlaşılmıştır. 

Bunlardan bir köy 1962 inşaat programına 
dâhildir, susuz olan Bolu köyü ise 1963 istikşaf i 
etüt programına alınmak üzere tesbit edilmiştir. 

1963 yılında, bütçe imkânlarına (göre, Erzin
can ili dâhilinde 5 aded susuz köye içmesuyu te
sislerinin yaptırılması işi programlarda tasarlan
mış bulunmaktadır. Ancak bu 5 köy 7478 sayılı 
Kanun ıgereğince vilâyet dahilindeki susuz köy
lere verilecek rüçhaaıiyet sırasına 'göre tesbit edi
lecektir. 

(Bu bakımdan Dutluca bucağına bağlı susuz 
veya suyu kifayetsiz olan köylerden rüçhaniyeti 
olanlar 1903 yılı inşaat programında nazarı iti
bara alınacaktır. 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Karar sayısı : 6/959 

Kararname sureti 
Devlet Plânlama 'Teşkilâtınca hazırlanıp 

Yüksek Plânlama Kurulunca incelenmiş olan 
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M. Meclisi B : 6 
ilişik «Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkın
ma Plânı» nın kabulü, 30 . 9 . 1900 tarihli ve 
91 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine göre, Ba
kanlar Kurulunun 21 . 9 . 1962 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 

Başb. Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 

16 .11.1962 O : 1 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten. 

içişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı V. 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
T. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı V. 
F. Çelikbaş M. Ete 

İmar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 

ALTINCI BİRLEŞİM 
16 .11 . 1962 Cuma 

Saat : 15,00 
Açılıştaki gündem 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kal
kınma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 

Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/382, 
C. Senatosu 3/140) (S. Sayısı : 1) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 11 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

»o<i 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Birinci beş yıllık ( 1963 - 1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/382, C. Senatosu 3 /140) 

(Not: Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı ile 0. Senatosu 2 Sıra Sayılı Plân Kar
ma Komisyonu raporu evvelce basılıp dağıtılmıştır.) 

Plan Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Plân Karma Komisyonu 14 . 11 . 1962 
Esas No. : 3/140 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosunun 10 .11 .1962 tarihli 7 nci Birleşiminde kabul edilen Kalkınma Plânı, 
Plân Karma Komisyonu raporu ve değiştirme önergeleri komisyonumuza havale edilmiş olmakla Baş
bakan Yardımcısı, Devlet Plânlama Dairesi ve Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Kalkınma Plânının komisyonumuzda ilk müzakeresi sırasında kabul edilen değişikliklerden baş
ka Cumhuriyet Senatosunca Hükümetin de iştirakiyle kabul olunan değiştirge önergelerinden : 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Cahit Okurer'in, kalkınmamız için lüzumlu birinci sınıf ilim 
adamı ve teknik mütehassıs yetiştirilmesi hususunun plâna ilâve edilmesi hakkındaki değiştirge 
önergesi komisyonumuzca da benimsenmiş, ancak (birinci sınıf ilim adamı) tâbiri yerine daha şü
mullü bir mâna ifade etmesi bakımından (üstün nitelikte ilim adamı) tâbirinin kullanılması muva
fık görülmüş ve metin (15 yılda ulaşılacak hedefler; Türkiye'nin kalkınması için gerekli olan her 
sahada yeter sayıda ve üstün nitelikte ilim adamı ve teknik mütehassısın yetiştirilmiş olması, yüzde 
7 lik bir gelişme hızının sağlanması, istihdam meselesinin çözülmesi, dış Ödeme dengesine ulaşılması 
ve bu hedeflerin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, şeklinde özetlenebilir.) şek
linde değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi İzzet Gener ve 6 arkadaşının büyük sulama üniteleri kurulma
sına elverişli büyük ve devamlı akar sulan bulunmıyan Orta - Anadolunun kalkınması için buralar
da küçük sulama işlerinin öncelikle ele alınmasına etüt ve projelerinin hazırlanmasına, inşaat safha
sına geçilmesine öncelik verilmesi hakkındaki teklifi, esas itibariyle komisyonumuzda evvelce kabul 
edilmiş bulunan metnin daha açık ve şümullü bir şekle sokulması mahiyetinde olduğundan komis
yonumuzca benimsenmiş ancak önergede bir metin mevcudolmadığından bu maksadı temin için plân
daki metin (Su ve toprak kaynaklan bakımından ekonomik potansiyeli yüksek görülen ve özellikle 
sulamadan büyük faydalar beklenen geri kalmış bölgelerin sulama konusu ile büyük sulama ünite
leri kurulmasına elverişli büyük ve devamlı akar suları bulunmıyan geri kalmış bölgelerde küçük 
sulama işlerinin etüt ve projelerinin yapılmasına ve inşaat safhasına geçilmesine öncelik verilecek
tir.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Şevket Akyürek'in, memleketimizde bakırla birlikte mev-
cudolan altın ve gümüşün ayırt edilmesi için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna lüzumlu te
sislerinin genişletilmesine yetki verilmesi, Elektroliz voliyle bakır elde edilirken hasıl olan altın ve 
gümüşü hâvi çamurun ve Blister bakın kullanan sanayicilerden çıkan aynı evsaftı cürufun harice 
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gönderilmeyip Makina - Kimya Kurumuna veril nesi hakkındaki teklifi de komisyonumuzca uygun 
görülmüş, önergede bir metin olmadığından bu maksadı temin için metin (Makina ve Kimya Endüs
trisi Kurumunun tesisleri gerekirse genişletilerek elektrolize bakır yapan diğer kuruluşların elek
trolize esnasında ayıramadığı çamurdaki altın ve gümüşün Makina ve Kimya Endüstrisi tesislerin
de ayrılması sağlanacaktır. Blister bakırı işleyen sanayicilerden satınalmarak ihracedilen bakır, 
altın ve gümüşü muhtevi cürufun hiçbir suretle harice gönderilmemesi için gerekli tedbirler alına
caktır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat Özdeş'in, Gölcük tesislerinin ileride kuruluş gayesine 
göre çalışmasını temin maksadiyle bu tesislerin yardımcı kaynak mahiyetinde olmasının plânda 
belirtilmesi için (Gölcük) kelimesinden sonra (yardımcı kaynak) cümlesinin ilâve edilmesi hakkın
daki teklifi de komisyonumuzca benimsenmiş ve metne (yardımcı kaynak) ibaresi eklenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, plânın muhtelif kısımlarına ait 6 maddelik 
değiştirge önergesinden; 

1. Şartname ve sözleşme tiplerine ait kısım vuzuh bakımından komisyonumuzca (Bütün resmî 
müessese ve teşekküllerin uyacağı modern inşaat tekniği ve anlayışına uygun, inşaatın en salim ve 
süratli metodlarla sağlam ve en iyi kalitede yapımını sağhyacak, idarelerle iş yapanların karşılıklı 
haklarını koruyacak, tip sözleşme, genel şartname, genel teknik şartname ve bunlara mümasil şart
name ve standartlar tanzim ve tesbit edilecektir. 

Bu cümleden olarak, bütün imar müdürlüklerinin uygulayacakları İmar Yönetmeliğine ait müş
terek esaslar hazırlanacak, ayrıca bütün resmî müessese ve teşekküllerin uygulayacağı bir koruyu
cu bakım ve onarım yönetmeliği hazırlanacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

2. 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanununun değiştirilmesi hakkındaki kısım da ko
misyonumuzca (2490 sayılı Artırma ve (eksiltme ve ihale Kanunu bir an önce değiştirilecektir. 
Bu kanunun yapılmasında Hazine menfaati ile hizmetin en iyi bir §ekilde ve 'süratle ifası göz 
önünde tutulacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Tatbikat projeleri ve detay resimleri hazır olmadan ihale yapılmaması hakkındaki teklif 
teknik bakımdan işlerin gecikmesine sebebolacagı cihetle komisyonumuzca (Tatbikat projeleri 
hazır olmadan ve inşaata uygulanacak başlıca malzeme cinsleri tesbit edilmeden inşaat ihalesi ema
net usuliyle dahi olsa yapılmıyacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

4. İnşaat mütaahhitleri odası kurulması hakkındaki teklif aynen kabul edilmiştir. 
5. Devletin yaptıracağı sosyal ve hizmet binalarının malzeme, proje ve standart tipe uygun 

olması hakkındaki teklif komisyonumuzca (Devletin sosyal ve hizmet binaları inşaatın yapılaca
ğı bölgenin özelliği göz önünde bulundurularak tek bir standartda yapılacak bunların proje işle
ri tek ıelde toplanacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

6. înşaat sektöründeki yatırımların yöneltilmesinde merkeziyet sisteminin uygulanmaması 
ve ihalelerin 1 Mayıs tarihine kadar yapılması hakkındaki teklif, amelî görülmediğinden ve tat
bikatta birçok mahzurları tevlidedeoeği mülâhazasiyle kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege'nin, plânda iç turizmle dış turizm ara
sında bir ayrılık gözetilmemesini temin (maksadiyle yapmış olduğu değişiklik teklifi komisyonu
muzca da benimsenmiş olmakla beraber plânda mevcut metne (iç turizm) den sonra bir (de) ilâ
vesinin maksadı daha vazıh ve iyi bir şekilde ifade etmesi bakımından plândaki (metin (Buna pa
ralel olarak, dış turizmin gelişmesi bakımından öncülük görevi olan iç turizmin de geliştirilmesi 
teşvik edilecektir.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Turizm Bankasının kalkınma dev
resinde kendisinden beklenen vazifeleri ifa etmesi için malî kaynaklarının takviye (edilmesini te
min maksadiyle yapmış olduğu teklif de komisyonumuzca benimsenmiş, ancak bu bankanın bün
yesinde ileride bir değişiklik yapılması da göz önünde tutularak metin (Turizm Bankasının bün
yesi ıslah edilecek, dayanak ve imkânları süratle geliştirilerek turistik tesislere yeterli ve turizm 
sanayiinin gereklerine uygun krediler vermesi sağlanacaktır.) şeklinde (değiştirilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1) 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesi ' Âgnil Artus'un, ceza evlerinden çıkanların işsiz kalarak tekrar 

suç işlemelerini önlemek ve bu gibilere iş temin etmek gayesiyle (patronaj) teşkilâtı kurulması 
hakkındaki teklifi de aynen benimsenmiş ve metne, (Ceza evlerinden tahliye edilenlerin işsiz ka
larak tekrar suç işlemelerine mâni olmak amaciyle bunlara iş sağlamak için patronaj teşkilâtının 
kurulması konusunda gerekli tedbirler alınacaktır.) ibaresi eklenmiştir. 

Komisyonumuzda müzakere edilerek benimsenmiş olan ve Hükümetin de iştirak ettiği değiştir
ge önergelerine ait Cumhuriyet Senatosunca ve komisyonumuzca kabul edilmiş metinler plânda
ki yerleri ayrı ayrı gösterilmek üzere ilişik cetvelde belirtilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvelkili 
Hatay Ankara 

Ş. İnal îç finansman konusundaki görüş
lerimi mahfuz tutuyorum. Kal
kınmanın yükü yine geliri mahdut 

çalışan sınıf üzerindedir 
İV. Ağımaslı 

Sözcü 
Ordu 

. H. Onat 

Kâtip 
, Kastamonu 

S. Keskin 

Artvin 
S. O. Ava 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Çanakkale 
§. İnan 

Aydın 
î. JSezgin 

Balıkesir 
Konuşmam çevresinde 

A. A. Bolak 

Bolu Diyarbakır 
Z. Baltacıoğlu A. Erdoğan 

Çanakkale 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Sezgin 

Erzurum 
Plân tasarısı, komisyonumuzda müzakere edilir
ken, tek hasıma ve (bâzı arkadaşlarımla verdiğim 
önergelerde beyan edilen mucip sebeplerde bir 
değişiklik olmamıştır. Binaenaleyh muhalifim. 

