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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşiırnde iki oturuım yapan Ghnel Ku-
ruflda Birimci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânı ile C. Senatosunca kabul ©dillen değiştir
gelere dair Plân Karma Komisyonu raporu üze
rindeki görüşmelere devanı olundu. 

19 . 11 . 1962 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üz.ere Birleşime son verildi. 
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B İ R İ N C İ Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunlumuz vardır, müzakere
ye başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkın
ma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi ve Kalkınma plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/382, C. Se
natosu 3/140) (S. Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN — Söz sırası Hurrem Kubat'm. 
HURREM KUBAT (Manisa) — Sayın millet

vekilleri, 
Plânın aleyhinde konuşmak üzere söz istemiş 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı ile diğer ekler 
16 . 11 . 1962 tarihli 6 ncı Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

bulunuyorum. Derhal belirtmek isterim; plân 
yapmak, onu tatbik etmek, plânlı kalkınma dü
şüncesine karşı değilim. Memleketin gerçekleri
ne uygun olarak iyi hazırlanmış, dirayetli ve 
bilgili ellerde başarı ile uygulanacak bir kalkın
ma plânının lüzumuna da, faydasına da inanan
lardanım. 

Fakat, yetersiz bir plânın da plânsız gidişten 
daha iyi neticeler vereceğine kaani değilim. 

Elimizin altındaki şu plânın beklenen netice
yi sağlıyamıyacağı hususunda ciddî endişelerim 
vardır. 

Hepimizin bildiği bir gerçek vardır; bir plân 
kuruluşunda dayandığı donelerin sıhhati derece
sinde hakikate yaklaşır. Halbuki Türkiye'de, 
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nüfus sayımı hariç, istatistiklerde verilen hiçbir 
rakam gerçek durumu aksettirmez. Hele ziraate 
taallûk eden istatistiklerimizin büyük çoğunlu
ğu, masa başında yapılan tahminlerin doğruluk 
ve gerçeğe uygunluk derecesinden daha ileriye 
geçemez. 

Sanayi istatistiklerimiz bile, ilgililerin türlü 
sebeplerle doğru bilgi vermemeleri yüzünden, 
hatalıdır; yüzde doksan nisbette bile ihtiyaca 
salih değildir. 

Gerçekten zaman zaman çok uzaklaşabilen 
rakamlara, donelere dayanılarak yapılan bir 
plânın da, aynı kusurlarla, hatalarla malûl ola
cağı bir hakikattir. 

Şu halde, bu kalkınma plânını, ana hatlariy-
le de, teferruatiyle de approximatif saymak, tat
bikatta behemehal meydana çıkacak aksaklık 
ve noksanlarının ikmali cihetine gitmek ieabede-
cektir. 

Plânı bir emri ilâhi, dokunulması yasak bir 
tabu saymaz da, tatbikat zorlukları meydana 
çıktıkça, plândan da istatistik hatalarından do
ğan yanlış estimasyonlar belirdikçe, gerekli dü
zeltmelere gitmek ferasetini Meclis ve Hükümet 
olarak gösterebilecek olursak, plânı, bugünkü 
manzarasının arz ettiğinden daha faydalı bir ha
le getirmenin mümkün olabileceğini tahmin 
ediyorum. 

Plânın başarısını gölgelemek istidadında gö
rünen diğer bir faktör de, uygulamada vazife 
alacak elemanların gerek miktar, gerek kalite 
bakımından yeterlik derecelerinin bir hayli su 
götürür bulunmasıdır. 

Enflâsyonun boşalttığı Devlet ve kamu ikti
sadi Teşekkülleri personeli kadrosiyle, böyle bir 
plânın uygulanabileceğine inanmak oldukça zor
dur. Plânı iki ayrı açıdan incelemek daha doğ
ru olur. 

Bir cephesiyle plân; memleketin eksiklerini, 
ihtiyaçlarını, dertlerini, behemehal ve kısa za
manda düzeltmeye muhtaç aksak taraflarını A 
dan Z ye kadar ilmî kurallara uygun bir şekilde 
derleyip, topluca Devletin, Hükümetin, Türk 
milletinin gözü önüne olanca açıklığiyle seren 
ilk toplu resmî bir vesikadır. Şu veya bu konu
nun daha derinliğine veya genişliğine işlenmesi 
daha doğru olurdu yolunda ileri sürülebilecek 
tenkitlerin dışında, millî eksiklik ve ihtiyaçları
mızı dile getiren plân, bu cephesiyle genel ola
rak başarılıdır. 

19.11.1962 0 : 1 
Yapıcı bir bütün olarak plânın genel görünü

şünde, yukarda bahis konusu ettiğimiz iktisadi 
ve sosyal hastalıkların, yaraların; 

A) Tedavi metotları, 
B) Uygulanacak ilâçların tâyini, 
C) Hedefe emniyetle varılacağı, 
Hususlarında plânla ciddî görüş ayrılıkları

na düştüğümüz noktalar bulunmaktadır. Plâ
nın, karma ekonominin kurallarından bahseden 
41 nci sayfasında aynen şu düşünce ileri sürül
mektedir. Deniliyor ki : (Kalkınma politikası
nın ana ilkesi, hürriyet düzeni içinde, yüzde ye
dilik dengeli büyüme hızını ve bunun gerektir
diği fedakârlıklar sonunda, , meydana gelecek 
nimetlerin âdil bir şekilde dağıtılmasını sağla
maktır). Yine bu nisbette bir kalkınmanın da 
enflâsyona asla gidilmeksizin gerçekleştirilece
ği plânın muhtelif yerlerinde kesinlikle temin 
edilmiş bulunmaktadır ki, ilk şüphe ve tered
düdümüz işte burada belirmeye başlıyor. 

Batının ekonomisi gelişmiş ülkelerinde, mil
lî kaynakların bizimkilerle kıyaslanmıyacak 
kadar büyüklüğüne ve verimliliğine rağmen, ge
nel olarak, yıllık millî gelir artışı nadiren yüzde 
üçün, dördün üstüne çıkabilmektedir. Ekono
misi geri kalmış memleketlerde ise, geliri artı
rıcı kaynaklar hem kıt, hem de sınırlıdır. Yüzde 
yedi gibi milletlerarası ölçüde bile yüksek sayı
lacak bir artış hızını, kıt ve sınırlı kaynak ve va
sıtalarla sağlamak için, bu kıt ve sınırlı kaynak 
ve vasıtaları zorlamak icabedecektir. Böyle bir 
zorlamanın, az çok bir enflâsyona sebebolmıya-
cağı hakkında önceden teminat ve.rmek, kanaa
timizce ilmî bir görüş ve davranışla bağdaşama
yacak fazla bir iyimserlik olur. Nitekim, 1950 -
1960 yılları arasında sağlanan yüzde altının üs
tünde bir kalkınma hızı, kaynakları zorlamakla 
mümkün olabilmiş, bu zorlama ise enflâsyonuıı 
başlıca sebep ve âmilini teşkil etmiştir. 

Halkta tüketim eğiliminin hızla büyümesi nis-
Ibetinıde üretimin artmaımıası, nüfusun her yıl 
yüzde üçe yakın bir nispette çoğalışı, para te
davül süratinin çeşitli, ruhi, sosyal, ekonomik 
sebeplerle artması, yeterli ithalâtın yapılamama
sı, kalkınma için bütün kaynakların tam istih
damına doğru bir zorlama, para hacmmda bir 
değişiklik olmasa bile, enflâsyona sürükleyici 
faktörler olarak kalkınma süresi içinde karşımı
za çıkabilirler. Bu faktörlerin teşekkülüne mâ-
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ni olmak ise, her zaman Devletin elinde değildir. 
Hele geri kalmış memleketlerde... 

Plânın ana hedeflerinden olan dengeli büyü
mede, dengenin bâzı önemli sektörlerde sağlana
bileceği tartışmaya yol açacak bir konudur. 

Tarım sektörünün dengeli büyümeye ayak 
uydurabilmesi için düşünülen ve uygulanması 
lüzumlu görülen tedbirler : 

A) Arazi kadastrosunun mevcudolmaması, 
B) Toprakların evsaf ve verim kabiliyetini, 

hangi çeşit gübreye ihtiyaç gösterdiklerini bildi
ren toprak haritalarının mevcudolmaması, 

C) iptidai tarım usulünden teknik işletme
ciliğe geçişin uzun zamana bağlı bir eğitim ve 
büyük yatırım işi olması, 

D) Türkiye ikliminin son derece kararsız
lık ve oynaklığı, 

El) Çiftçinin şiddetle muhtacolduğu zirai 
sigortanın mevcut bulunmayışı; 

Gibi önleyici ve giderilmesi beş yılda, bu
günkü imkânlarla kabil olmıyacak sebepler, bek
lenilen zirai kalkınma hızını, dengeyi bozacak 
şekilde etkileyebilir. 

Keza, yurtta zirali asayişin gerektiği ka
dar sağlanamamış olması, ziraat odalarının 
ismi var cismi yok durumda bulunmaları yü
zünden ne çiftçiye, ne de Devlete faydalı ola
maması, zirai kalkınmanın '' gerçekleşmesini 
aksatacak sebeplerdendir. 

Karma ekonominin kuralları tesbit 'edilir
ken, devletle ö;zel sektör arasında vazıh, ayı
rıcı bir hattın tesbit edilmemiş olmasını, özel 
sektöre emniyet telkin edici bulmuyorum. Ür
kek, 'emniyete son derece düşkün sermayenin, 
geleceğinden emin olmadıkça, Devletin birgürı 
olup 'kendi çalışına alanına el uzatacağı en
dişesinden kurtulmadıkça, plânda derpiş edi
len miktar ve nisbette yatırımlara katılması
nı sağlamak 'kabil olmıyacak; denge, bu yön
den de, bozulma tehlikesiyle karşılaşma du
rumuna düşecektir. 

Devletin, özellikle, kamu iktisadi teşek
külleri vasıtasiyle, özel sektörün çalışma ala
nına girerek maliyetin altında bir fiyatla, 
zararına yıkıcı bir rekabete kalkışmıyacağm-
dan emin olmadıkça, ne yerli, ne de yaban
cı sermayenin beklenen, umulan miktar ve 
nisbette kalkınma hamlesine katılması bekle
nemez, 

19 .11.1962 O : 1 
Hürriyet düzeni içinde kalkınmanın, bu 

kalkınma ister plânlı, ister plânsız olsun; baş1-
lıca şartlarından biri olarak, Devletin yol; 
okul; liman; bara j ; büyük ve küçük sulama te
sisleri ve saire gibi enfrastrüktüre taallûk edeni 
yatırımlar dışında, özel sektörün yapabile
ceği teşebbüslere el atmamasını bulmaktayım. 
Çünkü, Devlet; vatandaşa verdiği her lok
manın karşılığında onun hürriyetinden bir par
ça alır. 

Devletçiliğin, hususi teşebbüsün bdlttiği yer
de, ancak zaruret halinde; bir mal neces-
saire olarak başlaması gerektiğinde inananlar
danım. 

Batılı pekçok ıkoyu sosyalisti imrendirecek 
derecede ileri bir devletçiliğin geliştiği Tür-
kiyede, Devletle özel sektör arasında ikincisi 
lehine bir denge sağlanmadıkça, ferd hürri
yetinin, demokrasinin sağlam temellere otur
tulduğunu iddia etmek mümkün olmıyacaktır. 

Plânda, yüzde yedi büyüme hızını sağ
lamak için fedarkârlik gerektiğinden bahse
dilmektedir. Bir millet, bir memleket; top-
yekûn kalkınırken; elbette her vatandaşın ken
di kudreti nisbetinde, kalkınmanın gerektir-
dliği fedakârlığa katlanması lâzımdır. Sosyal 
adalet, gelecek nimetlerin âdil bir şekilde pay
laşılmasından önce; fedakârlığın âdil bir se
kilide bölünmesini emreder. 

Bu prensipten hareket edince; Türkiye'de 
en büyük sermaye ve varlık sahibi olan Dev
letin, kalkınmanın gerektirdiği fedakâr
lığa; varlığı nisbetinde katılmasından daha 
tabiî bir şey olamaz. 

Halbuki, kalkınmanın iç finansmanı konu
sunda 1963 yılında, Devlet muhtacolduğu bir 
milyar iki yüz milyonun dörtte üçünü vergiden: 
dörtte birini istikrazdan sağlama yoluna git
miştir ki; bu paranın tamamı, Devletten de
ğil ; halktan çıkacak demektir. Devletin kat
lanması gereken fedakârlık bu suretle sadece 
kendi payını; yani fedakârlık payını vatan
daşın omuzuna yükleyivermekten öteye geçe
memektedir. Üstelik alınması düşünülen ver
giler, umumiyetle vasıtalı vergilerdir. 

Herkesin malûmudur ki, vasıtalı vergile
rin yükünü varlıklı vatandaşlar değil; dar 
gelirli, kıt kanaat geçinebilen, vatandaşlar 
taşır. Hemen her sahifesıinde sosyal adaletten 
bahseden bir plânın gerçekleşmesi için, dar 
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gelirliye yüklenilmesinin, sosyal adaletle; 
plânın ilkeleriyle tam bir tezat teşkil ettiği
ne şüphe yoktur. 

Akar yakıt fiyatlarının Batı memleketle
rine kıyasla az olduğu, binaenaleyh bir zamma 
gitmekte mahzur bulunmadığı gerekçesiyle 
düşünülen 200 milyon liralık zammın, önce 
mucip sebebini haklı bulmak zordur. Misâl 
olarak gösterilen memleketlerde vatandaşın 
geliriyle Türk vatandaşının geliri arasında
ki bir kıyaslama, zammı haklı göstermek şöy
le dursun, hattâ bir indirmeyi bile gerekli 
gösterecek kadar büyük farkların mevcudol-
duğunu ispat eder. 

Maliyetinde bir yükselme naklinde bir yük
selme yaratacağı için, halkın ana geçim mad
delerinin fiyatları artacaktır. Açığın kapatıl
ması için bir miktar istikrazın da, yakın 'geç
mişteki başarısızlık örnekleri ortada dururken, 
beklenileni getireceğimden haklı olarak şüp
he edilebilir. 

Devletin vatandaşı zorlamadan, dar gelir
liyi daha çok dar gelirM, fakiri de daha çok 
fakir yapacak böyle sakat bir finansman şek
linden uzak kalmasını mümkün kılacak ted
birleri önceden düşünüp, alma/sı gerekirdi. 
Meselâ, elli milyar liralık varlığa sahip kamu 
iktisadi teşekkülleri, lüks, israf ve randı-
mansız çalışmadan, plânın hazırlanmaya baş
ladığı iki yıldan Iberli 'kurtarılabilir, asgari 
bir kâr, meselâ yüzde iki nisbetinde bir kârı 
Devlete verecek duruma getirilebilirdi. Bu 
takdirde, Devlet bir milyar liralık bir gelire 
kavuşmuş olurdu ki, bunu yapmayan Devlet 
kendi hatasının cezasını vatandaşa çektirmek 
yoluna sapmıştır. (Etibank ÎKömür işletme
leri. 

Keza, bâzı vergilerin ıslahı suretiyle de Dev
let, ihtiyacı olan finansmanı sağlayabilirdi. 
Misali olarak Veraset ve İntikal Vergisini ala
lım. 

Yıllık millî gelir elli milyar lira civarında
dır. On katını millî servet olarak kabul 
edebiliriz : Beş yüz milyar lira. Bu servetin 
her 35 yılda bir nesil değişmek suretiyle el de
ğiştirdiği malûmdur. Diğer bir deyimle her 
yıl ortalama on dört milyar liralık bir servet 
el değiştirmektedir. Veraset ve intikal yoliyle, 
bu el değiştirmeden, Veraset ve İntikal Vergisi 
olarak ortalama yüzde on vergi alabilseydi, 

19.11.1962 0 : 1 
Devlet bir milyar dört yüz milyon liralık bir 
gelir sağlamış olurdu. 

1962 yılı bütçesinde ise, Veraset ve İntikal 
Vergisi olarak gelir tahmini sadece 19 milyon 
liradan ibarettir. Aradaki büyük fark kanu
nun kifayetsizliği kadar, tarh ve tahakkuk 
safhasında vazifeli ve yardımcı sorumluların 
gerek aded, gerek ehliyet bakımından yeter
sizliklerinden ileri gelmektedir. 

Bu izahat da gösteriyor ki, genel olarak 
vergi sistemimiz, kalkınma hamlemizin başa
rılması için gerekli vergi geliri artışını sağ
layabilecek bir esnekliğe sahip değildir. Va
tandaşın, kamu masraflarına ve kamu sektö
rünün gerektirdiği enfrastürktür yatırımları
na malî kudreti nsibetinde katılmasını sağlı-
yacak ve vergi yükünü, Vasıtalı Vergilerden 
Vasıtasız Vergilere doğru kaydırarak vergi 
adaleti yoliyle sosyal adalete biraz daha yak
laştıracak, derinliğine ve genişliğine bir ver
gi reformuna ihtiyaç vardır. 

Kamu iktisadi teşekküllerinin bünyelerinde 
yapılacak reorganizasyonla, elli \ milyar lira
lık millî sermayenin verimli bir hale getirile
rek, kamu iktisadi teşekküllerinin vergi mü
kellefinin sırtına da bir yük olmaktan 'kur
tarılması da, plânın başarısı için şarttır. 

Bugünkü perişan durumlariyle, kamu iktisa
di teşekküllerinin, Müşterek Pazara katılma
mız halinde ayakta duramıyacakları aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Kubat, bir dakikanız 
kaldı. Lütfen cümlenizi toparlayınız. 

HURREM KUBAT (Devamla) — Finans
man konusundaki fikirlerimi, hazırlıklarımı, 
vaktin dolması sebebiyle huzurunuzda açıkla-
yamamak durumundayım. Binaenaleyh, konuş
mam noksan kalmış oluyor. Bu noksanlık se
bebiyle de bâzı fikirlerimizin anlaşılması zor 
olacaktır. Onun için, bunu, bu noksanlığı, vak
tin darlığına vererek mazur görmenizi rioa 
rica edeceğim. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar.) 
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 

Grupu adına Mahmut Vural söz istemiş bulu
nuyorlar; kendilerine İçtüzüğün 85 nci madde
sine göre takdimen söz veriyorum. Buyurun 
efendim. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ MECLİS GRU
PU ADINA MAHMUT VURAL (Sivas) — 
Millet Meclisinin muhtterem üyeleri; 
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Kalkınma Plânının lüzum ve önemini 'bütün j 

Parlâmento üyelerinin benimsemiş bulunduğu
nu ve bu fikri desteklediğini görmekten mem
nuniyet duymaktayz. 

Bu gibi plânların muayyen bâzı faraziye
lere istinadettirilmesi ve erişilmesi mümkün ga
yeleri istihdaf etmesi, şüphesiz ki, değişmez bir 
kaidedir. Bu itibarla hiçbir plânın tam ve 
mükemmel olacağını, hata ve aksaklardan sâ- i 
Mm bulunacağını dahi düşünmek mümkün ola
maz. 

Plân 'bu açıdan ele alınınca ve muhtelif gö
rüş zaviyelerine göre tahlil edilince, pek ta'biî 
olarak, bâzı tenkidlere uğrıyacaktır. 

Yüksek tasvibinize sunulmuş bulunan, bu 
>beş yıllık plân tasarısının bir hususiyeti, 
bugüne kadar geçirdiği safhalarda, Hükümet 
kanadında dört partinin de yer almış bulun
masıdır. Bu plânın temeli ve tasarı C. H. P. 
ve A. P. Koalisyonu zamanında hazırlanmış bi-
lâhara İkinci Koalisyon ise Yeni Türki
ye Partisinin görüşü istikametinde değişikliğe 
uğramıştır. 

Bu sebeple Birinci Koalisyon zamanında ha
zırlanan plânın, bütün muhtevasına Adalet 
Partisi iştirak etmiş ve dolayısiyle plânın tü- J 
münü o günkü şekliyle tasvibetmiş bulunduğu j 
kanaatindeyiz. I 

Yeni Türkiye Partisi Mıeclte Grupu, iıktisa-
den geri kalmış ve süratli bir kalkınma; lüzu
muna inanmış milletlerin, bu arzularının yegâ
ne taha'k'kük çaresinüh -plânlı ekonomi ile ola
bileceği inancındadır. Çünkü plân, meJvcut 
maddî, malî ve beşerî kuvvet ve! imkânların eni 
randımanlı bir şekillide, kufcnılknaJsıni' ve en 
iyi neticelerin istihsalini mümkün (kılan yegâne 
<<ıka>r yoildur. 

Ancak, tasvibinize sunulmuş 'bulunanı beş yıl
lık plân tasarısının bütün problemleri, ihti
yaçları ve bi/lhaisısa sosyali dâvaları mükemımeill 
bir şekilde düzenlediği] ve bütün ihtiyaçlara 
cevap vereceği kanaatinde değiliz. Fakat ilk 
defa hazırlanan böyle bir püânınf bâzı noksan 
ve aksak taraflarının olacağını da normal kar
şılamaktayız. Mühim olan husus plân fikrinin 
bütün teşekküller * tarafından benimsenmesi ve 
yatırım, ve harcama dislnllininin kaibuUüldür. 

Bu umumi mülâhazalardan s'onra, plânın 
hazırlanış tarzı ve ana bünyesindeki bâzı mü-
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şahedeleıi'mizi ve yornımlarıımızı nıü«a*KMerinİ£-
ıl'e bildirmek isteriz. 

Plân, hazırlanış safhasından, Hükümete in
tikal ediş safhasına kadar büyük bir ketumiyet 
içerisinde, plânlama teşkilâtının ve etrafında
ki küçük bir grupun inhisarında, kalmıştır. 

Zaıman zaman plânın sosyalist, totaliter ve
ya ileri bir devletçi görüşe inanan kimseler ta
rafından haKirlanımaklta. olduğu yolundaki1 şa^ 
yialar plâna karşı âmmıe efkârımda bir- şüphe 
ve tereddüt havasını yaratlmıştifr. 

Hükümetin plânı m'üzıake reislinden sonra ge
rek mıemleket içi ve gereklsıe ımilletlerarası iş 
'birliğinin! zaırari kıldığı ivedilik şartları, plân 
hakkında, haklı veya, haksız uyanmış olan bu 
şüphelerin tamamen ortadan kaldırılmasına i|iı-
kân vermemiştir. 

Kalbine içerisinde Yeni Türkiye Partisinin 
en mühim rolü, plânın ifadelerinde bâzı isa
betsiz fikirler ve pasajların tasfiye edilmesi, 
plâna hâkim olan zihniyeti yanlış istikamette 
tefsir etmıeye müsait tekliflerin ve kanaatlerin 
çıkan İm asma; inhisar etmiştir. 

'Diğer taraftan me'mllekeltin ne siyasi, ne iç
timai ve nie.de iktisadi' gerçekleri ille bağdaş-
tınlUmaisıına imkân bulunımıyan bâzı finansman 
tekliflerini plândan çıkarmak, kanaatimizce 
elimizde bulunan, çok dar zaman içellisinde yapı
labilecek yegâne müdahatle olmuştur. 

Ve nihaiyet Hüküm'et içerisinde memleketin 
iktisadi! kalkınmasına Devlet1 müdahalesi ve 
bürokrasi yoliyle değil, fakat bütün vatan; sat
hında onbimlerce, yüzbinleree müteşebbisin bu 
nnuazzam, mdlllî hamileye katılım asına imkân ve
recek serbest teşebbüs fikrini' benıimsiıyen bir 
siyasi teşekkül o'larak plân hakkında doğmuş 
olan şüphe ve tereddütleri gidermeye gayret 
ettik. -

Plânın ana çatısında Devlet sektörüne da
ha büyük ağırlık verildiği yolundaki' tenkid 
ve müşahedeler haksız değildir. Ye bu sebeple 
enflasyonsuz büyük bir âmme yatırımr politi
kasının gerçekleştirilmesi, özel sektörün olduk
ça ağır bir şekilde vergilendirilmesini gerekti
rebilecektir. 

Flakaıt takdir buyurulur ki, plânı bir bütün 
olduğuna göre, yatırım haımleisinin! özel sek
tör ve âmme sektörü araisında, yeni baştan bir 
tevzie tabi tutulmaisi hem zaıman istiyen, hem de 
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üzerinde oldukça geniş teknik çalaşmıalar icab-
ettliren bir meseledir. 

Kalbine içeririnde plânın tetkiki esnasında, 
böyl'e bir çalışma mümkün' olamamıştır. 

... Fakat muhteüiiıf sözcü ve hatiplerin; dikkati
ni çekmiş olan bu n'ofktanrn ehemmiyetsiz oldu
ğunu iddUa etmemekle ıberalber, özel sektörü 
ve m;i)lllî ekonomiyi ataıllete sevk edecek ve yatı
rım imkânlarını büsbütün elinden alacak bir 
vergi politikasına gitmeden ve aynı zamanda 
enflâsyona çaresizlik içinde başvurmadan, yıl
lık tatbikat plânl'aırı> ve programları1 içerisimde 
âmime masraıflıarı ve âmme yatırımlarının her 
yılın özel şıartlaırma göre, yemi baştan gözden 
geçirilm'eısi mümkün olalbüMr. 

Biz Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
olarak, her şeyi Devletin yapmasını isitüyen ve 
Türkiye'de müteşebbisin adiz ve yetensüzlik içe
risinde bulunduğunu iiddia eden sosyalist ve 
aşırı devletçilik fikirlerinin 'karşısındayız. 

Bu sebeple beş yıılilık yatıran programların
da âmme yatırımlarının üçte iki1 gibi aıslam payı 
aılımış olmasını özel sektörün müstakbel geliş-
m/etei bakımından, bir miktar endişe ile müta
lâa etmekteyiz. Bu sebeple önümüzdeki kalkma 
ma devresinde özel sektörün kendiisitnıe ayrıl
mış olan payı1 dahi gerçekleştirebilmesi için, 
Devletin iktisat, maliye, vergi ve kredi poli
tikasında müteşebbislere karşı anlayışlı ve 
gerçekten yardımcı bir politika gütmesini şart 
görmekteyiz. Her ne kadar demokratik plânı-
lam'ada ancalk temenni ve yol gösterme mahi
yetinde olanı ve teknik tabiriyle endikatif plân
lama adı verilen plânlama anİayışıimiız içinde, 
Özel sektörün imkânları' bâzı fizikî müdahaleler 
ve Devlet yasakları ile kısıitllanm'amiiştır. 

Fakat bu demek değildir ki, özel sektör ar
zuladığı istikamette gelişme imkânlarına sahip
tir. Çünkü, Devlet yatırımlarını gerçekleştire
bilmek için ağır bir vergi politikası, özel sektö
rün yatırım imkânlarını ve kaynaklarını elin
den alarak Devlete nakledecektir. Diğer taraf
tan âmme yatırım politikasını enflâsyona baş
vurmadan finanse etme zarureti gayet sıkı ve 
kontrollü bir kredi politikasını zaruri kılacak
tır. 

Keza mahdut malzeme ve iş gücü üzerine 
Devlet sektörü yatırımlarının tevcih ettireceği 
büyük talep hacmi, müteşebbislerin girişecek
leri prodüktiv yatırımların tahdidine, piyasa 
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şartları dolayısiyle, müncer olacaktır. Bu se
beple bu plân, özel sektörü kısıtlamıyor, der 
nince, bundan özel sektörün hukuki bağlarla 
kısıtlanmadığı mânası çıkabilirse de; yaratıl
mış olan malî ve iktisadi ortam pekâlâ özel sek
törü iktisadi sebepler ve piyasa şartları dola
yısiyle, atalete ve gerilemeye sevk edebilir. Bu 
noktada Hükümetin dikkatini Yeni Türkiye 
Partisi Meclis Grupu olarak çekmeyi, önemli 
bir vazife telâkki etmekteyiz. 

Plânın ana çatısını teşkil eden yatırımların 
bünyesi ve ekonominin alacağı müstakbel bi
çim ve bu umumi müşahedelerimizden sonra, 
makro model adı verilen temel sektörlerin kar
şılıklı münasebetlerine dair diğer bâzı düşün
celerimiz^ de ifade etmek istiyoruz. 

Plânın yılda yüzde yedi bir kalkınma hızı 
ve gayrisâfi millî hâsıladan vasati olarak yüzde 
onsekiz bir sermaye terakümü derpiş eden ana 
faraziyesini biz realizmden uzak hayalî bir he
def olarak mütalâa etmiyoruz. 

Türk ekonomisinin mazideki davranışı ve ba
şarı nisbeti, kaynaklarımız daha iyi kullanıl
dığı ve iktisadi politikamıza plân sayesinde 
daha rasyonel bir istikamet verildiği takdirde, 
bu hacımda bir gelişmenin pekâlâ gerçekleşti
rilebileceğine bizi inandırmaktadır. 

Ancak, konuşmamızın baş tarafında da işa
ret ettiğimiz gibi, her şeyi Devletçe yaptırmaya 
kalkan veyahut da kalkınma hamlemizde Dev
lete güvenip vatandaşın ve hür müteşebbisin 
gayretini küçümsiyen bir zihniyetle hareket 
edildiği takdirde, bu gelişme hızının ve sermaye 
terakümü gayretinin gerçekleşememesi ihtimali 
olduğunu Hükümete hatırlatmak ve âmme ef
kârını bu hususta ikaz etmek isteriz. 

Yıllardır gözümüzün önünde bulunan misal
ler ve mazideki tecrübelerimiz İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ne kadar verimsiz çalışan âmme 
organları olduğunu bize artık kâfi kesinlikle 
göstermiş olmalıdır. 

Plânlı devrede de kalkınmanın mesuliyeti
nin büyük bir kısmını bu müesseselere bırak
mak zihniyeti ve metodu hâkim olacaksa, biz 
bu plândaki hedeflerin gerçekleşememesinden 
büyük bir endişe duyarız. 

Sabit tesis enfrastürktür yatırımları gibi 
âmme hizmeti mahiyetinde olan ve vatandaşın 
hür müteşebbislerin, millî kalkınma hamlemize 
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daha geniş nisbette katılmasına yardım eden, 
âmme yatırımı tarzına karşı bir itiraz aklımız
dan geçmez. Ancak, bu yatırımlara, pay ayırır
ken memlekette kullanılabilecek kaynakları ya
ratan tasarruf ve yatırım için zaruri olan mun
zam kıymeti meydana getiren prodüktiv yatı
rımların yani özel müteşebbislerin her yıl mey
dana getirecekleri, yüksek seviyede kâr ve 
verimlilik nislbetlerini onliyen bir istikamet kazan
masına dikkat edilmelidir. Unutmamak gerekir 
ki, Türk ekonomisinde Devlet sektörü, bütün faa
liyetimizin dörtte birine hâkim durumdadır. Bu 
ekonominin topyekûn kalkınması dörtte üç nisbe-
tinde bir mevkii işgal eden özel sektörün yatırım 
hamlesine şevk ve heyecanla katılmasına bağlıdır. 

»Gerek ziraat alanında ve gerekse sanayi, ma
dencilik, ulaştırma v.s. gibi diğer prodüktiv sek
törlerde müteşebbisin şevkini âmme yatırımları 
hatırına,* ağır vergilerle baltalıyacak olursak beş 
yıllık plân hedeflerinin gerçekleşmemesi ihtimali 
kuvvetle mevcuttur. Nitekim bunun tipik misali 
1961 senesidir. Bu sene içerisinde âmme sektörün 
masrafları, bir sene evveline nisbetle iki milyara 
yakın artırılmış olduğu halde, takifoedilen Mali
ye, vergi ve iktisat politikası yüzünden özel sek
törün şevki kırılmış olduğu için özel sektör yatı
rımları bir sene evveline nisbetle 1,3 milyar gibi 
oldukça endişe verici bir nisbette düştüğünden 
ekonomimiz atalete sürüklenmiştir. Memleketi 
kalkındıracağız diye yalnız âmme sektörüne da
yanan bir iktisat politikasının ne netice verdiğini 
bu yakın müşahedemizden hatırlıyarak aynı ha
tayı istikbalde de tekrar etmeye çalışmamalıyiîz. 
Binaenaleyh, bizim özel sektör üzerinde ve vatan
daşın en geniş nisbette iktisadi kalkınma hamle
sine iştirakini temin edecek bir yol üzerinde dur
mamızın sebebi bir doktrine karşı cephe almak 
veya diğer bir doktrine körükörüne bağlanmak 
sebetiyle değildir. 