'Söz hakkım mahfuzdur 
C. önder 

Gümüş ane 
8. Savcı 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 
Elâzığ 

Söz hakkım mahfuzdur 
ö. F. Sanaç 

Hakkâri 
A. Türkoğlu 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Konya 
î. Baran 

mzada bulunamadı 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
L. Aykut 

T. Üye 
S. Gürsoytrak 

îçel 
S. Kutlay 

Konya 
M. Kılıç 

Malatya 
N. Yetkin 

Siirt 
A. Yaşa 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

îzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Konya 
M. Obuz 

Maraş 
S. H. Mahfuzdur 

E. Kaplan 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Van 
F. İşık 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Konya 
R. özal 

Mardin 
§. Aysan 

Sivas 
(S. H. M.) 
M. Vural 

Yozgat 
. V. Uyar 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 1) 



Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen geriverme önergeleri ve Plân Karma Ko 
değiştirişi 

Sayfa Yeri Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin Plân Karma Ko 

25 Sayfanın altından itibaren 
9 ncu satırda «15 yılda 
ulaşılacak hedefler...» şek
linde başlıyan paragrafın 
yeni şekli olarak değiştiri
lecektir. 

120 «Sulama programının...» 
şeklinde başlıyan birinci 
paragrafın sonuna Plân 
Karma Komisyonundaki 
ilk müzakere sırasında ek
lenen cümle yazılı olduğu 
şekilde -değiştirilmiştir. 

216 7 nci tedbirler bölümünün 
(e) bendi sonuna eklene
cek metin 

«15 yılda ulaşılacak hedefler» Türkiye'nin kal
kınması için gerekli olan yeter sayı ve vasıfta, 
birinci sınıf ilim adamı ve teknik mütehassısın 
yetiştirilmiş olması yüzde 7 lik bir gelişme hızı
nın sağlanması, istihdam meselesinin çözülmesi, 
dış ödeme dengesine ulaşılması ve bu hedeflerin 
sosyal adalet ilkelerine uygun olarak gerçekleş
tirilmesi, şeklinde özetlenebilir. 

Önerge gerekçe halindedir. Metin yoktur. 

Önerge gerekçe halindedir. Metin yoktur. 

15 yılda ulaşıla 
kınması için ger 
da ve üstün nit 
tehassısın yetiş 
gelişme hızının 
nin çözülmesi, d 
bu hedeflerin s 
olarak gerçekle 
lir.» 

Su ve toprak k 
potansiyeli yük 
dan büyük fayd 
lerin sulama ko 
kurulmasına el 
suları bulunmıy 
çük sulama işl 
pılmasına ve i 
celik verilecekt 

Makina ve Kim 
leri gerekirse 
yapan diğer ku 
ayıramadığı ça 
kina ve Kimya 
sağlanacaktır. B 
den satınalmar 
müşü muhtevi 
gönderilmemesi 
tır. 



242 247 numaralı tablonun bi- Yardımcı kaynak 
rinci sütununda «Gölcük» 
kelimesinin yanına yazılı 
ibare eklenecektir. 

261 Sayfanın sonundan itiba- Sözleşme ve şartname tiplerinde bütün resmî 
ren 4 ncü satırda başlıyan müessese ve teşekküllerin uyacağı, modern in-
(e) bendi yazılı olduğu şe- saat tekniği ve anlayışına uygun, inşaatın en 
kilde değiştirilmiştir. salim ve süratli metotlarla doğruluk, sağlamlık 

ve en iyi cinsten inşa ve imalini sağlıyacak şe
kilde intacını temin edecek, idarelerle iş yapan
ların karşılıklı hak ve hukukunu koruyacak 
sözleşme, genel şartname, fenni şartname ve 
bunlara mümasil şartnameler ve standartlar 
tanzim ve tâyin edilecektir. 

Bu cümleden olarak, bütün imar müdürlükleri
nin uygulayacakları tek tip imar yönetmeliğine 
ait esaslar hazırlanacak, ayrıca bütün resmî 
müessese ve teşekküllerin uygulayacağı bir ko
ruyucu bakım ve onarım yönetmeliği hazırlana
caktır. 

262 (f) bendi yazılı olduğu şe- 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu mo-
kilde değiştirilmiştir. dern esaslar dâhilinde ivedilikle değiştirilecek

tir. Bu kanunun yapılmasında, Hazine menfaati 
ile hizmetin en iyi ıbir şekilde ifası gerekçesi, 
prensibolarak alınacaktır. 

262 (g) bendi yazılı olduğu şe- Tatbikat projeleri; inşaatın bütün detay resim-
kilde değiştirilmiştir. leri hazır olmadan ve bu inşaatta uygulanacak 

malzeme tip ve cinsleri kesin bir şekilde tesbit 
edilmeden, inşaat ihalesi emanet dahi olsa ya-
pılmıyacaktır. 

262 (h) bendinin sonuna yazılı Bu maksatla bir inşaat mütaahhitleri odası kü-
metin eklenecektir. rulacaktır. 

Aynen kabul 

Bütün resmî m 
modern inşaat 
şaatın en salim 
en iyi kalitede 
iş yapanların 
tip sözleşme, g 
name ve bunla 
lar tanzim ve t 

Bu cümleden o 
nin uygulaya 
müşterek esasl 
resmî müessese 
bir koruyucu b 
zırlanacaktır. 

2490 sayılı Ar 
nunu bir an ön 
yapılmasında H 
iyi bir şekilde 
lacaktır. 

Tatbikat proje 
gulanacak baş 
meden inşaat 
yapılmıyacaktı 

Aynen kabul. 
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262 (k) bendi yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir. 

262 Sayfanın sonundaki (1) 
bendinden sonra (m) ben
di yazılı olduğu şekilde ek
lenmiştir. 

301 5 nci tedbirler bölümünün 
sonuna (e) bendi olarak 
yazılı olduğu şekilde ekle
necektir. 

304 5 nci tedbirler bölümünün 
(a) bendinin son cümlesi 
yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

304 5 nci tedbirler bölümünün 
(e) bendi yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir. 

Devletin sosyal ve hizmet binaları, inşaatın ya
pılacağı bölgenin hususiyeti göz önünde bulun
durulacak, tek bîr malzeme ve proje standart 
ve tipine uygun olarak yapılacak, bunların pro
je işleri tek elde toplanacaktır. 

Devletin sosyal 
pılacağı bölgen 
rularak tek bir 
proje işleri tek 

Kalkınma plânının inşaat sektöründeki yatı- Bu bendin ekle 
ramlarının yöneltilmesinde merkeziyetçilik 
prensibi uygulanmıyaeaktir. 

Bütün inşaat yatırımı ihaleleri, bir yıl evvel
ki tasdikli fiyat analizleri esas alınmak sure
tiyle tanzim edilecek ihale evrakına göre, cari 
bütçe yılının en geç 1 Mayıs tarihine kadar 
icra edilmiş olacaktır. 

Ceza evlerinden tahliye edilenlerin işsiz kala
rak tekrar suç işlemelerine mâni olmak ama-
ciyle bunlara iş sağlamak için Patronaj teşki
lâtının kurulması konusunda gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Buna paralel olarak Millî ve Milletlerarası 
Turizmin geliştirilmesi teşvik edilecektir. 

Turizm Bankasının dayanak ve imkânları sür
atle geliştirilerek Turistik tesislere yeterli ve 
turizm sanayiinin gereklerine uygun krediler 
vermesi sağlanacaktır. 

Aynen kabul 

Buna paralel 
bakımından ön 
de geliştirilmes 

Turizm Bankas 
yanak ve imkâ 
tik tesislere y 
reklerine uygu 
tır, 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânının sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Plân Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 3 /382 , C. Senatosu 3 /140) 

(Not : Kalkınma Plânı evvelce basılıp dağıtılmıştır.) 

Plân Karma Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Plân Karma Komisyonu 

Esas No. .3/382 5.11.1962 
Karar No. 1 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanıp, Yüksek Plânlama Kurulunca tetkik ve 
Bakanlar Kurulunun 21 . 9 . 1962 tarihli 6/959 sayılı Kararnamesiyle kabul edilmiş bulunan 
«Birinci Beş yıllık (1983 - 1967) Kalkınma Plânı» T. C. Anayasasının 94 ve uzun vadeli Plânın 
yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince kurulan Komisyonumuza Kanunlar Müdürlüğünün 19.. 10 . 1962 tarih ve 3/382 sayıîı 
dosyası ile havale edilmiştir. 

Plân tasarısı üzerindeki komisyon çalışmaları 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci ben
di hükmü sarahati gereğince 20 . 10 . 1962 Cumartesi günü saat 10 da Hurrem Müftügil'in Baş
kanlığında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican'ın takdim konuşmasiyle baş
lamış, bu konuşmayı Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı ve Daire Başkanlarının Plân hakkında 
verdikleri izahat takibetmiştir. 

Hükümetin diğer üyelerinin de hazır bulundukları, Karma Komisyonun bu ilk toplantısında, 
üzerinde önemle durulan mesele 77 sayılı Kanunun çizdiği çerçeve içinde Plân tasarısının komis
yonumuzda nasıl bir usul ile müzakere edilmesi gerektiği meselesi olmuştur. Usul hakkındaki 
müzakereler sonucunda varılan kanaate göre; Türk Parlamento tarihinde ilk defa cereyan et
mekte bulunan ve genel kalkınmayı hedef tutan plân müzakerelerinde Karma Komisyonu
muz yazılı usul kaideleri dışında kalacak hususlarda bir müzakere teamülü teessüs ettirmek 
durumundadır. Görüşmelerim 77 sayılk Kanunun 2 nci maddesinin 6/b bendi gereğince plâ
nın tümü üzerinde yapılması gerekmekle beraber,, kalkınma plânı gibi memleketin 5 yıl
lık sosyal ve ekonomik hayatını kapsayacak çok önemli bir kanunun görüşülmesinde, en salim 
neticeye varılabilmesi için, muhtelif hatiplerin tenkid ve temennilerinin dağinık bir şekilde 
değil, fakat plânın belirli bölümlerine müteveccih bir şekilde gelişmesini sağlamakta zaruret 
vardır. Eğer bu sağlanamaz ve plânın baş tarafı ile ilgili bir fikrin arkasından, bu fikir
le sırf plânın bütünlüğü içinde,, i%ili bir başka bölüm hakkında fikir serd edilebilmesi müm
kün kılınırsa, hem görüşmelerin fikrî disiplinini sağlamak güçleşecek, hem de bu yol tenkid-
ler ve cevaplarda tekrarlara yol açacağından sınırlı görüşme süresi gereği gibi değerlendirile
memiş olacaktır. 

Bu bakımdan, görüşmelerin plânın tümü üzerinde yapılması ilkesinden ayrılmamak üzere, 
komisyonumuz bir zaman cetveli üzerinde mutabık kalarak, her toplantıda görüşmeleri plâ
nın belirli bölümlerine teksif etmek» böylece plânın tümününün görüşülmesi tamamlandıktan 
sonra üyelerin değiştirgelerinin görüşülmesine başlanması esası kabul edilmiştir. 
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Bu esaslar tesbit edildikten sonra komisyon çalışmalarında hazır bulunan Hükümet üyelerin

den ve Plânlama Teşkilâtı mensuplarından geniş ölçüde izahat alınmış, cereyan eden görüş
melerden sonra komisyonumuz şu görüşlere varmıştır. 

1. Anayasanın 41 ve 129 ncu maddeleri, iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmanın demokratik 
yollarla gerçekleştirilmesini, bu maksatla millî tasarrufların artırılması, yatırımların toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltilmesini sağlıyacak kalkınma plânlarının yapılması 
görevini Devlete vermiş ve gerekli teşkilât da kurulmuştur. 

Anayasamızın kabul ettiği bu ilkeler, ileri memleketlerle aramızdaki mesafeyi kapayabilme-
miz için tek salim yolun plânlı kalkınma oluşu vakıasından hareket etmektedir.. Gerçekten 
plân demokratik düzen içinde, imkânlarımızı ve kaynaklarımızı en uygun şekilde seferber ede
rek ve sosyal adalet ilkesini göz önünde tutarak kalkınmanın tek yoludur. 

Bu bakımdan komisyonumuz birinci beş yıllık plân tasarısını ekonomimizin bu anlayışa yö
nelmesinin ilk tatbiaktı olarak değerlendirmiştir. 

2. Komisyonumuzca tetkik edilmiş bulunan plân ekonominin bir veya birkaç bölümünü değil 
fakat, tamamını kavrayan; ekonomik, sosyal, kültürel faktörlerin ve değişkenlerin birbiriyle 
olan münasebetlerini ve birbirlerine tesirlerini bir bütün içinde ele alıp inceliyen ve bu itibarla 
da modern plânlama tekniğine uygun şekilde hazırlanmış bir plândır. 

3. Sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın başarıya ulaşması, plânın toplumun arzu ve 
isteklerine uygun şekilde hazırlanmış olmasiyle çok yakından ilgilidir. Bunun sağlanması için de ; 
plân hedeflerinin, demokratik düzende millî iradenin temsilcileri tarafından tâyin edilmesi ve 
hazırlanan plânın yine millî irade temsilcileri tarafından kabul edilmesi gereklidir. 

Komisyonumuzca tetkik edilmiş bulunan plânın 5 Temmuz 1962 tarihinde Resmî Gazetede ilân 
edilen ve bunu takiben Birinci ve İkinci Karma hükümetler tarafından da aynen kabul edilen 
«Plân hedefleri ve stratejisine» ve dolayısiyle toplumun gerçeklerine, ihtiyaçlarına, temayülle
rine uygun demokratik bir plân olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz gerek hedefleri bakımından, gerekse bu hedeflere ulaşmak için tesbit edilen 
vasıtalar bakımından, hazırlanmış bulunan plânın Türk ekonomik ve sosyal hayatının gerçekleri
ne uygun bulunduğunu, eldeki imkânlarla gerçekleştirilmesi mümkün en derin ve esaslı incele
melere dayandığını, bu bakımdan realist bir plân olduğunu da tesbit etmiştir. 

4. Yukarda işaret edildiği gibi Kalkınma Plânı modern plân anlayışına uygun olarak eko
nominin bütününü kavramakta ve Türk ekonomisi özel sektör ve Devlet sektöründen meydana 
gelen bir karma ekonomi olduğundan, özel sektör de plânın kapsamına girmektedir. Bu bakım
dan plânın özel sektör açısından köstekleyici ve sınırlayıcı değil, teşvik edici ve yöneltici olması 
büyük önem taşımaktadır. Komisyonumuz bu konu üzerinde önemle durmuş ve aşağıdaki husus
ları tesbit etmiştir. 

a) Plânda iktisadi ve sosyal hedefler özel sektör ve kamu sektörünün gelişmesi konusunda 
her hangi bir peşin tercih ve hükümle bağlı olmaksızın, mevcut temayüllere, politik ve sosyal 
düzenin ve iktisadi gelişmenin sağlıyacağı umulan imkânlara göre tesbit edilmiştir, özel sek
tör ve kamu sektörü plânda birbirinin karşısında ve menfaatleri gelişen iki kesim olarak değil 
yanyana ve birbirini tamamlar şekilde mütalâa edilmişlerdir. 

Kamu sektörünün iktisadi faaliyet hedeflerinin ve yatırımlarının tesbitinde, özel sektörün 
gelişme imkân ve ihtimalleri göz önünde tutulmuştur. 

b) Özel sektörün gelişmesini engelliyen en büyük âmillerden biri iktisadi hayattaki istik
rarsızlık ve kararlardaki gizliliktir. Plân 5 yıllık uzun bir süre için iktisadi hayata getireceği 
istikrar ve açıklık bakımından, özel sektörün yatırımlarını sağlam hesaplara dayanarak ve ile
riyi görebilerek yapabilmesi, dolayısiyle iyi istikamette gelişebilmesi imkânını verecektir. 

c) Özel sektör yatırımlariyle ilgili olarak plânda yer alan yatırım rakamları, bu yatırımla
ra bir limit tâyin eder mahiyette olmayıp, geçmiş yıllardaki yatırım temayüllerine, iktisadi 
ye sosyal hayatta, beklenen gelişmelere göre yapılmış tahminleri ifade etmektedir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 2 ) 



Özel sektörün bu tahminlerin üstünde yatırım yapması mümkün ve hatta şayanı temennidir. 
Bu bakımdan plân hedeflerine uygun yöndeki özel sektör yatırımlarının tahdidi değil aksine Dev
letçe çeşitli vergi, fiyat ve kredi tedbirleriyle desteklenmesi bahis konusudur. 

Yatırımları arzulanan sahalara yöneltmek bakımından plânın öngördüğü tedbirler ise doğru
dan doğruya ve yasaklayıcı mahiyette değil, dolaylı ve yöneltici tedbirlerden ibarettir. Plân bu 
bakımdan da özel sektöre gelişme ve prodüktif sahalara yönelme imkânlarını tam mânasiyle açık 
tutmakta, hızlı amortisman, yatınm indirimi, geri kalmış bölgelere yapılacak yatırımlara daha 
elverişli şartlar tanınması gibi esaslı tedbirler derpiş etmiş bulunmaktadır. 

Bütün bu yukarda belirtilen hususlariyle kalkınma plânının özel sektörü köstekleyici ve sınır
layıcı değil, teşvik edici olduğuna komisyonumuz kanaat hâsıl etmiştir. 

5. Yukarda da ifade edildiği gibi karma ekonomi düzeninin icaplarından olarak, kalkınmamızı 
tahakkuk ettirecek yatırımların önemli bir kısmı da kamu sektörü tarafından gerçekleştirile
cektir. 

Kamu sektörü yatırımları iki bölümde mütalâa edilmelidir. Sağlık, eğitim, ulaştırma, köy yol
lan ve içme sulan gibi yatırımlar esasen Devletinnormal görevleri arasındadır, genel ve katma büt
çeler içinde Devlet tarafından yerine getirilmektedir. 

Bunun yanında Devletin iktisadi faaliyet kollannda bâzı hizmetler ve yatınmlara girişmesi de, 
en liberal ekonomik rejimlerde bile gittikçe daha büyük oranda raslanan zaruri bir tatbikat ol
muştur. 

Kamu sektörünün, iktisadi Devlet Teşekkülleri vasıtasiyle belirmekte olan iktisadi faaliyet 
alanında, mevcut kaynaklan, edinilmiş tecrübeleri, kurulmuş tesisleri ve yetişmiş elemanlan ile 
önemli bir yer kapladığı bir hakikattir. 

Aynca kamu sektörünün prodüktif mahiyetteki yatmmlannı dolaylı tedbirler yerine doğrudan 
doğruya kararlarla yöneltmek mümkün olduğundan bu yatırımlar, bölgeler arasındaki dengesizlik
leri telâfi edebilmek ve plânın bölgeler dengesi hedefine ulaşabillmek bakımından çok önemli bir 
vasıta olmaktadır. Bu bakımdan plânda kamu sektörü üzerinde de durulmuş, karma ekonomi 
düzeni ve serbest piyasa şartlan içinde kamu sektörünün özel sektörle rakabet edebilmesi imkânını 
sağlıyacak tedbirler derpiş edilmiştir. Bu tedbirlerin başında iktisadi Devlet Teşebbüslerinin, 
kendilerinden plân döneminde beklenenleri gerçekleştirebilmeleri için, finansman imkânlarını bir 
merkezde toplamaya, işletmelerde bağımsız idareyi ve teşekküller arasında koordinasyonu sağla-
mıya matuf yeniden düzenleme tedbirlerinin alınması zikredilebilir. 

Plânın öngördüğü ve birbiriyle tutarlı ve dengeli olan hususların zamanında ve aksamadan 
yerine getirilmesi için, plânda önemli rolü ve görevleri bulunan İktisadi Devlet Teşekkülleri, ta
rım satış kooperatifleri birlikleri gibi kuruluşların, reorganizasyonu ile vergi, toprak ve idare re
formlarını sağlayacak tasarılann en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilme
sinde ve öncelikle kanunlaşmasında plânın muvaffakiyeti bakımından mutlak zaruret bulundu
ğu komisyonumuzca mütalâa edilmiştir. 

6. Plân hedeflerinin en önemlilerinden biri kalkınma hızıdır. Komisyonumuz, plân döneminde 
yılda ortalama % 7 kalkınma hızı sağlanması konusu üzerinde önemle durmuş, bu hızın daha az 
veya daha çok tesbit edilmesinin mümkün olup olmıyacağı hakkında çeşitli mütalâalar serd edil
miştir. 

Türkiye'de fert başına gayrisafi millî hâsıla 1 700 T. L. (185 $) olmasına karşılık bu rakam 
Amerika'da 2 717, Almanya'da 1 051, Fransa'da 1 178 $, ingiltere'de 1 235 $, italya'da 601 $ ve 
Yunanistan'da 355 $ bulunmaktadır. OEGD memleketleri 1963 - 1970 yıllan arasında yılda safi % 
3,5 bir kalkınma hızını hedef olarak kabul etmiş bulunmaktadırlar. Batı dünyasiyle aramızda bu
lunan geniş mesafenin gittikçe kapanabilmesi için bunun üzerinde bir kalkınma hızı kabul edil
mesinde zaruret vardır. Nüfusumuzun yılda ortalama % 3 oranında arttığı ve nüfus artış hızının 
yavaşlatılması ile ilgili olarak alınabilecek tedbirlerin kısa bir sürede etkili sonuçlar doğurabil-

O. Senatosu ( S. Sayısı : 2 ) ' 
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mesi söz konusu olmadığına göre kalkınma hızımızın % 3 ü nüfus artışına gitmektedir. Demek ki 
% 7 nin altındaki bir kalkınma hızı Türkiye'nin Batı ülkelerinin seviyesine yetişme umudunu pe
şinen terk etmesi demek olacaktır. 

Ayrıca nüfus artışı ile ilgili olarak memleketimiz gittikçe daha önem kazanan oranda gizli ve açık 
işsizlik problemiyle karşı karşıya kalmakta, istihdam meselesinin ihalli için plânda öngörülen di
ğer tedbirler yanında, yatırım miktarının artırılması ve dolayısiyle yeni iş sahaları açılması ihti
yacı da yüksek bir kalkınma hızını gerektirmektedir. 

Bu bakımdan % 7, kabul edilebilecek asgari kalkmma hızı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu hızın sağlanabilmesi için GSMH nın % 18,3 kadarını yatırıma ayırmak ve bunun 14,8 ini iç 

tasarruflarımızla sağlamak gerektiği hesaplanmıştır. Geçmiş yıllardaki özel sektör ve kamu sek
törü tasarrufları ve yatırımlarının seyrine bakılarak, bu oranda bir yatırımın gerçekleştirilmesi
nin ise önemli gayretleri gerektirdiği müşahede edilmiştir. Bu itibarla daha yüksek bir büyüme 
hızı, gerek Batı ülkeleriyle aramızdaki mesafeyi daha çabuk kapamak, gerek kısa sürede işsizlik 
problemini daha etkili şekilde çözümlemek gibi açılardan daha cazip görünmekteyse de, % 7 nin 
üzerinde bir kalkınma hızının kabul edilmesinin, bugünkü sosyal ve ekonomik şartlarla gerçekleş-
tirilemiyecek çok daha büyük gayret ve fedakârlıkları gerektirmesi bakımından mümkün görüle-
miyeceği de müşahede edilmiştir. 

Böylece komisyonumuz plân hedefleri ve stratejisine uygun olarak plânda kabul edilmiş bulunan 
yılda ortalama % 7 kalkınma hızının, kabul edilebilecek asgari fakat aynı zamanda imkânlarımızla 
gerçekleştirebilecek âzami kalkınma hızı olduğu hususunu tesbit etmiş bulunmaktadır. 

7. Kalkınma, toplumun refah ve mutluluğunu artırmak demek olduğuna göre, kalkınma külfet
lerine katılmada ve nimetlerinden yararlanmada fertler arasında gerek belir gurupları, gerek böl
geler bakımından adaletli bir dağılım sağlamak önemli bir ilke olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu balamdan komisyonumuz plânın; sosyal adalet içinde dengeli kalkınmayı sağlamak hususunda 
getirdikleri üzerinde de önemle durmak ihtiyacını hissetmiştir. 

Plânlı kalkınmanın külfetlerine âdil bir şekilde katılmayı sağlamak bakımından plânda öngö
rülen, vergi yükünün daha âdil bir şekilde dağıtılması, bugüne kadar Gelir Vergisinin dışında bıra
kılmış sektörlerin vergi kapsamına alınması, tesirlerini daha çok dar gelirli zümreler üzerinde his
settiren enflâsyonist finansman yolunun kesin olarak kapalı tutulduğunun ifade edilmesi, kıymet 
ve irat esasına dayanan vergilerin gerçek matrahlara dayanılarak hesaplanması, kalkınmanın kül
fetlerine çeşitli gelir gruplarının âdil ölçüler içinde katılacağını gösteren önemli tedbirler olarak mü
şahede edilmiştir. 