ıSon on oniki yıldır edinilen tecrübeler ve 
nihayet en yakın mazide takibedilen metodun 
vermiş olduğu neticeler bizi iktisadi hamleleri
mizde bütün vatandaş arasında yayılan topyekûn 
ve desantralize bir kalkınma gayretinin daha ger
çekçi ve ve daha isalbetli bir yol olduğuna sevk 
etmiştir. 

'iktisadi kalkınmanın, hür müteşebbisin gay
reti ile paralel yürüyeceği inancı bizi hiçbir za
man en aziz idealler arasında tuttuğumuz sosyal 
adalet hedefinden ayırmıyacakitır. Bilâkis en bü-
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yük sosyal adaletsizliği Türkiye "de çalışma imkâ
nı bulamıyan milyonlarca vatandaşın mevcudiye
tinde görmekteyiz. 

Hür müteşdbbisi iş yeri açmaya sevk eden, 
teşvik eden, kâr etmeye ve kazanmaya sevk eden 
bu mahiyetteki desantralize (ıçok merkezli) ikti
sadi kalkınma politikasının hem çalışan ve hem 
kazanan işçi adedini çoğaltacağına ve hem de 
kifayetsiz ücret mukabilinde çalışmakta olan 
mevcut işçi kütlesinin gelir ve hayat şartlarını 
daha süratle ıslah edeceğine inanmaktayız. Bu 
inancımız kaynağını nazari ve doktrinci bir gö
rüşten almamaktadır. 

1950 den sonra reel ücret seviyesinde ve her 
sahada meydana gelen artışlar ancak hür müte
şebbisin işinde şevkle çalışmasına imkân veren ve 
devamlı bol istihsal ve kazanç zeminine dayanan 
•bir gerçektir. 

iBiz solcuların, sosyalistlerin ve ileri Devletçi 
görüşlerin mevcut gelir ve serveti, kıt ve müte-
vazi millî kaynakları müsavat esası üzerinden, 
herkese dağıtmayı teklif eden noktai nazarlarını 
ancak bir nefis sefaletinin sosyalleştirilmesi ve 
adımı olarak mütalâa etmekteyiz. 

İBizian sosyal adalet anlayışımız; süratle artan 
millî gelirin demokratik bir Devlet anlayışı hür 
sendikacılık ve geniş bir âmme hizmetleri meka-
nizmasiyle gerçekten ulaşılabilecek fırsat eşitli
ğinin sağlanması inancına dayanmaktadır. 

İktilsaden geri kalmış bölgeler : 
Sosyal adalet idealine gönülden bağlı bir si

yasi teşekkül olarak parti programımızda da be
lirttiğimiz gilbi Türkiye'de iktisadi gelişmenin 
bölgeler arasında bir denge yaratma hedefini de 
gerçekleştirmesini zaruri görmekteyiz. 

Plânın, Türkiye'nin diğer bölgelere nisbetle 
geri kalmış olan Doğu ve Orta - Anadolu gibi 
mıntakalarmm da özelliğini hesaba katan bir ma
hiyet arz etmesini memnunlukla müşahede ediyo
ruz. 

IBilhassa eğitim, sağlık, ulaştırma ve enerji 
gibi sosyal hizmetlerin ve sabit tesis yatırımları
nın bu bölgelerdeki iktisadi hareketsizliği canlan
dıracak bir unsur olarak plânda mütalâa edilmesi 
<?ok yerinde bir teşebbüstür. 

lönümüzdeki beş yıl sonunda bu bölgelerde 
yaşıyan halkımızın hayat şartlarını ıslah bakı
mından yepyeni imkânlara kavuşacağını düşün
mek bizim için bir sevinç kaynağıdır. 

— 340 — 



M. Meclisi B : 9 
Makro ModePin gözümüze çarpan diğer bâzı 

hususiyetleri üzerinde de bir nebze durmak iste
riz. 

Ziraat sektörü : 
Prodüktiv sektörler arasındaki münasebetler 

bakımından ziraat sektörüne beş yıllık kalkınma 
devresinde oldukça büyük bir yatırım önceliği 
tanınmış olması isabetli bir adımdır. Ekonomimi
zin zirai karakterine rağmen en az gelişmiş sek
tör el'ân ziraat sektörüdür. Maişetini topraktan 
temin eden milyonlarca vatandaşı piyasa ekono
misi çarkı içerisine sokalbilmek, iktisadi kalkınma
mızın asıl zemlbereğini teşkil edecektir. 

Bu hacımda bir yatırımın zirai sektörde ba-
şarılaJbilmesi için başta Ziraat Bakanlığı olmak 
üzere ilgili bakanlıkların evvelki devrelere nis-
betle âmme idari makanizması bakımından 
büyük bir sorumluluk ve iş hacmi ile karşı kar
şıya geleceğini unutmamak gerekir. 

Dış ticaretimizin geliştirilmesi, döviz kay
naklarımızın artırılması, sınai sektörde çoğalan 
iş gücünün beslenmesi ve nihayet beş yıl esna
sında kendisinden büyük hamleler beklenen en
düstri sahasının hammadde ihtiyaçlarının kar
şılanması bakımından zirai sektör en kritik bir 
mevkii işgal etmektedir. Yıllık programlarda 
beş yıl için 11 milyar liraya yaklaşan bir ya
tırım hacminin gerçekleştirilebilmesi için bun
dan evvelki devrelere nisibetle olağanüstü gay
retler göstererek hedeflerin kâğıt üzerinde kal
mamasına itina etmek gerektiği hakikatına dik
kati çekmek isteriz. 

Endüstri sahası: İktisadi Devlet Teşekkül
leri ; 

Endüstri alanındaki yatırımlara gelince, on 
küsur* milyar olarak derpiş edilen yatırım hac
minin İktisadi Devlet Teşekkülleri elinde verim
siz, israfil ve isabetsiz istikametlere akmasını 
önlemek, üzerinde en çok hassasiyetle durulacak 
noktalardan biridir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin faaliyet 
alanları çeşitli kıstaslar yardımiyle mutlaka tah
dit edilmelidir. Sermaye cesameti ve katlanı
lacak risk bu hususta önemli bir unsurdur. Bir 
endüstri dalının uzunca bir müddet, Devlet yar
dımları ile idare edilmesi zarureti ve muayyen 
*bir devre kârsız çalışma zorunluğu, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yatırımları için diğer bir 
kriter olarak kabul edilebilir. 
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Ağır endüstri ve kilit endüstri adı verilen sa

halar dışında tekstil, gıda ve sair sanayii gibi 
hafif endüstriler sahasına, artık Devlet teşeb
büsleri sokulmamalıdır. İktisadi Devlet Teşek
küllerinin endüstriyel kalkınma plânı içindeki 
sorumlulukları yıllık programlarla tesbit edilir
ken Türk müteşebbislerinin çok hassas oldukları 
bu noktayı gözden uzak tutmamak zorundayız. 

Mesken meselesi : 
İstihsal sektörleri alanında en büyük payı 

alan, mesken yapımı sahasında tesbit edilmiş bu
lunan yatırım önceliği prensibini isabetli bul
maktayız. Sosyal mesken inşaatını teşvik eden 
ve bu sahada Devlet sorumluluğunu da hesaba 
katan bir mesken politikasının uzun zamandır 
ele alınmayı bekliyen, önemli 'bir millî dâva ol
duğunda müttefikiz. Bu alanda şu noktaya da 
işaret etmek isteriz ki, 1962 yılında şahit oldu
ğumuz temayül, bize sıhhatli ve isabetli bir yol 
olarak görülmemektedir. Elinde imkânları bu
lunan müteşebbislerin emin bir yatırım kaynağı 
olarak lüks mesken inşaatına doğru faaliyetle
rini kaydırmış olması, iktisadi gelişme hamle
miz üzerinde müspet tesirler yaratmıyacaktır. 

Tasarruf sahiplerini ve teşebbüs erbabını, 
kaynak ve imkânlarına, millî ekonomi bakımın
dan verimi çok düşük, düks mesken inşaatın
dan bir an evvel çekmek isabetli 'bir adım ola
caktır. 

Enerji ve ulaştırma : Gibi takriben yatırım
ların dörtte birine yakın (onüç küsur milyar) 
bir kısmını işgal edecek foir faaliyet plânı der
piş edilmesini isabetli ve yerinde bir adım ola
rak mütalâa ediyoruz. 

Eğitim ve Sağlık hizmetlerinin beşbuçuk kü
sur milyar civarında bir yatırımla daha geniş 
çapta vatandaş arasında yayılmasını memnun
lukla karşılamaktayız. 

Dış Ticaret Sektörü : İstihsal sektörlerinden 
sonra makro modelde üzerinde dikkatle durul
ması gereken diğer bir ana sektör hiç şüphesiz 
dış ticaret sektörüdür. 

Plânda, altmış milyar gibi büyük bir yatırım 
hamlesinin gerçekleştirilmesinde son derece mü
him rol oynıyacak ithalât talebi hacminin yeteri 
nisbette tahakkuk ettirilmesi ica'beder. 

Aldığımız genel intiba bâzı ithal mallarının 
iç imalâtla ve istihsalle ikame edilmesi suretiy
le yatırım hamlelerimizin kesintisiz bir şekilde, 
ithalât hacmıyla karşılanabileceği kanısındayız, 
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Ancak, ihracat gelirlerimizin beş yıllık projek
siyonlarda oldukça ihtiyatlı ve muhafazakâr bir 
tahmine dayandığı intibaındayız. Türk ekono
misinin geçen on yıllık devrede ulaşın iş olduğu 
gelişme hamlesinde en ümit kırıcı husus ihraca
tımızın yeter 'hızda gelişmemiş olmasıdır. 

i lk beş yıl içerisinde de plân, bu bahiste faz
la ümitbahş görülmemekledir. Halbuki Türk 
ekonomisinin devamlı ve süratli bir gelişme tem
posunu gerçekleştirebilmesi ancak dış âlem 
sektöründe kararlı bir dengeye doğru süratle 
adım atılabilmesine bağlıdır. İhracat projeksi
yonları arasında bilhassa görünmiyen kalemler 
içinde yer alan Turizmin yeteri derecede dik
kate alınmadığı intibaındayız. Halbuki bizim se
viyemize yakın bir iktisadi gelişme seviyesinde 
olan, Yunanistan ve İspanya gibi memleketler
de turizm, dış ticaretlerinin en önemli kaynağı-
ğını teşkil etmektedir. Geçen yıl İspanya'ya on 
milyon kadar turistin girdiği ve altyüz milyon 
dolara yakın bir para bıraktığı tahmin edilmek
tedir. 

'Milletlerarası turizm müesseseleri önümüz
deki yıllarda Türkiye'ye turizm akınının de
vamlı olarak yüzde yüze yakın 'bir artış temayü
lü göstereceğini tahmin etmektedirler. Halbu
ki plânda derpiş edilen beş yılda sekizyüz mil
yon liralık bir plânda bu bakımdan gereken ta
dilâtın yapılması mutlak bir zaruret olarak 
göze çarpmaktadır. Bu hususun senelik prog
ramlarda plânın bütünlüğünü bozmıyacak şe
kilde hesaba katılması ve gerçekleştirilmesi ka
naatindeyiz. 

Dış borçlanma : 
Dış âlemle münasebet sektöründe üzerinde 

hassasiyetle durmamız icabeden bir noktada 
gerek özel, gerekse âmme kredi ve sermayeleri 
yoliyle dış âleme karşı borçlanmalarımızda öl
çülü ve dikkatli olma zaruretidir, ihracat gelir
lerimizi esaslı bir şekilde artırma yolunu tut
madığımız takdirde, her yıl artan dış borçlan
malarla kalkınmamızı idame ettirmemiz kolay 
olmıyacaktır. Her ne kadar onbeş yıllık pers
pektif plânında bu meselenin mevcudiyeti ka
bul edilmiş olmakla beraber, beş yıllık plân dev
relerinde bu istikamete doğru daha azimli ve 
gerçekçi bir yol tutulması zaruretine de işaret 
etmek isteriz. 
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tç finansman : 
Makro model üzerindeki tartışmalarda üze

rinde en çok durulan konulardan biri de iç fi
nansman mevzuudur. 

1963 teki toplanı kamu harcamaları 14,4 
milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bunun 9 mil
yarının vergiden, 5,5 milyar kadar diğer kay
naklardan geleceği tahmin edilmektedir. 

Vergi gelirleri bahsinde üzerinde bilhassa 
durulan 1,2 milyar tutarındaki munzam gelirin 
nerelerden temin edildiğini birkaç gün önce 
Maliye Bakanlığı açıklamıştır. 

Kanaatimizce, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin reorganizasyonu ile kaynağı belirtilmiyen 
gelirler kaleminden temin edileceği söylenen 
miktarının ne dereceye kadar realist bir tah
mine dayandığını kestirmek plândaki mevcut 
mutalarla mümkün olmamıştır. 

Yeni Türkiye Partisi kabinede de görüşünü 
kuvvetle savunduğu gibi, bilhassa zirai sektö
rün kalkınmamıza daha geniş nisbette iştiraki
ne taraftardır. Yalnız bu iştirakin realizmden 
uzak hayalî bâzı vergi metotları ile mümkün 
görmemektedir. Bu sebepledir ki, birçok hu
zursuzluk kaynağı yaratacak ve ne adalet, ne 
de verim esaslarını gerçekleştiremeyecek, üste
lik de idari bakımdan tatbikine imkân bulun-
mıyacak keyfî bir Arazi Vergisi ile finansman 
boşluğunu karşılama teklifine karşı koymuş
tur. 

Hükümetin munzam vergi kaynağı olarak 
teklif ettiği yeni vergilerin finansman açığının 
mühim bir kısmını karşılamaya yeterli olduğu 
kanaatindeyiz. 

tik yıl için, çok mütevazi bir gelir kaynağı 
- olarak düşünülen zirai vergilerin veriminin önü
müzdeki yıllarda süratle artış gösterememesi 
ihtimali doğarsa, yıllık bütçelerde bu hususun 
hesaba katılarak, gerek cari masraflarda, ge
rekse taliki mümkün mütalâa edilen âmme ya
tırım masraflarında, bir miktar ayarlamanın 
pekâlâ yapılabileceği kanaatindeyiz. Nihayet 
plân bir emri ilâhi değil, işlerini dengeli hesap
lara dayandıran ve hareketlerinde rasyonel ka
rarları tatbik etmeye azmetmiş müdebbir ve 
akıllı siyasi liderlerin başvuracakları bir ana 
referans kaynağıdır. Dünyanın hiçbir yerinde 
en başarılı şekilde tatbik edilen plânlarda bile 
yüzde yüz bir mutabakat aranmadığını Yüksek 

i Meclisin bildiğine şüphe yoktur. 
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Bu sebeple yalnız 1963 yılı i(*in bahis konusu 

olan birkaç yüz milyonluk finansman açığının, 
15 milyara yaklaşan bir amme sektörü bütçesi 
karşısında plânın bütünlüğünü bozan enflas
yonsuz kalkınma metodunu zedeliyen bir unsur 
olarak mütalâa etmek kanaatimizce son derece 
mübalâğalıdır. 

Kaldı ki, 1962 bütçe yılının tatbikatında ve 
daha evvelki yılların tatbikatında, bünyevi ve 
müessesevi sebeplerle ön görülen harcamaların 
hedeflere tam olarak ulaşmadığını bilmekte
yiz. 

Bu sebepten ötürü hiç olmazsa ilk yıllarda 
gelir ve masraf hacından arasında bir dengesiz
lik bahis konusu olduğu zaman bâzı harcama
ları plân devresinin sonuna talik etmek ve 
vergi bünyesini, ekonomiyi büsbütün atalete 
sevk edecek ve yükünü vatandaş için tahammül 
edilmez bir şiddette artıracak bir maliye poli
tikasını isabetli görmüyoruz. 

Finansman bahsinde Hükümetin getirmiş ol
duğu teklifleri, yıllık bütçe ve programlarda 
bahis konusu ettiğimiz elastikiyet muhafaza 
edildiği takdirde plânın bütünlüğüne ve ruhu
na uygun teklifler olarak mütalâa etmekteyiz. 

Millet Meclisinin sayın üyeleri, 
En umumi hatları ile plân üzerindeki ana 

düşüncelerimizi ifade etmeye çalıştığımız yuka-
rıki sözlerimizle şu sonuca varmış bulunuyoruz. 

Beş yıllık plân, hazırlanma ve müzakere saf
hasında birçok arkadaşlarımızın da işaret et
miş bulundukları kusur ve eksiklikle re rağ
men, memleketin kalkınması bakımından bu
gün elimizde mevcut kıymeti ve yararlığı inkâr 
edilemiyecek bir belgedir. 

Eksikliklerinin ve isabetsiz telâkki ettiği
miz yönlerinin, basiretli ve akıllı bir devlet 
adamlılığı sayesinde ve Büyük Meclisin her yıl 
tatbikat plânlarını tetkik ve hazırlamada gös
tereceği uyanıklık sayesinde, ıslah edilme im
kânları bulunan bir mahiyet arz etmektedir. 

Bilhassa memleketin umumi, iktisadi politi
kasına hâkim olacak zihniyet, felsefe ve siyasi 
tutum plânının memleket için yararlı istika
metlerde tamamlanmasına, şekil kazanmasına 
imkân verecektir. 

özellikle, müteşebbisin yardımcısı, çalışan 
insanların samimî desteği olmaya gönülden ka
rar veren bir hükümet tutumu, plânın teknik 
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mükemmeliyeti kadar belki de ondan çok daha 
önemli olan bir faktördür. 

Bu sebeple biz plânı göklere çıkaran, ideal 
bir doküman olarak değil, fakat ilk defa bu 
tecrübeye girişen Türkiye'de iyi bir başlangıç 
olarak mütalâa etmekteyiz ve bu sebeple Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak plâna 
müspet rey verme kararındayız. 

Bu münasebetle Millet Meclisinin bu çalış
masını ve bu sayede meydana gelecek büyük 
eserin memleketimiz ve halkımız için hayırlı 
sonuçlar vermesini candan temenni ederiz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — 19ÖJ yılının ilk 

aylarında hazırlanmasına başlanarak süratli 
'bir çalışmayla ve sadece 'bir haftalık bir gecik
me ile 1902 Haziranının sonunda, yani 1,5 se
nede tamamlanabilen bu plânı bu kadar kısa 
bir müddet içerisinde tam m ân asiyle kritik et
menin mümkün olmadığını takdirlerinize arz 
ederim. 

En başarılı plân tatbikatçılarından olan Hin
distan dalhi, böyle uzun vadeli bir plânı iki 
yılda yapabilmiştir. Bu itibarla plânda eme
ği geçen 'bütün zevata kıymetli mesailerinden 
ötürü huzurunuzda alenen teşekkürlerimi su
narım. 

iBu plân Türk idaresinin yapmış olduğu bir 
plândır. Yabancılardan sadece uzman olarak 
faydalanıknıştır. Teknik olarak en iyi demok
ratik plânlar addolunan Fransız ve Holânda 
plânlarının örnek alındığı anlaşılmaktadır. 1,5 
yıllık mesai zarfında plânın bütçemize takri
ben 7,5 .milyon liraya mal olduğu ve Plânlama 
Dairesinin yıllık (masraflarının 5 milyon civa
rında olduğu bilinmektedir. 

Şimdi, tenkidlerime geçiyorum. 
I - Plânın lüzumu ve plândan bekledikleri

miz : 
Umumi mânada plân iktisadi ve sosyal po

litikada rasyonel ilmî esaslara göre ve hesaplı 
bir tatbikatı hâkim kılmak ihtiyacını cevap
landıran bir vasıtadır. Keyfî hareketleri ve 
günlük kararları önlemek ve bunun üzerine 
uzun vadeli ve belli hedefleri gerçekleştirecek' 
insicamlı tedbirler alınmak demektir. Plân po
litikayı, dağınık ve birbirini tutmaz kararlar 
almak istikametlerinden kurtarır. 
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II - Türk plânının özellikleri ne olmalıdır? 
Millî bir plân olması ve bunun için Tür

kiye'nin durumunu ve gerçeklerini hareket 
noktası olarak alması icabederdi. Plân, özel 
ihtisas komisyonları ve sektör çalışmalanyla 
gerekli hazırlıkları yapılmış ve 'bu hazırlıklara 
istinadettirilme'k suretiyle gerçekçi bir hüvi
yet kazanmış gibi görünüyorsa da, özel sektör
den daha fazla faydalanılmaması ve plânı ha-
zırlıyanların genç ve plancılıkta tecrübesiz ve 
memleket gerçeklerini mahal (mahal tanıma im
kânlarından bizzarure mahrum bulunmaları ve 
bu gerçekleri sadece bâzı ilmî usullere göre tâ
yin eylemeleri plânın handikapını teşkil eyle
miştir. 

Sektörler arasındaki bağlantıların ince te
ferruata kadar hesaplandığı 'görülmektedir. 

Plân rakamları 1960 rakamlarına istinadet-
tirilmiştir. Fiyatlar artarsa tabiatıyla rakam
lar da değişecektir. Nitekim, 1902 yılında yüz
de 3 - 4 riis'betinde 'bir artış olmuştur. Böylece, 
fiyat değişiklikleri olur ise, yıllık plânlarda'ki 
rakamlar cari fiyatlara göre ayarlanacaktır. 
1962 yılındaki fiyatların değişmesi calibi dik
kattir. 

Plânın yapılması sırasında, başta Maliye 
olmak üzere hemen bütün Devlet dairelerin
den güvenilir rakamlar almak mümkün ola
mamış ve hattâ dış borçlar Maliyeden '3 defa 
istenmiş ve üçünde de ayrı ayrı rakamlar ve
rilmiş, neticede yazı ile rakam verilmiyeceği 
'beyan edilmiştir. İstatistik Umum Müdürlüğü 
elinde ise kâfi rakam yoktur. Bâzı daireler 
bütçe alışkanlıkları yüzünden fazla para almak 
gayesiyle birçok rakamları yüksek göstermiş
ler ve bu yatırıma ihtiyaç yok denince bilâhara 
hakiki rakamları vermişlerdir. 

Plân dış finansman bakımından net kalkın
ma için beş yılda 1 milyar 573 milyon dolara; 
dış 'borçların ödenmesi için 567 milyon dolara 
ve 585 milyon T. L. iç finansmana ihtiyaç gös
termektedir. Hali hazırda dış yardım olarak 
1/2 riis'betinde bir yardım almaktayız. 

Şimdi, plânın getirecekleri üzerinde dura
lım: 

A)1 Gaye: Gayede umumi olarak aleniyet 
gelir, iktisadi ve sosyal politika aşikâr şekilde 
tâyin edilecek ve herkesin içinde istikbale kar
şı bir tgüven olacak, hayat pahalılığı, kıtlık j 
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korkusu, işsizlik vehmi olmıyacak; ihtiyarlık 
ve sair se'beplerle doğan sosyal endişeler gide
rilecek, kısaca istikbale karşı bir emniyet du
yulacaktır. 

İkinci gaye, uzun vadeli, devamlı ve istik
rarlı bir kalkınma, para, kredi, vergi ve ikraz 
politikasının tesbitidir. Ve bütün bunlar için 
de istikrarlı bir kalkınma plânı ve yüzde 7 
kalkınma hızını sağlamaktır. 

Üçüncü gaye kalkınmanın sosyal adalet 
içinde olmasıdır. Bu plânın en çok tenkidedi-
lecek kısmıdır. Zira sosyal adalet bir dünya 
görüşüne bağlanmadığı gibi, tarifi de yapılma
mıştır. 

Şimdi özel gayelere geçiyorum : 
ı.l. Halihazır kalkınma hızını artırmak : 
iSon .10 yılın ortalaması yüzde 5 tir. ilk 5 

yılmki yüzde 7, son 5 yılın'ki yüzde 3 tür. 
IBunu devamlı olarak yüzde 7 olarak tesbit 

etmek lâzım'gelmiştir. Zira OE'CD ye dâhil 
onısekiz memleketin gayesi on yılda millî ge
lirlerini yüzde elli artırmaktır. Biz bunun 
bir miktar üstünde bir hız takibedersek an
cak 250 sene sonra onların seviyesine erişebi
liriz. 

Keski yüzde yedinin üstüne çıkabilip de bu 
zamanı kısaltabilsek. Çıkamıyoruz; çünkü mü
him sosyal ve müessesevi değişiklikler yapmak 
icabeder. Sonra çok kuvvetli ve istikrarlı bir 
Hükümet ister. 

Meselâ, vergi sistemini "baştan aşağı değiş
tirmek icabeder. Vergiler millî gelirin yüz
de onsekizini Hazineye intikal ettiriyor. Kal
kınma yolunda olan memleketlerde bu nisbet 
yüzde otuzdur. Geniş bir toprak reformu, 
ileri sanayiin icabettirdiği müesseselerin kurul
ması ziraat tekniğinin geliştirilmesi, çok ras
yonel bir dış ticaret politikası, miras hüküm
lerinin ıslahı icabeder. 

ikincisi; külfetlere katlanmada ve nimetleri 
paylaşmada adaletli, herkes gücüne göre kal
kınmanın külfetine iştirak etmelidir. Bu güç 
vergiler 'bakımından herkesin kazancına uygun 
ve müterakki nis'bette vergi ödemesidir. Bir 
kimse vergi ödemede gücüne sahipse, bu gücü 
nereden ve neden elde ederse etsin vergi öde
melidir. Halen tatbikatta iki aksaklık gö
rülüyor : Birinci tarım. Tarımda yüksek gelir 
elde edenler fakir köylünün arkasına sak-
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lanıp onların muafiyetinden istifade ediyor
lar. Hakikat halde köylümüzün yüzde dok
sanı vergi ödiyecek güçte değildir. Ancak 
yüzde onu vergi ödiyebilir. Kaldo'un teklfi 
ettiğine göre; 1960 ta Türkiye'de 22 milyon li
ra zirai gelir elde edilmiştir. (Bu ıgelirin ya
rısını zirai nüfusun yüzde 90 nı, diğer yarısını da 
yüzde onu almıştır. Bu yüzde on dönüm ba
şına ortalama gelir olarak vergilendirilirse iki 
milyarlık bir gelir kaynağı elde edilebilir. 
i lk plânda bu bir milyar gösterildi ve beşyüz 
milyon kabul edildi. (Yüzde beş vergi.) Dendi 
ki ; memurunki yüzde otuz, işçiniııki yüzde yir
mi nisbetindedir. Zengin çiftçi ne veriyor? 
Hükümetin bu teklifinin kadrosuzluk ve sair 
esbabı ile kabule şayan görmediği .anlaşılı
yor. Acaba başka sebepler nelerdir? 

Aynı şekilde nimetleri dağıtırken de ada
lete uygun hareket etmek icabeder. Bu yol, 
elektrik, telefon, sulama, köprü ve sair Devlet 
hizmetlerinin bölgeler arasında bir muvazene 
sağlıyacak şekilde dağıtılmasıdır. 

Bu gayeleri sağlıyacak vasıtalar nelerdir? 
Şimdi onları inceliydim : Bunları iki grupta 
toplamak mümkündür. 

Birisi; plânlı devreye geçişte üzerinde du
rulan ve alınması ieabeden tedbirleri gösteren 
vasıtalar ki, 1962 yılı geçiş programında derpiş 
edilmiştir. 

Bu hazırlık devresindeki vasıtaların başın
da reorganizasyon geliyor. 

1. Merkezi Hükümet teşkilâtının çalışma
ları Time Table'a göre Temmuzda bitecek. 
Ağustosta da tatbik edilecektir. (Orta - Doğu 
Enstitüsü Mehtap projesi) Bu yapılmamıştır. 

2. İktisadi Devlet Teşekülleri reorganizas-
yonu. Hazırlıkları 1961 de bitirildi. Eapor 
Maliye Vekâletine verildi. Buna rağmen bir 
senedir gerekli kanun tasarıları Meclise gel
medi. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri koordinesiz ça
lışıyor. Âtıl kapasite var, âtıl iş gücü var, âtıl 
tesisat var. Meselâ, Ankara ve Kayseri Uçak 
fabrikalarında, bir senede sadece 12 saat ça-
lıştırılabilmiş tezgâhlar, malzemeler var. Maki-
na Kimyanın tezgâhlarından ikiyüz tezgâh kay
bolmuş. Makina Kimyadaki tesisler Avrupa 
ayarında. Bu tesislere yeni hiçbir şey ilâve et
meden altıbin tona kadar gemi, lokomotif, 
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şeker ve çimento fabrikaları yapmak mümkün. 
Hem yapmıyoruz, hem de sıkıntı çekiyoruz. 
Üstelik bu teşekküller senede ikiyüz milyon za
rar ediyor. Günahtır, bu memleketin, bu mil
letin malına yazıktır. Çimento 825 iken 12,50 
den alıyoruz. Demir öylesine.. Büyük israf, 
gayrimeşru kazanç! Bu teşekküller bugünkü 
sistemde birbirlerine makina satamaz, devrede
mez. Bir yerde mevcut tezgâh olduğu halde, 
ihtiyacı olan diğer müessesenin bundan ha
beri olmadığından dışarıya birbiri ardına he
yetler gönderiliyor. Makina Kimyada müte
hassıs işçi kıt. Karabük Demir Çelikte dolu. 
Fakat devredemiyor. Çünkü idareler ayrı. Za
ten nadir olan teknisyen iş gücü büsbütün 
zayi oluyor. 

Halen fiyatları, bu müesseseler kendileri tâ
yin ve tesbit etmediklerinden hesap sorulamı-
yor. Eğer Hükümet bir fiyat dikte edecekse 
a radaki fark bütçeden karşılanmalıdır. 

Plânda bu mevzuda, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde koordinasyon ve 'birlik sağla
mak gibi çok umumi ifadeler kullanılmış. 
Nasılı yok. Vazıh değil. Böylece plân, açık
lığını kaybetmiştir. 

Tarımda ise, tarım müsait şekilde vergilen
dirilecektir şeklinde. Hükümet angajmana gir
miyor. Açıklığı ileride tasarıları getirdiği za
man görecekmişiz gibi.. 
3. üçüncü husus, mahallî idarelerin reorga-

nizasyonudur. 
Bu hususta Plânlama Dairesinin hazırlığı 

olmamış. Ancak geçiş programında Hükümetçe 
bu hazırlıkların yapılacağı hakkında sarih hü
kümler konmuş,/fakat heyhat yine bir şey ya
pılmamıştır. 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün, 
bütçelerini tasdik ettiği belediyelere ait (bil
gileri laltı ayda sağladığını, vilâyet bütçeleriy
le ilgili esaslı kayıt tutmadığı, hattâ 'köy büt
çelerini tasavur ödememiş olduğunu duyuyoruz. 
Acıdır. Mahallî idarelerin vazifelerinin yeni
den gözden geçirilmesi ve bu vazifelerin ifası 
için yeni kaynaklar bulunması lâzım, iller 
Bankası fonksiyonunu tüketmiş; birçok bele
diye borçlar içerisinde. Bu mevzuda hiçbir 
hazırlık yok. Plânda hiçbir esasyofe. 

ikinci vasıta toprak refirmudur. Bu bil
hassa sosyal adalet ve siyasi istikraırı sağla
mak için lüzumlu temel prensiplerden biridir. 
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Bu reform için FAOT dan YAKOBÎ getirilmiş 
ve plân dairesi etüt hazırlatmış; bu etüdün 
akibeti hakkında bir Ibilgi yok. Plânda top
rak reformu yapılacaktır, diyor. Ama ne şe
kilde? Yok. Tasarıyı çaresiz bekliyeceğiz. 