Kalkınmanın nimetlerinden faydalanma bakımından da sosyal adaleti sağlamak açısından da fert
lere kabiliyetlerini teşvik edici fırsat eşitliği sağlanması, enfrastrüktür ve hizmet yatırımlarının 
dağılımında bölgeler arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması hedefinin gözetilmesi plânda 
kabul edilen prensipler arasındadır ve komisyonumuz sosyal adalete, bu tedbirlerin gerçekleşmesi 
oranında ulaşabileceğini tesbit etmiş bulunmaktadır. 

8. Komisyonumuzun üzerinde durduğu diğer bir konu plânın finansmanı özellikle iç finansmanı 
olmuştur. 

% 7 lik kalkınma hızının gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın enflâsyona başvurmadan, 
sağlam kaynaklarla, sosyal adalete uygun şekilde sağlanması plân hedefleri ve stratejisinde belirtil
diği gibi enflâsyonist açık finansmanın çıkar bir yol olmadığı esasen geçmiş yılların acı tecrübele
riyle açıkça görülmüştür. Enflâsyonun bütün diğer zararları yanında, tesirini daha çok dar gelirliler 
üzerinde hissettirmesi bakımından sosyal adaletin gerçekleşmesi ilkesiyle bağdaşamıyacağı, mal 
dengesini bozmak ve fiyat kontrollerine yol açmak bakımından piyasada istikrarsızlık yaratacağı, 
tasarrufları artırmak yerine tüketimi teşvik edeceği ve verimli yatırımların yerini spekülatif mua
melelerin alacağı birer gerçektir. 

Bu şartlar altında ise plânın hedeflerine varmasının mümkün olmıyacağı açık bir hakikattir. 
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ÜBtitçe tahminine göre 1962 vergi gelirleri 7 milyar 700 milyon lira tahmin edilmiş olmasına 

rağmen, komisyon çalışmalan sırasında Hükümet üyeleri tarafından bu miktarın ancak 7 milyar 
100 veya 200 miHyon lira civarında tahakkuk edebileceği ifade edilmiştir. Geçmiş yıllarda vergi 
gelirlerinde yılda % 8 - 9 arasında tahakkuk eden otomatik artışların, alınacak bâzı düzenleme ted
birleri ve ekonomimizde plânlı devreye geçişin getireceği fevkalâde inkişaf ile % 10 kadar olacağı 
hesap edilirse, 1963 yılı vergi gelirlerinin vergi reformları yapılmaksızın otomatik olarak 7 milyar 
800 milyon liraya ulaşacağı beklenmektedir. Plâna göre ise kalkınma hızının gerçekleşmesi için ka
mu gelirlerinin 1963 yılında 9 milyar, 1964 yılında 10 milyar, 1965 yılında 10,920 milyar, 1966 
yılında 11,8 milyar 1967 yılında ise 12,8 milyar T. L. sına yükselmesi gerekmektedir. Yukandaki 
gelir tahminleriyllıe karşılaştırılırsa, iç finansman güçlüklerinin plân döneminin özellikle ilk yılında 
kendini hissettireceği ortaya çıkmakta, sonraki yıllarda yıllık normal gelir artışlan iç finansman 
ihtiyacını karşılayacak orana yükselmektedir. 

Bu bakımdan komisyonumuz, plânın kalkınma hızı ve diğer hedeflerinden, fedakârlık etmemek 
için, plân tatbik mevkiine konulurken sosyal adalet ilkesini de gözeten bâzı munzam finansman 
gayretlerinin desteklenmesi lüzumunu bir vakıa olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz plânın dış finansmanı konusu üzerinde de yukarıda işaret edildiği gibi önemle 
durmuştur. 

Son yıllarda dış yardım yapan memleket ve müesseselerin sayılannda ve geneli olarak yaptıkla-
n yardımın miktarında bir artış müşahede edilmekle beraber, yardımın memleketler arasındaki 
dağılımında eskisinden daha değişik bâzı şartlar arandığı bir gerçektir. Bu şartlann en önemlile-

. rinden biri yardımı alacak ülkenin kendi kaynaklannı tam manâsiyle kullanan, imkânlannı zor-
lıyan ve bu bakımdan kalkınma isteğini samimî olarak göstermiş bir ülke olmasıdır. 

Yapılan inceleme ve diğer ülkelerle verginin GSMH içindeki oranı bakımından yapılan muka
yeseler Türkiye'nin gerekli iç finansmanı enflâsyonist olmıyan yollarla sağlıyabileceğini göster
mektedir. Bu bakımdan bu yolda sarf edeceğimiz gayretler plânın dış finansmanının sağlanması
na da yardımcı olacaktır. 

Plân tasansının tetkiki sırasında komisyon üyeleri tarafından 46 aded değiştirge önergesi ve
rilmiştir. 

Bu önergelerden 32 adedi, plânın bütünlüğiyle ilgili olmadığı Hükümet tarafından belirtildiği 
cihetle, (Uzun vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması) hakkındaki 77 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin 6 ncı fıkrasının (c) bendi gereğince oylanmış, bunlardan (18) 
adedi kabul ve (14) adedi de reddedilmiştir. 

Plânın bütünlüğünü bozacağı Hükümet tarafından belirtilen 14 aded önerge de yine 77 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının (d) bendi gereğince oylanarak bunlardan yalnız Art
vin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm orman artıklarının değerlendirilmesi hakkındaki önergesi 
kabul edilmiş, diğerleri reddedilmiştir. 

Kabul edilen önerge ile plân, Hükümete iade edilmiştir. Hükümet bu önergeye iştirak ettiğini 
ve plânda gerekli değişikliği yaptığını bildirmiştir. 

Hükümet tarafından yukarda zikredilen önerge ile ilgili olarak yapılan (Bu arada orman ve 
fabrika artıklarını değerlendirmek üzere bir yonga ve bir lif levha fabrikası kurulması imkân-
lan üzerinde de durulacaktır) şeklindeki değişiklik de komisyonumuz tarafından uygun mütalâa 
edilmiştir. 

Kabul edilen önergelerden : 
Konya Milletvekili îrfan Baran ve 7 arkadaşının küçük köy ünitelerinin büyük üniteler ha

line getirilmek suretiyle medenî vasıtalardan faydalanmaları ve Devlet hizmetlerinin buralarda 
daha verimli ve ucuza sağlanması gayesiyle şimdiden bir hazırlık olmak üzere plânın tavsiye ve 
tedbirler kısmına gerekli ilâvenin yapılması hakkındaki tekliflerine Hükümet de iştirak ettiğin
den plân metnine (Plân döneminde köy ünitelerimiz bakımından daha iyi bir yerleşmeyi mümkün 
kılacak tedbirler hakkında gerekli bilgilerin elde edilebilmesi maksadiyle başlanmış olan araştır
malara hız verilecektir.) ilâve edilmiştir. 
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Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in su ve toprak kaynakları bakımından sulama işlerinin ele 

alınmasında, ekonomik değerle birlikte geri kalmış bulunan bölgelerin öncelikle ele alınması hak
kındaki teklifi de uygun görülerek Hükümetin iştirakiyle gerekli değişiklik yapılmış ve plân met
nine; (Su ve toprak kaynakları bakımından ekonomik potansiyeli yüksek görülen ve özellikle su
lamadan büyük faydalar beklenen geri kalmış bölgelerin sulajma konusunun etüt ve projelerinin 
süratle yapılmasına öncelik verilecektir.) ilâve edilmiştir. 

îzmir Milletvekili Necip Mirkelâmoğlu'nun, memleketimizin arazi durumunu tesbit, mera, zi
raat arazisi ve orman hudutlarının sınırlandırılması hususunda plâna gerekli fıkranın ilâvesi 
hakkındaki teklifi uygun görülerek Hükümetin iştirakiyle gerekli değişiklik yapılmış ve plân met
nine; (Memleketimizin arazi kullanma durumunu tesbit, yani mera, orman ve ziraat arazilerinin 
hudutlarını belirtmek maksadiyle yapılan çalışmalar hızlandırılacak ve arazilerin kabiliyetlerine 
göre kullanılmaları cihetine gidilecektir.) ilâve edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli ve Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, Ziraat 
Bankasına tevdi edilen vazifelerin yapılması için kaynaklarının takviye edilmesi icabettiğinden 
plâna bu hususla ilgili metinlerin konulmasını istiyen tekliflerine Hükümet de katıldığından plân 
metnine; (3202 sayılı Kanun gereğince bu bankanın sermayesine ilâve edilmek üzere bütçeden öde
nen yüzde 1 nisbetindeki ödeneğin tahsisine plân döneminde devam edilecektir. 

2836 sayılı Kanun hükümleri dairesinde, çiftçiye tarım kredisi vermek üzere kurulan tarım kre
di kooperatifleri, zirai tasarrufun yine tarım sahasına aktarılmasını teminen tevdiat kabul edebil
me konusunda yetkili kılınacaktır.) ilâve edilmiştir. 

Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulunmuş bir made
nin işletmesinin, istiyen müteşebbise satılırken her türlü suiistimale mâni olacak şekilde plâna bir 
hüküm konulması hakkındaki teklifi Hükümetin te iştirak etmesi üzerine yerinde görülerek met
ne bu maksadı temin eden; (1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulunmuş bir madeni işlet
mek istiyen müteşebbis, keyfî tercihlere mâni olacak objektif esaslar tesbit edilmek kaydiyle Ma
den Dairesine tâyin edilecek bir ücret karşılığında maden hakkını satmalabilecektir.) ilâve edil
miştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli'nin, mahrumiyet böl
gelerindeki ürünlerimizin değerlendirilmesini sağlamak maksadiyle konserve sanayii için alınacak 
tedbirler arasına teklif ettikleri fıkra da yerinde görülerek aynen kabul edilmiş ve metne; (c. 
Mahrumiyet bölgelerinde yerli ürünlerimizin tüketimini Bağlıyacak teşvik edici ve tanıtıcı tedbirler 
alınacaktır.) ilâve edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli'nin; (Pişmiş kilden 
mamul yapı malzemesi) sanayii ile ilgili olarak kurulacak îmar ve İskân Bakanlığına bağlı Yapı 
Araştıranca Enstitüsünün Teknik Üniversite ile iş birliğini sağlamak maksadiyle yaptıkları teklif 
de yerinde görülerek kabul edilmiş ve plân metni; (7. MESELELER : Bu sanayiin en önemli me
selesi mamullerin niteliğidir. Kullanılan hammaddeler daha iyi seçilmeli ve iyi vasıflı hammadde 
aranması için kamu sektöründeki araştırma enstitüleri yardımcı olmalı ve üretimde sıkı bir nitelik 
denetlemesi yapılmalıdır. Memleketimizde yapı malzemesinin etüt ve ıslahını" ve yapı sistemlerinin 
araştırılmasını temin için, îmar ve îskân Bakanlığına bağlı ve teknik üniversitelerin ilgili kürsüle
rinin iş birliği ile çalışacak bir Yapı Araştırma Enstitüsü kurulmalıdır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli'nin, plâstik ve suni elyaflı ikame maddelerinin ağır reka
betine mâruz kalan deri sanayii hakkında plânda bir kısım mevcudolmadığından, bu sanayiin inki
şafını temin maksadiyle ilâve edilmesini istediği fıkra da uygun mütalâa edildiğinden metne; (e. 
İptidai şartlar içinde bulunan deri ve kösele imalâtı ile ilgili kuruluşların ıslahına imkân sağlıya-
cak, standart seri ve kaliteli imalâtı teşvik edici tedbirler alınacaktır.) ilâve edilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli'nin gemi inşaatının 
himayesi maksadiyle plânda değişiklik yapılmasını istedikleri fıkra da uygun görülerek plân met-
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nine; (a. Gemi ithalâtı durdurulacaktır. Ancak, gemilerin yurt içinde yapılamıyan parçaları ile 
ekonomik bakımdan zaruri olan ve fakat memleketimizde yapılamıyan özel tip gemiler ve tanker
ler ithal edilecektir.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur ve Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli'nin yerli sanayiin 
gelişmesini ve mevcut kapasitenin kullanılmasını temin maksadiyle kamyon, binek otomobili ve 
otobüs ithali hakkındaki a, b ve d bentlerinin tadili hakkındaki teklifleri uygun görüldüğünden 
plân metni (a. Bu sahada mevcut kapasitenin tam olarak kullanılmasını ve yerli sanayiin ge
lişmesini sağlamak üzere kamyon ithali durdurulacaktır. Ancak tekel yaratılmaması için veya cid
dî lüzum halinde düzenleyici ithalâta izin verilebilir. 

b. Gerekli olan hallerde binek otomobili bedelsiz ithalden çıkarılacaktır. 
d. Mevcut karoseri sanayiinin emniyet ve kullanma standartlarına uygun imalât yapması sağ

lanacaktır. Karoserili otobüs ithali durdurulacaktır. Ancak turistik belge sahibi müesseselere Tür
kiye ile dış memleketler arasında çalışmak kaydiyle karoserili otobüs ithali izni verilebilir.) şek
linde değiştirilmiştir. 

Tabiî Senatör Haydar Tunçkanat ve iki arkadaşının, bölgesel özelliği olan dokuma, taş işleme, 
halıcılık, duvar çiniciliği gibi sınıfların geliştirilmesini temin maksadiyle plâna ilâve edilmesini 
istedikleri fıkra da yerinde görülerek metne (n. Bölgesel özelliği olan, dokuma, taş işleme, halıcı
lık, duvar çiniciliği gibi küçük sanatların geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.) ilâve 
edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli'nin, öğretmen ve öğrenci oranları bölümünde öğretmen
lik meslekinin daha cazip hale getirilmesi maksadiyle alınması icabeden tedbirler hakkındaki tadil 
teklifi de uygun görüldüğünden metin (e. Öğretmen - öğrenci oranları : Bir öğretmen başına dü
şen öğrenci sayısı oldukça yüksektir. Bu aynı zamanda verime de tesir eden başlıca sebeptir. Bu 
durumu düzeltmek için öğretmen yetiştiren okullara öncelik vermekle birlikte bu yolda alınacak 
en önemli tedbirlerden biri, öğretmen olacak nitelikte yetişmiş olanların bu mesleke geçmesini ön-
liyen malî ve hukuki engellerin kaldırılması suretiyle öğretmenlik meslekinin cazip hale getirilme
sidir. Bununla ilgili olarak ek ders ücretleri de artırılacaktır.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Aydın Milletvekili îsmet Sezginin, yüksek öğretimin öğretmen ihtiyacını karşılama işinin 
hızlandırılması hakkındaki tadil teklifi de yerinde görüldüğünden metin ( (î) : öğretim süresi 
ve tesislerden, öğretim üyelerinden geniş ölçüde yararlanma konuları üzerinde durulmalıdır. 
Yüksek öğrenimde öğretim üyesi yetiştirilmesi konusu sürat ve önemle ele alınmalıdır. Öğretim 
muhtevasını ve usullerini öğretim amaçlarına ve yetişenlerden çalışma alanlarında beklenen hiz
met ve vasıflara uygun bir şekilde ıslah etmek gereklidir.) şeklinde değiştirilmiştir. 

Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, bölge tiyatrolarının kurulması ve özel tiyatroların teş
vik edilmesi hususunda plâna ilâve edilmesini istediği fıkra, Hükümetin bu maksadı temin 
için yaptığı teklif şekliyle kabul edilmiş, metne (1) : Batı sanatının yurtta, Türk sanatının da 
dünyada tanıtılması, plâstik ve fonetik sanatlar alanında eleman yetiştirilmesi amaçlarının ger
çekleşmesi için güzel sanatlara önem verilecektir. 

(m) : Güzel sanatların her bölümünde Devlet Sanat Armağanları konulacaktır. 
(n) : Devlet Opera ve Tiyatroları çalışmalarını daha geniş çevrelere yararlı kılacak, bölge 

tiyatroları kurulacak, sanat değeri ve toplum eğitimine faydalan tesbit edilen özel tiyatrolar teş
vik edilecektir.) ilâve edilmiştir. 

Aydın Milletvekili İsmet Sezgin'in, mahallî idarelerin bünyelerinin düzeltilmesi ve kuvvetlendi
rilmesi hakkındaki tadil teklifi yerinde görülerek kabul edilmiş ve metin (Bu durumun düzeltil
mesi için mahallî idarelerin idari ve malî bünyeleri düzeltilecek ve kuvvetlendirilecek, bunların 
kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri sağlanacaktır) şeklinde değiştirilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Fennî Islimyeli'nin, banka kredilerinde faizle birlikte alınan ücretlerin 
faize karıştırılmayip ayrıca gösterilmesi hakkındaki tadil teklifine Hükümet de iştirak ettiğin-
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den metin (3) : Komisyon, masraf vb. adlan altında bankalarca faize ek olarak suni usullerle 
ve hizmet karşılığı olmadan alman ücretler faiz haddi altında birleştirilecek ve herkes, ödenmesi 
gereken faiz haddini bilecektir) şeklinde değiştirilmiştir. 

Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un ve Balıkesir Milletvekili Fennî îslimyeli'nin, müşterek pa-
zann yarattığı şartların yıllık uygulama plânlarında dikkate alınması hakkında plâna ilâvesini iste
dikleri hüküm de uygun mütalâa edilerek metne (Plânın hazırlanmasında göz önüne alınan (Müş
terek Pazar) in yaratacağı ekonomik şartlann ekonomimize etkileri, yıllık uygulama program
larının hazırlanmasında da dikkatle izlenecektir) ilâve edilmiştir. 

Yukarda adı geçen önergeler dolayısiyle plâna ilâve edilmesi veya değiştirilmesi kabul edilen 
metinler plândaki yerleri ve sayfalan gösterilmek üzere aynca ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
• Klâzığ 

II. Müftüyü 

.Kâtip 
Kastamonu 
>SY. Keskin 

Artvin 
Söz lıa'kkım. mahfuzdur. 

AV. 0. Avcı 

Balıkesir1 

Söz hakkım mahfuzdur. 
K. Öztas 

Diyarbakır 
it. iskender oğlu 

Erzurum 
Tek (başıma ve Ibâızı azalar ile 
verdiğim değiştirge ve geri-
verme önengelerindeki «sebep
ler muvacehesinde muhalifim. 

C. Önder 

Hatay 
Söz (hakkım mahfuz. 

A. S. Hocfioğlu 

îstanlbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A, Oğuz 

Başkanvekili 
Bitlis 

C. Geboloğhı 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Aksay 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ . Sezgin 

Bilecik 
,Ş. iBinay 

İmzada (bulunamadı. 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Günrüşane 
Takdim elttiğim değiştingele-
rin gerekçelerindeki 'beyanla

rım tahtında mulhalifim. 
S. Savacı 

(Hatay 
§. İnal 

Îstanlbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

11. Ülker 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 2 ) 

Sözcü 
lOrdu 

A. H. Onat 

Ankara 
Söz (hakkım maMuzdur. 

N. Ağımaslı 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Diyarbakır 
Söz hakkım mahfuzdur, 

A. Erdoğan 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Hakkâri 
A. Türkoğlu 

İçel 
S. Kutlay 

İzmir 
î. iGürsan 

İmzada (bulunamadı. 
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İzmir 

N. Mirkelâmoğlu 
Kocaeli 

Söz hakkım mahfuzdur. 
L. Tokoğlu 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur. Bir-
ıgok hususlarda itirazlarım ve 

muhalefetim varıdır. 
/ . Baran 

' Konya 
M. Dinekli 

Konya 
Söz hakkım mahfuz olmak 

kaydiyle. 
R. Özal 

İMaraş 
Söz hakkım mahfuz. 

E. Kaplan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Bayar 

Siirtt 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Yaşa 

T. Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Tunçkanat 

Söz 

Söz 

Konya 
M. Kılıç 

Konya 
hakkım mahfuzdur 

C. Yılmaz 

Maraş 
hakkım mahfuzdur 
A. Karaküçük 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Yurdakul 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Van 
F. I§ık 

Konya 
M. Obuz 

Malatya 
N. Yetkin 

Muğla 
T. Şahin 

Siirtt 
L. Aykut 

T. Üye, 
Söz hakkım mahfuzdur. 

8. Gürsoytrak 

Yozgat 
Verdiğim ve iltihak ettiğim 
önengeler kalbul edilmediği 

için muhalifim. 
(iSöz hakkım malhfuz.) 

/ . H. Akdoğan 

Yozgat 
C. Sungur 

Yozıgat 
V. Uyar 

C. Senatosu ( S . SayLSI : 2 ) 
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Sayfa 

Plân Karma Komisyonunda kabul edilen değişiklikler cetveli 

Yeri Değişik metin 

73 (6) numaralı 
nuna 

(bendin so- Plân döneminde köy ünitelerimiz bakımından daha iyi b i r 
yerleşmeyi mümkün kılacak tedbirler hakkında gerekli bilgi
lerin elde edilebilmesi maksadiyle başlanmış olan araştırmala
ra hız verilecektir. 

120 «Sulama programının...» Su ve toprak kaynakları bakımından ekonomik potansiyeli 
şeklinde başlıyan birinci yüksek görülen ve özellikle sulamadan büyük faydalar bekle-
paragraıfm sonuna nen geri kalmış bölgelerin sulama konusunun etüt ve projeleri

nin süratle yapılmasına öncelik verilecektir. 

128 «Verimlerle girdiler..» şek
linde başlıyan birinci pa
ragrafın sonuna 

128 «3 ncü Tarım kredisi» bö
lümünün sionuna 

136 «f. Madencilere yardım» 
bölüm/ünün sonuncu 1 ben
di yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

152 «7. Tedbirler» bölümünün 
sonuna (e) bendi olarak 
eklenecektir. 

196-197 «7. Meseleler» bölümlü ya
zılı olduğu şekilde değişti
rilecektir. 

237 «8. TedJtoirler» bölümüne 
(te) fıkrası olarak eklene
cektir. 

Memleketimizin arazi kullanıma durumunu teslbit, yani mera, 
orman ve ziraat arazilerinin hudutlarını belirtmek maksadiyle 
yapılan çalışmalar hızlandırılacak ve arazilerin kabiliyetlerine 
göre kullanılmaları cihetine gidilecektir. 

. . . 3203 sayılı Kanun gereğince bu bankanın sermayesine 
ilâve edilmek üzere bütçeden ödenen yüzde 1 nispetindeki öde
neğin tahsisine plân döneminde devam edilecektir. 

2836 sayılı kanun hükümleri dairesinde, çiftçiye tarım kre
disi vermek üzere kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri, ziraî 
tasarrufun yine tarım sahasına aktarılmasını teminen tevdiat 
kabul edebilme konusunca yetkili kılınacaklardır. 

1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulunmuş bir 
madeni işletmek istiyen müteşebbis, keyfî tercihlere mâni ola
cak objektif esaslar tesbit edilmek kaydiyle Maden Dairesince 
tâyin edilecek bir ücret karşılığında maden hakkını satmala-
bilecektir. 

e) Mahrumiyet bölgelerinde yenli ürünlerimizin tüketimini 
'sağlıyaıcak teşvik edici ve tanıtıcı tedbirler alınacaktır. 

7. Meseleler : 
[Bu sanayiin en önemli meselesi mamullerin niteliğidir. Kul

lanılan ham maddeler daha iyi seçilmeli ve iyi vasıflı ham mad
de aranması için kamu sektöründeki' araştırma enstitüleri yar
dımcı olmalı ve üretimde sıkı bir nitelik denetlemesi yapılma
lıdır. Memleketimizde yapı malzemesinin etüt ve ıslahını ve 
yapı sistemlerinin araştırılmasını temini için, imar ve iskân 
Bakanlığına bağlı ve Teknik Üniversitelerin ilgili kürsülerinin 
iş birliği ile çalışacak bir Yapı Araştırma Enstitüsü kurulma
lıdır. 

e) iptidai şartlar içinde bulunan deri ve kösele imalâtı ile 
ilgili kuruluşların ıslahına imkân sağlıyacak, standart seri. ve 
kaliteli imalâtı teşvik edici tedbirler alınacaktır. 

C. Senatosu ( S . Sayısı: 2 ) 



11 — 
Sayfa Yeri Değişik metin 

245 «8. Tedbirler» bölümünün 
(Gemi imalâtı..-) şeklinde 
(başlıyan (a) bendi yazıh 
olduğu şekilde değiştiril
miştir. 

248 «8. Tedbirler» bölümünün 
(a), (!b) ve (d) bentleri 
yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir. 

257 256 ncı sayfada başlıyan 
«4. Tedbirler» bölümünün 
ısionuma (n) bendi eklen-
ımiştnlr. 

328 «(e) öğretmen - öğrenci 
'oranları» bendi yazılı ol
duğu şekilde» değiştirilmiş
tir. 

829 «(f) Yüksek öğrenim» bö
lümünün (i) bendi yazılı 
olduğu şekilde değiştiril
miştir. ! 