Üçüncü mühim unsur vergi meselesidir. 
Plânın 1963 hedeflerine göre bütçe vergi ge-
lirllerinin 9 milyar lira olması lâzımdır 1962 
yılı tahsilâtına göre 7,7 milyar tahmin edilen 
vergiler yerine fiili tahsilatın 6,9 milyar ola
cağı tahmin ediliyor. 800 milyon açık var. 
Otomatik artışlar % 8 dir. Bu da 560 milyon 
olur. Yani 7,5 milyara baliğ olacak 1963 tah
silatı. Böylece 1963 te 1,5 ımilyar liranın yeni 
vergilerle karşılanması zaruri görülün ektedir. 
îlik plânda 500 milyonun zirai vergilerle, diğer 
1 ımilyarıin, 200 tmilyonu şehir içindeki aırsa 
ve lüks binalardan, 150 milyon veraset ve in
tikal vergileri ıslahından, 200 milyon ithalât
çılardan alınarak, 200 milyon alkar yakıttan 
ve bakiyesi 250 milyonu lüks tekel muaddeldi 
ve damga resminden ve gider vergilerinden 
düşünüldüğü bilinmektedir. Hükümet ise plân
da tekel maddeleri, akar yakıt ve zirai, gelir
den 800 milyon hesabetmiş. 700 milyon ne ola
cak ; Bu da malûm değil. 

Plânda 840 milyonluk, kaynağı belirtilıme-
miş vergiler vardır. Bu gelir İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin, mahallî idarelerin ve mülhak 
bütçeli dairelerin ıslahı suretiyle elde edile
cek fazla gelir olarak düşünülmüştür. Eksik
lik olursa iç. 'borçlanma ile 'karşılanabileceği 
mülâhaza edilmiştir. Türkiye'nin en çok 150 
milyon iç boncıa gidebileceği tetkilkan sabittir. 
Bu 840 milyon için yapılmış hiçlbir hazırlık 
yoktur. Böylece 1963 İkanıu sektörü finans
man açığı birbuçıık milyar oluyor. Hükümet 
bit davada ilki şey yapalbilir; ya enflâsyon, ki 
fiyatlar yükselecek ve neticede plânım sosyal 
hedeflerinin aksine neticelerle katışıl aşacak ve 
% 7 yi sağlıyamayacağız. Enflâsyona gidil
mezse başlanacak yatırımlar sene ortasında 
kısılacak, israf edilecek, bir senede bitmiye-
cek, işsizlik büyüyecektir. Böylece 1963 t e % 
7 kalkınma hızını plânın, bu şekliyle elde et
mek mümkün g'örünmüyoıİY Zaten 1962 de de 
vergi gelirlerinin 7,7 değil 16,9 da. kalmasından 
c/r 5,5 elde ettik. 

Vasıtaların dördüncüsü, koordinasyondur. 
Bunda ıkasdedilen şey enerji, ulaştırma, sula-

19 . 11 . 1982 O : 1 
ma, sanayi, gemi inşaatı gibi sektörlerin kar
şılıklı münasebetlerini ve sektörler arası tale
bi hesaba katan İbir yatırım politikası takibi
dir. 62 ye geçiş programında yatırımlar bu 
duruma göre ele alınmış ise de tatbikatta ya
tırımlardan birçokları gerçekleştirileımemiş 
veya plândakiler yerine Ibaşka yatırımlar ya
pılmıştır. Meselâ Millî Eğitim Bakanlığı için 
tahsisat olmadığı halde temeller atılmış, Eti-
bankm yatırımları ise azaltılmıştır. Silâhtar-

ağa elektrik santrali yerine Tunçbilek yapılmış
tır. Bu da Hükümetin plân tatbikatı bakımın
dan kendini plâna ne derece bağlı saydığını 
gösteren misallerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
1. — Hükümet plânı tatbik edecek moral 

hazırlığa sahip değildir. Yani kendisini plâna 
bağlı sayma alışkanlığını daha başlangıçta kay
bederek bizzat kendi hazırladığı plânı tatbik 
etmeımliştlir. Bunun açıık ittisallerinden birisi de 
komple kamyon ithal in e,nihayet verileceği Yük
sek plânlama Kurulu müzakerelerinde kaibul 
edildiği halde, fiilen ithalâtı durduracak karar 
alınmadan plân açıklanmış ve bugüne kadar 
kamyon ithali artan bir hızla devam edegelmiş-
itir. Halbuki üç sene daha kamyon ithaline lü
zum olmadığı ve kamyonların % 70 randıman
lı çalıştıkları tetkiklerle sâblit olmuştur. Keza 
(bedelsiz ithal yoliyle otomobil getirilttneısdnün 
nıenedilmemesi çeşitli yollardan döviz harcama
larına ve böylece haksız kazançların doğması
na ve aynı amanda' yabancıların Türkiye'ye dö
viz getirmem elerine sebelbolmaktadır. 

2. Hükümet plânın harcama hedeflerini 
gerçekleştirmek için lüzumlu kaynakların her 
nedense Meclise getirmemiştir. Bu plânın han
gi kaynaklar tarafından besleneceği sarih ola
nak biilıinmcden kabulü zor .okluğu gibi, bir ta
raftan da Hükümetin düşünceleri hakkında 
hiç'biir sarahat ifade etmemektedir. Meclis ya
rın plânda hiç babsedilmiyen kamun teklifleriy
le de karşılaşabilecektir. Yani plânda bahsi geç-
mıiyen, yeni vergileri Hükümet geltirelbilir. Plân
da sağlam, finansman deniyor. .Sağlam finans-
man vergidir. Bunu hangi kaynaktan temin ede
cek, bu bilinmiyor. 

Son'olarak diyorum ki; mevzuulbalhis reor-
ıganizaısıyion tedbirleri alınmadığı takdirde, Hü-
!küm.etıin bu plânı tatlbik ede mdy ece gani ve ba-
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şan sağlıyamıyacağmı 1962 geçiş programı Akı- ı 
beti açık olarak göstermiştir. 

Hepinizi sevgiyle selâmlarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın Yaıkup Kadri Karaos-

raanoğlu. 
YAKUP KADlil KARAOSMANOĞLU (Ma

nisa) — Sayın milletvekilleri, Kalkınma Plânı
nın tümü üzerinde uzun uzadıya konuşmak için 
söz istemişitim. Zira, plânlı kalkınma benim için 
en büyük gençlik hayallerimden birinin gerçek
leşmesi mânasını taşımaktadır. Fakat, zaman 
tahdidi üzerine bunun yalnız nevraljik bir nok
tası üstünde durmakla yetineceğim. Şöyle ki : 
Plân konusunu ele alınken, ilkönce, bu plân 
üzerinde bâzı Hükümet yetkilileri tarafından 
yaratılmak istenen havayı belirtmek lüzumunu | 
duyuyorum. Bu hava Anayasamızın tesis ettiği j 
karma ekonomi sistemline ve Devlet sektörü ile | 
özel sektörün yanyana, ahenk içinde yaşaması 
prensibine aykırıdır. Meselâ, bu yetkililerden ' 
(biri, iktisadi gelişmemizde özel sektörün esas ve , 
Devlet sektörünün yardımcı sektör olduğunu, ! 
ifade eden beyanlarda bulunmuş ve hattâ bunun 
Hükümet programında da böylece kabul olun- I 
duğunu söylemişti ;•. 

Oysa, sektörler arasında buna benzer bir 
fonksiyon ayırımı Anayasamızda asla mevcut 
değildir. Hükümet programında da bunu savu
nan kayıtlardan eser yoktur. Zaten, olsa bile 
bu kayıtlar Anayasa prensipleri ile çatışacağı 
için bir değer taşıyamaz. Anayasamız Karma 
Ekonomiyi, hiçfbir sektöre öncelik tanımaksızın. 
sağlar. . Hükümet programına gelince, bunchı, 
«aktörler münasebeti aynen şöyle ifade edilmek
tedir : 

«Türk ekonomisinin kalkınma hedefine özel I 
teşelblbüısün ve Devlet sektörünün yanyana ve 
ahenkli şekilde çalışacağı bir düzen içinde ula
şacağına ve özel teşebbüsün yaratıcı gücümden 
olduğu kadar Devletin kalkınma yolundaki vaz
geçilmez gayretlerinden de bu suretle faydalan
mak lüzumuna kaaniiz.» 

Şu sözler de Hükümet programındadır : 
«Kaüıkmmanın plân ve program içinde ve ha

len yürürlükte olan (Plân hedefleri ve stra
tejisi) kararlarındaki esaslar dâhilinde gerçek
leştirilmesi lüzumuna, inanıyoruz.» 

Nihayet, şu cümleleri de Hükümet progra
mından nakledelim : 
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«Sadece özel sektörü iktisadi ve sosyal ge

lişmenin vasıtası saymak dâvayı halletmiyeceği 
için Devlete de iktisadi hayatta önemli bir mev
ki tanımak memleketimizin gerçeklerinden do^ 
ğan bir zarurettir.» 

Hülâsa, Anayasamızın bize getirdiği karma 
ekonomide bir sektörün diğer sektöre nazaran 
önceliği, ardcılığı ya da yardımcılığı diye bir 
şey yoktur; aynı keyfiyet bir Hükümet üyesi
nin beyanlarının aksine olarak Hükümet prog
ramında da yoktur. Gene böyle bir öncelik ve
ya yardımcılık ayrımlarından Hükümet progra
mına esas olarak zikredilen plân hedefleri ve 
stratejisinde dahi eser görülmemektedir. 

Bu programda ifade edildiği gibi, Devlet, 
yapılacak işlerde asıl stratejik ve uzun vadeli 
gelişme yatırımlarını, yani özel sektörün - Hü
kümet programının bir tâbirince - zaten ger-
çekleşitirem'ijyeceği yatırımları yapacak ve yap
makta devam edecektir. Stratejik yatırımlar 
demek, bildiğiniz gibi, millî ekonomiye hedef 
tâyin eden, temel olan ve gelgeç menfaat kay
gıları dışında uzun süreli inşaat siyasetlerdyle 
düzenlenen yatırımlar demektir, imdi, nasıl 
olur da bunları yapan, yapmış ve yapacak olan 
Devlet sektörü özel sektörün yardımcısı ve ar
kasından geleni telâkki edilebilir. 

Kaldı ki, özel teşebbüsün, kenJdisinin dahi 
iddia etmediği böyle bir öncülük, artçılık ayırı
mına tabiatı eşya, yani mevcut denge ve imkân
lar mânidir. 

Zira, bugün, adına Devlet işletmeciliği veya 
Devlet sektörü dediğimiz millî iş kolumuz, res
mî rakamlara göre 150*kadar teşekkül, teşeb-
'büs ve iştiraklerle 36 milyarı aşan bir blânço 
aktifini temsil etmektedir. Bunların rayiç değe
ri ile kııymet varlığı 50 ilâ 1.00 milyar Türk li
rası arasında ifade olunmaktadır. Bu işletme
lerde kullanılan işçi sayısı ortalama her birin
de 1 000 işçinin çok üstündedir. Umunu kana
atin hilâfına olarak da Devletin zorla zarar ede
cek bir müdahalede bulunmadığı bu teşekkül 
ve teşebbüsler kârla çalışırlar. Devlete bir san
timini, bile iç etmedikleri muazzam vergiler 
öderler. 

Özel teşebbüs işletmeleri ile, bilindiğine gö
re, ancak 10 milyarlık bir varlık temsil edil
mektedir. Bunların her birinde işçi sayısı or
talama :î0 ile 40 arasındadır, tele rinde strate-
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jik yatırımlar yapanlar parmakla sayılacak ka-, 
dar azdır. Kaldı ki, bu işletmelerde sosyal yar
dımlar yani hastaneler, okullar, spor alanları, 
kültürel organizasyonlar, toplu iskân işleri gibi 
Devlet sektörünün ilk günden beri kendine vazi
fe bildiği sosyal adalet tesisleri ele alınmamakta
dır. Oysa, gerek Anayasamız, gerek Hükümet 
programı, gerekse plân ilkelerimiz sosyal adalet 
hizmetini ekonomik politikamız her iki sektör için 
seyyanen ifası lâzımgelen görevlerden sayar. Aca
ba, bu alanda özel sektörü de Devlet sektörü gibi 
yukarda saydığım sosyal hizmetlere yöneltmek 
için Hükümet bir şey düşünüyor mu? özel sek
töre üstünlük ve öncülük vermek istiyen zatlar 
(bizi bu hususta aydınlataJbilirlerse çok memnun 
olacağım. 

Burada şunu da ifade edeyim ki, eski Demok
rat Parti de iktidara gelirken aynen böyle öncü- { 
lük - artçılık ayırımları yaparak, hattâ Devlet 
işletmelerini, şimdi bâzı yerli ve yaJbancı amatör
lerin. diledikleri gibi özel teşebbüse devretmek, j 
satmak kararını ilân etmişti. Ama, sonra ne oldu 
sorarım. Olan şu idi : Demokrat Parti iktidarı I 
devraldığı 30 Devlet teşebbüs ve işletmesini 150 
ye çıkarmak zorunda kaldı. Gerçi, bu sektöre si
yaseti soktu. İltiması soktu. Gizli ihalelere, dile
diğine ihalelere yol açtı. Buna rağmen Devlet 
sektörü satılacak, tasfiye edilecek yerde millî eko
nomi alanında daha ziyade gelişti, genişledi. Çün- , 
kü, .bizim millî yapımızın özelliği bunu emredi
yordu. 

Her mahallede birkaç milyoner yetiştirir gibi 
şurada burada birtakım himayelerle özel teşebbüs 
yaratmak gayretleri geçen devirde olduğu üzere 
ancak hüsranla neticelenir. Bu memlekette ikti
sadi kalkınma Anayasamızın, Hükümet progra
mının, plânın stratejik hedeflerine dair kararla
rının gösterdiği ve taahhüt altına aldığı yolda 
yürümekle gerçekleşebilir. 

Evet, görüyoruz ki, birtakım öncülük artçılık 
dâvaları yaratmak istiyenler, tıpkı yakın geçmiş
te olduğu gibi bâzı kilit noktaları özel teşebbüs 
eline vererek Devlet sektörünü tâbi bir duruma 
düşürmek gayretindedirler ve bu gayretler maa
lesef hem dâhilden, hem hariçten desteklenmekte
dir. Zaten, Devlet sektörünün, bugün, nasıl bir 
üvey evlât muamelesi gördüğünü, nasıl her türlü 
karar ve teşelbbüs gücünden maihrum bırakıldığı
nı ürkütüldüğünü, yetkili elemanlardan yoksun 
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kılındığını görmemezlikten gelmek mümkün de
ğildir. işte size bir misal : Bu sektörün tâ 1959 
işletme yılından Iberi bilançolarının hâlâ ibra 
edilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Buıgün, bu 
işletmelerin hattâ bir mercii bile yoktur. Gerçi, 
bunların murakabe ve ibrazı sözde Meclise bağ
lanmış, fakat, doğrusunu söylemek lâzım gelirse 
bu yolda hiçbir muameleye el sürülmemiştir. Ha
zırlanan, yapılan yığın yığın plânlar, projeler ise 
hâlâ meydanda yoktur. Acaba, bu hareketle ilgili 
bakanlar, yeni mevzuat esaslarını harekete getir
memekle o teşebbüsleri büsbütün öldürmek ve : 
«Ne yapalım? işte görüyorsunuz, Devlet teşeb
büsleri işlemiyor» mu demek istiyorlar? 

iHalbuki, diğer taraftan özel teşebbüs için is
tisnai himaye tedbirleri muazzam bir faaliyetle 
yürütülmektedir. Birkaçını sayayım : 

1. ithalât kotalarının tanzimi Ticaret Ba
kanlığı yerine Ticaret ve Sanayi Odalariyle Bor
salar Birliğine verilmek isteniyor ve bununla is
tişare organları tanzim mercii haline konulmaya 
çalışılıyor. 

2. Türkiye'de bir yatırım bankası kurulması, 
buna Devletin de yardım etmesi, ama, bu banka
nın özel teşebbüse mal edilmesi sözleri de ortada 
dolaşıyor. 

3. Plâna yapılacak dış yardımların yatırım 
kalemlerine göre değil, projelere göre yapılması
nın bâzı yabancı dostlarımız tarafından şart ko-
şulduğu ilân ediliyor. Bu projeler içinde Devlet 
sanayiine yardımlar tabiî hesaba katılmıyacak-
tır. 

Bu misalleri böylece çoğaltabiliriz. 
Hulâsa, ben aslında ancak genel hatlarına do

kunabileceğim bu iktisadi konuya Büyük Mec
lisin ve Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 
Tekrar ediyorum : Sektörler arasında öncülük -
artçılık ayırmaları bu memlekette itibar bulma
malıdır. Zaten, ne Anayasamız, ne Hükümet 
programı, ne plânın stratejisi ve hedefleri karar
ları, görülüyor ki, bu çeşit ayırmalara müsait de
ğildir. Bugün kabinede yer alan bâzı arkadaş
larımız özel eğilimleri itibariyle ayırıcı tatbikat 
(gayretleri güdebilirler. Ama, bu kabinede kaldık
ları müddetçe Anayasamız prensipleri, Hükümet 
programı ve plân hedefleri kararı dâhilinde ça
lışmak zorundadırlar. Aksi istikametteki gayret
lerinin özel sektörün sağduyulu temsilcileri de 
dâhil olduğu halde memleketin aklı başında va-
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tandaşlar çevresinde ve her yerden evvel bu Bü
yük Mecliste daima muavenet göreceği kanaatin
deyim. Çünkü, dar bir maliye anlayışı ve birta
kım küçük politika endişeleriyle zaten zedelenmiş 
olan bu iktisadi kurtuluş aracının daha ziyade 
örselenmesine Türk milletinin artık tahammülü 
kalmamıştır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet İhsan Kırımlı. 
AHMET İHSAN KIRIMLI (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 
Konumuz, umumi plânın ruhu olan vatanda

şın refah, saadet ve sağlığının teminidir. Bu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının çalışma 
plânı çerçevesi içinde son şeklini alacak ve ger
çekleşecektir. Keza ekonomik, kültürel ve sos
yal kalkınma plânımızın iyi veya kötü neticele
ri yine bu bölüme inikas edecektir. Bu bölümde 
alınacak tedbirler ne kadar iyi olursa olsun, 
plân kül halinde muvaffak olmadığı takdirde 
müsbot netice almak imkânsızdır. 

Plânda, esas tutulan ilk hedeflerde mutabı
kız. Zira, 1962 yılı bütçe tenkidimizde bizce esas 
olan hususların, prensiplerin ele alındığını mem
nuniyetle müşahade etmiş bulunuyoruz. Ancak, 
tatbikatın kolay olmıyacağma inanıyoruz. Çün
kü, sağlık mevzularının planlanmasında birinci 
derecede maddi imkânlar yer almakla beraber 
mutlaka mütehassıs personele ihtiyaç vardır. 
Bir hekim yerine bir hekim, hemşire yerine bir 
hemşire,, bir ebe yerine ancak bir ebe koyabili
riz. Husule gelecek zararın maddi telâfisi olma
dığı gibi hukuki mevzulardaki gibi Temyizi de 
yoktur. Ani karar ve müdahale mevkiinde olan, 
hayatı idame ettirme gibi en mesuliyetli bir hiz
meti deruhte eden bir kimsenin yerini ancak 
hususi çalışmış, yetiştirilmiş bir kimse alabilir. 
O da zamana mutavakkıf hir iştir. 

Plân tatbikatına geçmeden evvel elbetteki 
bir plâna hazırlık safhasının geçmesi lâzımdır. 
Geçen yılın bütçesi ruh itibariyle bunu taşıyor 
diye söylendiği halde 1962 yılı tatbikatı plâna 
geçiş vasfını göstermemiştir. Mevzuumuzun dı
şında olduğu için burada nedenleri saymıyaca-
ğız. Bu hale göre kanaatimdz şudur k i ; plân tat
bikatından daha şimdiden yani henüz başlama
dan en az iki üç yıl geriyiz. 

Ana ilkeler olarak halk sağlığının kalkınma
sı ; çevre sağlığı şartlarının düzenlenmesi, sağ
lık eğitimi, bulaşıcı hastalıkların yokedilmesi, 
beslenme şartları konusunun ele alınması, ana 
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çocuk sağlığı, ruh sağlığı, sağlık lâboratuvarlarmıh 
geliştirilmesi, okul sağlığı, sağlık malzemesi, depo, 
onarım ve bakım işlerinin yürütülmesi, evve
lâ koruyucu hekimliğe ehemmiyet verip tedavi 
edici hekimliğin sağlık hizmetlerinde yardımcı 
ve tamamlayıcı bir unsur okluğunu kabul etmek
te mutabıkız. Ama, nüfus plânlaması konusu üze
rinde ayrıca durmak ve tartışmak isteriz.. Köy 
ve mahallelere kadar kurulacak sağlık teşkilâ
tını takdirle karşılamaktayız. 

Mukayese imkânını sağlamak için evvelâ 
bugünkü durumumuzu kısaca gözden geçirelim. 
Hastalıklar bahsinde ölüm sebebi olarak kalp 
hastalıklarının bir numarada olmasını bir istatis
tik hatası olarak kabul etmek gerekir. Zira ço
ğu zaman ölümden sonra verilen, teşhisi tefrik 
imkânları kalmıyan vakalar veya hastalığın bir 
neticesi olarak teşekkül eden kalp kifayetsizliği
nin mahallî hekimler tarafından ölüm sebebi 
olarak gösterilmesi istatistiklerde yanlış olarak 
grafiği yükseltmektedir. Memleketimizin birinci 
derecede ölüm sebebi bulaşıcı hastalıklar olup, 
bilhassa tahribatını çocuklarda yapmaktadır. Bu 
da, tipik az gelişmiş memleketlerde görülen 
manzaradır. 

Plânın esasını, doğru ve ilmî düzenlenmiş is
tatistikler teşkil eder ve memleketin çehresini 
değiştirir. Temennimiz plân dolayısiyle duyulan 
büyük ihtiyaç, bundan sonra yine plânlı olarak 
ele alınsın. 

Halk sağlığı hizmetleri çok kifayetsizdir. Bu 
hizmetlerin görülmesi için çalışan kuruluşlar 
arasında asla koordinasyon ve kooperasyon yok
tur. Bulaşıcı hastalıklar savaşında birkaç mev
zuu da yüz güldürücü netice almak umumi mâ
nâda asla tatmin edici değildir. 

Mevcut sağlık personeli okulları, sağlık kal
kınmasına ayak uydurabilecek durumda değiil-
dirler. 

Halen yatak adedi. 62 000 olup 10 000 kişiye 
21 yatak düşmektedir. Yine tesbit edildiğine 
göre bunun yüzde 30 u çeşitli sebeplerden dola
yı kullanılmamaktadır. Keza bu nispet memle
ket sathına orantılı bir şekilde yayılmadığmdan 
bâzı bölgelerin durumu hakikaten acınacak bir 
haldedir. 

Bu durum karşısında sağlık hedeflerinin isa
betle tâyin edildiğinde mutabıkız. Sağlık hizmet
lerinin görülmesinde 7 000 nüfusu içine alan sağ-
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lık ocakları, 50 000 nüfusu içine alan sağlık mer
kezleri, sağlık bölgeleri programının tahakkuku 
ve buna uygun olarak sağlık teşkilâtının yeni 
baştan düzenlenmesi, bugüne kadar muhtelif ve
silelerle söyliyegeldiğimiz, arzuladığımız ve sağ
lık hizmetlerini vatandaş ayağına götürebilecek 
en iyi çare olarak kabul ediyoruz. 

Plânda özel olarak yer alan hastalıkların, 
mücadele programının muvaffak olacağına ina
nırken, memleketimizde büyük tahribat yapan 
diğer bulaşıcı hastalıklar için de yine geniş öl
çüde bir mücadele programına ihtiyaç olduğuna 
kaaniiz. Alınması gereken tedbirlerde umumiyet 
itibariyle mutabık olmamıza rağmen bize kifa
yetsiz gelen veya yer almasını istediğimiz hu
suslar üzerinde durmak istiyoruz. 

Gerek plânda, gerekse sosyalizasyon Kanu
nunda sağlık personelinin meslekte ve Türkiye'
de de çalışması için idari ve malî tedbirler rea
list ölçüler içinde alınmasına rağmen, tatbikatta 
'bu hususa dikkat edilmediği bir vakıadır. Bu
nun canlı misali sosyalizasyon Kanununun tat-
'bik edildiği Muş bölgesidir. Tecrübe bölgesi ola
rak alman bu bölgede bugün uğranılan, yarın 
uğranılacak olan muvaffakiyetsizlik hakikatler
den uzak, sadece bir taraftan vatanseverlik ve 
insanlık hislerine dayanarak fedakârlık istenme-
sindendir. Önümüzde emsalleri durup durur
ken, esasen büyük emek ve feragat içinde olan 
sağlık personelinden daha fazlasını beklemek 
haksızlık olur, ve bizi neticeye götürmez. Plân 
ve programlarımız ne kadar iyi olursa olsun tat
bik edilemez. Her mevzuda olduğu gibi bilhassa 
sağlık mevzuunda kötü memur zihniyetini yer
leştirmemek lâzımdır. Sistemler teşvik edici ol
malı, daha fazla çalışana ve ilmî değer göstere
ne daha fazla maddi ve mânevi imkânlar sağ
lanmalıdır. Sağlık personeli mesleği daha cazip 
'hale getirilmelidir. 

Anayasaya muvazi olarak vatandaş sağlığını 
korurken Devletin vatandaştan beklediği bâzı 
hususları dikkatle değerlendirmek lâzımdır. Va
tandaş kendi sağlığı için bâzı fedakârlıkların 
'hazırlığını yaparken Devletin sadece bir organi
zatör olduğu fikri hâkim olmalıdır. Her türlü 
yardımın Devletten gelmesi fikri hâkim olduğu 
takdirce sağlık işlerinin yürümesine imkân yok
tur. 

Sağlık sigortasının kurulması en yerinde 
tedbirdir. Ancak bugün tatbikatta olan işçi Si-
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gortaları sisteminde çalışılmamalıdır. Sigorta 

. daima kâr etme, sigortalı her türlü yoldan fay
dalanma psikolojisi içinde olmamalı, kanuni mü
eyyidelerle bu hususlar kesin olarak sınırlanma-
lı veya kapatılmalıdır. Bugün dünyanın hiçbir 
yerinde 'bizim işçi Sigortalarının çalışma siste
mi kadar verimsiz olan bir organizasyon yok
tur. İnsanı âdeta sigortadan nefret ettirecek ha
le getirmiştir. Haddizatında dünyada numune
leri pek çok olan realist sigorta sistemi ferdî 
sağlığı koruma bakımından Devlete fazla yük 
olmıyan en iyi şekildir. 

Plânın birinci müsveddesinde yer alan has
tanelerin hükmi şahsiyeti haiz bir kurum ola
rak işletilmesi plânda mutlaka yer almalıdır. 

özel sektörün hastane kurma teşebbüsleri 
daha geniş bir şekilde teşvik edilmeli ve imkân
lar sağlanmalıdır. 

Gıda kontrol teşkilâtı, Sağlık Bakanlığına 
bağlı olarak planlanmalıdır. Amerika, Cenubi 
Amerika ve Avrupa memleketlerinde yapılan 
hastalık istatistiklerinde gıda maddeleri kontro
lünün büyük rolü olduğu meydana çıkmıştır. 
(Bilhassa süt mevzuu başta gelmektedir. 

15 senelik plân içinde sağlık mevzuunun hu
susiyeti olduğunu kabul etmek lâzımdır Plânda, 
faydalanacak vatandaşlar bölgelere ayrılmıştır. 
Bir kısım vatandaş ve bölge bu yıl faydalanır
ken, bir kısmına ancak 15 yıl sonra sıra gele
cektir. Sağlık tedbirleri tevekkülle beklenebile
cek cinsten işler değildir. Âfetin gelişi ve yok 
edişi birden olur. Onun için plân dışında kalan 
'bölgelerde muvakkat tedbirlerin alınması elzem
dir. Zira Türk topraklarında yaşıyan aynı mü
kellefiyeti taşıyan vatandaşların sağlık hizmetle
rinden faydalanabilmesinde^ tefrik büyük ya
ralar açar. 

Bu mevzuda vatandaşın sabır ve tahammülü
nü suiistimal etmemek lâzımdır. Sağlık hizmet
lerinden faydalanmak, bir yoldan, bir köprü
den veya diğer medeni imkânlardan faydalan
makla mukayese edilemez. Kanaatimizce sağlık 
plânı 'beş senede bütün yurtta tatbik edilmelidir. 
Böylece vatandaş ve bölge arasında tefrik müd
deti haddi asgariye indirilmiş olur. Üç sene 
sonra memleketin onbeşte üçü değil; tümü te
sisleriyle, organizasyonu ile plân tatbikatına ha
zır olacaktır. Memleketin tümünün de sağlık en
dişesi kalmıyacaktır. Esasen uzun vadeli sağlık 
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plânı tatbikatı, teknik olarak da mahzurlu ve ı 
imkânsızdır. 

Sağlık plânı beş senede nasıl tatbik edilebi
lir? 

Mevcut plânda esas tutulan ünite ve teşkilât I 
prensiplerine, nüfus artışına sadık kalarak per- ı 
sonel durumunu ve malî yükü kısaca inceliye-
lim. 

Personel : j 
a) Hekim : 
Halen 13 975 Türk hekimi olup bunların | 

Türkiye'de meslekte çalışanı 6 317 dir. I 
% 3 nüfus artışına göre beş yıl sonra plân- I 

da'ki kuruluşlara ve yedi'bin kişiye bir koruyu- j 
cu 'hekim ve hastanelerde 11 yatağa bir hekim I 
prensiplerine uyarak 8 971 hekime ihtiyacımız 
olacaktır. Bu rakamın % 56 i sağlık evlerinde, 
merkezlerinde ve dispanserlerde, % 45 i de 'böl
ge teşkilâtında ve 'hastanelerde çalışacaktır. Bu 
orantı halen medeni memleketlerde ve sağlık 
plânı yapılan memleketlerdekinin aynıdır. Böy
lece memleket sathında ortalama 3 800 kişiye | 
'bir doktor düşecektir. j 

Mevcut üç Tıp Fakültesinden senede vasati \ 
400 hekim mezun olduğuna göre, beş sene so-
ıranda 15 975 Türk hekimi olacaktır. Bugün 
Türkiye'de bilfiil hekimlik yapanlarla mezunla- ! 
rm toplamı 8 317 olacaktır. Beş sene sonunda ! 
ihtiyacımız olan 8 571 arasında 254 açık vardır. 
Mesleki cazip hale getirecek kuruluşlar plân
da tesbdt edilen malî imkânlar memleket dı
şında çalışan veya memleket içinde meslekte 
çalışmayan 7 658 hekimin kısmı azamini Tür- i 
kiye'de meslekte çalışmaya teşvik edecektir, j 
Böylece aradaki fark, kolayca kapanacaktır. ! 
Yine uzun yıllar memleket dışında özel ihtisas j 
şubelerinde çalışıp da bâzı imkânsızlıklar sebe
biyle memlekete dönemiyen hâkimlere de seve 
seve dönme imkânı sağlanımış olacaktır. j 

Keza, hekimi idari işlerden tamamen ayıra
rak ve bütün ıgün mesai sistemini koyarak ran
dımanı yüzde yüz artırmak kabildir. , | 

b) Yardımcı sağlık personel: I 
Halen 3 638 sağlık memuru, 1 764 hemşire, i 

3 747 köy ebesi vardır. 5 yıl sonra sağlık evle
ri, merkezleri, dispanserler ve hastanelerde ce-
man 45 584 yardımcı sağlık personeline ihtiyaç. 
vardır. (Hastanelerde 5 yatağa 'bir hemşire, 30 * 
yatağa bir laborant ve diğer sağlık kuruluşla- ' 
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rında bin kişiye bir düşecek şekilde hesaplan
mıştır.) 

Mevcut mekteplerimizden 5 yılda ceman 
3 650 yardımcı sağlık personeli 'çıkmaktadır. 
Mevcudumuzla bera'ber 9 1;61 etmektedir. Bu 
da bize gösteriyor 'ki asıl sıkıntımız yardımcı 
personeldir. Bunların eğitim müddeti 3 sene
yi -geçmediğine göre bugünkü mevcut hastane
lerimiz @öz önüne alınarak 5 sene içinde orga
nizasyonları kabildir. Bu şekilde hususi yetiş
tirilen personel katiyen büro işlerinde kulla
nılmamalıdır. 

'Malî yükü (portesi) : 
Plân cari hesaplarında esas olarak alman 

ücretlere göre 5 yıl sonra Türkiye'nin bütün
lüğünü kaplıyan sağlık teşkilâtının senelik 
personel masrafı 652 318 000 Türk Lirasıdır. 

Ayda, 'hekim : 2 500, hemşire : 1 000, yar
dımcı (hemşire ve köy e'besi : 600 lira) 

5 sene içinde bütün memlekette yapılacak 
köy tipi, B tipi, C tipi D tipi sağlık evleri ve 
hastaneler için yatırım 1,'5 milyardır. Her se
neye 300 milyon lira düşmektedir. Plânda 5 
sene için binalar kira olarak hesaplanmıştır. 
Bizim hesabımızda binalar yapılacaktır. 5 sene 
sonrasına yatırım masrafı 'bırakılmamıştır. 
Yardımcı sağlık personeli yetiştirmek için iki, 
üç senelik tahsil verileceğine göre eksiğimiz 
olan 36 423 yardımcı sağlık personeli için ce
man: 1 093 050 000 lira sarf edilecektir. Bu 
da senede 218,5 milyon lira eder. 

Yardımcı personel yetiştirmek için konu
lan ücretler mesleki cazip kılmak, ihtiyacı .bir 
an evvel 'karşılamak için yüksek tutulmuştur. 
% 30 tasarruf 'her aaman için mümkündür. 
Saniyen yetişmek için bu personelin hastane
lerde çalışırken yapacakları iş yapılan masraf
ları karşılayacak kadar büyük tasarrufları 
icabettireeektir. 

Beş sene sonunda yatırını ve yetiştirme 'mas
rafları olan 518,5 milyon lira mütaakıp sene
lerde sarf edilmiyecek tesisler en az 5 yıl ih
tiyacı karşılayacaktır. Sadece nüfus artışına 
göre personele ilâve yapılacaktır. 

Devlet "bütçesinin yükünü sağlık sigortasın
dan alınacak pirimler ve hastanelerdeki döner 
senmaye geniş bir şekilde 'hafifletecektir. Yine 
başka memleketlerde olduğu gibi sağlık mas
raflarının % 5 i mahallî idareler ve halk yar-
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dımından temin edilebilir. Alkolü içkilere ve 
İüks eşyaya (parfümeri gibi) az miktarda ver
gi konulabilir; yatırımlar için tahviller çıkarı
labilir. 

Netice : 
Hekim mevcudu yeter durumdadır. (7 bin 

kişiye bir koruyucu hekim ve hastanelerde 11 
yatağa bir hekim olarak hesaplanmıştır.) 

Yardımcı sağlık personelinde büyük sıkın
tı vardır. Bilhassa hemşire açığı 33 bindir. Ha
len 37 yatağa bir hemşire düşmektedir. Tav
siye ettiğimiz 5 senelik plân sonunda 5 yatağa 
1 hemşire düşecektir. Bu da ideal değildir ile
ri memleketlerde 3 yatağa 1 hemşire düşer. 

Bütün yardımcı sağlık personeli açığımız 
36 000 dir. j 

5 yıl sonunda, bütçemiz, kalkınma hızı olan 
% 7 ile orantılı olarak artacaktır. Bu takdir
de, sağlık bütçesi, genel bütçenin % 5,5 ni teşkil 
edecdktir. 5 senelik plân müddeti içinde, bu
günkü teşkilâtın devamı plân tatbikatı masraf
ları genel bütçenin ilk sene % 7 sini ve müta-
akıp seneler % 6 sim teşkil edecektir. 

Sağlık bütçesinin % 60 ilâ % 70 i yukarda 
saydığımız gelir kaynakları ile karşılanacağın
dan hakikat halde genel bütçeye inikası ortala
ma % 3 şeklinde olacaktır. | 

iSoısyal hizmetlere gelince: Halen dağınık bir 
halde olan sosyal kuruluşlar, randımanlı çalış
mamakta ve yapılan yardımlar heba olmakta
dır. Plânda, ana ilkeler ve hedefler sayılmakla 
beraber, vuzuh yoktur. Sosyal hizmetlerin de- i 
ğerlendirilelbilmesi için ne gibi kanunların ha- j 
zırlanıp tertiplendiğini bilmiyoruz, öncelikle 
•ele alınacak tedbirler gösterilmemiştir. Medeni I 
anlayışta özlediğimiz, yaşlıların, sakatların ba- j 
kimi. korunmaya muhtaç çocukların bakım ve 
lyötiştirilmesi, rehalbilitasyon müesseselerinin 
kurulması hususunda, plânda bir sıraya veya 
tavsiye edilen bir tedbire rastlanmamaktadır. 

Sonsuz hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Dizman. 
ALÎ DlZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım; Millet olaralk amacımız, büyük Ata
nın pek veciz bir surette ifade ettiği veçhile, j 
muasır medeniyet seviyesine ulaşmaktır. Bu se- , 
viyeye ulaşımak ise pek tabiî olarak ancak ik- j 
tisaden ilerlemiş milleltlerle aramızdaki mesafe
yi kapatmakla mümkün olabilecektir. ! 
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Plânımıza göre kalkınma hızımız yüzde 7 se

viyesinde olacak, bunun yüzde 3 ü nüfus artı
şına tahsis olunduktan sonra net hızımız yüz
de 4 e düşecektir. Bu kadar bir hız, kavuşma
ya gayret sarf edeceğimiz milletlerde de he
men hemen vardır. Şu hale göre hız itibariyle 
yetişmemiz, ancak pek uzun bir zamandan son
ra olacaktır. Zaten plânımızda bu hususta aşırı 
bir iddiajjı taşımamak samimiyetini göstermek
tedir. 

Kaildi M, esas mühim nokta olan hayat sevi
yesi bakımından ise bir yaklaşma değil aksine, 
uzunca, bir müddet bugünkü farkı da muhafaza 
mümkün olamıyacaktır. Şöyle ki : 

Plânın 23 ncü sayfasındaki rakamlara göre 
[memleketimizde adam başına gayrisâfi millî hâ-
isıla 185 dolar ve meselâ Amerika'da bu mik^ 
tar 2 717 dolardır. Aramızdaki fark ise aley
himize 2 532 dolardır. Bir yıl sonra yüzde 4 
artışla bizimki 7,40 dolar artarken Amerika'-
nınki, 108,68 dolar artacak ve aramızdaki fark 
aleyhimize 2 532 dolarken 101 dolar fazlası ile 
2 633 dolara yükselecektir. Bizim hızımız yüz
de 4 ken onlarınki, sadece yüzde 1 olsa dahi bu 
hesap mıiktar olarak değişse bile, aramızdaki 
fark gene uzun bir müddet aleyhe büyümeyo 
devam edecektir. 

Meselâ: 15 yıllık devre sonunda fert başım 
düşen hâsıla takriben 330 dolar olurken, Aıne-
riıka'nmki yüzde 2 artacak kabul etsek, onla
rınki 3 650 dolar olacak ve aramızdaki 2 552 
dolarlık fark tam 3 320 dolara yükselecektir. 
Sayın Feyzioğlu'nun bahsettiği, «Yaklaşan doğ
rular» sonsuza yakın bir yerde birleşecekler
dir. 

Bu hususu tesbit ettikten sonra, yüzde 7 
hız üzerine çıkabilmenin mümkün olamıyacağı 
hususundaki iddiaya temas etmek istiyorum. 

Plâna göre yüzde 7 hız için dahi bâzı fe-
darkârlıklara katlanmak gerekecektir. Bu 
hız üzerline çıkılamıyacağmı savunanlarda ta
hammül edilemez fedakârlıklara katlanmak ge
rekeceği tezini savundular. Bu görüşe göre 
hız katlanılması gereken fedakârlığa müsa
vidir. Bu görüşün gerekçesi istihsal unsurla
rındaki imkânlardır. Yani istihsal müsavidir 
istihsal unsurları. 

Halbuki unutmamak gerekir ki, bunda bir 
hakikat payı olmakla beraber bunların üzerin
de hele istihsal unsurlarının mübadelesinin 
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serbest ve hattâ bedava veya kolay bir şekil
de hariçten temini mümkün olduğu ahvalde 
daha üstün bir unsur vardır. «Akıl yiğidini ser
mayesidir.» cümlesinde ifadesini bulan, idare 
sanatı. Eğer böyle olmasa idi İkinci Cihan 
Harbinden sonra akıllara durgunluk veren bir 
iktisadi -seviyeye ulaşan milletler olamazdı ve
ya çok çalışan amaleler bugün servet sahibi 
olurlar veya hazinelerini zafer dönüşü asker
lerine dağıtan hükümdarlar devrinde iktisadi 
kalkınmalar tahakkuk ederdi. 

Şu hale göre, plân bu olumsuz sonuca ne
den varmıştır? Çünkü, şimdiye kadarki tatbi
katı aynen muhafaza etmiş, ancak kısmî bir ıs
lahat ile iktifa etmiştir, statükocudur. Zira bu
güne kadar nüans farkları hariç tatbikatımız 
bütün hizmetleri mümkün mertebe ifa ve ar
tan kaynakları hizmetler arasında hemen he
men müsavi bir suretüe taksim ve bu şekilde 
gayretleri bir noktaya tahsis yenine işe yara
maz bir şekilde dağıtmıştır. Teksif cesaretini 
gösterememiştir. 

Plânda hemen aynı yolu takibetmiş sağ
lık, millî eğitim, tarım, sanayi; , bayındırlık; 
ulaştırma velhasıl akla ne gelirse her sahayı 
bugünkü sistem dâhilinde inkişaf ettirmeyi 
hedef ittihaz etmiştir. 

Gönül isterdi ki, kalkınma kaynakları ve 
topyekûn imkânları bakımından müstesna bir 
fırsat bahşeden bu tarihte yapılan bir plân, 
icabına göre birçok hizmetleri âdeta ihmal pa
hasına en kısa zamanda kalkınmayı temin ede
cek sahayı tesbit ve bütün imkânları o saha
ya teksif ederek tarihin bu müstesna fırsatını 
değerlendirsin ve zamanda bu kadar cömert 
davranmasın. 

Plân, yukarda arz ettiğim veçhile muasır 
medeniyet seviyesine ulaşma çabasını değil, 
ancak, dünkü ve bugünkü gidişi - ki bu gidi
şin amaca ulaştırmadığı tarihi bir gerçektir -
dünün hatalarından temizlemek ve bugünün 
durgunluğunu gidermek suretiyle devam ettir
mek gayesindedir. Bu gayedeki bir plâna ise 
kalkınma sıfatını takmak uygun olmasa ge
rektir. Belki bu vasıftaki bir plânın adına 
istikrar plânı demek daha doğru olacaktır. 

Sayın Hükümet, en aykırı tenkid ve tahak
kuku en ziyade imkânsız arzu olarak yüzde 7 
üzerindeki kalkınma taleplerini kabul eder gö-
rünmektedii'. 

Bu görüşünde haklıdır. Zira cari giderde 
bir azalma yolu aramadıkça; ceza evleri, hiz
met binası gibi inşaatları ve refah yatırımı gi
bi cazip bir ismi de olan park tesisini en kı
sa zamanda kalkınmayı tahakkuk ettirecek 
yatırımlardan mahdut saydıkça, yatırımları 
hemen verim getirecek ve en ziyade istihda
ma imkân verecek sahalara yöneltmedikçe, "yüz
de 7 hıza bile ulaşmak, hayal veya tahminler 
üstü külfetler karşılığı olacaktır. Mamafih, 
plânı hayalimizdeki bayata bizi kavuşturacak 
ve hattâ katlanacağımız fedakârlığı karşılıya-
cak bir plân olarak mütalâa edememekle be
raber verimsiz de olsa ciddî bir çalışma mah
sulü ve bugünkü âcil sıkıntılarımızı gidere
bilecek bir tedbir olanak gördüğümü de be
lirtmeyi bir vazife bilirim. 

İmkânları dağıtarak tesirsiz bir hale ge
tirmek suretiyle asırlar boyu sürecek bir kal
kınma yerine, »hiç değilse âcil sıkıntılarımız 
atlatıldıktan sonra, imkânlarımızı muayyen 
mevzulara teksif ederek daha kısıa zamanda 
kalkınmayı tahakkuk ettirecek bu suretle ama
cımızla ulaştıracak plânlara, bu plânın ilk 
hazırlık çalışması vazifesini yapmış olmasını, 
tatbikatında sadece vatandaşlara külfet tara
fını değil, nimet tarafının da aynı nisbette göz 
önünde tutulmasını diler, hürmetlerimi suna
rım. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Plânlama Müs
teşarı teknik izahat verecektir. Buyurun. 

PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, her şeyden Önce, huzurunuzda konuşmak 
fırsat ve şerefini verdiğiniz için, hepinize şük
ranlarımı arz ederim. 

Dört günden beri cereyan eden müzakereler
de muhtelif milletvekilleri tarafından Kalkınma 
Plânının hazırlanış şekli, teknik muhtevası ve 
ilerdeki tatbikatı ile ilgili konular hakkında 
değişik tenkid ve mütalâalar ileri sürüldü. Hü
kümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı, bu hususta Heyetinize izahat 
arz etmiş bulunuyorlar ve muhtemelen daha 
sonra mütemmim izahat arz edeceklerdir. Ben de, 
verdiğiniz bu fırsattan faydalanmak suretiyle, 
plânın hazırlanış şekli, teknik muhtevası ve yi
ne tatbikatı ile ilgili teknik hususlar hakkında 
Heyetinize kısa açıklamada bulunmak istiyorum. 
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Plânın hazırlanması ile ilgili tenkidleı* ara

sında; huzurunuzda bulunan 5 yıllık Kalkınma 
Plânının nazari bir eser olduğu, tecrübesiz ele
manlar tarafından hazırlandığı, gizli kapılar ar
kasında çalışıldığı, dış âlemdeki muhtemel de
ğişikliklerin nazarı dikkate alınmadığı ve bu 
itibarla heyeti umumiyesiyle memleket gerçek
lerine uymıyan bir çalışmanın mahsulü olduğu 
ifade edildi. Bu böyle midir, değil midir? Bu 
hususta, Heyetinizin açık bir kanaate varabil
mesine imkân hazırlamak üzere önce plânlama 
çalışmalarının nasıl cereyan ettiğini arz etmek 
isterim. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
5 yıllık plân üzerindeki çalışmalar, Plânlama ' 
T&şkilâtınm 1960 Eylülünde kurulması ile başla
mıştır. Bu çalışmalar muhtelif safhalarda cere
yan etmiştir. Çalışmaların ilk safhası lüzumlu 
malûmatın toplanması şeklinde tezahür etmiş
tir. Bu maksatla, önce, eldeki mevcut istatis
tikler gözden geçirilmiş, şimdiye kadar Türk 
ekonomisinin durumu ve muhtelif meseleleriyle 
ilgili olarak yapılan tetkikler, etütler bir araya 
toplanmış ve bunların kıymetlendiril meşine ça
lışılmıştır. 

Bu çalışmalar esnasında, Sayın Barbakan Yar
dımcısının üzerinde ısrarla durdukları gibi, bil
hassa istatistikler mevzuunda bâzan kifayetsiz 
bilgiye sahibolma durumu ile karşı karşıya ka
lındığı olmuştur. Fakat bu güçlükler yine alâ
kalı daireler ile birlikte çözülmeye çalışılmış ve 
hakikata uygunluğundan şüplhe edilen veya Kuv
vetli karineler bulunan hallerde mevcut rakam 
ve malûmat alâkalı mütehassısların iştiraki ile 
yapılan toplantılarda, birlikte gözden geçirile
rek elde edilen neticelere göre çalışmalara yön 
verilmiştir. 

Bu noktada, bilhassa şu ciheti ifade etmek 
isterim; umumiyetle bilinenin aksine olarak, 
bütün bu çalışmalar Plânlama Teşkilâtı tarafın
dan tekbaşına yürütülmemiştir. Aıslmda, plânla 
ilgili çalışmalar Plânlama Teşkilâtı tarafından 
koordine edilmiştir. Plân çalışmalarına; bu mâ
nada, bütün Devlet teşkilâtı, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve kurulmuş teşekküllerdeki mü
messilleriyle bizzat hususi teşebbüs de katılmış
tır. Bu katılmalar bilhassa özel ihtisas komis
yonları dediğimiz çalışma safhasında ,• olmuştur. 
Plân hazırlanırken 21 özel ihtisas komisyonu bu 
çalışmalarda vazife almıştır. Bu komisyonlarda 
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300 ü mütecaviz uzman görevli bulunuyordu. 
Bu komisyonların yanında bunlar tarafından teş
kil edilmiş alt komisyonlar da vardı. Bunlar da 
nazarı dikkate alındığı takdirde, heyeti umu-
miyesi itibariyle, plân çalışmalarına iştirak eden 
personel ve uzman sayısı 600 e yaklaşmaktadır. 
Plân çalışmaları kapalı kapılar arkasında mı ce
reyan etmiştir? 

Burada çalışmaların iki safhasını ayırmakta 
fayda vardır : Bilgi toplanması ve toplanan bil
ginin ilk kıymetlendirilmesi safhasındaki çalış
maların teşkilât içinde kalması ve orada cereyan 
etmesi zarureti aşikârdır. Fakat bu safhadan biz
zat plânı hazırlama safihasına geçilince, çalışma
ların ilk neticelerinin ortaya konması ve bu su
retle halk oyunda münakaşa mevzuu yapılması 
cihetine gidilmiştir. 

Nitekim, Mayıs ayının ortasında bir Oolleyium 
tertibedilmiş; buna milletlerarası şöhrete saliip 
uzmanlar ve mileltlerarası malî, iktisadi müesse
selerin mümessilleri ile birlikte Devlet sektörü
nün ve hususi sektörün temsilcileri davet olun
muştur. Dört gün devam eden bu toplantıda alâ
kalılar plân çalışmalarını ve elde edilen neticeleri 
bütün yönleriyle geçirmişler ve tenkid ve müta
lâaları da kıymetlendirmek suretiyle plân tasarı
sına son şeklini vermek cihetine gitmiştir. 

[Kısaca arz ettiğim şekilde cereyan eden bu ça
lışmalar neticesinde plân 10 Temmuzda ikmal 
edilmiş ve 16 Temmuzda Yüksek Plânlama Ku
ruluna sevk edilmiştir. Plân, Hükümet mümes
silleriyle Plânlama Teşkilâtının temsilcilerinden 
müteşekkil bu kurulda 16 Temmuzdan, 25 Ağus
tosa kadar müzakere mevzuu olmuştur. Bunu ta
kiben yeni şekli ile plân, 3 Eylül tarihinde top
lanan Danışma Kurulunda görüşülmüştür. Da
nışma Kurulunda özel sektör ve işçi teşekkülleri
nin mümessilleri âmme sektörünün yanında yer 
almışlardır. Böylece plân, hazırlanışının bu ikin
ci .safihasında tekrar alâkalıların tetkik ve tenkid-
1 erine açık tutulmuştur. Bu safhalardan sonra 
plân nihayet 10 Eylülde Hükümete tevdi olun
muştur. 10 Eylülden 24 Eylüle kadar Hükümet
çe tetkik olunduktan sonra da taısvilbedilnıek üze
re B. M. M. ne takdim edilmiştir. 

Plânın maliyeti üzerinde de duruldu ve Yük
sek Heyetiniz huzurunda bâzı rakamlar telâffuz 
edildi. Bu noktada da, Heyetinizin bu hususta 
tam bir fikre sahilbolmasına 'zemin hasırlamak 
üzere su rakamları arz etmeme müsaadelerinizi 
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rica ediyorum : Evvelce de ifade ettiğim gibi, 
Plânlama Teşkilâtı 1980 Eylülünde kurulmuştur. 
Kuruluş (bütçesi 996 bin liradır. 1960 malî yılın
da bu tahsisatın 362 bin liralık kısmı sarf edil
miş, 63'3 bin liralık kısmı ise iptal edilmiştir. 
Teşkilâtın 1961 yılı bütçesi 4 216 000 lira, sarf 
edilen kısmı 1 679 000 liradır; 2 536 000 liralık 
tahsisat iptal edilmiştir. 1962 yılı bütçesinde teş
kilâta 5 700 000 lira ayrılmıştır. Bu tahsisattan 
plânın hazırlandığı tarihe kadar sarf edilen kı
sım da 95 bin liradır. Buna göre bir hesap yap
mak lâzımgelirse; Plânlama Teşkilâtının kurul
duğu tarihten, plânın hazırlanıp Hükümete tevdi 
edildiği tarihe kadar geçen devre zarfında vâki 
sarfiyatın umumi yekûnu 2 996 000 lira olduğu 
görülür. Bu konuda şunu da heyetinize arz et
mek isterim ki, bu devre zarfında Plânlama Teş
kilâtı yalnız huzurunuzda bulunan ve kapaksız 
olarak vasıflandırılan plân tasarısını hazırlamak
la iktifa etmemiş, 1962 yılının geçici plân ve pro
gramını hazırladığı gibi Ibunun yanında Hü
kümetçe ve ilgili dairelerce tetkiki talebedi-
len muhtelif meseleleri tetkik ederek neticesini 
mütalâasiyle birlikte Hükümete ve alâkalılara 
bildirilmiştir. 

Bu arada şu ciheti de ilâve etmekte fayda var
dır : Plân çalışmalarının sadece Jıuzurunuzda bu
lunan kitap içinde toplanmış olduğunu kalbul et
mek bir bakıma yanlış olur. Çünkü, şu anda 368 
sayfalık bir kitap olarak görülen bu çalışmaların 
hacmi hakikatte bundan çok geniştir. Ve takriben 
4 000 sayfayı bulmaktadır. 

Millî ekonomimizin bütün vsektörlerini ihtiva 
eden ve huzurunuzdaki plân tasarısının mesne
dini teşkil eden bu malûmat ayrı ciltler halinde 
yayınlanacaktır, 40 ciltlik bu serinin ilk iki cildi
nin bugünlerde basım işi tamamlanarak T. B. M. 
M. azalarına ve ilgililere dağıtılacaktır. Diğer 
ciltler de aynı şekilde taib ve tevzi edilecektir. 

REFET AK80Y (Ordu) — Mecmu maliyeti 
nedir? Baskısı ve sairesi hep içinde olmak üzere 
maliyeti nedir? 

DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZÎYA 
MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Arz edeyim. 

Plânın Hükümete tevdi edildiği tarihe kadar 
teşkilâtın personel masrafları, neşriyat masraf
ları ve akla geldbilecek bütün diğer giderleri dâ
hil olmak üzere yapılan sarfiyatın umumi yekû
nu; ara ettiğim gübi 2 996 000 liradır. 
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Plânın hazırlanma şekli ile birlikte plân he

defleri üzerinde de duruldu ve muhtelif tenkid ve 
mütalâalar ileri sürüldü. Yüksek Heyetinizin mü
şahede etmiş olacağı üzere : Her plân bir taraf
tan teknik bâzı mutaları, diğer taraftan bâzı po
litik tercihleri ilhtva eder ve plân teknik eleman
lar tarafından bu politik terci/hler konusunda ve
rilen kararlara göre, umumi mutalar nazarı dik
kate alınmak suretiyle hazırlanır. Politik tercih 
ve kararların başında plân hedefleri gelir ve plân 
hedefleri mevzuunda da hiç şüphe yok ki, en 
dhemmiyetliısi kalkınma hızına taallûk eder. 

Plânlama teşkilâtı kalkınma hızının tadiline 
esas olmak üzere yaptığı ön «çalışmalarda üç al
ternatif üzerinde durmuş, başka bir ifade ile, Hü
kümete üç ayrı model teklif etmiştir. Bunlardan 
birincisi % 8, ikincisi % 7, üçüncüsü de % 6 kal
kınma hızını ihtiva ediyordu. 

Hükümet bu çalışmalarla birlikte durumu 
birlikte gözden geçirdikten sonra kalkınma hı
zını «Yüzde 7» olarak tesbit etmiş ve Plânlama 
Teşkilâtı da plânı bundan sonra bu direktife 
göre, yani yüzde 7 kalkınmayı sağlıyacaik se
kilide hazırlamıştır. 

Yüzde 7 kalkınma hızı konusunda muhte
rem milletvekilleri tarafından değişik müta
lâalar ileri sürüldü ve hiçbir zaman bunun 
tahakkuk etmiyeceği ifade edildiği gibi mem
leketimizin bugünkü durumuna göre bunisbetin 
çok düşük olduğu belirtilerek ve meselâ; yüzde 10 
gibi 'bir Ikalkmma hızının esas alınması lâzım-
geldiği de ileri sürüldü, önce şu noktayı Yük
sek Heyetinize arz etmek isterim : Memleketi
mizin şartları nazara alındığı takdirde hiç şü-
pesiz ki, ilk hareket noktası olarak daha yük-
s k Ibir kalkınma hızı üzerinde durmak lüzu
mu kendiliğinden ortaya çıkar. Türk ekonomi
si muhtelif sebeplerle geri kalmıştır. Geliş
miş memleketlerle arkadaki mesafeyi (kapat
mak için hiç şüpesiz süratle 'kalkınmak zorun
dayız. Bu, bizi mümkün olduğu kadar yüksek 
bir kalkınma hızına götüren büyük âmildir. 
hemen bunun yanında şunu da düşünmek lâ-
zımgelir ki; yüksek bir (kalkınma hızının ger
çekleşmesine mıani olan unsurlar da mevcuttur. 
Kalkınma hızının tahakkuk ettirilmesi bir ta
raftan iç finansman kaynakları ile, diğer 
taraftan dış finansman kaymakları ile, mah
dut durumdadır. Yüzde 7 kalkınma hızının 
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tahakkuk ettirilmesi için iç finansman mev
zuunda şimdiden büyük gayretler sarf etmek 
vaziyeti ile ikarşı 'karşıyayız. Halen gayri safi 
millî hâsıla içinde vergi gelirlerinin nisbeti 
yüzde 14,6 dır. Kalkınma hızını tahakkuk et
tirebilmek için bunu plân devresinin sonuna 
kadar yüzde 17,3 e çıkarmak zorundayız. Bu
nun tahaJkkuk ettirilmesi, dış finansman ba
kımından da her sene, aşağı yukarı 300 - 350 
dolar civarında dış yardım ve krediyi iealbet-
tirmektedir. Kalkınma hızının daha yüksek tes-
bit edilmesi halinde iç finansman ihtiyacı ar
tacağı gibi, dış yardım ve kredi ihtiyacı da 
^büyüyecektir. Ayrıca, bu hacimde 'bir yatı
rımı fiilen gerçekleştirmenin ne dereceye ka
dar mümkün olduğunu da düşünmek gerek
mektedir. 

îşte bütün bunları nazarı dikkate aldıktan i 
sonradır ki, yüzde 7 kalkınma hızını tahakkuk 
ettirilmesi mümkün olan âzami kalkınma hızı 
olarak kabul edilmiş ve plân buna göre hazırlan
mıştır. 

Plânın teknik muhtevası mevzuunda, muh
terem milletvekilleri tarafından muhtelif müta
lâa ve tenkitler ileri sürüldü; bu arada plânda 
yer alan muhtelif sektör ve kesimler için de, 
ihracat, turizm, köy kalkınması ve hayvancılık, 
zeytincilik, gibi konulara lâyık olduğu önemin 
verilmediği ifade edildi. Bu konularda müsaa
denizle şu kısa açıklamaları yapmakta fayda gö
rüyorum; evvelâ turizmden bahsetmekte fayda 
vardır. Sayın hatiplerden, pek çoğunun ifade et
tikleri gibi; hakikaten turizm memleketlerimi
zin kalkınması için en çok vaidkâr görünen sa
halardan birini teşkil etmektedir. Ve turizm, 
plân içinde, bu anlayışla yer almıştır. Sayın mil
letvekillerinden birinin ifade ettiği gibi bu sa
hada önümüzdeki 5 sene içinde yapılacak yatı
rım 500 m/ilyon lira değil 820 milyon liradır. Bu 
hususta, plânın 232 nci sayfasındaki tablonun 
tetkikinde açıkça tesbit edilebilecektir. 

ihracata gelince, yine muhterem milletvekil
lerinin ihracatı artırmak ve geliştirmek mev
zuundaki beyan ve tenkitleri plânda esas itiba
riyle değerlendirilmiş bulunmaktadır. Plânın 
363 ncü sayfasında 374 numaralı tablonun tetki
ki bu hususta bir fikir verecek mahiyettedir. Bu 
tablo tetkik edildiği zaman görülecektir ki, 1963 
senesinde 348 milyon lira olarak tahmin olunan 
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ihracatımızın, bâzı tedbirlerle, plân devresi so
nunda 457 milyona çıkarılması derpiş edilmek
tedir. Bu gayret ilk nazarda belki kifayetli 
görülmeyebilir. Fakat unutmamak lâzımgelir 
ki, ihracat sahasında, alınacak tedbirlerin sü
ratle netice vermesi daima mümkün değildir. Bu 
sahada yapılacak yatırımların pek çoğu ancak; 
uzunca bir müddetten sonra netice verebilecek 
durumdadır ve bu yatırımların ihracat üzerinde 
ki, müspet tesirleri oldukça uzun bir zaman son
ra ancak görülebilecektir. 

Köy ve köylüye plânda kâfi yer ayrılmadığı 
konusundaki tenkitlere gelince: öyle zannedi
yorum ki, bu anlayış, plânın yalnız toplum kal
kınması bölümünde köy ve köylü hakkında ön 
görülen tedbirlerin mütalâa edilmesinden ileri 
gelmektedir. Plânın, memleketimizin nüfus ola
rak en büyük ekseriyeti teşkil ettiği kadar, ikti
sadi bakımdan da ağırlığı aşikâr bulunan köy 
ve köylü mevzuunda ki, tutumunu tam olarak 
kıymetlendirmek için plânın yalnız bu bölümünü 
değil, heyeti umumiyesini göz önünde bulundur
mak icabeder. Tarım sahasında ön görülen to
humlar, umumi yatırım hacminin % 17 sini teş
kil etmektedir. Bu sahada, 5 senelik devrede 11 
milyar liralık yatırım yapılması ön görülmüş
tür. Bunun yanında yine köy ve köylü ile ilgili 
olarak eğitim, sulama, sağlık ve ulaştırma gibi 
sahalarda yapılacak yatırımları nazarı dikkate 
aldığımız zaman kolaylıkla ifade edebiliriz ki, 
plânda 5 senelik devre zarfında derpiş edilen 
yatırımların % 25 ten fazlası doğrudan doğruya 
köye ve köylüye müteveccihtir. Bu konudaki 
mütalâalar meyanmda hayvancılığa verilen 
önemin kifayetsizliğine de işaret edildi. Ve me
selâ çok daha verimli olmasına rağmen hayvan
cılığın ormancılık kadar ehemmiyetle ele alınma
mış olduğu ifade olundu. Orman yatırımları, 
mahiyeti icabı önümüzdeki beş sene içinde ula
şacağımız hedefe göre değil, 2 000 senesinde va
sıl olabileceğimiz seviyeye göre hesaplanmış
tır. Hayvancılıkta da yapılacak bâzı işlerin, me
selâ ırk islâhı gibi, ancak 5 - 10 yılda neticesi
nin alınması gerekmektedir. Bu bakımdan küt
le halinde yatırım yaparak süratle netice almak 
daima mümkün değildir. Hakikatte, ilk 5 yıllık 
plân, tarım sektöründe bilhassa hayvancılığa 
öncelik tanınmıştır ve plânımızı tetkik eden ya
bancı uzmanlar umumiyetle plânın bu kısmım 
yani hayvancılık kısmını, bu sektörün arz etti-
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ğim özelliği dolayısiyle, fazla iyimser olarak 
tavsif etmişlerdir. 

Zeytincilik, yine plân çerçevesi içinde ehem
miyetle ele alınmış konulardan birini teşkil et
mektedir. Plânda bir taraftan ağaç başına veri
min plân devresi zarfında 8 kilodan 9,3 kiloya 
çıkarılmasını yani yüzde 16 nispetinde bir artı
şın sağlanması derpiş edilmiş, bunun yanında ay
nı devre zarfında zeytin yağı istihsalinin 80 bin 
tondan 98 bin tona, zeytin yağı ihracatının da 
35 bdn tona yükselmesi derpiş edilerek, buna gö
re yatırımlar ön görülmüştür. 