330 «(k) Kitaplıklar» bendin
den sonra (1), (m), (n) 
bentleri eklenmiştir. 

a) Gemi ithalâtı durdurulacaktır. Ancak gemilerin yurt 
içinde yaıpılamıyan parçaları ile, ekonomik bakımdan zaruri 
olan ve fakat memleketimizde yapılamıyan özel tip gemiler ve 
tankerler ithal edilecektir. 

a) Bu saıhada mevcut kapasitenin tam olarak kullanılma-
ısmı Ve yerli sanayiin gelişmesini sağlamak üzere kamyon ith.ja.li 
durdurulacaktır. Ancak tekel yaratılmaması için veya ciddî 
lüzum halinde düzenleyici ithalâta izin verilebilir. 

b) Gerekli olan hallerde, binek otomobili bedelsiz ithalden 
çıkarılacaktır. 

d) Mevcult karoseri sanayiinin emniyet ve kullanma stan
dartlarına uygun imalât yapması sağlanacaktır, karoserili oto
büs ithali durdurulacaktır. Ancak turistik belge sahibi mües
seselere Türkiye ile dış memleketler arasında çalışmak kaydiy-
le karoserili otdbüs ithali izni verilebilir. 

n) Bölgesel özelliği olan dokuma, taş işleme, halıcılık, du
var çiniciliği gibi küçük sanatların geliştirilmeısi için gerekli 
tedibirler alınacaktır. 

(e) öğretmen - öğrenci oranları : 
(Bir öğretmen başına düşen öğrenci sayısı oldukça yüksek

tir. Bu aynı zamanda verime de tesir eden başlıca sebeptir. Bu 
durumu düzeltmek için öğretmen yetiştiren okullara öncelik 
vermekle birlikte bu yolda alınacak en önemli tedbirlerden biri, 
öğretmen olacak nitelikte yetişmiş olanların bu mesleke geç
mesini önliyen malî ve hukuki engellerin kaldırılması suretiyle 
öğretmenlik meslekinin cazir) hale getirilmesidir. Bununla 
ilgili olarak ek ders ücretleri de artırılacaktır. 

(i)! : öğretim süresi ve tesislerden, öğretim üyelerinden ge-
niş ölçüde yararlanma 'konuları üzerinde durulmalıdır. Yüksek 
öğrenimde öğretim üyesi yetiştirilmesi konusu sürat Ve önemle 
ele alınmalıdır, öğretim muhtevasını ve usullerini öğretim 
amaçlarına ve yetişenlerden çalışma alanlarında 'beklenen hiz
met ve vasıflara uygun bir şekilde ıslalh etmek gereklidir; 

'(1) t [Batı sanatının yurtta, 'Türk sanatının da dünyada ta
nıtılması plâstik ve fonetik sanatlar alanında eleman yetiştiril
mesi almaçlarının (gerçekleşmesi için güzel sanatlara önem verile
cektir. 

(m)' : Güzel sanatların her bölümünde 'Devlet sanat arma
ğanları (konulacaktır. 

(n) : Devlet opera ve tiyatroları çalışmalarını da'ha geniş 
çevrelere yararlı kılacak, bölge tiyatroları 'kurulacak, sanat de
ğeri ve toplum eğitimine faydaları tesbit edilen özel tiyatrolar 
teşvik edilecektir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 2 ) 
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Sayfa Yeri Değişik metin 

343 «Bu durumun...» kelimele
riyle başlıyan ikinci pa
ragraf yazılı olduğu sekil
ide değiştirilmiştir. 

353 Sayfanın sondan 6 nıcı sa
tırından başlıyan (3) ncü 
bendi yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiştir. 

357 .356 ncı sayfada başlıyan 
«I - Ana ilkeler ve nuetot» 
[bölümünün 357 nci sayfa
daki en sonuna, yafcilı olan 
paragraf eklenecektir. 

(Bu durum düzeltilmesi için mahallî idarelerin idari ve malî 
bünyeleri düzeltilecek ve kuvvetlendirilecek, ;bunların kendi
lerine yeterli !bir duruma gelmeleri 'sağlanacaktır. 

03)' j 'Efomisyon, masraf, Vb. (ve Ibaşikaları) adları altında 
ıbankalarca faize >ek (olarak suni usullerle ve Ihizımet karşılığı 
olmadan alınan ücretler faiiz Ihaddi altında 'birleştirilecek ve 
herkes ödenmesi ıgereken faiz haddini bilecektir. 

Plânın (hazırlanmasında ıgöz 'önüne alman ('Müşterek 'Pa
zar) un yaratacağı ekonomik şartların ekonomimize etkileri, 
yıllık uygulama programlarının Ihazırlanmaismda da dikkatle 
izlenecektir. 

77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasının (d) bendine göre yapılan değişiklik 

Sayfa Yeri Değişik metin 

109 «öte yandan...» şekliyle 
Ibaşlıyan alttan üçüncü pa
ragrafın sonuna eklenecek 

Bu arada 'orman ve fa'brika artıklarını değerlendirmek üze
re bir yonga ve (bir lif levha fabrikası kurulması imkânları 
üzerinde de durulacaktır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 2 ) 



BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI TASARISI 

YANLIŞ DOĞRU CETVELİ 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Tablo 6 
Tablo 6 
Tablo 6 

Tablo 7 

Tablo 17 
Tablo 17 
Tablo 17 

Tablo 19 
Tablo 19 
Tablo 19 
Tablo 21 
Tablo 22 
Tablo 23 

2 
2 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

15 
15 
17 
17 
I 7 , 
18 
18 
20 
20 
20 
21 
23 
24 
24 
25 
26 
26 

. 26 
26 
27 
28 
29 
29 
30 
30 

12 
20 
44 
15 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
36 
5 

12 
12 
17 
18 
30 
37 

1 
5 
6 
2 

20 
17 
21 
21 
33 
8 

21 
43 
39 
32 
33 
45 
45 
50 
10 

1 
4 
1 

28 

Şehirdeki 
Çözülmsi 
Danışma 
1.121.3 
G. S. H asıla (piyasa fiatlarıyle) 
1.007.0 
10.384 
312.270.8 
1100.0 

109.2 
26.529.0 
11.672.4 
61.620.8 
42.270.0 
42.020.0 
11.879.0 
madanî 
kısıntıları 
bankmat 
bankmot 

M 
imalâtı 
geliştirmeler 
1 396 454 19? 
2 555 864 0?? 
25.? 
945 
2900 
9 
yapılmasındaki 
ilişki 
meselesini 
meşalesi 
fağla 
açılmasını 
1 
olmıyan artışlarına 
orana 
651 
7 7 . 3 • , • 

yıdan 

Şehirdeki 
Çözülmesi 
dayanışma 
121.3 
G. S. M. Hâsıla (piyasa fiatları) 
10.067.0 
10.384.3 
12.270.8 

100.0 
103.2 

26.529.6 
1.672.4 
1.620.8 

42.272.0 
47.020.0 
1.879.0 

madenî 
kısıntılar 
banknot 
banknot 
(14) 
ithalâtı 
gelişmeler 
1 396 454 184 
2 555 864 092 
25.3 
955 
2 990 , 
96 
yapısındaki 
ilginin 
meselesi 
meselesini 
fazla 
açılmamasını 
16 ya 
olmayan ücret artışlarına 
durumu 
65 
77.4 
yıldan 



, 

, 

Tablo 36 
Tablo 40 
Tablo 40 

Sayfa 

30 
30 
30 
31 
31 
32 
32 
32 
34 
35 
35 
35 
37 
38 
38 

38 
41 
41 
43 
46 
50 
51 
53 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
56 
59 
59 
60 
61 
63 
67 
67 
69 
70 
70 
70 
71 
71 
72 
72 

Satır 

34 
37 
39 
27 
28 
25 
35 
42 

4 
14 
34 
35 
49 

3 
16 

46 
35 
42 
16 
35 

1 
21 

8 
23 
35 
40 

4 
20 
27 
33 
21 
27 
23 
47 

5 
6 
9 
4 
3 
9 

15 
20 
27 
28 
31 
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Yanlış 

diş 
mahiyet 
mahiyat 
ettiği ve temel 
dağılım 
talepstrüküne 
özellilkle 
İÇ 
dengesizliklr 
gruplarından 
gelirlerin 
artış 
hizmeterin 
edici bir 
toplum kalkınma 

çıktıkları 
sağlandığı 
amkânlan 
durumlardan 
nüfusun 
personel 
fima 
uzu 
sistem de 
yapılck 
bulnmaktadır 
karşılıklara 
amacım 
gerektrm ektedir 
1964 
heyva 
8.000 
15 800 
kuruluşlarının 
514 393 
117.100 
65.007 
yaratmadan 
önünü 
enfilâsyonun 
müstahsilin 
çözülmeyerek 
programın 
Türikye'de 
sebebalacaktır 

Doğru 

dış 
maliyet 
maliyet 
ettiği temel 
dağılımı 
talep strüktürüne 
özellikle 
i§ 
dengesizlikler 
gruplarında 
gelirlerinin 
artmış 
hizmetlerin 
edici geniş bir 
toplum hizmetlerinin ve ucuz 
ekonomik konut programlarının 
köy ve toplum kalkınma 
çıktıklarını 
sağladığı 
imkânları 
durumlarda 
nüfus 
personele 
gima 
uzun 
sistemde 
yapılacak 
bulunmaktadır 
karşılıklarla 
amacının 
gerektirmektedir 
1954 
meyva 
800 
16 800 
kuruluşların 
514 353 
177 100 
—65.007 
yaratmaları 
önüne 
enflâsyonun 
müstahsile 
çözülemiyecek 
programının 
Türkiye'de 
sebep olacaktır 
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Tablo 50 
Tablo 53 
Tablo 53 

Tablo 52 
Tablo 52 
Tablo 52 
Tablo 53 
Tablo 53 
Tablo 53 

Tablo 57 
Tablo 57 

Tablo 59 
Tablo 59 
Tablo 59 
Tablo 59 

Tablo 64 

Sayfa 

73 
73 
73 
77 
80 
85 
85 

y 86 
93 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
97 
99 

103 
103 
104 
105 
107 
112 
112 
112 
112 
115 
117 
117 
121 

Satır 

12 
25 
45 
47 
33 
11 
13 
2 
9 
4 
5 
9 
7 
7 
7 ' 

18 
23 

3 
12 
9 

42 
2] 
28 
30 
30 
30 
23 
11 
37 
26 

Yanlış 

verimliliğin 
köylünü 
kapsamayacaktır 
grupu 
C. S. H. M 
10.20 

1.18 
) 

809.0 ,3232.1 
34 680.0 
2 563.9 

59 251.1 
24.260.0 
28.340.0 

122.7 
hammade 
marjineldir 
0,2 
olark 
125 
to 
125 
10 oranı iyileştirilmesinin 
152.6 
189.6 
728.0 
ikisi 
11.7 
sarfe 
aynı 

Doğru 

verimliliğinin 
köylünün 
kapsamayacaktır 
grubu 
G. S. H. JM. 
10.10 

1.13 
-

809.9 ,3233,0 
34690.0 
2583.9 
59261.1 
24.030.0 
28.450.Ü 

123.2 
ham madde 
marjinaldir 
0,3 
olarak 
135 
50 
135 
10 oranı arazi iyileştirilmesinin 
153.2 
190.3 
729.1 
ikincisi 
1.7 
sarf 
aynî 

Tablo 73 
Tablo 74 

Tablo 83 

131 Tablo 70 te (1) ve (2) kolonları üzerine «rezerv durumu» eklenecek 
133 Tablo 72 de (3) ve (4) kolan üzerine 1967 eklenecek 
134 Tablo 73 te e bendinde başlan başlanmış 
134 2 Madencilik milyon T. L. yazılacak 
135 22 3.040 31.040 
136 25 tahsil tahlil 
137 Tablo 75 te 2 sütunun başlığındaki üretim kelimesi kalkacak 
137 34 atracağı artacağı 
137 36 refenerileri rafinerilerini 
138 Tablo 77 ye bin ton eklenecek 

karşılayamayacaktır 
idame giderleri 
Tablo 78 
480.0 
tabloda 
111 

138 
139 
139 
139 
140 
140 

9 
4 
1 

10 
8 

»6 

karşılayacaktır 
bütçe giderleri 
Tablo 98 
489.0 
Taploda 



Tablo 86 
Tablo 86 

Tablo 101 
Tablo 104 

Tablo 151 
Tablo 151 

Tablo 154 

1 

Tablo 157 
Tablo 158 

Tablo 170 
Tablo 170 

^ b l o 171 

Sayfa 

140 
142 
144 
144 
146 
147 
155 
155 
155 
156 a 
157 
158 
158 
162 
166 
166 
168 
180 
180 
180 
181 
181 
182 
182 
183 
183 
183 
184 
187 
187 