Buraya kadar olan mâruzâtım aslında tümü 
ile plânda yer almış olan hususlara taallûk et
mektedir. Muhterem hatiplerden bâzılarının bu 
konuların kâfi derecede ele alınmamış olduğu
nu belirtmeleri sebebiyle bâzı rakamları kısaca 
ifade etmek istedim. 

Plânın uygulama mevzuu üzerinde de ehem
miyetle duruldu. Bu konunun arz ettiği ehemmi
yet aşikârdır. Plân, şüphesiz ki, uygulama için 
hazırlanmıştır. Ve plânda öngörülen hedefler 
uygulama neticesinde ,elde edilecektir. Muhte
rem hatiplerin ifade ettikleri gibi, plânın benim
senmesi de, plânın başarı dle uygulanmasının 
ilk şartıdır. Plânın benimsenmesiyle, Büyük Mec
lis ve Hükümetçe plân fikrinin ve plânın kendi
sinin samimî olarak benimsenmesini ve millete 
malolmasmı anlıyoruz. Bu konuda plânın haki İd 
hüviyetiyle ve bütün yönleriyle geniş halk kütle
lerine tanıtılması, bilhassa ehemmiyet arz etmek
tedir. Plânlama Teşkilâtı olarak Yüksek Mec
lisin bu işaretine uyarak biz de bâzı çalış
malara başlamış bulunuyoruz. Plânın Yüksek 
Heyetinizce kabulünden sonra muhtelif halk 
tabakalarının anlıyabileceği bir dille plânın halka 
tanıtılması için, değişik konularda resimli ve 
grafikli broşürler hazırlanarak dağıtılacak, ay
rıca mümkün olduğu kadar geniş ölçüde kon
feranslar ve açık oturumlar tertibedilecektir. 

Bunun yanında, plânın başarı ile uygulan
ması için yine muhtelif hatipler tarafından ifade 
edildiği gibi; idari reform ile İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin reorganizasyonunun tahakkuk 
ettirilmesi ve nihayet iç finansman meselesi
nin halledilmesi de birinci derecede ehemmi
yet arz etmektedir. İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin reform tasarılarının henüz Büyük Mil
let Meclisine gönderilmemiş olduğundan bah
sedildi. Bir noktayı burada açıklamakta fayda 

vardır. Bu konu ile ilgili iki kanundan bi
rincisi., Devlet Yatırımlar > Bankası kanunu 
tasarısı bundan aşağı - yukarı iki ay önce; İk
tisadi Devlet Teşekkülleri idari reorganizasyo-
nuna taallûk eden kanun tasarısı ise bundan 
15 gün önce Büyük Millet Meclisine takdim 
edilmiş bulunmaktadır. 

Plânın finansman mevzuunda, Sayın Ma
liye Vekili, Yüksek Heyetinize her halde, ay
rıca, malûmat arz edecektir. Bendeniz, bir tek
nik eleman sıfatiyle, şu hususu belirtmekte bü
yük fayda mülâhaza ediyorum. Plândan bek
lenen neticelerin elde edilmesi, hiç şüphesiz, 
birinci derecede lüzumlu olan iç kaynağın 
temin edilmesine bağlıdır. 

Yüksek Heyetiniz, enflâsyondan kaçınma 
mevzuuna büyük hassasiyet göstermiştir. Bu 
hassasiyeti, biz, plânın iç finansmanının sıh
hatli kaynaklardan karşılanmasının en büyük 
teminatı olarak anlıyoruz. Bu arada muhterem 
hatipler tarafından iç finansmanla dış finans
man arasmdak: mevcut irtibata da işaret edil
miştir. Bu konuda şu noktayı belirtmek icabe-
der ki, dış dünyada mevcut yardım ve kredi 
imkânlarından faydalanmak bizim iç finans
man sahasında göstereceğimiz gayret ve elde 
edeceğimiz neticelerle çok yakından ilgili ve ge
niş;. ölçüde ona bağlıdır. 

Son olarak plânın, ilerdeki «uygulama ve 
başarı şansından;» bahsedilirken 1962 yılı ge
çici programı misal olarak verildi ve dendi 
ki, «bu program muvaffak olmamıştır,» bina
enaleyh hazırlanan plânda tatbikat bakımın
dan aynı durumla karşı karşıyadır.» 1962 
geçici programının tatbikatı ile ilg'li, katî 
neticeler henüz alınmamıştır. Yalnız Plânlama 
Teşkilâtı olarak yaptığımız tahminlere göre, 
şimdiden şu hususu tesbit etmiş bulunuyoruz 
ki, 1962 'senesi içinde % 5, '%6 civarında biır 
kalkınma hızı tahakkuk ettirilmiş olacaktır. 
Bu neticeyi kıymetlendirirken, Ağustos ayı
nın sonlarına kadar devam eden devrede, daha 
çok iktisadi olmıyan sebepler dolayısiyle ekono
mimizin umumi bir durgunluk içinde kalmış 
olduğunu da göz önünde bulundurmak icabeder. 

Bu konuda fiyat hareketlerinden de bahse
dildi. Ve, 1962 yılı içinde fiyatlarda şimdiden 
bir hareket başlamış olduğundan bahisle, muh
temelen bu hareketin 1963 te de devam edeceği 
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ve bu hareketin pllnın tatbikatını enjçeDiyece
ği ileri sürüldü. Bu müşahade kısmen doğru
dur. Filhakika fiyatlarda, Mayıs ayma ka
dar, bir yükselme temayülü müşahade edil
miştir. Ancak eldeki rakamlar şunu göstermek
tedir ki, sonradan bu yükselme durmuştur. 
Fiyatlardaki yükselme, daha çok, o devre zar
fında, Yüksek Heyetinizce bilinen hububat dar- j 
lığından ileri gelmiştir. İthalât ve yeni mah
sulle bu durum izale edildikten sonra fiyat
larda dıişme başlamıştır. Durumun rakamlarla 
ifadesi şöyledir. 

1961 yılında 246 olan toptan fiyat endeksi, 
1962 Nisanında 272 ye kadar çıktıktan sonra 
Mayısta 264, Haziranda 254, Temmuzda 255, 
Ağustosta 248 e kadar düşmüştür. Bununla be
raber, plânı uygularken fiyatları yakından ta-
kibetaneımiz lâzımgelıd iğine şüphe yoıkıtur. Bu 
maktayı da böylece izah ettiikten sonra maruza
tıma son vermeden önce çak sorulan bir suale- I 
de temas atme'k istenim; bu sual plânın uygu
lanması ile ilgilidir. Ve plânın başarı şansı ne- I 
dir? Plân başarı ile uygulanacak mıdır? Nok
tamda toplanmaktadır. Plânın hazırlanması ve 
kabulü ile plânın başariyle uygulanması ile il
gili bütün meselelerin halledilmiş olmıyacağı 
aşikârdır. Muhterem hatiplerin ifade ettiği gi-
Ibti, plânın başarı ile tatlbik edilebilmeısıi büyük 
ölçüde, plânla birlikte alınması lâzımgelen ted
birlere bağlıdır. Bu tedbirler, yine muhterem 
hatiplerin ifade ettikleri gibi, vergi reformu, 
idari reform, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
r©organizasyonu ve toprak reformu sahasında 
alınacak tedbirlerdir. Denebilir ki, bu sahalar- I 
da alınacak 'tedbirler samimiyetle ve azimle 
tatbik edildiği nisbette plân, başarılı olacaktır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sait Sina Yücesoy ar
kadaşımızın Sayın Müsteşardan bir sualleri ola
caktır, şimdi ankad aşımıza söz veniıyorum. I 

SAİT SİNA YÜCESOY (Konya) — Efen
dim, Sayın Müsteşar konuşmalarında buyurdu
lar ki, aradaki mesafeyi kapatmak için bir mil
letle çalışacağız. Bu mesafeyi kapatmak için ça-
lışmalk istedikleri hangi millettir? O milletle 
hangi sahada çalışacaklardır. Bu mesafeyi ka
patırken o millet duracak mıdır? Yoksa çalışa
cak mıdır?... I 

DEVLET PLANLAMA MÜSTEŞARI ZİYA 
MÜEZZÎNOĞLU (Devamla) — Kalkınma hızı- I 
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nın % 7 si olarak tesbitini icaibettiren sebepleri 
izah ederken memleketimizin geri kalmış duru
munda diğer âmiller arasında nazarı itibara alı
narak % 7 kalkınma hızının bu şartlar altında, 
tahakkuk ettirilmesi mümkün en yüksek hız 
olarak tesb.it ve kabul edildiğini arz etmiştim. 

< gerilikten bahsederken, herşeyden önce, genel 
olarak, bir âzası bulunduğumuz Batı âlemini 
nazara alıyoruz. Fakat hemen ilâve edelim ki, 
Batı âleminin en ileri memleketleri bir tarafa 
bırakılsa dabi, bize kamşu olan Batı memleket
lerinden dahi iktisadi bakımdan geri durumda
yız. Meselâ Yunanistan'da bile fert başına dü
şen gelir miktarı bizden fazladır. Aradaki far
kı kapatmaktan bahsederken de durum aynıdır; 
bununla bir memleketi değil, Batı âlemini kas
tediyoruz. Bu fark, Amerika nazarı dikkate 
alındığı takdirde çok fazladır, ingiltere ve Al
manya alındığı takdirde keza çok fazladır. İtal
ya alındığı takdirde de fazladır. Yunanistan na
zarı dikkate alındığı talkdirde, ise bu fark, da
ha a,2dı.ı\ Bu hususta mukayeseler yapalım, ay
rıca ilglili memleketlerin de ilerleme halinde ol
duklarını göz önünde bulundurmak icabetmek-
•tedİT. Meselâ Yunanistan'ın tes-bit edilen kal
kınma hızı % 6 dır ve bizimkinden daha düşük
tür. Fakat Yunanistan tesbit edilen imkânları 
sağladığı takdirde bizden daha iyi netice ala
bilecektir. Çünkü nüfus artışı bizden daha az
dır. Netice olarak aslında biz daha yüksek kal
kınma hızına muhtacız, çünkü bizim nüfus ar
tışımız daha yüksektir; ancatk iç ve dış kaynak
lar bizi tahdidetmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Zeyyad Kacamemü. 
ZEYYAD KOCAMEMÎ (Tokat) — Geçen 

gün Senatoda plân müzakere edilirken Sayın 
Feyzîoğlu, şimdi de Sayın Müsteşar buyurdu
lar ki, bu plân muhtasar bir plândır, aslı 40 
ciltliktir, bu sonradan getirilecektir. Mevzuu-
bahis ettikleri plân ne zaman Millet Meclisinin 
ıttılaına arz edilecektir? Bu cildin içindekiler 
bizim malûmumuz olduğu zaman bu hususta 
tekrar müzakere olacak mıdır 

DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZİYA 
MÜEZZÎNOĞLU — Efendim, bu soruya şöyle 
cevap arz etmek istiyorum: Plânın metni, Yük
sek Heyetinize takdim edilmiş olan metindir. 
Bu metin hazırlanırken çok geniş etütler yapıl
mıştır. Bendeniz bunu izah etmek istedim. Me-
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selâ bura'da bâzan 1 - 2 sayfa halinde görünen 
sektörler, tök başına bir kitap teşkil edebile
cek tetkiklerin ve hazırlıkların sonunda bu şe-
ikilde huzurunuza getirilmiştir. Bahsettiğim 40 
cilt, sektörlere ait raporlardır. Sektör raporla
rıdır. Sektörlerin hepsi miitahassıs elemanlar
dan müteşekkil bir özel komisyon tarafından 
tetkik edilmiş, ve tetkikat neticesi bir rapor 
halinde ortaya konmuştur. Aslında bu rapor 
bir çalışma dokümanı mahiyetindedir. Plânla
ma Teşkilâtı bu dokümanları bastırıp efkârı 
umumiyenin istifadesine arz etmek üzere tab 
ettirmek cihetine gitmiştir. Bugüne kadar ba
his konusu 40 rapordan beş tanesinin tabı ik
mal edilmiş lüzumlu yerlere tevzi edilmiştir. 
Bu arada T. B. M. Meclisi azalarına da birer 
tane takdim edilmiş bulunımaıktadır. 

BAŞKAN — Efendim, sualler İçtüzüğün 
111 nci maddesi gereğince sözler bitikten son
ra ve sıra dâhilinde vuikulbulur. Sayın Müste
şar Hükümet adına teknik izahat vermek üzere 
kürsüye teşriif etmişlerdir. Bu yönden sualleri 
çak kısa ve çok kesin bu yönden sualleri çok 
kısa ve çok kesin sormak icabeder. Sonra, sa
yın müsteşarın, suallere cevap verip vermemek 
hususunu da kendisinin ta'kdir etmesi lâzımdır. 
Arkadaşların bu hususu suiistimal etmemele
rini rica ederim. Hükümet bu konuda daha 
birçok izahlarda bulunacaktır. Bu bakımdan 
müzakerelerin tümü bittiği zaman her arka
daşımızın sual sormak hakkı mahfuz 'kalmak 
şartüyle, şimdi kısa ve teknik sualler sorulma
sını rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Turgut. 
MEHMET 'TUR/GUT (Afyon Kara hisar-) — 

Efendim, plânın finansmanı düşünülürken, bir 
iç kaynaklar nazarı itibara alınmıştır; bir de 
dış kaynaklar nazarı itibara alınmıştır. Plân
daki ıgörüşe gfire, dış 'kaynakların, uzun vade
li ve düşük faizli yardımlar şeklinde olması 
nokta'i nazarı mevcuttur. Acaba gerek % 7 
(hızın artırılması ve gerekse bu yardımlar te
min edilemediği takdirde normal faizlerle kısa 
vadeli dış borçların alınması plân hazırlanır
ken nazarı itibara alınmış mıdır? îcabederse 
kendileri muhtardırlar. Hükümet cevap vere
bilir derler... 

PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZİYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Sualin teknik kısmı üzerinde ce-

19.11.1902 0 : 1 
vap vermeye çalışacağım. Plânda tesbit edî-
len % 7 kalkınma hızının ta'hakkük ettirilmesi 
için gayrısâfi milli hâsılanın % 18 i nisbetinde 
yatırım yapılması lâzım gelmektedir. Plânda 
açıklandığı üzere, ortalama olarak, bunun % 
14 ü iç kaynaklardan ve 4 ü de dış kaynaklar. 
dan karşılanacaktır. Evvelemirde şunu arz et
mek isterim ki, bu hadimde bir yatırım için 
% 4 nisbetinde dış kaynak katiyen düşük bir 
nisbet değildir. Türk plânını tetkik eden bir
çok yabancı mütehassıslar da bu mevzu üze
rinde durmuşlardır; ve bu hacimde bir dış fi
nansmanın sağlanamıyacağı konusu bir müd
det münakaşa ve müzakere 'mevzuu olmuştur. 

Şimdi, bu mevzuda hayli mesafe almış bu
lunuyoruz. Plânın dış finanasmanmın sağlan
ması için bir konsorsiyomun kurulmuş olduğu 
malûmdur. 

Temin edilecek kredinin şartlarına gelince: 
Şüphesiz bir kalkınma plânı bahis konusu ol
duğuna göre temin edilecek kredilerin de kal
kınmanın icaplarına uygun krediler olması lâ-
zımgelir. Bu şekildeki krediler milletlerarası 
iktisadi ve malî çevrelerde kalkınma kredileri 
olarak mâruftur. Bunlar uzun vadeli, düşük 
faizli kredilerdir. 'Bu maksatla kurulmuş Dün
ya Bankası, IDA, IPC, OEC'D gibi milletlerara
sı müesseseler vardır. Bu (müesseselerden baş
ka aynı şekilde kredi veren memleketler ve 
'bu memleketlerde kurulmuş millî müesseseler 
de vardır. Bizim ihtiyacımız olan krediler de 
bu mahiyette olan kredilerdir. Yani, düşük 
faizli, uzun vadeli 'krediler ve hibe şeklinde ya
tırımlar istiyoruz. Tediye muvazenemizin du
rumu bunu âmirdi r. 

Kısa vadeli krediler meselemizi halletmiy çi
çektir. Zira, tediye muvazenemiz esasen ağır 
bir borç yü'kü altındadır. Bu durum, aynı za
manda borç alma imkânımızı tahdidetmelktedir. 

'BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM 'EBEN (Niğde) — Efendim, bir en

dişemi arz etmek istiyorum ve bunun için so
ru sormak istiyorum. 

Evvelce dağıtılan bitaplarda, proje plânla
ması adı ile çıkan ve içinde Türkiye'nin muhte
lif coğrafi bölgelerinin haritalarını ihtiva eden 
bu albüm, bu kitap içinde, bölge plânlamasına 
aidolmak üzere, 5 çalışma 'hududu gösterilmiş 
ve yine bâzı bölgelere temas edilmemiştir. 
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Elimizdeki kanun tasarısında 5 nci ve 8 nci 

'bölümler, birbiriyle ilgili bahisleri gösteriyor. 
"Ve köy kalkınması ve bölge kalkınması konu
ları plânda birbiriyle çok yakından ilgili ol
duğundan ve bendeniz, Güney - Doğu Anadolu 
illerinden biricinin milletvekili olduğum için, 
kalkınmaya muhtaç vilâyetime ve umumiyetle 
huna mücavir ve kalkınmaya çok muhtaç bâzı 
illere mütaalik olmak üzere bir endişemde, In-
şaallah, haksız olduğumu öğrenmek istiyorum. 

Acaba bu işaretlenmiş olan 5 bölge haricinde 
başka bölgeler Hükümetçe kaale almmıyacak 
mıdır? Plânlamadan maksat yalnız bu 5 vilâyet 
midir? Meselâ Orta-Anadolu, meselâ pek yakm 
bir istikbalde % 124 elma üretimi çoğalacak olan 
vilâyetlerin ihracat imkânları kaale almmak su
retiyle bu kalkınma bize de teşmil edilmiyecek 
midir? Bu endişemin yerinde olmadığını açıkla
manızı istirham ederim. Yani onları kalkınma
ya misal olarak mı zikrettiniz? Bizim Anadolu 
vilâyetleri ele almmıyacak mıdır? Yoksa, kesin 
olarak verilmiş bir kararın ifadesi midir? Bun
dan sonraki beş yıllık plânlarda görülecek mi
dir? 

PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZlYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU (Devamla) — Plânın esaslarından bi
ri de dengeli kalkınmadır Bu esas aynı zaman
da bölgelerarası dengeli bir kalkınmayı kapsa
maktadır. Bu konuda şimdiye kadar yapılan ça
lışma ve bundan sonra kalkınma plânı için dü
şünülen çalışma, yalnız Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'nun ele alınması noktasında toplanma-
makta ve o bölgeye inhisar etmemektedir. 

Sayın Milletvekilinin tevcih ettiği sual, imar 
ve İskân Bakanlığının yaptığı bölge çalışmala
rı ile ilgili olsa gerektir. Plânda, 17 ili kaplıyan 
Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgesi, bu ça
lışmalar bakımından bir pilot bölge olarak önce
likle ele alınmıştır. Diğer bölgeler ve iller de 
kendi imkân ve ihtiyaçlarına göre .bunu takip 
edecektir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Hükümet, bu 
konu hakkında daha son sözü almış bulunma
maktadır. O yönden, soruların bundan böyle, 
Hükümetin son beyanından sonra sorulmasını 
rica edeceğim. 

Müsteşar Bey, teknik yönden söz almış bulu
nuyorlar. 

Şimdi söz sırası Sayın Alicanoğlu'nundur 

İ9 .11.1962 O I 1 
efendim.. Yoklar. Sayın Ahmet Bilgin, buyu
runuz. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Sayın arka
daşlar, plânın tümü üzerinde yapılmakta olan 
müzakereler sona yaklaşıyor. Elbette plân üze
rindeki sözlerin de sona yaklaşmış olması icabe-
der. Ancak senelerce plânlı kalkınma dâvasına 
inanmış ve bunu sırası geldikçe bu kürsüden 
müdafaa etmiş bir insan olmak itibariyle bu hu
susta birkaç cümle benim de konuşmama müsa
adelerinizi rica ederim. Plân kifayetli olsun, ki
fayetsiz olsun, bâzı noksanlıklarla, kusurlarla 
malûl bulunsun, her halde yine plansızlıktan 
daha iyidir, daha güzeldir. Bu itibarla hazır
lanmış olan bu plânın muvaffakiyetini canügö-
nülden temenni ediyorum. Bu itibarla vâki ola
cak tenkidlerim plânın halk nazarında itibarı
nı düşürmeye matuf değil, bilâkis muvaffakiye
te ulaşmasını sağlıyabilmek amaciyle olacaktır. 

Bu itibarla, muvaffakiyetini arzu ettiğim 
plânın hazırlanmasında hizmetleri, emekleri geç
miş olan 600 e yakın uzman ve personele, vâki 
faaliyetlerinden ve az 'bir süre içinde, böyle bir 
eseri bize hediye ettiklerinden dolayı kendileri
ne teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Yalnız plânın finansman bahsi üzerinde bâzı 
mâruzâtta bulunmak istiyorum; 

Arkadaşlar, plânın finansmanı iki esasa da
yanmaktadır: Dış yardımlar, iç kaynaklar. 

Dış yardımlar, bizce tamamiyle malûm bir 
keyfiyet değildir. Yardımı yapacak olan devlet
lerin, bu yardımı az yapması, çok yapması ve
yahut da hiç yapmaması mümkündür. Sayın Ek
rem Alican arkadaşımızın, Plân Karma Komis
yonunda izah ettiği gibi yatırımların birer pro
jeye dayanması şart koşuluyormuş. Proje hazır
lanmasının ise yardım istihsalinden daha mühim 
'bir güçlük arz ettiğini de ilâve etmişlerdi. 
Sayın Plânlama Müsteşarı Z. Müezzinoğlu şim
diye kadar Plânlama Dairesine tekemmül et
miş, yalnız 2 - 3 projenin gelmiş olduğunu söy
lemesi, bu proje işinin çok mühim zorluklar arz 
etmekte olduğunu meydana koymuş bulunmak
tadır. Finansmanımız nıeveudolsa da projemiz 
bulunmasa plân bir işe yaramaz. Bu sebeple 
projelerin hazırlanmasına âzami gayret sarf 
edilmelidir. 

İç kaynaklarımıza gelince : İç kaynaklar 
vergilere dayanmaktadır. Vergiler hakkında 
plân tasarısının 341 nci sayfasında kamu gelir-
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leri reformu bahsinde; «kamu harcamalarının 
finansmanında en önemli yeri genel bütçe ver
gileri tutmaktadır. Plânın finansman ihtiyaç
larının genişlemesine paralel olarak bu gelirle
rin de yükselmesi gerekmektedir. Şu halde bu 
plânın realize edilebilmesi için, icabettiği nis-
bette vergilerde de bir artırma derpiş edilmek
tedir. 

Fikrimi teyit için Karma Bütçe Komisyo
nunda Saym Ekrem Alican'm şu sözlerini de 
ilâve etmeyi lüzumlu görüyorum : «Kamu ta
sarruflarının artırılması için en önemli vasıta 
vergilendirme olacaktır. Verginin sosyal ba
kımdan en verimli olanı şüphesiz Gelir Vergi-
sidir.» 

Şu halde, arkadaşlar, bütün vergiler Gelir 
Vergisi dâhil, artırılacaktır. Plânın realize edi
lebilmesi için bütün vergiler zorlanacak, ilâve
ler yapılacaktır. 

Şu mâruzâtımdan sonra, acaba piyasanın 
bugünkü darlığı karşısında vergilerin artırıl
ması mümkün müdür ve doğru olur mu? Diye 
düşünelim. Şimdi bu ciheti izah etmeden evvel 
Hükümetin noktai nazarını, ifadeye çalışalım : 
Hükümetimiz, memleketimizin, diğer memleket
ler nisbetinde bir vergi mükellefiyetine tabi 
tutulmadığı ve vergilerin zorlanmasının müm
kün bulunduğu kanaatindedirler. 

Biz de bu kanaatte değiliz, tasarıdaki hesap
lara vergilerimizin gayrisâfi millî hâsılaya olan 
nisbeti, genel bütçeye inikası bakımından, % 14 
sigorta primleri, belediye ve köy vergileri dâ
hil edilirse bu nisbet % 17 olarak hesaplanmış
tır. Diğer milletlerde bu nisbet % 20 - 25, hat
tâ ingiltere gibi iktisaden yükselmiş memle
ketlerde % 35 olduğuna göre bizde % 17 civa
rında bulunan bu vergileri % 20 - 25 e kadar 
yükseltilebileceğine Hükümetimiz kaani bulun
maktadır. Ben bu fikri yerinde ve doğru bulmu
yorum. Katiyen doğru değildir. Arz edeyim : 
Bizde millî hâsılanın % 42 si doğrudan tarım 
sektörüne aittir. % 58 i diğer sektörlere dağı
lır. Tarım sektörüne ait % 42 nisbeti, normal 
şekilde vergilendirilmediği için bütün vergiler, 
% 58 i temsil eden diğer sektörler üzerine yük-
letilmektedir. Böyle bir hesap karşısında, vergi 
ödiyenlerin nisbeti % 17 değil, % 24 e çıkar 
ve hattâ % 25 e geçtiği kısımlar da olur. Biz
de vergi mükellefinin ödemekte olduğu bu 
% 25 vergi iktisaden geri kalmış milletler ara-
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sında değil iktisaden yükselmiş milletler ara
sında dahi yüksek bir seviyede olduğu görü
lür. 

Şurası düşünülmelidir ki, Amerika'da bile 
bugünkü millî gelirinin % 28 i nisbetinde ver
gi verilmektedir. Şu halde, bizim % 25 imiz 
küçümsenemez ve bizde vergi yükünün üzerine, 
tekrar bir yük yüklemenin pek mümkün oîmı-
yacağı kolayca anlaşılır. 

Yeni vergi bahsine gelince : 
Yeni vergiler hakkında Maliye Bakanının 

Plân Karma Komisyonundaki izahlarına bir 
göz atalım : «Gider Vergici Kanununda Damga 
Resmi ve ve harçlar konusu ele alınmış, harç
larda, Gayrimenkul alım - satımı Vergisi namı 
altında yeni bir vergi ihdas edilmiştir. Diğer 
taraftan Trafik Plâka Resmi gibi dağınık ver
gilerin bir araya toplanmasından Hususi Oto
mobil Vergisi adı altında yeni bir vergi gel
mektedir. 

Mahallî idarelerin vergi sistemi üzerinde de' 
ileri bir usul tesis için çalışmalar devam et
mektedir. Bu kanun tasarısının da bütçenin 
Mecliste kesinleşmesinden önce getirileceğini 
ümit ediyoruz. 

Vergi zayiatını önlemek üzere bir kanun ta
sarısı üzerinde çalışılmaktadır. 

Satış miktarı 50 bin liranın' üstünde olan 
zirai işletmeleri Gelir Vergisine tâbi tutacağız. 

Ayrıca Esnaf Vergisinde tadiller yapılmış 
olup bu vergiden de 50 milyon liralık bir gelir 
elde edilecektir. 

İnhisar maddelerinde % 20 zam yapılmasını 
mümkün görmekteyiz. Lüks inşaattan vergi mu
afiyetini kaldıracak, arsalarda yeniden tahrir 
yaparak gerçek değeri üzerinden bir vergi alı
nacaktır. Karayollarından da yeni bir vergi al
mak tasavvurundayız.» 

Karayolları Vergisi hakkında plân tasarısı
nın 277 nci sayfası, C 1. bölümünde «Karayol
larından yararlananların karayolları şebekesinin 
'bakım giderleri ile amortismana mâkul bir nis-
bette katılmaları prensibolarak benimsenmekte
dir.» denmektedir. 

Komisyonda karayolları ile demiryollarının 
mukayesesini yapan Saym Ekrem Alican şöyle 
bir mütalâada bulunmuştu : «Bizim kara nakli
yatımız iki esasa istinadetmektedir. Biri demir
yolları, diğeri de karayolları şebekesidir. 
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Demiryollarının onarımı, idamesi, amortis

manı kendi bütçesinden yapılır. Hal böyle iken 
karayollarının idamesi, yeniden inşası, ihyası, 
onarımı Devlet bütçesinden yapılır. Bu bakım
dan karayollarından istifade edenlerin bu ona
rım ve idame masraflarına, mâkul bir şekilde 
vergi ödemek suretiyle iştirak etmeleri zaruri
dir.» demişlerdi. Biz bunun doğru bir mütalâa 
ve doğru bir vergi konusu olduğuna iştirak edi
yoruz. Bu vergiyi istihsal edebilmek üzere ba
kınız Devlet ne düşünüyor. Bu vergiyi seyahat 
edenlerden veya kamyon ve saire işletenlerden 
tahsili cihetine gidildiği takdirde fazla bir teş
kilât ve masraf icabeder. Şu halde bu vergiyi 
akar yakıta zam yapmak suretiyle tahsil edelim, 
diyor. 

(Karayolları Vergisi düşünülürken bunu akar 
yakıttan zam suretiyle alınması Hükümetçe bel
ki kolay bir iş olarak ka'bul edilebilir, fakat Ibu 
zammın bütün istihsal maddelerine inikası mu
hakkak olduğundan yeniden bir hayat pahalılığı 
•doğuracağı izahtan vareste bir keyfiyet olsa ge
rektir. 

İkincisi; akar yakıta 'zam etmekle yalnız plân 
tasarısında demin okuduğum kısımda görüldüğü 
gibi, Karayollarından istifade edenlerin bir vergi 
mükellefiyetine tâbi tutulması haklı görülmekte 
idi. Buna ben »de hak 'vermiş idim. Ama yoldan 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 5 yıllık 
plân üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

(Buyurun, Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Sayın Başkanım, Sayın milletvekilleri; beş yıl
lık plânın müzakeresi sırasında söz alan sayın 
milletvekillerinden büyük bir kısmı, plânın 
finasmanı üzerinde durarak, çeşitli yönlerden 
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istifade etmiyen kazanç sağlamıyan birçok 'vatan
daşların da aynı şekilde 'vergi ile mükellef tutul
duğu neticesini doğuracak akar yakıt zammını 
kabulümüze imkân yoktur. Çünkü 50 dönüm tar
layı sürdürecek bir 'vatandaş, (traktörle sürdür
düğünde bir 'vergiye tâbi tutulacak demektir. 
Mahsulünü, şeihire (götürecek Ibir çiftçi dolayısiy-
le fazla nakliye parası'verecek ive bir 'vergiye tâbi 
tutulmuş bulunacaktır. Hattâ ve hattâ' evinde 
oturup gaz ocağında bulgur ıçorbaısını pişiren va
tandaş dahi ıbu 'vergiyi ödiyecek demektir. Böyle 
bir haksız • vergiye «ayın Hükümetimizin de rıza 
göstermemesi icabeder kamısın dayız. 

Biz karayollarından istifade edenlerin vergi 
vermesini muvafık buluyoruz. Vergi vermeleri 
doğrudur; versinler. Bu hususta Hükümetin hak
kı vardır; bunlardan vergi alsınlar ama, tekrar 
ediyor ive evinde bulgur »çorbasını pişiren bir va
tandaşın akar yakıt vergisi ödemesinin haksız ol
duğunu iddia ediyoruz. Bu hususun nazarı itiba
ra alınmasını, Ibu verginin istihsali için başka bir 
çare aranmasını rica eder, 'hepinizi saygiyle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — ıSayıtı arkadaşlarım, 'saat 13 ol
muştur, Birleşime iSaat 15 te toplanmak üzere ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

bu finansman mevzuunu ele aldılar, bâzı endi
şeler izhar ettiler. Bunlarım arasında not ede
bildiklerim şunlardır : 

Bâzı hatipler, kaynakların kâfi gelemiyeee-
ği endişesini izhar etmişlerdir. Birkaç arkada
şım sosyal hedeflerden fedakârlık yapıldığı 
korkusunda olduğunu söylediler. Yine bâzı ha
tipler, plânın 'kaynakları kifayet etmeyince 

I K I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 
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enflâsyona gitmek ihtimali olduğunu ileri sür
düler. Bir iki arkadaş da, yeni getirilecek ver
gilerim hayat pahalılığına sehebolacağmı; bir 
diğer arkadaşımız, bunun daha çok köylü üze
rine yükleneceğini 've iktisadi hayatı tazyik al
tına alaeağını, ileri sürmüşlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, finansman konu
su gerçekten plân kadar ehemmiyetlidir. Plâ
nın tatbikatı finansmana dayanacağına göre, 
Hükümet plân üzerindeki çalışmalarını yapar
ken finansman 'konusuna gereken ehemmiyeti 
vermiş ve hattâ tetkik sırasında başlıca meşga
lesini plânın finansmanı £eşkil etmiştir. 

Evvelemirde .şunu arz edeyim ki, plânın 
hedeflerinden birisi yüzde 7 kalkınma hızı te
minidir. Yüzde yedi kalkınma hızının elde olu
nabilmesi için yapılan hesaplar neticesinde bir 
rakam bulunmuştur. Yatırımların ilk beş se
nede gayrisâfi millî hasılanın 18,3 ü bulması 
lâzımdır. Yatırımların bu nispeti bulabilmesi 
için de /millî gelirden bu nisbette bîr tasarru
fun sağlanması, yani millî gelirde istihlâke 
sarf edilen miktarın bu hadde tahdidedilmesi 
gerekmektedir. 

(Muhterem arkadaşlar, bu arada 'bir husu's-
ta izninizi istihsal »edeceğim. (Burada yetkim 
olmadığı halde sizlere ara sıra arkadaşlar, di
ye hitaibediyorum. Alışkanlık neticesinde yap
tığım bu hitapdan dolayı, özür diliyor müsa
maha ile karşılamanızı rica ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri; beş yıllık devre 
zarfında, yatırımların yüzde 11,4 ünü âmme 
sektörü yapacaktır. Âmme sektörünün bu nis
bette yatının yapabilmesi için, halen sağladı
ğı gelirini, bir miktar artırması icabettiği, yapı
lan hesap neticesinde anlaşılmıştır. Devletin 
vergi yoliyle, âmme mükellefiyeti yoliyle, tah
sil edebildiği varida/t miktarı, son yıllarda 
Muvazenei Umumiye için gayrisâfi millî hâsı
lanın yüzde 14 ü nisbetinde olduğu hesafoedilmiş-
tir. 

Katma bütçeler, mahalî bütçeler, 'belediye
ler, köyler ve işçi sigorta fonları gibi vergi ma
hiyetinde olan mükellefiyetleri de ilâve ettiğimiz 
takdirde bizde âmme mükellefiyetlerinin yekû
nu jüzde 17 ye baliğ olduğu görülür. Bugün 
Türkiye'de vergi olarak alınan miktar, veyahut 
vergiye benzer mükellefiyetler gayrisâfi millî 
hasılaya n&betle yüzde onyedi civarındadır. 
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Muhterem milletvekilleri, bu miktar, olduk

ça düşük seviyede bir mükellefiyettir. Bunu 
diğer memleketler rakamlariyle mukayese ettiği
miz takdirde ileri memleketlerde daha yüksek -
miktarda vergi alındığını ve bizde vergi nisbe-
tinin bunlara nazaran daha düşük seviyede bu
lunduğunu görürüz. Birkaç rakam arz edeyim. 
Bununla muhterem arkadaşlarıma vergi yükü 
hakkında bir fikir vermiş olurum. 

Fransa'da yüzde 34, Kanada'da yüzde 30, 
Belçika'da yüzde 26, italya'da yüzde 20, Yuna
nistan'da yüzde 22, Japonya'da yüzde 23, Ho-
lânda'da yüzde 39, Amerika'da yüzde 32. 

Bu durumu tesfoiit eden Hükümetiniz, plân 
için munzam finansmana ihtiyaç hâsıl olduğu
nu görünce, 'bunun ne suretle karşılanacağını 
tetkik etmiş, bu karşılığın vergi yoliyle sağlan
manın mümkün olduğu neticesine varmıştır. 
Filvaki; plân, 1963 senesinde âmme giderleri
mizi iki milyara yakın bir miktar yükseltecektir. 
önümüzdeki yıl, yani 1963 yılında, Devlet ve 
katma bütçelerin harcama yekûnu 1962 yılı ra
kamlarına nazaran iki milyarlık bir artış gös
terecektir. 

Şu halde karşılamaya mecbur olduğumun 
miktar, diğer bir ifade ile karşılamaya mecbur 
olduğumuz masrafın miktarı, iki milyar lira ola
caktır. Bu iki milyarın 800 milyona yakın 'bir 
kısmını, normal vergi inkişaflarından, normal 
gelir artışlarından karşılamak kabil olmaktadır. 
Çünkü her yıl gelirlerde yüzde 8 - 10 bir artış 
olmaktadır. Her hangi bir mükellefiyet ihdas 
edilmediği takdirde plânın gerektirdiği iki mil
yar munzam finansmanın 800 milyona ya
kın bir kısmını normal gelirlerin normal 
artışiyle karşılamak kabil olacaktır. ,Buna göre 
önümüzdeki yıl plânın gerektirdiği munzam yü
kü karşılamak üzere bir milyar ikiyüz milyon 
liralık munzam 'bir karşılık bulmaya ihtiyaç var
dır. Biraz evvel de arz ettim, bu bizim vergi 
varidatımızın, âmme varidatımızın, yüzde üçe 
yakın bir nisbette artması ile kabil olur. Yine 
bundan evvel arz ettiğim gibi, Türkiye'nin duru
mu göz önüne alındığı takdirde, munzam bir 
vergiyi fazla bir tazyik yaratmadan, millî eko
nomimizden alma imkânı olduğu görülür. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuda Hükü
met çeşitli tekliflerle karşılaşmıştır. Muhtaç ol
duğumuz 1 milyar 200 milyonun karşılığını 
bâzı mütehassıslarımız şu kaynaklardan almayı 
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düşünmüşlerdir; Tarım sektöründen, Karayolla-

. rı nakliyesinden, kısmen bina ve veraset, arsa 
gibi sermayelerin üzerinden; kurumlar kazancı
nın dağıtılmıyan kısmından karşılamak imkânı
nı görmüşlerdir. Buna mukabil bâzı mütahassıs-
larımız ve bu sahalardan, bu kaynaklardan bu 
miktarda bir vergi elde edilemiyeceğini, bunun 
yapılmakta olan, vergi reformları içinde karşı
lanmasını tavsiye etmişlerdir. Yüksek Plânlama 
Kurulu ve Hükümet, bu iki görüşü ileri süren 
mütehassısların görüşlerini, 'bir seminer yapar 
gibi, bunları bir araya getirme ve karşılıklı mü
nakaşa ettirmek suretiyle tetkik ettirmiştir. Ya
pılan bu münakaşalar sonunda nihayet ortalama 
bir yol 'bulunmuştur. 

Plânın gerektirdiği munzam gelirin mühim 
bir kısmının tarım sektöründen karşılanmaması-
nm başlıca iki sebebi vardır. Birisi teknik im
kânsızlıktır. Filhakika bizde, tarım sektörünün 
âmme mükellefiyetlerine, kâfi derecede iştirak 
ettiğine kaani değiliz. Millî gelirimizin yüzde 
42 sini temin eden tarım kazançlarından, bugün 
Vasıtasız Vergi olarak, yüzde birinin altında vergi 
alınmaktadır. Sadece 60 milyon liralık Arazi Ver
gisi almakla iktifa ediyoruz. Vasıtalı Vergi ola
rak alman verginin ne miktarını ziraat sektö
ründeki kazançlarından sağlandığını hesap et
meye maalesef imkân yoktur. Bu konuda muh
telif hesaplar yapılmıştır. Bir- yabancı mütehas
sısın hesabına göre Vasıtalı Vergilerden elde 
edilen gelir 1 - 1,5 milyardır. Yani 5 milyarlık 
Vasıtalı Verginin 1 ilâ 1,5 milyar lirasına ya
kın bir kısmı ziraat sektöründen alınmaktadır. 
Benim kanaatime göre, bu nisbet belki yüzde 
30 - 35 civarındadır. Her halükârda 'bu nisbetin 
yüzde 40 ı aşmaması gerekir. Çünkü, ziraatten 
elde edilecek gelir millî hâsılanın yüzde 40 ci
varında olacağına göre, bu sektöre isabet ede
cek vasıtalı vergilerin bu nisbeti aşmaması 
icabeder. Böylece bu sahadaki mükellefiyetin 
çok ağır olmadığı tezahür etmektedir. Bununla 
beraber tarım sektöründen, tarım kazançların
dan vergi almakta da büyük müşkülât vardır. 
Çünkü bizim köylümüzün yüzde 75 inin, bir 
hesaba göre, bendeniz biraz daha ileri gidece
ğim, yüzde 80 inden fazlasının kazancı, bizim 
Gelir Vergisinde en az geçim indirimi için ka
bul ettiğimiz seviyenin-ya altında veya onun ci
varındadır. Gelir seviyesi bu durumda olan mü
kellef, vatandaş zümresinden, gerek vasıtalı ve 
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gerekse vasıtasız bir vergi almaya ne büyük im
kân vardır ve ne de böyle 'bir vergi almak sos
yal adalet kaidelerine uygun düşer. Bu sebep
le geçimini zirai kazançtan elde eden vatanda
şın yüzde 80 ini bir kalemde bu vergilerin dışın
da mütalâa etmek lâzımdır ve Hükümetiniz de 
bunu tesbit etmiştir. 

Yapılacak her hangi bir reformda vergileri
mizin bu zümreye sirayet etmemesine ıbilihaosa 
itina edilmiştir. Geriye çiftçilerimizin yüzde yir
mi veya onbeşi 'kalmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; bunlardan da çeşitli 
yollardan vergi almak kabildir. Evvelâ Gelir Ver
gisi almak kabildir. İkincisi; Arazi Verıgisi şek
linde bir vergi almak kabildir. Üçüncüsü, Osman
lı »hükümetleri devrinde alındığı .gilbi âşâr, yahut 
Mahsulâtı Arziye Vergisi olarak bir vergi almak 
kabildir. Bir dördüncüsü ise; bir yabancı müte
hassısın tavsiye ettiği şekilde, tahrire dayanan 
veyahut tahmine dayanan bir vergi ile teklif et
mek akla gelebilir. Aşar ve Mahsulâtı arziye Ver-
g'ı3İ üzerinde durmaya bile lüzum görmüyorum. 
Kaldor adındaki yabancı mütohacGisın ıtavsiye et
tiği ve arazinin potansiyel hâsılasına dayanan 
vergi Arazi Vergisi tamamen kendi buluşu oldu
ğu için ve başka memleketlerde de tecrübe edil
mediği için, bunun nasıl bir netice vereceğinin 
evvelden kestirilmesine imkân yok idi. Bu müte
hassısın zirai kazançlardan, tavsiye ettiği bu usu
lün sosyal adalete uygunluğu şöyle dursun, bu
nun tersine büyük bir adaletsizlik yaratacağı ne
ticesine vardık. (Bu sebeple bu sistemin tatbikini 
imkân dâhilinde görmedik. Evvelâ bu iş için eli
mizde lüzumu kadar eleman yoktur. Ayrıca bu 
hususların tatbik edilebilmesi için mükemmel bir 
kadastroya ihtiyaç vardı : Böyle bir kadastro ol
madığı için memlekette bunun sağlanması için de 
asgari 1-2 yıl sistemli bir çalışma yapılması ge
rektiği için bu usulün tatbikinin imkânsız olma
dığı ıgörüldü. Bu sebeple, bu mütehassısın tav
siye ettiği tarzda, tarımdan vergi alınması fik
rini bir tarafa bırakmak mecburiyetinde kaldık. 

Bu yabancı mütohansıısm Itavsiyelerini şu se
beplerle huzurunuzda arız ediyorum : Bu müte
hassısın tavsiye ettiği esaslar uzun müddet mat
buatta münakaşa edilmiş, sağdan soldan tenkid-
lcre mâruz kalmış ve bâzı kimseler tarafından 
övülmüştür. Bunun tatbikini mümkün görenler 
vardır. Bu sebeple, Yüksek Mecliste bu hususta 
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bir şüphe kalmaması için, bu konuyu huzurunuz
da (biraz işlemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, eğer memleketimiz
de kadastro mevcudolsaydı (belki iböyle bir sistem 
tatbik edilebilirdi. fakat memleketlimizde kadastro 
mevcudoimadığı için yabancı mütehassısın tav
siye ettiği İböyle Ibir usul ile yengi alalbilmek için, 
potansiyel verimi esasına .güre ve heyetler mari
fetiyle halka 'vergi tevzi etmek zarureti ile kar-
sıkarşıya kalacağız. Bu usulün memlekette ne bü
yük Ibir şûris yaratacağını takdir buyurursunuz. 
Geniş itirazlar olacaktır. 'Bu itirazlar Devletin 
başına büyük dağdağalar açacaktır. Kaldı ki, 
mulhtercm mütehassısın Ibu teklifi Ibaşka yerde 
tecrübe 'de edilmişti. Bu itibarla, ne netice vere
ceği malûm da değildi. IBizim maliyecilerimizin 
birçoğu, bunun bizim memleketimize kabili tatibik 
bulunmadığını ileri ısürdüler. Zaten bu hususu 
Hükümet de kaJbul etmedi. 

Potansiyel hâsılaya dayanan vergi sistemi 
demek : «arazinin ortalama bir çalışma, ortala
ma bir ziraat usulü ile işlenmesi neticesinde 
elde edilecek âzami hâsıladır. Bu yabancı mü
tehassıs, Türkiye'de yıllık gayrisâfi zirai hâsı
layı, toplu olarak veyahut iller itibariyle top
lam olarak, ele alır» 

Muhterem arkadaşlarım, biz arz ettiğim şe
kilde Tarım Vergisi verecek mükelleflerin bir 
kısmından Gelir Vergisi alma yolunu tercih 
ettik. Biliyorsunuz, evvelâ memleketim'iızde ka
bul edilmiş olan Gelir Vergisi sisteminin bir 
kolu maalesef noksan kalmıştır. Çeşitli kay
naklardan elde edilen kazanç ve iratları tek
lif eden gelir vergimiz, zirai kazancı vergilen-
dinnemiştir. Bu, o tarihteki teknik sebeplere 
bağlı olarak, ve bilinerek istisna olunmuştur. 
Gelir Vergisi memleketimizde ilk defa tatbik 
edildiği zaman, bunu, bütün şümulüyle tarım 
sahasına kadar götürülmesine lüzum görülme
mişti. Çünkü Gelir Vergisi detfer ıtutmayı 
emreder. Muhasebenin bulunmadığı yerlerde 
de Gelir Vergisinin alınması mümkün olmazdı. 
Gelir Verigsinin zirai sahaya da teşmiline 
sadece vergi adaleti bakımından değil, başka 
sebeplerden de zaruret vardı. Bizatihi Gelir 
Vergisi bütünlüğünü tamamlamak bakımından 
bir zaruret vardı. Bugün Gelir Vergisinin 
bir kapısı, zirai kazanç kapısı açıktır. Zirai 
kazançları vergilendiremiyoruz. Buradan bir
çok vergi fuiteleri, kaçakları oluyor. Gelir | 

19.11.1962 0 : 2 
Vergisini zirai sahaya da teşmil etmek su
retiyle aynı zamanda bu kapıyı kapamak im
kânlarını elde edeceğiz. O sebepledir ki, Gelir 
Vergisini zirai sahaya da tatbik etmeye baş
lamayı bu vesile ile doğru bulduk ve buna 
karar verdik. Verilmiş olan bu karar yeni de
ğildir. Bizden evvel Millî Birlik Hükümetinin 
kabul etmiş olduğu kanun ile bu hususlar, 
yani, Gelir Vergisi ziraat sahalarına teşmil 
etmiş idi. Ancak, bunda biraz ifrata varılmış 
olması ve tatbikatta ortaya müşküller çıkar

mış ve bu sebeple, çok yerinde bir karar ile Mec
lisimiz bunun tatbikini durdurmuştur. 

Yeni vergi sistemimizde ıslahat yaparken, 
Gelir Vergisinin, şümulünü biraz daha daral
tarak, ele aldık ve bunun ziraat sektörüne tat
bikini de ona göre ayarladık. Hazırlanan ta
sarı Yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunmakta
dır. Ancak, bu şekilde elde edilecek Gelir Ver
gisi gelirinin ilk yılda plânın finansmanı ba
kımından mühim bir yekûn tutmıyacağmı da 
arz etmek isterim. 

tik yıl bir başlangıç olacaktır ve böyle 
bir başlangıçla, mükellefleri kavramanın güç
lüğü sebebiyle, âzami yüz milyonluk bir hâsıla 
elde edilecektir. Bu sebepledir ki, plân finans
manı bakımından bu yıl ziraat şahsından elde 
edilecek hâsıla, yüz milyon tahmin olunmuş
tur. 

Şunu da arz edeyim; ziraat sektöründen 
alınacak Gelir Vergisi bir bakıma yeni gelir 
sayılır, bir bakıma da yerii sayılmaz. Yeni 
sayılır, çünkü, ziraatten ilk defa böyle bir 
vergi alınacaktır. Eski sayılır zira, esasen 
mevcudolan bir mükellefiyeti daraltarak huzu
runuza getiriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci kaynak ola
rak Esnaf Vergisi getirilmiştir. Esnaftan Ge
lir Vergisi alınacaktır. Esnaf Gelir Vergisi 
mevzuuna ithal edilmiştir. Getirdiğimiz tadil 
ile Gelir Vergisini esnaf lehine ıslah ederken 
bütçe için 50 milyon gelir sağlanacaktır. 

Esnaf lehine kanunda yapılan değişiklik 
ile esnaf sınıfları genişletilmiş üç derece beşe 
çıkarılmıştır. Esnafın götürü kazancını takdir 
edecek olan komisyonlarda halk ekseriyetini 
sağlıyoruz ve bu komisyonları aynı zamanda 
ilçelere götrüyoruz. 
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Muhterem milletvekilleri; Hükümetiniz, ye

ni vergi reformu ile aşağı yufkan bütün vergile
ri ele almış bulunmaktadır : Gelir Vergisi, Ku
rumlar Vergisi, Damga Eesmi, Harçlar Ka
nunu ve diğer birçok vergiler... Bu vergilere 
ait tadil tasarıları birer birer huzurunuza ge
lecektir. Bunların üçü şimdiden encümene ve
rilmiştir. Bu reformun esasları, vergilerin 
mü'htevaları hakkında şimdiden izahat verip 
sizleri yormak istemiyorum. Evvelâ bütçe, son
ra da bu konuların tetkiki münasebetiyle bunla
rın esasları, getirilen değişiklikler hakkında ge
niş mâruzâtta bulunacağım. Yalnız bu vesile 
ile şunu arz edeyim ki, yapılmakta olan vergi 
reformu, aynı zamanda plâna yardımcı olan 
'bir reformldur. Eskiden vergilerde sadece malî 
maksat aranırdı. Eski vergi telâkkisine göre sa
dece Devlete varidat sağlamak için vergi alınır
dı. Halbuki şimdi, bilhassa plânlı ekonomi 
devrine girdikten sonra, vergilere de bâzı vazi
feler gördürül'mektedir. Vergiler sadece Devle
te varidat sağlamak için değil, aynı zamanda, 
iktisadi politikanın da bir vasıtası olarak ka
bul edilmektedir. Plânda ve hususi teşebbüse de 
vazifeler verilmiştir, özel teşebbüs yatırımları
na plânla istikamet verilmektedir. Plân bunlar 
için bir emir veya nehiy hükmünü ihtiva etmez. 
Bu iş vergi politikası ile kredi politikası ile 
veya dış ticaret politikası gibi vasıtalarla sağ
lanır. Vergilerde reform yapılırken bu cihet de 
göz önünde 'bulundurulmuştur. Meselâ Gelir 
Vergisinde bir yatırım usulü kabul edeceğiz. 
Plânın istediği şekildeki yatırımlara tahsis 
olunan kazançları vergiden muaf tutacağız. 
Yeni vergiler sadece âdil olmakla kalmıyacak, 
aynı zamanda plânın emrinde bir vasıta olacak
tır. Plânlı devrenin muvaffakiyetle geçmesi im
kânını sağlıyacaktır. 

Şimdi sırasiyle plânın gerektirdiği munzam 
gelirlerin hangi kaynaklardan karşılanacağını 
arz edeceğim. 

'Biraz evvel de arz ettiğim gibi, ilk sene için 
olan ihtiyacımız; bir milyar 200 milyon liradır. 
Bu ihtiyaç şöyle meydana çıkmaktadır : Bu yıl 
(bütçesinin vergi gelir tahmini yedi milyar 700 
milyon liradır. Yıl sonunda fiilen elde edilecek 
varidat ise yedi milyar 60 - 100 milyon civarın
da kalacaktır. Her hangi bir vergi zammı yapa
madığımız takdirde, önümüzdeki yıl bizim elde 
edeceğimiz vergi hâsılatı yedi milyar sekizyüz 
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milyon lira olabilir. Buna göre aradaki fark 
bir milyar ikiyüz milyon lira tutmaktadır. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi bunun yüz milyonunu, 
ziraat sektörüne Gelir Vergisinin teşmili sure
tiyle elde etmeyi düşünüyoruz. 50 milyonu da 
yine esnafa Gelir Vergisinin tatbiki ile elde edi
lecektir. Ayrıca bu yıl memurlara daha evvel 
kabul edilmiş olan bir kanunla yüzde 15 zam 
verilecektir. Bunun karşılığında bütçeye 100 
milyon lira vergi hasılatı gelecektir. Yani ver
diğimizin bir kısmını vergi olarak geri alacağız. 

Biraz evvel arz ettiğim mütehassısların bir 
kısmı, bilhassa sektörler arasındaki muvazeneyi 
sağlamak bakımından karayollarında elde edi
len kazançlardan, veyahut karayollarındaki va
sıtalardan bir miktar vergi almayı tavsiye et
mişlerdir. 

DDY ile Karayolları arasında, hakikaten, 
mükellefiyet bakımından, bir muvazenesizlik 
mevcuttur. DDY yolcularından ve eşya nakli
yatından Gider Vergisi namı altında bir vergi 
alınmaktadır. Buna mukabil, Karayollarında 
böyle bir vergi mevzuubahis değildir. Böyle 
olunca, maliyetler arasında büyük bir fark 
meydana gelmektedir. Bu 'suretle karayolları 
nakliyatı, DDY nazaran rüçhanlı bir duruma 
girmektedir. Bu sebeple ve bunlar arasında bir 
muvazene kurmak için, ya DDY ından bu (mü
kellefiyeti kaldırmak veya Karayollarına da 
nakliyatı üzerine bir vergi vaz'etmek zarure
tiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu muvazeneyi 
•sağhyabilmek için birincisini yapmak gelire 
olan ihtiyaç sebebiyle mümkün olmayınca ikin
ci şıkkı tercilh etmek mecburiyeti hâlsil olu
yor. Birçok memleketlerde, başta Amerika 
olmak üzere, büyük yolların inşası, bakım ve 
onarımını sağlama'k üzere bir prensip üzerin
de durulmaktadır: Bu prensip Amerika'da 
aşağı - yukarı yarım asırdır tatbik edilir, yol
ların yapımı, bakım ve onarımı masraflarını 
bunları kullananlar karşılar Amerika'da bu 
usul tatbik edilmektedir, biz de yolların ba
kım ve onarım masraflarını kullananlardan al
ma prensibi üzerinde durmaktayız. Bir zaman
lar benzinden bu yolda bir vergi alm'a şekli ih
das edilmiştir. Bu prensibi göz önünde bulun
durarak karayolları vasıtalarından ve nakli
yatından 'vergi almayı yerinde bulduk. Bu 
üç şekilde mümkün olacaktır. Bunlardan biri
si doğrudan doğruya karayollarında Seyrüse-
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fer eden vasıtalardan bir geçit ücreti veya res
mi almaktır, Avrupa memleketlerinde bunun 
misallerine raslarız. Bizim memleketimizde na
kil vasıtaları sayısının azlığı se'bebiyle böyle 
bir Geçit Vergisini almanın ranta'bl olmıyaca-
ğı neticesine vardır. Çünkü bütün yollara, ge
çit noktalarına 'birer memur koymak lâzımge-
lecekti ve alacağımız hasıla ile bunların maaş
larını dahi karşılamak mümkün olmıyacaktı. 
Bu sebeple bunu yapamadık. Bir ikinci yol 
olarak, nakil vasıtalarından vasıtasız velg'i al
mak. Dem'in de ismini zikrettiğimiz yabancı bir 
mütehassıs bunu teklif etti. 200 milyon lira
lık bir vergiyi mevcut nakil vasıtalarına tak
sim ettiğimiz takdirde herbirine düşen mik
tar ağır' olacak, 'bunun da tahsili imkânsız ola
cak ve burada çalışan insanları çok tazyik ede
cektir. Bu se'beple riis'beten tahsili kolay ve 
ağırlığı az hissedilen vasıtalı vergiyi tercih 
ettik. Benzine, mazota ve diğer akar yakıt 
maddelerine zamlar yapmak suretiyle 200 mil
yon lira civarında bir vergi koymayı uyigun 
bulduk ve bu verginin de büyük bir iktisadi 
tazyik yaratmıyacağı neticesine vardık. 

Hakikaten arkadaşlarım; nakliyecilik ile 
uğraşan arkadaşlarımız 'bilirler, ton başına Du
nun getireceği yeni mükellefiyet çok cuz'idir. 
Bu sebeple 'bunun ağır mükellefiyet teşkil et-
miyeceğİ muhakkaktır. 

Şunu da arz edeyim : Türkiye'de, dünya 
memleketleriyle mukayese edildiği takdirde 
akaryakıtın en ucuza satıldığı memleketin Tür
kiye olduğunu (görürüz. (Bu itibarla burada "bir 
vergi rezervi vardır. Yeni vergi kaynağı ara
dığımız zaman, 'akla gelen kaynakların 'başın
da bu madde geliyordu. 

Sayın arkadaşlarım • 
Diğer bir kaynak da tekel maddeleri idi. 

Türkiye'de* tekel maddelerinden alınmakta 
olan vergi nisbeti % 60 tır. Bu 'aslında ağır 
bir mükellefiyet değildir. Başka memleketlere 
göre, çok düşük bir nisbettir. Büyük bir ih
tiyaç maddesi de olmadığına ve plân içinde 
'b'ir varidata ihtiyaç hâsıl olunca, Hükümet 
olarak bu tekel maddelerini bir kaynak 'olarak 
mütalâa etmekte bir mahsur görmedik. Bunun 
dışında, diğer rezervler ithalât lisansları ol
muştur. İBunlar üzerinden Damga Resmi adı 
altında nir vergi almayı düşünmekteyiz. Bunun 
•miktarı da 2'50 milyon lira olacaktır. 
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Bu suretle plânın (gerektirdiği munzam gi

der olan 1 milyar 2 yüz milyon liradan 800 mil
yon civarındaki ;bir kısmını arz ettiğim kay
naklardan elde etmeyi düşünüyoruz, buna ait 
hazırlıkları da yapmış bulunuyoruz. Tasarıla
rı Yüksek Meclise getirdik, 'bir kısmını da ge
tirmek üzereyiz, bütçe ile 'birlikte takdim ede
ceğiz. 

Bu kaynaklardan elde etmeyi düşündüğü
müz varidatın % 25 i vasıtasız vergiler şeklin
de, % 75 i de vasıtalı vergiler şeklindedir. 

'Muhterem arkadaşlarım; vasıtalı vergilerin 
umumiyetle adaletsiz olduğundan nakşedilir, 
doğrudur, çünkü bunlar iktidara hitabetmez-
ler, geniş halk kütlesine, fakir kütleye sirayet 
eder, onları tazyik altında bulundururlar. Bu 
sebeple vasıtasız vergi almayı mahzurlu gö
renler vardır. Bu görüşte !bir hakikat payı ol
makla beraber, 'bugün vasıtalı vergilerin anti 
sosyal tarafları yavaş yavaş bertaraf edilmek
tedir. Geniş halk kütlelerinin istihlâk ettiği, 
hakiki ihtiyaç maddeleri, vasıtalı vergiler'mev-
zuu dışında bırakılmakta ve lüks maddeler, 
konfor maddeleri, keyif maddeleri vasıtalı 
vergiler mevzuuna, alınmaktadır. Bu suretle 
vasıtalı vergilerin anti sosyal karakterler1! ve 
adaletsiz cep'hesi kısmen ıslak edilmiştir. Bi
zim de alınmasını istediğimiz vasıtalı vergiler, 
aşağı - yukarı bu bünyede olacaktır. 

İnhisar 'maddelerinin, 'büyük bir ihtiyaç 
maddesi olduğu iddia edilemez. Bu se'beple 
'bunlara yapılacak zammın fakir halk kütlele
rine 'sirayeti ya az 'Olur veya hiç olmaz. Fara
za köylü sigarasını zam dışında bırakmak isti
yoruz. Çaya zam yapılmamasını düşünüyoruz. 
Daha çok kazancı, refahı yerinde olan kimse
ler tarafından istihlâk edilen maddelere zam 
yapılması düşünülmektedir. 

Bir mulhterem arkadaşımız, yolda kullanı
lan, yol vasıtalarında kullanılan akar yakıttan 
vergi alınması prensibine itiraz etmemekle be
raber; akar yakıta umumi şekilde vergi vaz'-
edllmesinîin, çorfbasını pişiren insanlardan dahi 
vergi alınması neticesini! doğuracağını ifade bu
yurmuşlardır. Bu 'bir bakıma doğrudur. Ama, 
faizim resme tabi tuttuğumuz akar yakıtın mü
him kısmını yolda çalışan vasıtalarda kullanı
lan benzin ve mazot teşkil etmektedir. Bunlar
dan mutfakta kullanılan olsa olsa gaz yağıdır. 
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Bunu zam dışında bırakmak istiyoruz. (Bravo j 
sesleri, alkışlar) j 

Muhterem arkadaşlarım, noksan kalan, mik- •; 
t a r hakkında da mâruzâtta bulunacağım: Say- i 
dığım zamlardan sonra dahi daha üç yüz mil- i 
ylon liralık bir açığımız kalıyor. Bu açığın her 
.nedense kapatılamayacağı hususunda endişeler 
izhar edilmektedir. Biz, Maliye olarak bugün 
bu açığın kapatılması imkânlarını bulmuş vazi- j 
yettoyiz. Elimizde 200 - 250 milyon civarında 
bir fon (mevcuttur. Bu fonu 1963 yılında kul
lanmak suretiyle bu açıkları da kapatma imkâ
nını1 (bulacağız. 

'Muhterem heyetinize diğer bir noktayı da 
arz etmek isterim; plânda görülen harcama ra-
kamlariyle bizim bütçe rakamlarımız arasında 
bir fark göreceksiniz. Bu fark, bâzı transfer 
masraflarının plânda harcama rakamları ara
sına koyulmarnasmdan ileri gelmiştir. Bugün 
bizimi müşkülâtımız bu maktada olacaktır. Bu 
anda daıha çok biz transfer masraflarına karşı
lık' bulmak müşkülâtiyle karşı karşıya bulunu
yoruz. Bunun da büyük bir kısmını temin et
mek yodundayız. Belki bunun bir 'kısmını, istik
razla kapatacağız. Ancak bunun railktarı katı 
olarak henüz belli değildir. Bütçe üzerinde ça
lışılmaktadır. Daha bir hafta 10 gün belki ça
lışılacaktır. Bu açığın da masraflardan tasar
ruf yapılmak suretiyle kapatılacağını tahmin 
ediyoruz. Aksi halde arz ettiğim giibi bütçe 
ufak bir açıkla gelecektir ve bu açık da yukar
da arz ettiğim sakilde istikrazla karşılanacak
tır. 