187 
187 
187 
188 
189 
189 
189 
190 
190 
191 
191 
191 
192 
193 
193 
193 

Satır 

22 
5 
8 

15 
45 

1 
Başlık 

30 
39 
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Yanlış 

koldan 
< artışına 
105.0 
160.6 
alınması 
hayvancılığının 
bağlar 
birlikle 
sağlar 

«Bin ton» eklenecek 
3 

24 
27 

» 24 
16 
19 
22 
13 
30 
34 

1 
34 
24 
25 
9 

21 
27 
17 
4 
6 

14 
40 
42 

1 
16 
35 
40 
40 
43 

2 
33 
38 

5 
11 
19 
24 

Toplam dış 
Beklenmektedir 

"üretimi bin ton 
3 kr./Kg. 
şarap imal ve 
üretimin 37 
5 fabrikanın 
çalışmaktadır 
Tablo 15 
172 
sonuçlandığından, 
120.0 
kâğıt sanayiinde 
ağaç cinsinden 
6,6 ton çeşitli 
moderleştirecek 
(2+3+4) 
78.0 
Hammaddeleri 
beraber hammaddeleri 

durumunun 
istatistiklerinden 
kapasiteleri 
gerçekleşeceğini 
plâstiği 
karşılamak 
üretim 
100 (1967=110) 
fenol - from P. 1 
Madenin 
kerektirdiği 
getirilmesi 
bugünkü tesis 
krorür 
2000 
sodyum klörür 

Doğru 

kolda 
satışına 
165.0 
160.0 
alması 
hayvancılığın 
yağlar 
beraber 
yağlar 

dış 
beklenmemektedir 
üretimi 60 bin ton 
5 Kr./Kg. 
şarap imlâ ve 
üretimin 36 
7 fabrikanın 
çalışmaktır 
151 
173 
sonuçlanmadığından 
120.6 
kâğıt sanayime 
ağaç cinslerinden 
6,600 ton çeşitli 
modernleştirmek 
(b + c+d) 
78.2 
Ham maddeleri 
beraber bu işleme, ham maddele-

Fin 

durumu 
istatistiklerinde 
kapasiteler 
gerçekleşeceği 
d - plâstiği 
karşılamaları 
üretime 
100 (1967=100) 
Fenol Form P. 1 
maddenin 
gerektirdiği 
getirtilmesi 
bugünkü tesisler 
klorür 
2900 
tuz 
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Tablo 176 
Tablo 176 

Tablo 185 

Tablo 192 
Tablo 192 

Tablo 193 
Tablo 193 
Tablo 193 
Tablo 194 
Tablo 194 
Tablo 194 
Tablo 194 
Tablo 195 
Tablo 195 
Tablo 196 
Tablo 196 
Tablo 198 
Tablo 199 
Tablo 199 
Tablo 200 

Tablo 203 
Tablo 203 
Tablo 209 

Sayfa 

194 
194 
195 
195 
196 
196 
199 
199 
199 
199 
200 
201 
203 
204 
205 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
208 
208 
208 
208 
210 
210 
210 
211 
211 
211 
212 
212 
214 

Satır 

11 
12 

1 
34 
14 
15 
5 
8 
9 

11 
11 
6 

23 
27 
13 
24 
29 
30 
3 

11 
14 
1 
3 

Yanlış 

karşılayan fiat ve 
durumalı 
giren bir 
rakamlar 
birim 
(bin T. L.) 
eğilimine 
yılında fabrika 
süt 
îstanbul'daporselen 
—1,9 
ilkedir 

Doğru 

karşılayan ve 
durulmalı 
giren aktif bir 
rakamları 
— 
Birim (Bin T. L.) 
eğilimlerine 
yılında bir fabrika 
süs 
İstanbul'da bir porselen 
- 1 , 2 
ülkelerdir. 

(1963 te 665 . . . ton ihracat yapılabilecektir) cümlesi çıkarılacak 
betin 
karşılaycak 
+- stok 
506.2 
1961 
— stok 
platin 
( i ) 
binton, Milyon T. L. 
+ stok 

malzeme isimlerinin üzerine «Mamuller» 
9 
6 

14 
20 
21 
4 

20 
31 
8 

21 
22 
11 
18 
21 

Demiryollu 
— Stok 

beton 
karşılayacak 
± Stok 
505.2 
1960 
± Stok 
platine 
(4) 
çıkarılacak 
± Stok 

eklenecek 
Demiryolu 
zt Stok 

Borular - çıkarılacak ve rakamlar bir üst sütuna geçirilecek 
+ Stok 
nihai mamul 
Milyar T. L. 
Milyar .T. L. 
64.0 
309.0 
nihai kelimesi çıkarılacak 
nihai kelimesi çıkarılacak 
nihai kelimesi çıkarılacak 
5.5 
6.616.7 

+ Stok 
Mamuller 
Milyon T. L. 
Milyon T. L 
164.0 
300.0 

5.4 
616.7 



Tablo 210 

Sayfa Satır 
- 6 
Yanlış Doğru 

215 
219 
221 

7 
46 
15 

125.7 
Santarli 
Çalışmalar ve ilgili personelin 

1257.5 
Santralı 
Tecrübeli ve bilgili personelin 
yetiştirilmesi uzu süreli çalışma-
lara ve incelemelere bağlıdır. 
tncelemeler ve çalışmalar için 
geçecek zamanın daha iyi değer
lendirilmesi, tecrübeli ve bilgili 
personel sayısındaki eksikliğin 
gelişmeyi yavaşlatmaması için li
sans ve teknik iş birliği altında 
imalât yapılması yoluna gidele-
cektir. 

Tablo 221 

Tablo 221 
Tablo 221 
Tablo 221 
Tablo 228 
Tablo 231 
Tablo 231 

Tablo 232 
Tablo 232 
Tablo 232 
Tablo 232 
Tablo 232 
Tablo 233 , 
Tablo 233 
Tablo 233 
Tablo 233 
Tablo 240 
Tablo 241 
Tablo 241 
Tablo 241 

222 
224 

' 

1 
başlığı i 

ithalât 
1959 -1961 
ortalama 

Sayfa 

224 
224 
224 
229 
229 
229 
231 
231 
232 
232 
232 
232 
232 
233 
233 
233 
233 
237 
238 
238 
238 

Bin $ 

Satır 

23 , 
34 
39 
8 

36 
36 
17 
19 

malûlün 
aşağıdaki şekilde değişecek 

Talep 
Milyon T. L. 

• 

1962 1963 1967 

Yanlış 

13507 
44.8 
sulama ve yağmurlama 
9. 
160.0 
1.037,9 

NOA 
böz 

Tablo içindeki bütün (tane) ler 
Tablo içindeki bütün (Km) ler 

4 
8 

17 
7 
9 
9 
9 

14 
26 
29 
32 

KVO 
KVA 
—-
2.4 
0.2 
0.3 
0.3 
40.0 
traktör selektör 
su mibzeri 
hayvanla çekilir tınaz makinası 

mamulün 

Milyon T. L. 
Bin $ 

İmalât 
Milyon T. L. 

1962 1963 1967 

Doğru 

3 507 
44.2 
sulama ve yağmurlama tesisleri 
9.0 
160.6 
1038.5 
NGA 
göz 
(Bin tane) 
(bin Km.) olacak 
KVA 
MWA 
0.5 bin tane 
0.4 
240.0 
250.0 
205.0 
3.0 
selektör ve triyör 
hububat mibzeri 
tınaz makinası 



Tablo 242 
Tablo 242 
Tablo 242 
Tablo 242 
Tablo 250 

Tablo 256 

Tablo 262 

Tablo 272 

Sayfa 

239 
239 
239 
239 
244 
245 
246 
248 
249 
249 
250 
253 
253 
254 
254 
254 
255 

256 

Satır 

15 
18 
21 
24 
5 

18 
46 
19 

7 
18 
32 
28 
33 

7 
14 
39 
32 

başlığı s 
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Yanlış 

traktör selektör 
33.000 
hay. çek. tınaz makinası 
hay. çek. mücüdele inak. 
DWO 
gemi 
7.7 
ibalât 
Eelektrikli 
100 
öbüt 
belitilmemiş 
sermayede 
sayların 
sanatlarının 
meşin 
karşılaştırılması 

ju şekilde değişecek . 

Doğru 

selektör 
13.000 
tınaz makinası 
mücadele mak. 
DWT 
a. gemi 
7.1 
imalât 
Elektrikli 
1000 
öbür 
belirtilmemiş 
sermayeden 
sayıların 
sanatlarına 
besin 
karşılaştırılabilir tarzda üretim
de bulunması. Bu arada 

Sektör Yıllar 

tmalât sanayiinde küçük 
sanayiin1 yeri 

tş yeri tşçipayı îmalât Katma 
sayısı sayısı değeri değer 

% % % % 

Bir işçi başına üretim 
10 kişiden az 10 kişiden fazla 
veya 10 HP veya 10 HP den 
az T. L./işçi fazla T. L./işçi 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

256 40 yapmamak yapmak 
257 32 - 33 resmi sektöre ve resmi sektör Resmi sektör 

adını 

yöntemlerin 
asgari 
hazır 

petrol ürünleri 
Fuel - oil 
53,0, 
sıhhi 
450 
43 
3050 
yapılarak 
38.3 
bir 
sınırlar 

Tablo 276 
Tablo 276 
Tablo 276 
Tablo 282 

Tablo 293 

258 
259 
260 
261 
262 

263 
263 
263 
266 
266 
268 
268 
271 
272 
273 
275 

32 adına 
26 - 27 satır çıkarılacak 

1 
14 
5 

29 
30 
31 
11 
33 
23 
24 
20 
29 
30 
4 

yönetimlerin 
askerî 
hızır 

gazyağı 
, Puol - oil 

0.053 
silisi 
150 
42 
3049 
yapılara 
39.3 
ir 
snırlar 



Tablo 317 

Tablo 333 

Tablo 356 
Tablo 358 
Tablo 358 
Tablo 368 

Sayfa 

285 
286 
286 
287 
287 
288 
293 
298 
298 
298 
298 
298 
298 
299 
300 
305 
306 
306 
306 
308 
308 
309 
309 
314 
318 
320 
320 
333 
339 
340 
341 
341 
342 
343 
343 
345 
346 
347 
347 
347 
347 
349 ' 
349 
349 
353 
356 

Satn 

2 
6 

29 
13 
16 
6 

42 
18 
18 
20 
20 
30 
31 
20 
14 
40 
16 
18 
20 
4 
7 
2 

17 
1 

19 
8 

12 
1] 
17 
39 
19 
34 

•' 43 
1 

23 
7 

27 
20 
22 
41 
42 
11 
34 
45 
20 
3 
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Yanlış 

üzccr 
bu konuda 
bölge nüfusunun 
israflara sebep olana 
«insan gücü» istihdam ve eğitim 
önemli bir sorudur 
programlı 
kullnabilmek 
nireği 
ayn 
kok 
gcliştirimesindc 
görülmcsidr 
araya toplanmaktadır 
cnfrastrüktür yatırımlar 
ortalama 
20 
maiyetinin 
ksabalarda 
vergi politikası 
e ekonomik 
değiştirecek 
geçici 
geçirdiği 
2 834.0 
395 
822 
52 (4 kolon) 
yetkililerin 
adilmckte 
sistemimizin 
kara iştiraklari 
ir 
akımından 
konutlarla 
yeter ki 
yatırımlarda 
görmktedir 
huşu 
ay 
şartlardan da 
olanlardaki 
yaratmıtır 
tutacaktır 
politikası batınımdan 
yarlanılabilecektir 
bunların 

Doğru 

üzere 
konuda. 
nüfusuna 
sebep olan 
«insan gücü, istihdam ve eğitim: 
bir sorumdur. 
programı 
kullanabilmek 
nirengi 
aynı 
çok 
geliştirilmesinde 
gÖrülmesidir. 
araya toplanamamaktadır 
yatırımları 
ortalaması 
120 
maliyetinin 
kasabalarda 
vergi politikası ile 
ekonomik 
değiştirilecek 
geçişi 
gerektiği 
2.384.0 
195 
322 
252 
yetkilerini 
edilmektedir 
sistemimiz 
kâra iştirakli 
bir 
b atımından 
konutlara 
yeterli 
yatırımlarında 
görmektedir 
husus 
ayrım 
şartlarla 
alanlardaki 
yaratmıştır 
tutulacaktır * 
politikası bakımından 
yararlanılabilecektir 
bunları 