Muhterem Meclise bu velsile ile şunu arz et
mek istiyorum: Plânın hedefleri arasında da, 
uygulanma kısmında da belirtildiği gibi, Tür
kiye'de plân tamamen tasarrufla karşılanacak
tır. Hiçbir sakilde açık finansmana gitmiyece-
ğiz. Enflâsyon artık bu memleketin tarihine 
mal olmuştur. Hiç bir şekilde enfilâsyonist bir 
politika takifbedilmiyece'ktir. Bilhassa, plânlı 
devrede enfilâsyonist politikadan tamamen ka
çınılacaktır. Yeni getireceğimiz mükellefiyetle
rin de tamamen sosyal adalet ilkelerine ve plân 

•"hedeflerinle uygun olacağını şimdiden temin et
mek isterim. Plânın finanısmanı konuısundaki 
mâruzâtım, burada nihayet bulacaktır. Arz etti
ğim gibi, diğer konuları yakında başlıyacak 
olan bütçe müzakereleri sırasında arz ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN" — Nuısret Köklü. 
NÜSRET KÖKLÜ (Manisa) — Kıymetli ar

kadaşlarım, 1963 - 1967 seneleri arasındaki 
beş yıllık kalkınma plânının «mesken» bö
lümüne ait görüşlerimi bildirmek için söz al
mış bulunuyorum. 

«Mesken yatırımlarına yapılan harcamala
rı, toplam yatırımın yüzde 20 sinden daha 
çok artırmadan tedbirler alarak aynı yatı
rımla daha çok meskenin yapılmasını sağla
mak» plânın ana prensibi olarak alınmış bu
lunmaktadır. Kanaatimce plânın yüzde üze
rinde durarak bu prensibi tesbit etmesi çok 
hatalı olmuştur. Plânlamanın gayesi ihtiyacı 
tesbit «dip bu ihtiyacı karşılayıcı bir for
mülü prensip yapmak olmalıydı. G*enel ya
tırımlar 'arasında mesken yatırımı karakter 
itibariyle farklı bir yatırımdır, gelir geti
ren bir yatırım değildir. Buna rağmen bugün 
bile yüzde 20 nin üstünde bir yatırım yapıl
masının (sebeplerini plâncıların etüt etmeleri 
icabederdi. 

Bir eve sahibolma ihtiyacını her türlü ih
tiyacın üstünde tutan Türk aile yapısı, Dün
yada mekân, abinette iman görüşünü benim-
siyen, bir yatırını düşüncesiyle değil ken
dini emniyete alabilme endişesiyle hareket 
etmekte, yiyecek ve giyeceğinden tasarruf 
ederek bu yatırımı yapmaktadır. Bu itibar
la bu kesimdeki yüzde 20 yi sabit tutup, bu
radaki yatırımların diğer sektörlere kaydı
rılmasını düşünmek hatalıdır. Bugün Avru
pa devletlerinde bile vasati mesken yatırımı 
genel yatırımın yüzde 20 sinden daha yuka
rıdır, Sayın Turhan Peyzioğlu 'mm >•• «plânı 
müzakere kanununun» Meclisteki müzakere
leri sırasında «plân cetvelleri birbirleriyle 
alâkalı, saat dişlileri kadar ayarlı» demiş
lerdi. Mesken kısmının dişlilerinin birbiri
ne uymadığını bu kısımdaki saatin çalışma
dığını söylemek isterim. 

Şimdi,' plândaki bütün tavsiye ve gaye
lerin. bir an için tahakkuk ettiğini kabul et
sek hile mesken ihtiyacı açığı her sene mu
azzam bir miktarda artacak ve plânlı bir şe
kilde, içinden çıkılmaz bir hale sokulacak
tır. 

Şöyle ki; evvelâ şehirlerdeki durumu in-
celiyelim. Tablo 346 da 1963 yılı şehirlerde 
yapılacak mesken bilim sayısı 95 505 olarak 
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gösterilmiştir. Halbuki tablo 343 te ; şehir
lerimizde konut ihtiyacı tahminlerinde ise 
1963 yılı ihtiyacı 128 725 olarak gösterilmiş
tir. Arada, 33 320 mesken açığı vardır. Ke
za 346 sayılı tabloda, 1967 yılında şehirlerde 
yapılabilecek toplam konut sayısı, 131 670 
olarak gösterilmiştir. 'Halbuki, toblo 343 t e ; 
1967 yılı toplam ihtiyacı ise, 170 852 dir. Ara
daki fark 39 155 tir. 

Açıkça görülüyor ki, plânlama, her sene 
aradaki fark gittikçe büyüyen, bir mesken açı
ğım planlamıştır. Yalnız şehirlerde 5 sene 
sonunda yine plânda tesbit edilen bu ihtiyaç
lara göre 160 000 'açık ımeydana gelecektir. 
Nüfusumuzun yüzde 80 nini teşkil eden köylü
müze ait mesken dâvasında ise, plânda sos
yal adaletin yalnız edebiyatı yapıldığı netice
sini vermektedir. Tablo 344 de köylerimizdeki 
mesken ihtiyacı 1963 de 106 484. Halbuki, 
tablo 346 da 1963 te yapılacak iköy mesken
leri için 228 000 000 lira düşünülmüştür ki, 
bu para ile ancak 60 000 mesken yapılabile
cektir. Yani senelik açık 50 hinin üstünde
dir. 

5 senelik plân tatbikatı sonunda mesken 
açıfğı 400 binin üstünde olacaktır. Veı bu ih
tiyaç seneden seneye artacaktır. Bu itibarla 
genel yatırım içinde mesken yatırımını yüz
de 20 kabul etmek hatadır. Bu miktarın or
talaması ve senelik açığın sene hesene ka
patılması/ lâzımgeldiğini bildirir, sözlerime 
son veririm. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Nevzat Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlarım, plânın memleketin her sahada 
inkişafında elsas unsur lolduğunu, belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Plân, mevcut imkânları istatistik malûma
ta dayanarak tesbit etme ve bu imkânlar dâ
hilinde belirli hedeflere ulaşma metodudur. 

Acaba bizim plânımız ıtanzim edilirken mev
cut imkânlarımız, kaynaklarımız istatistik 
malûmata istinaden hakiki mânada tesbit edi
lebilmiş ve buna göre tanzim edilebilmiş mi
dir? Biz buna ihtimal vermiyoruzu Nitekim 
daha iki ay kadar önce Devlet İstatistik Ens
titüsünün kurulması hakkındaki Kanunun mü
zakeresinde, bizde istatistik- malûmatların 
noksan olduğu, her zaman hakikate uymadı
ğı bu kürsüden açıkça ifade .edilmiştir. Kal-
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di ki, plân masa başında hazırlanmış, resmi 
sektörden, tahdidedilen kısa bir müddet 
içinde teknik malûmat istenmiş ve onların da 
10 - 15 gün gibi kısa bir müddette yine masa 
başımda tesbit .ettikleri ihtimali rakamlar plâ
nın hazırlanmasında esas unsur olarak kabul 
edilmiştir. Bu sebeple plândan beklediğimiz 
yüzde 7 kalkınma hızını biraz da şans tâyin 
edecektir. Temenni ederiz ki, şansımız yüzde 
7 nin üzerinde tecelli etsin. 

Plânda sosyal adalet prensibinin gerçekleş
tirmesi esas unsurlardan, temel prensiplerden 
biri olarak ele alınmıştır. Sosyal adaletten an
ladığımız asgari gelir göz önünde tutularak, 
millî gelirin vatandaşlar arasında dağılması, 
bir zümrenin diğer zümreye tahakkümüne mey
dan verilmeksizin umumi refahın temini ve va
tandaşın kazancı nisbetinde Devlet hizmetleri
ne iştirak ettirilmesidir. Oysa ki, plânlamanın 
havası bizi hiç de bu neticeye götürmemektedir. 

Misal olarak şu hususu arz edeyim : 
1963 yılının finansman açığı olarak kabul 

edilen 1 milyar 200 milyon liranın, yeni vergi
ler, bilhassa vasıtalı vergiler ihdası yolu ile te
mini .cihetine gidileceği, tekel maddelerine, 
akaryakıta zam yapılacağı Maliye Bakanınca 
ifade edilmektedir. Kalkınmada yeni vergiler 
ihdası salim ve neticeye götüren bir yol değil
dir. Daha bir ay evvel bu mevzuda vâki neşri
yatı tekzibeden Hükümetin, plânın tatbiki yö
nünden bu zammı normal karşılamış olmasını 
hiç de tasvibetmiyoruz. Zira bu yola gidilmekle 
sosyal adalet sarsılmış olmaktadır. Çünkü, va
sıtalı vergiler, daima sosyal adaleti zedelemek
tedir. Senelik geliri 3 000 lira olan ile 300 000 
lira olan şahıs arasında vasıtalı vergileri öde
me bakımından bir fark yoktur. Tekel madde
lerini, bahusus çayı, sigarayı, içkiyi, zenginin, 
fakirden daha çok kullandığı iddia edilebilir 
mi? Akaryakıt için de aynı şey söylenebilir. 
Yeni vergiler ihdası yerine istihsalin artışın
dan, kazancın yükselmesinden husule gelecek 
vergi artışlarının açığı kapatmakta kullanıl
ması daha yerinde olacaktır. Aksi halde inkişaf 
beklemek safdillik olur. Çünkü, bütün yük yi
ne fakir sınıfa köylü vatandaşa yüklenmekte, 
sosyal adalet fikri bir fantazi olarak kalmak
tadır. Saniyen, bu usul istihsal maddelerinin fi
yatlarını da artışa sebebiyet verecek, seneler
den beri şikâyet konusu olan zara politikası, 
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yine bir dert olarak karşımıza çıkacaktır. Plân- j 
dan maksat fiyatları artırmak değil, fazla istih- i 
•«aile, yeni iş sahaları açmakla refahı artırmak
tır. Netice itibariyle plân, kitabında yazılı olan
dan ziyade, onu tatbik eden hükümetlerin dav- j 
ranışma ve anlayışına göre değer kazanacaktır. 

Yüzde 7 kalkınma hızını, bâzı rakamlara 
istinad ederek, kâğıt üzerinde tesbit etmek ko- j 
laydır. Ancak, bu kalkınma hızını temin ede- i 
cek sektörün, bilhassa Devlet sektörünün duru- ) 
munu nazarı itibara almak lâzımdır, idarede 
muhakkak bir reforma ihtiyaç vardır. Tutuk 
ve bürokratik idare sistemini gözden geçir
mek, yeni ve Batı sistemine uygun sistemler i 
tesis etmek icabeder. Teknik eleman kadromuz ! 
plânın tatbiki için kâfi midir? Yetiştirilmesi-
için ne gibi tedbirler düşünülmüştür? 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde, zirai teşek- j 
küllerde, masa başında oturan teknik, eleman- I 
lan fiilî ve faydalı hizmetlere sevk etmenin za- I 
manı çoktan gelmiş ve geçmiştir. 

Plânın tatbikinde dış yardımlarında esaslı 
unsurlardan kabul edildiğini görüyoruz. An
cak, bu yardımların her zaman temini mümkün 
olmıyabilir. Keza, kuraklık, tabiî âfetler gibi 
sebeplerle tarımdan beklenen gelirler de elde 
edilmiyebilir. Bu takdirde bir iki alternatifin, 
yedek akçe kabilinden düşünülmesi gerekirdi. 

Memleketimizde toprak reformuna, bilhassa 
toprağın fazlaca bölünmesinin, gayriiktisadi 
hale getirilmesinin önüne geçilmesine şiddetle, 
ihtiyaç vardır. Arazi miras tarikiyle, bâzı yer
lerde bolüne bolüne iktisadi kıymetini kaybet
miş işe yaramaz hale gelmiştir. Parçalanma se
bebiyle traktör giremiyen tarlalar verimini kay
betmiştir. Miras hukukunda ve aynı haklarda 
tadilâta şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sulama mevzuunda, plânda daha ziyade, bü
yük sulamaya ehemmiyet verilmiştir. Küçük su; 
işlerinin de aynı derecede ele alınması ve icab- I 
eden ehemmiyetin verilmesi lâzımdır. Küçük ; 

sulama mevzuunda Topraksu ekiplerinin muvaf
fakiyetlerinin ve memleketimizdeki faydalı ' I 
mesailerinin burada belirtmeyi bir borç bilirim., I 
Seçim bölgem Amasya'da, Topraksu Müessese
sinin köylüye yaptığı yardımlar çok büyük ve I 
verimli olmuştur. Şunu kabul etmek lâzımdır 
ki, bir ziraat memleketi olan Türkiye'mizde su- I 
lama işlerine yapılan yatırımlar kadar verimli. | 
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bir yatırım yoktur, iki senede, hattâ bir senede 
masraflarını amorti eden yatırımlar sulama ya
tırımları olmuştur. Küçük sulama işlerinin ye
niden gözden geçirilmesini ve plânda bu mev
zuda daha fazla yer verilmesini arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memleketin 
kalkınmasında, kalkmdırılacak memleketin iç
timai bünyesi büyük bir ehemmiyet arz eder. 
Eğer içtimai bünye iyi bir şekilde tesbit ve tah
lile tâbi tutulmaz ve iyi bir şekilde kavran
mazsa, alınacak tedbirler, yapılacak plânlar 
projeler beklenenin aksi netice verebilir. Plâ
nın hazırlanmasında, mânevi cihetin, tam arzu 
edildiği şekilde işlenmediği ve gerekli ihtima
mın gösterilmediği daha ziyade maddi kıstas
lar üzerinde durulduğunu görüyoruz. Plân ha
zırlanmasında Parlâmentonun dahi temayülü 
tesbit edilmemiş, hususi teşebbüslerin fikirle
rini almak ihtiyacı düşünülmemiştir. Bu sebep
ler bizi haklı olarak plânın tatbik ve neticesi 
bakımından endişeye sevk etmektedir. 

Bir diğer husus da, plânın tatbik mevkiine 
konmasiyle her türlü sıkıntının giderileceği, 
ucuzluğun geleceği, refahın artacağı yolunda 
halkta meydana gelmiş olan kanaattir Bu da 
plânın halka iyi bir şekilde tanıtılmadığmın 
açık bir delilidir. Vatandaş, plânın daha tatbi
kinde refah ve saadet ummaktadır. Halbuki 
plânın tatbiki yeni vergilerin, yeni sıkıntıların 
doğmasını icabettirmektedir. O şekilde hazır
lanmıştır. Şu halde Hükümete düşen vazife plâ
nı halka olduğu gibi tanıtmak, icabında bâzı 
fedakârlık ve sıkıntılara katlanmanın icabede-
ceği fikrini aşılamak olmalıydı. Bunda geç ka
immiş olması, tatbikatta pek çok güçlük ve 
direnmelere sebebiyet verecek, neticede de çare 
aramak vatandaşı mcmrrun etmek gayreti yine 
Meclise düşecektir. 

Bütün noksanlarına rağmen plânın. memle
ketimize hayırlı olmasını, iyi neticelere ulaşma
sını candan diler, arkadaşlarımı hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdiye ka
dar plânın tümü hakkında 4.r> arkadaşımız ko
nuşmuş olup, daha 18 arkadaşımız söz almış bu
lunmaktadır. Bu arada, plânın tümü hakkındaki 
müzakerelerin yeterli görüldüğüne dair bir tak
rir gelmiştir, onu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının üzerin
de, bütün parti grupları sözcüleri vasıtasiyle gö
rüşlerini beldrtmiş ve ayrıca yeteri kadar millet
vekili arkadaş da tasarının lehinde, aleyhinde 
ve üzerinde konuşmuşlardır. 

Bu itibarla Umumi Heyetin kâfi derecede 
tenvir edildiği kanaatindeyiz. Kifayeti müzake
renin oya sunulmasını saygılarımızla arz ede
riz. 

Eskişehir 
Cemalettin Üzer 

Bursa 
Edip Rüştü Akyürek 

Balıkesir 
Mehmet Tiritoğlu 

Antalya 
Etem Ağva 

Ankara 
tbrahim îmirzalıoğlu 

îzmir 
Ziya Hanhan 

Çorum 
Nuri Ahıskanıoğlu 

Erzincan 
Naci Yıldırım 

Samsun 
îlyas Kılıç 

Hatay 
Saki Zorlu 
Kütahya 
Ali Erbek 
Balıkesir 

Fennî îslimyeli 
îçel 

Sadık Kutlay 
Konya 

îhsan Kabadayı 
Elâzığ 

Hurrem Müftü gil 
Ankara 

Ahmet Üstün 
Uşak 

Rıza Kocabıyıkoğlu 
Muğla 

Turan Şahin 

HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 
Takririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tiyanşan. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlarım; Plân Usul Kanunu ve 
nasıl yürütüleceği hakkındaki Kanun Meclisi
mizde görüşülürken Parlâmento olarak, sekiz 
günlük görüşme süresinin kifayet etmiyeceğin-
den, bu kadar mufassal bir eser üzerinde millet
vekillerinin bu kadar kısa bir zamanda fikirleri
ni serd edemiyeceklerinden acı acı, şu parti bu 
parti olarak değil, müştereken dert yanmıştık. 
İlk gün, parti grupları ve ara ara Hükümet Söz
cüsü konuştular. Burada saat olarak hesaplar
sak milletvekillerine bu plân üzerinde görüşme 
süresi olarak 10 saat dâhi düşmemiştir. Şurada, 
görüşmek üzere 10 - 15 arkadaşımız kalmıştır. 
10 - 15 gün evvel aldığımız kararın tam aksine, 
iki üç gün içinde plân Mecliste görüşülebümek-
tedir, fikrini efkârı umumiyeye vermemek ve 
bir ay evvel verdiğimiz kararın şimdi burada 
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aksine bir kararda bulunmamak için bu kifaye
ti müzakere takririnin aleyhinde rey vermenizi 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Plân ile Karma Komisyon ra
porunun tümü üzerindeki müzakerelerin yeterli 
görüldüğüne dair kifayet önergesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar.... Etmıiyenler... Efendim 92 ye karşı 116 oy
la yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarımız, Plânla Karma 
Komisyon raporunun tümü üzerindeki görüşme
lerden sonra, plânın bütünlüğünü korama ve 
görüşülmesi usulünün tesbitine dair Kanun mu
vacehesinde, plânın Hükümete geriverilmesine 
dair gerekçeli önergelerle Karma Komisyonca 
kabul edilip Hükümetçe benimsenmemiş olan 
geriverme gerekçe önergeleri görüşülecek ve 
ayrı ayrı oylarınıza sunulacaktır, önce önerge
leri ayrı ayrı okutarak bilgilerinize arz edece
ğim ; sonra da her önergenin müstakillen görü
şülmesine geçeceğiz. 

TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
TAHSİN DEMİRAY (İstanbul) — Sayın 

milletvekilleri, muhterem arkadaşlarım, Rous-
seau «İtiraflarım» adlı eserine başlarken, «öy
le bir işe girişiyorum ki, benden evvel bu işi hiç 
kimse ne düşündü ve ne düşünmüş olsa bile, bu
nu yapabilmek cesaretini gösterdi.» diyor. 

Türkiye'nin siyasi tarihinde, devamlı olarak 
kemale gitmek ve henüz pek genç olan demokra
simizi geliştirmek mevkiinde olan ve bu yolda 
yeni bir merhale açan Meclis olarak, hem yolun 
dönemecinde, (meyus olarak dönemecinde) hem 
de plân gibi yeni, bizim siyasi tarihimizde, teş
riî hayatımızda bir benzeri olmıyan bu yeni Mec
lis, bu yeni mevzu ile karşı karşıya bulunmak
tadır. (Usul hakkında, usul sesleri) 

ıBAŞıKAN — Sayın Demiray, lütfen usul 
hakkında konuşunuz... 

TAHSİN DEMİRAY (Devamla) — Usul 
hakkında konuşuyorum. (Gürültüler)... Her ko
lay iş.. Sivrisinekler çalbuk doğarlar çabuk ölür
ler. Uzun ömürlü mahlûkat kolay doğmaz ama 
kolay da ölmez... (Gülüşmeler; «usûl, usûl» ses
leri) Bizden evvelki meclisler demokrasi tarihi
mizde böyle Ibir mevzu ile karşıkarşıya geldiler 
mi... (iOrtadan gürültüler) O ıhalde tarihin bu 
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dönemecinde, artık köşeyi döndükten sonra, yeni 
dili, yeni Ibir (hattı müstakim üzerinde hareket 
edeceğimize göre ibunun psikolojisini de, bunun te
amülünü de koymak mecburiyetindeyiz. Bu ba
kımdan, eğer plân mevzuu mühimse - ki, çok mü
himdir, onun içindir ki, Iburaya .geldim - ıbizim 
'bunun usulü müzakeresini burada tes'bit etmemiz 
lâzımdır. Yok, parmak işine binecekse, o zaman, 
parmak demokrasisi olur. Bu itibarla 'çok rica 
ederim şu plân işine parmak bastık ve parmağı 
da Ibal ile kestik. (Gülüşmeler) Bundan sonra işi 
ehemmiyeti ile mütenasip bir şekilde yürütmeye 
bakalım, fbir usul vaz'edelim. 

Her şey kanunda yazılmaz («Tamam» sesleri) 
Bu itibarla bendenizin bir teklifim olacaktır, şu
nu -güzel güzel, düşüne düşüne yaptık, fakat mü
zakeresi aceleye geldi. Kanun mademki 8 gün 
diye tâyin etmiştir, bu itibarla usul olarak ben 
şunu teklif ediyorum : Filim şık diye kapandı, 
anlaşıldı, anlaşıldı diye arkadaşlar birçok şeyler 
ileri süreceklerdi, plân komisyonları, plân heyet
leri, ilmî ıheyetler gelmiş, Kaldor Efendi gelmiş; 
ama dediği yanlışmış. Melen çıktı, yanlış olduğu
nu ifade etti, ispat etti. Demek ki, bir adamın ko
nuşmasından sonra bir aydınlık geliyor. Bu iti
barla, bundan sonrası için müzakere şeklini tes-
bit edelim : Değiştirgeleri, çevirgeleri verelim. 
Bunlar Riyaset Divanı tarafından plâna uygun 
yani plândaki sıraya uygun bir şekilde tasnif 
edilsin. Bu sıraya göre bunlar müzakere edilsin, 
bu şekilde kitaba yeniden temas etmek imkânı bu
lunsun. 

Bu itibarla teklifim, ıçevirge, önerge ve değiş
tirgeler bugün hazırlansın, bunlar tasnif edil
mek üzere heyete verilsin, heyet de bunu tasnif 
etsin, yarın sabah kitaba uygun olarak ele ala
lım, görüşmelere devam edelim. Mâruzâtım bu 
yoldadır. 

Tekrar ediyorum, önergeleri arkadaşlar ver
sinler, heyet tasnif etsin, yarın sabah erkenden 
bunun müzakeresine başlanılsın, ricam budur. 
Lütfen bu teamülü vaz'edelim, teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

[BAŞKAN — Sayın Demiray, teklifinizi ya
zılı olarak vermeniz gerekir. 

Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) —- Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Demiray'm, bizim aklımıza gel-
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memiş olan, çok mükemmel öztürkçe buluşu ile 
«çevingelerin», kanuni ifadesi ile, Hükümete ge
ri verme önergelerinin, plândaki sıraya göre Ri
yasetçe tasnif edilerek bu sıra dâhilinde oylan
masına dair teklifini, eğer yazılı bir teklif ise, 
şayanı takdir bir teklif olarak memnuniyeitle kar-
gılamalıyız. Hakikaten bu teklif, Hükümete geri-
verme önergelerinin müzakere ve oylanmasında 
kolaylık sağlıyacaktır. 

Ancak, özür dilerim kendilerinden, bir diğer 
teklifine iştirak etmeye imkân da yoktur; mahal 
da yoktur. Şimdiden pek çok Hükümete geriver-
me önergesi Yüksek Riyasete takdim edilmiş bu
lunuyor. (Bunlar plândaki sıraya göre tasnif edil
mek üzere yarın sabaha kadar bekliyemez. Bun
ların tasnifi zor bir iş değildir. Yüksek Riyaset 
bunları çok kısa zaman içinde hemen plândaki 
sıraya göre tasnif eder ve o şekilde görüşmeye de
vam edilir. Sayın Demiray'm teklifine iştirak 
ediyorum; yalnız yarına kadar beklemeye ihtiyaç 
yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüce Meclis Başkanlığına 
Değiştirge önergelerinin hazırlanması için cel

senin yarına bırakılmasını saygıyla arz ederim. Bu 
arada önergelerinde plân sırasına göre düzen
lenmesi mümkün olur. 

istanbul 
Tahsin Demiray 

BAŞKAN — önerge, geriverme önergeleri
nin Riyaset Divanı tarafından bir sıraya konma
sına ve bunun sağlanabilmesi için içtimain yarı
na bırakılmasına mütedairdir. Bu itibarla önerge, 
haddizatında iki ayrı mahiyette telâkki edilebilir. 
Geriverme önergelerinin sıraya konması ve içti
main yarma bırakılması... önerge sahibi lütfen 
tavzih etsin, oylamayı ona ıgöre yapalım. 

TAHSİN DEMİRAY (istanbul) — Efendim, 
ikincisi de birincisinin ruhuuda vardır ve onu 
icabettirir, yarma bırakılması esastır. 

BAŞKAN — O halde Önerge, bu tavzihten 
sonra birleşimin yarına bırakılması hususunda 
bir mahiyet kazanmıştır, o yönden önergeyi bu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu konuda bir önerge daha mevcuttur, onu 
da okutuyorum. 
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Yüce Başkanlığa I 

Değiştirgelerin plân tasarısı sırasına göre di- ! 
zilerek oylanmasına karar verilmesini saygıyla t 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? önergeler bir plân dairesinde 
sıraya dizilmesini istihdaf etmektedir. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... (Anlaşılmadı sesle
ri) önergeler plân dairesindeki sıraya göre... 

PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, plân dairesinde sıraya konuş bir mâ
na ifade etmez, önergelere sunuş sırasına gö
re numara verilir ve 'bu sıraya göre de müzake
re yapılır. Bu usul Senatoda ve komisyonda da 
tatbik edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeler gelmiştir, oya koy
mak mecburiyetindeyim. Sayın Asım Eren'in 
vermiş olduğu önergeyi bir defa daha okutuyo
rum. (Geri alıyor, sesleri.) Geri alıyor musunuz, 
Sayın Eren? 

ASIM EREN (Niğde) — Geri alıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, onu 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
önergelerin Riyaset Divanı tarafından tas

nif edilebilmesi için celsenin iki saat tatil edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Remzi Şenel 

BAŞKAN — Bu önergeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

önergeleri veriliş sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına ı 
Aşağıdaki hususların Kalkınma Plânının 313 

ncü sayfasında bulunan 7 nci bölümündeki in
san gücü ile alâkalı ana ilkeler bölümüne ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Süreyya Koç 
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Milletin mânevi yapısını gayeye götürecek 

hedefler : 
Türk vatandaşının, sosyal yapısı ve Türk va

tanının her türlü imkânlarını, Türk Milletinin 
refah ve saadetine ahenkli bir şekilde tevcih 
edebilmek ve Türk halkının milletçe kalkınma
sını süratle sağlıyabilmek için: 

1. Türk halkının kültür ve hars birliğine 
ulaştırılması için Millî Türk felsefesi inşa edile
cektir. 

2. Bu vatan içerisinde yaşıyanları, Türk 
harsı ve kültürü ile yuğurarak, mükemmel va
tandaşlar haline getirilmesine çalışılacaktır. 

3. Türk demokrasinin mefkureleri tesbit 
edilerek; bütün Türk vatandaşlarını, millî bir 
ruhun potası içerisinde olgunlaştıracak olan 
Türk millî terbiye sistemi tesis ederek, halkın 
anlıyacağı ve benimsiyerek tatbik edeceği bir 
hale getirilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususun metine eklenmesini arz 

ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Süreyya Koç 

(313 ncü sayfa, 2 nci paragrafının sonuna) 
«Eğitimimizin dayanacağı ilkeler, yedinci Millî 
Eğitim Şûrasınca ka'bul edilmiş olan (Millî Eği
tim temel ilkeleri) başlıklı belgede gösterilmiş
tir.» 

Esbabı mucibe 
1. Milletleri yükselten ve büyük hamleler 

yapmaya sevk eden baş âmil insan ruh ve ira
desinin ve fikirlerinin bir plâtformda birleşme-
sindedir. Bunun sağlanması vatandaşları bir 
millî potada yuğuracak olan 'bir millî Türk fel
sefesi ile mümkün olacaktır. 

2. Sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızını 
sadece eğitim ve kültürel faaliyetlere terk etmek 
gayeyi sağlıyamaz. 

3. Plânın başarısında demokrasimizin siyasi 
safhasını tamamlamış olan demokrasimizin de 
mefkurelerini tesis ederek vatandaşa, cemiyete 
malederek demokrasimizin sosyal yapısını kur
mak lâzımdır. 

Balıkesir 
Süreyya Koç 

BAŞKAN — Bu değiştirge önergesi hakkın
da komisyon, Hükümet ve önerge sahibine so> 
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vereceğim. Evvelâ önerge hakkında komisyon 
adına konuşmak istiyen var mı? 

PLÂN KARMA. KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Konuşacağım, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, Maarif Şûrası kararlarında bu 
hususlar zikredilmiştir. Bu plânda ayrıca tasrih 
edilmesine encümen olarak iştirak etmiyoruz. 
Bu itibarla, önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet bu konuda konuşmak 
ister mi, efendim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOÖLU (Kayseri) — 
Konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Sp^yın Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç ar
kadaşımızın önergesinde ileri sürdüğü temel fi
kirlerde kendisinden ayrılmak mümkün değil
dir. 

Türkiye'de eğitimin gayesinin Türk harsı 
ve kültürüyle yoğurulmuş mükemmel vatandaş
lar yetiştirmek olduğu, bir millî Türk felsefesi 
inşasına, çalışılması, Türk demokrasisinin mef
kurelerinin teısbit edilmesi; bunlar hiç şüphe
siz faydalı hususlardır. Yalnız daha evvel ko
misyonda ve Senato'da bu mevzu konuşulduğu 
zaman arz etmiş olduğumuz gibi, bir kalkınma 
plânı bir felsefe getiren veya eğitim felsefesi 
getiren- bir vesika olmaktan ziyade pratik bâzı 
meseleleri halle yönelmiş bir dokümandır. Bu
na mukabil Senatodaki ifademi tekrar edeyim. 
Bir şiir kadar güzel yazılmış, kanaatimce, bir 
vesika vardır. Bu sene Sayın eski Millî Eğitim 
Bakanı tnceısulu'nun gayretiyle toplanmış olan 
Millî Eğitim Şûrasının dokümanları arasında 
birinci bölümde ve birinci sayfada en başta 
yer alan dokümandır. Son derecede güzel yazıl
mıştır; adı, «M'illî Eğitimimizin Temel İlkeleri» 
dir ve Millî Eğitim Şûrası tarafından kabul 
edilmiştir. Bir «millî eğitim politikasının esas
larını teısbit, millî eğitimin temel ilkelerini tâ
yin bakımından da belki Millî Eğitim Şûrası 
Yüksek Meclisinize nazaran daha yetkili ve da
ha çok vazifeli sayılabilecek bir kuruldur. 
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Müsaade buyurulur ise, Yüksek Meclisin bi

raz vaktini almak pahasına, bu vesikanın ne ka
dar güzıell bir vesika olduğuna dair bir fikir 
vermek için birkaç parçasını okuyayım. Bunu 
Koımiisyıoııda dinlemiş arkadaşlarımız, Senato
da dinlemiş arkadaşlarımız belki tekrar ettiğim 
için bir zaman kayibma yol açtığıma saihibola-
eaklandır. Fakat hiçlbir endişeye mahal olma
dığını, plânın mânevi temelinin, bıı Millî Eği
tim Şûrasında tesbit edilen esaslar dairesinde 
eğitim yürütüleceğine göre, çok sağlam bir ze
mine olturduğunu ifade bakımından faydalıdır. 

Şunu arz edeyim ki, m'illî eğitimimizin te
mel ilkelerine ait bu doküman bugün yazılmış 
ıbir vesika değildir; öteden beri bâzı esasları 
ımevcut idi. Fakat son Anayasanın da ışığı al
tında sıon Maarif Şûrasında, son yıllarda geçi
rilen birçiok tecrübelerin ışığı altında daiha çok 
vuzuh verilmiş ve uzun mesai neticesinde iki 
ısayfaJlık kısa bir metin halinde, fakat çok özlü 
bir metin halinde yazılmıştır. 