/ 

Tnblo 370 
Tablo 371 
Tablo 373 

» 

< 

Sayfa 

356 
357 
357 
357 
357 
357 
357. 
357 
358 
358 
358 
358 
359 
359 
360 
360 
361 
362 
364. 
365 
366 
367 
367 
367 

367 
367 

Satır 

42 
2 
4 

13 
14 
16 
25 
44 
15 
34 
44 
44 

1 
18 
4 

17 
11 
4 

10 
36 
41 
15 
20 
20 

22 
22 
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Yanlış 

talebade 
ithalât da 
ro. 
bağlı olark 
kalemlerde sağlayıcı 
olacak 
ihracaatm 
36,5 nu 
Ticaret politikası 
77 
parası 
koruma 
Bütün 
temsil masraflar 
dengisi 
toplam 
gelirleri 
tahmin 
yipasa 
eğilimine 
pa arlarda 
basiittleştirileeek 
programlanda 
programlanda verilmiştir 

vardr 
cezai 

Doğru 

talebedecek 
ithalâtta 
ro-
bağlı olarak 
kalemlerde tasarrufu sağlayıcı 
olarak 
ihracatın 
36,5 ini 
ihracat politikası 
72 
Parası 
Koruma 
Bütünü 
temsil masrafları 
dengesi 
toptan 
ve gelirleri 
(Tahmin) 
piyasa 
eğiliminde 
pazarlarda 
basitleştirilecek 
programlarında 
programlarında gereken önem ve
rilmiştir 
vardır 
ceza 



BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI TASARISI 

YANLIŞ DOĞRU CETVELİNE EK 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 

Tablo 

49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
53 
53 
53 
53 
53 
57 

70 

92 
92 
92 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
96 
96 
96 
96 
96 

104 
107 
107 
107 
131 
131 
131 

1 nci sütunun 2 nci satırı 
1 nci sütunun 6 neı satırı 
1 nci sütunun toplamı 
5 nci sütunun 5 nci satırı 
6 neı sütunun 5 nci satırı 
4 ncü sütunun 8 nci satırı 
4 ncü sütunun toplamı 
5 nci sütunun toplamı 
6 nci sütunun toplamı 
2 nci sütunun 2 nci satırı 
1 nci sütunun 3 ncü satırı 
2 nci sütunun 3 ncü satırı 
3 ncü sütunun 3 ncü satırı 
3 ncü sütunun 5 nci satırı 
3 ncü sütunun 6 nci satırı 
21 
32 
33 

1 
2 nci sütunun başlığı 
Son satır 

Tablo 72 133 3 ve 4 ncü sütun üzerine 
Tablo 74 135 1 nci sütunun 6 nci satırı 
Tablo 74 135 3 ncü sütunun 6 nci satırı 
Tablo 74 135 5 nci sütunun 6 nci satırı 
Tablo 84 142 1 nci sütunun 4 ncü satırı 
Tablo 84 142 2 nci sütunun 4 ncü satırı 
Tablo 84 142 3 ncü sütunun 4 ncü satırı 
Tablo 84 142 4 ncü sütunun 4 ncü satırı 
Tablo 84 142 2 nci sütunun 8 nci satırı 
Tablo 84 142 3 ncü sütunun 8 nci satırı 
Tablo 84 142 4 ncü sütunun 8 nci satırı 
Tablo 84 142 1 nci sütunun 9 ncu satırı 
Tablo 84 142 2 nci sütunun 9 ncü satırı 
Tablo 84 142 3 ncü sütunun 9 ncu satırı 
Tablo 84 142 4 ncü sütunun 9 ncu satırı 
Tablo 84 142 1 nci sütunun 10 ncu » 
Tablo 84 142 2 nci sütunun 10 ncu » 

3 232,1 
8 159,1 

59 645,6 
2 171,0 
8 159,1 

830,0 
13 166,6 
14 077,1 
59 645,6 

1 874,3 
6 727,7 
7 622,6 

12 328,0 
3 727,7 

144 
144 
144 bin ton 
197 bin hektar 

beli 
Ağırlık bin ton 
Maden ihtiyaçlarımızın 
tümü yurt içinden kar
şı 1 an a bilmektedir. 

— 
50 
68 
87 

302,0 
355,8 
424,9 
141 

1 191,9 
2 132,3 

189 
1 170,0 
1 270,0 
1 760,0 

150 
227,0 
725,2 

3 233,0 
8 159,4 

59 646,8 
2 171,3 
8 159,4 

836,0 
13 167,5 
14 077,4 
59 646,8 

1 894,3 
6 748,1 
7 671,3 

12 398,0 
3 370,7 

150 
150 
150 bin ton 
205 bin hektar 

belli 
Rezerv bin ton 
Maden ihtiyaçlarımızın 
çoğu yurt içinden karşı
lanabilmektedir. Cevher 
olarak fosforit ithal edil
mektedir. 

1967 
0,050 
0,068 
0,087 

101,1 
120,6 
145,6 
144 

1 236,3 
2 229,9 

169 
943,0 

1 236,3 
1 347,0 

143 
327,0 
715,2 
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Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 
Tablo 

84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 

Tablo 110 

Tablo 112 

Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tablo 165 
Tabla 165 
Tablo 170 
Tablo 170 
Tablo 170 
Tablo 170 

142 3 neü sütunun 10 ncu ;» 
142 4 ncü sütunun 10 ncu » 
142 3 ncü sütunun 11 nci » 
142 2 nci sütunun 12 nci » 
142 3 ncü sütunun 12 nci :» 
142 4 ncü sütunun 12 nci » 
142 1 nci sütunun son » 
142 2 nci sütunun son ;» 
142 3 ne üsütunun son » 
142 4 ncü sütunun son » 
143 1 nci sütunun 7 nci ;» 
143 2 nci sütunun 7 nci » 
143 3 ncü sütunun 7 nci :» 
143 2 nci sütunun 8 nci » 
143 3 ncü sütunun 8 nci » 
143 1 nci sütunun 9 ncu » 
143 2 nci sütunun 9 ncu » 
143 3 ncü sütunun 9 ncu » 
143 1 nci sütunun 10 ncu » 
143 2 nci sütunun 10 ncu » 
143 3 ncü sütunun 10 ncu ;» 
143 1 nci sütunun toplamı 
143 2 nci sütunun toplamı 
143 3 ncü sütunun toplamı 
160 14 

161 Tüketim sütununun 2 nci 
satırı 

161 10 
161 Miktar sütununun 2 nci 

satırı 
187 1 nci sütunun 1 nci satırı 
187 2 nci sütunun 1 nci » 
187 3 ncü stüunun 1 nci » 
187 4 ncü sükunun 1 nci » 
187 1 nci sütunun 2 nci » 
187 2 nci sütunun 2 nci » 
187 4 ncü sütunun 2 nci » 
187 1 nci sütunun 5 nci :» 
187 2 nci sütunun 5 nci » 
187 3 ncü sütunun 5 nci » 
187 4 ncü sütunun 5 nci » 
191 1 nci sütunun 20 nci » 
191 2 nci sütunun 20 nci » 
191 3 ncü sütunun 20 nci » 
191 4 ncü sütunun 20 nci » 

2 000,7 
612 
520,6 
375,5 

1 208,7 
562 

18 203,5 
20 867,1 
31 462,1 

173 
243,4 
279,8 
424,2 
648,1 

1 157,3 
482,0 
532,0 
762,0 
153,2 
282,8 
940,3 

6 727,7 
7 622,6 

12 328,0 
1965 te işletmeye açı
lacak 

387,0 
1965 

393,0 
5,4 

17,0 
25,0 

462 
12,8 
14,0 

156 
5,3 
6,0 
8,0 

151 
1,6 
1,8 
6,5 

406 

1 994,4 
610 
519,8 
342,1 

1 184,2 
551 

17 775,6 
20 487,9 
30 835,8 

172 
269,8 
308,1 
490,0 
653,4 

1 174,3 
476,0 
517,0 
695,0 
153,7 
312,9 
985,9 

6 748,1 
7 671,3 

12 389,4 
1963 te deneme işletme
sine ve 1964 te üretime 
geçecek 

375,0 
1964 

411,0 
9,2 

11,1 
20,0 

217 
7,2 
9,0 

278 
5,1 
5,5 
7,5 

167 
1,2 
1,3 
2,5 

208 
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Sayfa Satır Yanlış Doğru 

Tablo 181 
Tablo 181 
Tablo 185 

Tablo 185 

Tablo 185 

Tablo 185 
Tablo 185 
Tablo 185 
Tablo 185 
Tablo 185 

Tablo 190 
Tablo 191 

193 
198 
198 
200 

200 

200 

200 
200 
200 
200 
200 
202 
202 
202 
202 
202 
203 
203 

15 
1 nci sütunun 4 ncü satırı 
1 nci sütunun 5 nci » 
1965 yılının üretim ra
kamı 
1966 yılının üretim ra
kamı 
1967 yılının üretim ra
kamı 
1963 yılının fark rakamı 
1964 yılının fark rakamı 
1965 yılının fark rakamı 
1966 yılının fark rakamı 
1967 yılının fark rakamı 
33 
34 
35 
36 
37 
1963 dış para rakamı 
Tablo şöyle değiştiril ecekt 

980 ton/yıl 
1 666,0 
7 069,0 

7,5 

7,5 

7,5 
- 1,2 
- 1,9 
— 10,4 
+ 0,2 
- 0,2 
3,100 
3,100+0,241=3,341 
3,341+0,264=3,605 
3,605+0,356=3,961 
3,961+0,280=4,241 

21,0 
ir : 

1 
4 
5 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
2 

200 ton/yıl 
666,0 
000,0 

10,5 

10,5 

10,5 
1,9 
1,2 
3,4 
3,2 
2,8 

649 
2 879 
3 100 
3 447 
3 737 

26,0 

Tablo 191 : îhracedilebilir çimento tahmini 

Tablo 206 
Tablo 247 

Yıllar 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Üretim 

2 649 
2 879 
3 100 
3 447 
3 737 

Talep 

2 425 
2 775 
3 065 
3 325 
3 595 

(Bin ton) 
Fark 

224 
104 
35 

122 
144 

203 23 1963 te 665 bin ton, 1964 Çıkartılacak. 
,te 572 bin ton, 1965 te 
569 bin ton ihracat ya
pılabilecektir. 

213 3 ncü sütunun 1 nci satırı ' 46,0 83,6 
242 Tablo şöyle değiştirilecektir : 



Tablo 247 : Tersanelerin işlenebilecek çelik miktarına göre kapasitesi 

(Ton) 

Tersanenin 
adı 

Haliç 
Hasköy 
Camialtı 
Istinye 
Gölcük 
Taşkızak 

Bugünkü 
Tamir ve 

inşaat 

(1) 

3 ,000 
1 000 
6 000 
1 500 
7 635 
4 500 

Hususi sektör 1 300 

kapasite 
Yeni 

inşaata 
elverişli 

(2) 

1 500 
600 

6 000 
800 

7 635 
3 300 
1 200 

v 
Eşdeğer bir ter
sanenin işliye-
bileceği çelik 

(3) 

10 000 
1 000 
6 000 
4 500 

20 000 
7 800 
2 200 

işlediği 
çelik 

(4) 

2 170 
1 036 
2 000 

288 
920 
— 
— 

iştigal 
yüzdesi 
(4) : (3) 

% 

(5) 

21,7 
103,6 
33,6 
6,8 
4,6 
— 
— 

Toplam 24 935 21 035 

Sayfa Satır 

51 500 

Yanlış Doğru 

243 2 
Tablo 297 276 Bitmemiş işler 1966 dış 

para rakamı 
Tablo 297 276 Yeni işler 1966 dış para 

toplamı 
Tablo 297 276 1966 toplam dış para ra

kamı 
Tablo 297 276 Yeni işler genel toplam 

dış para rakamı 
Tablo 297 276 Toplam - Genel toplam 

dış para rakamı 

160 - 1962 yıllarında 

4,4 

37,4 

31,8 

218,0 

1960 - 1962 yıllarında 

13,0 

5 

61,1 

86,6 

272,8 