«Millî Eğitim ülkümüz» diyor bıı vesika, 
«Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, kı-
ıvançda ve tasada, ortak, bölünmez bir bütün ha
linde millî şuur etrafında toplamak; millî, ah
lâki, insanî üstün değerlerini geliştirmek ve 
milletimizi hür ve demokratik düşüncenin hâ
kim olduğu ve kişisel teşebbüse ve toplum sıo-
ramluluğuna değer veren bir hava içinde bil
gi, teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımın
dan çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin 
ıbir ortağı haline getirmek.» Millî eğitim, fert
lerin ne giibi vasıflarını geliştirecektir; bunu 
sayıyor bu vesika. «Toplumsal bakımdan; Tür
kiye Cumhuriyetinin, inısan haklarına dayanan, 
millî demıokratik, lâik ve sıosyal bir hukuk dev
letti olduğunu; Türküye Devletinin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bir bütün bulunduğunu bi
lir ve Türk Milletinin bir ferdi olmanın şerefi
ni duyar ve sorumluluğunu idrak eder.» 

«Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, dev
redilmez, vazgedilmez temel hak ve hürriyetle
re sahiibiolduğunu; dil, ırk, cinsiyet, siyasi dü
şünce, felsefi inanç, din ve meshep ayrımı gö-
zetilmeksizlin kanun önünde eşit bulunduğunu; 
yaşama, maddi ve mânevi varlığını geliştirme 
•haklarına ve kişi hürriyetine ve dinî inanç ve 
kan a ait hürriyetine saıhilb olduğunu kabul eder. 
Türkiye Cumıhuriyetinin devrimlerinin ve mil-
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liyetçiliğinin ilkelerine bağlı; kanun ve nizam- ' 
lara karşı saygılı, yurttaşlar arasında millî bir- ! 

lik esaslarını bıozmıyan fikir ve inanç ayrılıkla- ; 
rmı boş görür.» Yani çok partili demokratik 
hayatı hazmetmiş. Millî birlik ruhu etrafında ; 

toplanmakla, beraber, «Millî kaynakları korur, j 
değerlendirir ve geliştirir. İçinde bulunduğu, j 
şartları devamlı olarak iyileştirmeye çalışır. \ 
Bilmuse'l çalışma ve ilerlemenin genel refaha 
getireceği yardımı kavrar. Toplum olaylarına ' 
karşı ilgili. Toplum menfaatlerini kişisel men
faatlerin üstünde tutar, kişi refahının ancak 
toplum refahı içinde elde edilebileceğini kav- • 
ramış, yurtta sulh cihanda sulh ilkesine bağlı.» ; 
kişisel b;ıkımdan (a) dan (z) ve kadar birçok ; 
vasıflar sa.yi.yor. i 

«Yurt savunmasını en kutsal ödevi bilir ve | 
buna hazırlıklı.» «Tarihî anıt ve eserlere ilgi i 
ve saygı duyar ve onları korur.» Bâzılarını oku- j 
yorum. «Teşebbüs kabiliyeti gelişmiş...» Sonra, J 
«insanlık münasebetleri bakımından»; «Baskala- : 

ı 
riyle fikir ve işlbirliği yapabilir, sözüne güve- j 
nilir, davranışlarında toplumsal nezaket esasları- j 
na uyar, ailenin Türk toplumunun temeli oldu- j 
ğunu bilir ve ona değer verir.» Hulâsa, mâne
vi vasıfları bakımından, kişisel, toplumsal, ik
tisadi yönden v.s. daha var, ekonomik hayat ba
kımından no gibi vasıflar arıyoruz yetiştirirken, 
bunların hepsi sayılmış. 

Şimdi, aileyi Türk toplumunun temeli bilir 
ve ona değer verir; Türkiye Cumhuriyetinin, 
Türk devrimlerinin ve Türk milliyetçiliğinin 
esaslarına, bağlı; Tin'k olmanın şerefini ve gu
rurunu duyar; başkalariyle münasebetlerinde 
şöyledir; millî birlik ruhu etrafında fikir ve 
inanç ayrılıklarını hoş görmesini bilir gibi baş
lıca şu anda hatırıma gelen vasıfları tekrar et
miş olayım. Eğitimden beklediğimiz gayeleri 
izah eden şöyle bir vesika ve kanaatimce bu ka
dar güzel ve bu kadar edebî şekilde yazılmış bu 
kadar veciz yazılmış 'bir vesika varken, plânın 
metnine bunu nakıs bir şekilde ve ancak bir iki 
noktasını alarak aksettirmekte belki hataya 
düşebiliriz. Olsa, olsa Hükümet olarak, bilmi
yorum komisyon buna iltihak' eder mi, arkada-
•şımız da bunu lütfen kabul buyururlar mı? 
Şimdi okuduğum şu vesikanın adı «Millî Eğitim 
Temel ilkeleri» dir. Millî Eğitimin Temel ilke
lerine uygun vasıfta insan yetiştirmek diye bir 
atıf yapılabilir plânda ve bu şimdiye kadar say-
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dığım bütün hususları da içine alan güzel bir 
atıf teşkil eder. Aksi halde sadece muayyen 
bâzı noktaları eğitimin veya mânevi sahadaki 
çalışmanın gayeleri ve ilkeleri olarak dercetme'k 
belki nakıs olur. Maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Koç. 
SÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Teklifim üç madde üzerinde toplanmaktadır. 

Yeni harflerle yazılı satır 9 da veya onda. Bu
nunla ifade etmeye çalıştığımız husus, hemen 
söyliyeyim ki, asla totaliter rejimlere mesnet 
olan dogmatik veya doktriner bir felsefenin in
şası değildir. Nasıl iktisadi ve sosyal kalkınma
mıza esas olan karma sistemi memleket gerçek
lerine istinadeden bir prensipler ve faaliyetler 
manzumesi kabul ediyorsak sosyal ve ekono
mik hamlelerimizin milletimize lâyık bir sevi
yede başarıya ulaşmasını teminde en müessir 
olacağına inandığımız millî Türk felsefesinin 
memleket realitelerinden doğabileceğine ve mut
laka bunun inşasının lüzumuna da inanmakta
yım. 

Türkün akıncrlığı, yurdumuzun jeopolitik 
durumu, Türk milletini ananeleriyle, lehçeleriy-
le, hattâ dil ve inanışlariyle aralarında ufak da 
olsa farklı bölgeler ve halk grupları haline ge
tirmiştir. Fakat bunların her birisinde bu mem
leketin her ferdinin müşterek bir noktası olan 
ruhtaki beraberliği de büyük bir hakikattir. 

Fakat ne hazindir ki, çok yerlerde birbiri
ne yabancı denecek kadar, tasarrufatta ve bil
hassa örf ve âdetlerde bâzı faiklar mevcuttur. 
Bunların tasarrufatını değil fakat milletin be
nim diyebileceği, müşterek, esasta ve ruhta bir 
olan üstün taraflarını yeni bir sentez haline ge
tirmek mümkündür. En fazla birlik ve bera
berliğe muhtaç bulunduğumuz bu devirde de 
gelecek için de bunu sağlıyacak olan tek çare
yi millî Türk felsefesinin inşasında görmekte
yim. 

Bu ımemleket maalesef bir ve sadece bir Ziya 
Oökalp yetiştirmiştir. Fakat bilhassa bu dev
rede pek çok Ziya Gökalplere ihtiyacımız var
dır. Bunlar düne kadar ortadan kalkma dere
cesine getirilen ortamın sınıfın ve cemiyetin 
kıymet hükümlerinin her gün geliştiği memle
ketimizde Türk halkını ve vatandaşını kendi 
haline, kendi kaderiyle başbaşa bırakmayı mil-
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letin mânevi yapısı için bir tehlike olarak gör
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bâzı arkadaşlarım bu kürsüden mütaaddit 

defalar ifade ettiler. Memlekette bir ahlâk buh
ranından milletçe şikâyetçiyiz. Bunu kendi ha
line terk etmekle veya çeşitli cezai ve kanuni 
müeyyideler getirmekle ortadan kalkacağına 
inanıyorsak kendimizi aldatıyoruz demektir. 

Bir millete hâs ahlâk kaidelerinin bir mes
nedi ıbir temeli olması zaruridir. Bu temel Türk
lerde islâmiyetten evvel Ergenekonda, islâmi
yetten sonra da Allah inancında toplanmıştı. 
Bugün bu temellerin her ikisi de belki yeni tek
nik, Ibelki yeni medeniyetin tesiriyle sarsıntı 
halindedir, öyle ise Türk camiasınttı ahlâki 
inanışlarına temel ve mesnet olacak şey nedir? 
Ne olmalıdır? Türk vatandaşı iradesini, ruhu
nu, hattâ fikriyatını memleketin ve cemiyetin 
hayrına olan noktalarda nasıl ve nerede birleş
tirecektir? 

Milletleri yükselten ve büyük hamleler yap
maya sevk eden baş âmil insan ruh ve iradesi
nin ve fikirlerinin bir noktada, bir platformda 
birleşmesindedir. 

Muhterem arkadaşlarımı; vatandaşın mânevi 
ve millî varlığını başıboş bırakmakla onun ne 
ruhunu, ne iradesini, ne de tefekkür hayatını 
memleketin hayrına ilan bir istikamette topla
mak mümkün olamaz. Bu teklifim ile ben bu 
ruh, tefekkür ve irade birliğinin de doğacağı
na inanmaktayım. 

Belki bu 'birliği eğitim ve kültür yapacaktır 
denilebilir. Fakat ben Ibuna inanmıyorum. Mil
letlerin en büyük hazineleri harsi kudretleridir, 
kültür sonradan gelir. Hars ve kültürün birlik
te birbirine muvazi ve birbirine destek olması 
halinde iyi neticeler almak mümkündür. Gar
bın gelişi güzel yurdumuza giren tezahürleriy
im netice alınacağına inanmak biraz güçtür. 

Muhterem arkadaşlarım; kalkınmanın un
surları yalnız sosyal ve ekonomik değii'ldir. Sos
yal ve ekonomik imkânlar ve çalışmalar millet
lere kalkınma imkânlarım ancak mahdut ölçü
de verirler. Milletlerin ekonomik ve sosyal 
imkânlarını kuvvetli ve en verimli bir tekâmül 
vasıtası haline getiren, onları milletin müşte
rek malı haline sokan tek kuvvet millî birlik 
ve beraberlik ruhudur. 

19.11.1962 0 :2 
Bunu da sağlamak, vatandaşları bir millî po

tada yoğuracak olan bir millî Türk felsefesi 'ola
caktır. Milletin, vatandaşın hayatını sadece öl
çebilen maddi değerler üzerinde yürütmek, böy
lece sosyal ve ekonomik imkânların harekete 
'geçmesiyle özlediğimiz neticeye kolaylıkla ula
şabileceğimizi kabul etmek çok iyimserlik olur. 
Esasen güçlüğünü Hükümet kabul etmektedir. 
Manevi kalkınma gereği kadar ve bugünkü özel 
şartlan haiz olan memleketimizin bünyesine uy
gun bir şekilde dikkat nazarına alınmadığı tak
dirde başarılmaya çalışılan »sosyal ve iktisadi fa
aliyetlerimizin çok büyük manialarla karşılaş
ması muhtemeldir. Çünkü mânevi bünyesi 
sanat olan cemiyet ve milletlerin sosyal ve ik
tisadi bünyeleri de sanat olmakta devam ede
cektir. Plânın tatbikatmdaki endişelerim "bura
da toplanmaktadır. Filvaki plân insan gücü 
bahsinde mânevi unsurlara yer vermiş, plânın 
millî eği'tim ile alâkalı raporunda (bunu sevinç
le müşahede etmek mümkündür. Meselâ : 12 
nci sayfada (1) (3) bu düşüncelerin raporun 
mânevi yapısını kuvvetlendirdiği muhakkaktır. 
Ancak insan olmanın yanında Türk olmanın 
gruruna da büyük ehemmiyet verilmesi zaruri
dir. 

Şimdi teklifimin ikinci maddesine ıgeçiyo-
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikatlerden 
korkmamak lâzımdır. Bu vatan üzerinde yaşı -
yanların behemehal Türk olması yalnız huku-
kan değil, hars ve kültüriyle Türk olması şart
tır. Bugün Türk değil miyiz diyebilirsiniz. Ben 
üzülerek ifade edeyim ki, kâfi miktarda deği
liz ve maalesef milleti bu zaafımızdan istifade 
ile parçalamaya çalışanların mevcudiyetini ka
bule mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, üzüntü ile ifade 
edeyim ki, kendine güvenmiyen, kendine, ken
di kudretine inanmıyan, birbirini sevmiyen ve 
itimat etmiyen ve her fırsatta birbirini istis
mar etmeye çalışan ve âdeta bilgiyi ve diplo
mayı tabiatı değil, hem cinsi, vatandaşını bir 
istismar vasıtası kabul eden ve böylece, sade
ce hukuki anlamda vatandaşların daha çok bu
lunduğu bir memleket manzarası arz etmekte
dir. Bu sebeple Hükümet ne kadar gayret gös
terirse göstersin bunun devasını 'bulmadıkça is
tediğimiz neticeye ulaşabileceğinde mütereddi-

~ 376 -
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dim. Sadece eğitmek, Batı eğitimi de olsa bizi 
beklediğimiz neticeye ulaştırmakta güçlük çe
keceğimize inanıyorum. Esasen raporda buna 
bir nebze temas edilmiştir. 12 sayfa (2) dir. Bu 
bir 'hakikattir ve bugüne kadar cemiyeti değiş
tiren 'hiçbir sosyal hâdise olmamıştır. 

•Muhterem arkadaşlarım, 
Sevgili Türkiyemizin, aziz Türk Milletinin 

mânevi bünyesinin böyle hazin bir akıbetin 
mecrasında bulunduğunu görmekle ıstırabım bü
yüktür. Bugün Türk vatandaşına, Türk cemi
yetine ve Türk Milletine 'bu mânevi salabet na
sıl verilecektir? Evvelâ kalkınmada halli icab-
eden konu budur. Çünkü madde her şey değil
dir ve yine maddenin getirdiği sosyal mesele
lerin halli ile de her şey halledilmiş sayılamaz. 
Bu sebepledir ki plânda ve plâna esas olan eği
tim raporunda cemiyet, millet ve vatandaşa bu 
salabeti verecek olan teknik esaslar vardır. 
Bunu memnuniyetle kaydetmek isterim. Fakat 
hu teknik esaslara da ruh ve mâna vermek ve 
onun emniyetini sağlamak lâzımdır ki işte onu 
da hu teklifimiz sağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, her ne kadar bu 
raporların yerlerinde iyi vatandaş yetiştirme
nin lüzumuna işaret edilmekte ise de bunu sa
dece bir eğitim sistemine bağlamaktadır. Sade
ce bir eğiti'm siisteminin de buna kâfi gelmiye-
ceğini zannediyorum. Teklifim kabul edilirse bu 
eğitim sistemini de içerisine alacak ve alâkalı
ları zorlıyan bu sahada da daha müspet bir is
tikamete girmek mümkün olacaktır. 

Zira iyi, mefkûreci ve ülkücü vatandaş ye
tiştirmenin çeşitli vasıtaları vardır. Rapor mef
kureliden çok ehliyetli vatandaşların yetiştiril
mesine matuf fikirlerle ve tedbirlerle doludur 
ki takdirle karşılarım. Ancak ehliyetli vatan
daş mefkureli ve ideal vatandaşlığın bir parça
sı ve bir vasfıdır. Biz bu teklifimizle, idealist 
vatandaşın, mefkureli vatandaşın en müessir 
vasıtasını verdiğimize kaani bulunmaktayız. Zi
ra böylece, inanışları ne olursa olsun Türk va
tandaşının sosyal yapısı ve Türk vatandaşının ! 
'her türlü imkânlarını Türk Milletinin refah ve 
saadetine ahenkli bir şekilde tevcih edebilmek 
ve Türk Milletinin milletçe kalkınmasını sürat
le sağlıyabilmek için bu vatan içerisinde ya-
şıyanları evvelâ harsan ve kültüren Türk yap- | 
maya mecburuz. I 
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Raporlar bu hususu bundan evvelki devir

lerde olduğu gibi yine iktisadi ve kültürel ge
lişmelerimizin tabiî âhengine terk etmişlerdir. 
Bu sebepledir ki, bu vatandaşın öz evlâtları çe
şitli zümrelerin adlariyle birbirinden ayrılmış
lardır. Ve düşmanlarımız bunun daha da faz
la ayrılması için çalışmaktadırlar. 

îşte teklifimiz bu tehlikeyi önliyecek gayeyi 
sağlıyacak ve Anadolumuzun, Trakyamızîn asıl 
ve mert evlâtlarını bölücü değil, birleştirici, ço
ğaltıcı bir milî Türk felsefesine Türk demokra
sisinin mefkurelerine ve bir eğitim sistemine 
bağlıyacaktır. 

Bugün bu noksanlık dolayısiyledir ki, mem
lekette çeşitli düşmanlar ve ideolojiler âdeta 
pervasızca dolaşmakta ve vatandaş üzerinde 
hâkimiyet kurmaya çalışmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, her ihtilâl sonu 
idarenin yarattığı çeşitli problemler vardır. 
Fakat inanalım ki, bugün Türk vatandaşına 
musallat olan çeşitli fikrî, maddi ve sosyal te
cavüzlerin mevcudiyeti hiçbir devirde görülme
miştir. Hiçbir devirde Türk vatandaşı bu kadar 
çok problemler karşısında kalmamıştır. 

îşte bu teklifim vatandaşın böyle problem
ler karşısında yaşamasını sağlıyacak mânevi sa
labeti verecektir. 

Şimdi teklifimin son kısmını arz ediyorum. 
Muhterem arkadaşlarım; daha ziyade bir 

yaşama ve bir hayat tarzı demek olan demok
rasi bizde maalesef ters olarak ayırıcı, parça
layıcı bir bünye iktisabetmiştir. Gayesinden, 
hizmet bünyesinden tamamen uzaklaşmıştır. 
Demokrasiyi gerçek mecrasına oturtacak, inanç
larımız ne olursa olsun milletin ve memleke
tin. hayrına olan meselelerde bugünkünden çok 
daha fazla birlik ve beraberlik kurmaya kabi
liyetli vatandaşlar yetiştirmek, siyasi ve sosyal 
organlarla temas etmek mecburiyetindeyiz.. Bu
güne kadarki müşterek gayretlerimizle sınırlı 
veya sınırsız her türlü faaliyetlerimizle Türk 
demokrasisinin siyasi safhasını çizmiş bulunu
yoruz. Fakat demokrasimizin, başarısı için 
bu kadarı kâfi değildir. Asıl mesele bundan 
sonra Türk demokrasisinin sosyal bünyesini ya
ratabilmektir. Bu rejimi seviyorsak bu milleti 
anlıyarak seviyorsak bunu başarmaya mecbu
ruz. Raporda Türk demokrasisinin mefkureleri 
belirtilmemişi Sadece eğitim felsefesi iki esasta 
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toplanmıştır. Demokrasi ruhu - ferdî bir eğitim 
kanaatimce demokrasinin mefkureleri eğitim 
felsefesine değil, eğitim felsefesi demokrasi 
mefkurelerine dayanmalıdır. Büyük demokra
silere baktığımız zaman bu mefkureleri kolayca 
müşahede etmek mümkündür. 

Meselâ; Cermanlarda vazife, Amerikalılarda 
faaliyet, tngilizlerde menfaat olarak kendini 
göstermiş olan demokrasi mefkureleri, Oer-
man'da Amerika'da Garplılık ve Britanya'da 
tngilizlik potası içerisinde kendilerine ait kül
tür, hars ve terbiye sistemlerini yaratmışlardır. 
Eğer millî eğitimin okul ve okutma politika
sına muvazi olarak hedefe yöneleceğimizi ümid-
ediyorsak çok uzun senelere muhtacolduğumu-
zu itirafa mecburuz. Ama bu milletin buna ta
hammülü olmadığına inanıyorum. Buna muka
bil bütün imkânlar Türk Milletinde ve vatan
daşında vardır. En büyük korkumuz medeni 
kültüre milletçe sahiboluşumuzdadır. Ben mes
leğim dolayısiyle bunun mucize denecek hâdi
selerine çok tesadüf etmişimdir. Bir üniversite
ler Amerikalının kullanmakta güçlük çektiği 
teknik bir malzemeyi meselâ, telsizi cahil bir 
Türk erinin kullandığı, ancak kültürlü ve bil
gili bir insanın yapabileceğine inanılan bir hiz
metin cahil bir Türk eri tarafından başariyle 
yapıldığına çok kereler şahidolmuşumdur. Fa
kat bunun gerçek sebebi, Türk'ün medeni kül
türe sahib oluşu ve Amerikalının yanındaki 
Türklük gururudur. 

Binaenaleyh, Türk Milletinin doğuştan asil, 
doğuştan medeni kültüre sahip vasıflarından 
büyük mikyasta faydalanmasının millet kalkın
masında bunun imkânlarını aramanın lüzumu
na işaret etmek isterim. Bu yönden de teklifim 
büyük faydalar sağlıyacaktır. 

Arkadaşlarım bütün istediğim şudur : 
Bütün müesseselerde vatandaşlara müşte

rek bir istikamet verecek millî Türk felsefesi 
yaratılmalı, Türk demokrasi mefkureleri yara
tılmalı ve Türk millî terbiye sistemi yaratılma
lıdır. 

Sözlerimi Atatürk Güven Anıtında yazılı bir 
vecizesiyle son vereceğim : Ey Türk öğün, ça
lış, güven! (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, 
Eğer evvelâ bu topraklarda yaşıyanlarm, 

ben Türk'üm demekle gurur duyan vatandaşlar 
haline getirilmesini sağlarsak, 
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Eğer, ben Türk'üm demenin zevki ve guru

runa sahip vatandaşa Türk'ün kudretini, kabi
liyetini gösterecek çalışma imkânları yaratır
sak, 

Eğer kendisine ve milletine güvenmenin mâ
nevi inançlarını ve yollarını vatandaşa göstere
bilir ve inandırabilirsek.... 

O takdirde kalkınma bütün şartlariyle do
ğacak ve bu millet o zaman tam millî istiklâli
ne, sosyal ve iktisadi istikbaline kavuşacaktır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Süreyya Koç ta
rafından verilen geriverme önergesini tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(önerge tekrar okundu.) 

SÜREYYA KOÇ (Balıkesir) — Bu şartlar 
içinde Hükümetin teklifine katılıyorum. 

BAŞKAN — O halde önergenizi okutmuyor 
ve oya sunmuyorum. 

Sayın arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımız ver
miş oldukları değiştirge önergelerine gerekçe 
yazmamaktadırlar. Bu yüzden gerekçeleri ta
mam olarak bildirilmiyen önergeleri muameleye 
koymak, mümkün olamıyacaktır. Arkadaşları
mızın dikkatini celbederim, gerekçeli olarak 
önergelerin verilmesi iktiza eder. 

Şimdi bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyona geriverileeek kalkınma plânına, 

sayfa 71, satır 22 de; (yatırımlara) kelimesin
den sonra (telkin, tavsiye ve teşvik yolu ile) 
kelimelerinin ilâvesini, bahse vuzuh vermesi 
bakımından, arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

Gerekçe / 
Tarım dışı ve tarım içi yaratılacak iş saha

larında vatandaşların Devlete yardımcı olarak 
katılmalarını sağlamanın tatbikatta mahzurlu 
neticeler doğurması mümkün olduğundan met
nin her türlü zorlamaları önliyecek şekilde tan
zim edilmesi için (telkin, tavsiye ve teşvik) ke
limelerinin ilâvesi uygun görülmüştür. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN --• Karma Komisyon ne düşünüyor 
erendim1? 

— 378 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılıyo
rum, Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) 
— Biz de katılıyoruz, bu tadili yapıp verece
ğiz. 

BAŞKAN — Sayın Koeamemi bir şey söy-
liyecek misiniz? 

ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Katılı
yorlar, bir şey söylemeye lüzum görmüyorum. 

BAŞKAN — O halde Zeyyat Koeamemi ta
rafından verilen değiştirge önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edeuler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir ve Hükümete verilmiştir. 

3 ncü önergeye geçiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın 98 nci sayfasında madde 7 deki «iş 

gücünden yararlanma istihdam ve ücretler po
litikası» bahsi vatandaşı angarya kabilinden 
parasız çalıştırma veya boğaz tokluğuna 
çalıştırma gibi Anayasa ve insanlık dışı bir "du
rum yaratacağından plândan çıkarılmak üzere 
plânın geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesini şahsan izah edeceğim. 
Tokat 

Zeyyat Koeamemi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, plânın bü
tünlüğünün korunması ve görüşülmesi usulünü 
düzenleyen kanuna göre önergelerin gerekçeli 
olmasının iktiza ettiğini daha evvel buradan 
sizlere intikal ettirmiştim. Şimdi bu önerge ge
rekçeyi muhtevi olmadığı için gerekçesi ta
mamlandığı takdirde bilâhara nazarı dikkate 
alınabilir. Bu durumda, gerekçeden âri bir 
önergenin nazarı dikkate alınması mümkün 
değildir. Arkadaşıma bildirir, yazılı gerekçesini 
takdim ederse sonra görüşürüz. 

Diğer önergeye geçiyoruz 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında, liman inşaatı 

için ayrılan para kâfi değildir 
Antalya Limanının yapılması için plânda 

mevcut yatırımların artırılması hususunun reye 
sunulmasını saygı ile arz ederim 

Antalya Antalya 
İhsan Ataöv Nazmi Kerimoğlu 
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Antalya Antalya 

Ömer Eken Nihat Su 
Antalya 

H. Fehmi Boztepe 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Onat, 
buyurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HÜKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
plânda limanlar için gerekli tahsisat, plânın 
umumi ölçüsü içinde konulmuştur. Bu arada 
plânda, biliyorsunuz ki, mahal zikri prensi-
bolarak kabul edilmemiştir. Yalnız, geriverme 
önergesi sahibi arkadaşıma şunu söyliyeyim, 
Antalya Limanı, için, Nafıa Vekâleti progra
mında gerekli tahsisat ayrılmıştır. Tahmin edi
yorum ki, 1963 yılında 3 milyon liralık bir in
şaata başlanacaktır. Bu itibarla, geriverme 
önergesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım; An
talya Limanının Beş Yıllık Plâna alınması yo
lundaki muhterem arkadaşlarım tarafından 
verilen önerge hakkında Bayındıi'hk Bakanı 
olarak şu mâruzâtta bulunmak isterim. 60 mil
yon sarfiyle Antalya Limanı, barınak ve dal
gakıranı tamamlanacaktır. Beş Yıllık Plân dâ
hilinde dir. Plânda hiçbir mevki ve mahal zik-
redilmemesi esas olarak alınmıştır. Burası için 
.1963 yılında plânda 3 milyon liralık bir ödenek 
ayrılmıştır. İhalesi yapılacak ve hemen sarfi
yata geçilecektir. 

Hürmetlerimle arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Eken, bu
yurun. 

ÖMER EKEN — (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; plânın ulaştır
ma bölümü tetkik edildiği zaman münakale 
ekonomisinin Türkiye şartlarında gerekli icap
lara uymadığı görülür. 

Plân, ana münakale sisteminin icrası için 
kapasiteyi esas almıştır. Halbuki kapasitenin 
doğması evvelâ münakale sisteminin mevcudi
yetine bağlıdır. Münakale sistemi esasen ka
pasiteyi doğuracağından ekonomik faaliyetin 
de yaratıcısıdır. Bu sebepledir ki : Ana ulaş
tırma tesisleri ekonomik faaliyete takaddüm 
eder ve onu tanzim eder. 
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Mütalâamızı bir misalle izaha çalışacağım : 
Şurasını peşinen Büyük Meclisin muhterem 

azalarına beyan etmek isteriz ki : Bir Bölgeci
lik gayreti içinde asla değiliz. Ancak gözden 
kaçmış fevkalâde mühim bir hususu dile getir
meye çalışacağız. 

Türkiye haritasına baktığımız zaman, fev
kalâde tabiî kaynaklan bulunan Akdenizde İz
mir - Mersin arasında bin kilometrelik sahil 
boyunca her mevsimde emniyetle yanaşılabile-
eek bir limanın bulunmadığını görürüz. An
talya, hepinizin malûmları olduğu, üzere, fev
kalâde geniş maden cevherlerinin krom ile de
mir - bo'Mt - alümünyum ve saire bulunduğu 
bir mmtakadır. Bunlardan bir kısmı halihazır
da geniş çapta işletilmekte olup bir kısmı ise 
kalkman Türkiye nin ihtiyaçları için inkişaf 
ettirilmek mecburiyetindedir. 

Yine Antalya, milyonlarca dönüm sulu zi
raat arazisini içine alır ve bu arazi sebze ve 
meyva, pamuk, yağlı tohumlar, hayvan mah
sûlleri gibi fevkalâde ihtihsalin potansiyelidir. 
Halihazırda, inşa edilmekte bulunan sulama şe
bekelerine milyonlarca lira yatırım yapılmakta
dır. Bu yatırımların çok kısa zamanda ne
ması alınacaktır. Antalya, Konya, Afyon, Denizli 
ve Fethiye ile çevrelenen gayet geniş bir mmta-
kanm ihraç merkezidir. Bu çevrede yaşıyan 
insanların istihsal ettikleri mallar ve istihlâk . 
ettikleri mallar vardır. Bu itibarla Antalya Li
manının kapasitesi zliğinden bahsedilemez. Mev
cut limanların kapasitelerinin kifayeti ise 
kalkman Türkiye'ye büyük ölçüde yardımcı 
olacak, bu bölgenin ihtiyacına deva değildir. 
Esasen liman gibi büyük tesislerin inşaası dü
şünülürken kapasitelerin çok kısa bir zaman sü
resi için mütalâa edilmiyeceği inancındayız. 

Bu mmtaka tarihî eserleriyle ve tabiî güzel
likleriyle yurt, sınırlarının dışına taşmış, Garp 
memleketlerinin malûmu haline gelmiştir. 

Antalya - Mersin sahil yolu, Gazipaşa -
Anamur arası müstesna, iyi bir standarttadır. 
Bu bölge Türkiye'nin Rivierası olarak dünyaca 
tescil edilmiştir. Avrupalı turizmi meşakkat 
içinde telâkki etmemektedir. 

Rodos'tan, Pire'den, Napoli'den, Marsilya'
dan gelecek gemilerin turisti otomobili ile her 
mevsim için bu sahilde çıkarabilmesi elzemdir. 
Bu mmtaka Türkiye'mizin orman varlığının bu
lunduğu bir mmtakadır. Orman mahsullerinin J 
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esasen büyük bir istihsal değeri bulunduğu bir 
vakıadır. 

Bugün Antalya'da; Ferro - krom, tekstil, ka
uçuk, konserve sanayileri mevcudolup, Kepez 
Santraline ilâveten ikinci Kovado Santralinin 
diğer birçok hidrolik kaynaklarının mevcudiye
ti ile bir endüstri şehri olmak hakkını Allahtan 
almıştır. Ancak münakale sistemi mevcudolma-
dığı takdirde bu gelişmeler olamıyacak, ihmal 
edilmez ve vazgeçilemez tabiî servetler tam ve 
istenilen çapta inkişaf edemiyecektir. 

Antalya'nın yukarda tarif edilen hinterlan
dının (maden, orman, zirai mahsuller, mamul 
maddeler, bol ve ucuz enerji imkânları, turizm 
yönünden münakaşa kabul etmiyen tabiî ve 
tarihî hususiyetleri ile yerli ve yabancı müte
hassısların gözünden kaçmamıştır. 

Prof. Baade, Türkiye'nin iktisadi gelişme
siyle ilgili raporunda, Antalya'ya birinci mevkii 
vermiştir. (Antalya- ovası bilinenlerin aksine 
Adana ovasından çok daha zengin bir ovadır. 
Bugüne kadar daha az inkişaf etmesinin sebe
bini karayolu ile memleketin iç kısımlarına ve 
deniz yolu ile de dış memleketlere bağlı bulun
mamasında tesbit etmiştir. Bu rapora istinaden 
dünya gıda ve tarım teşkilâtının finanse ettiği 
yerli ve yabancı mütehassıslar tarafından bir 
kalkınma projesi hazırlanmaktadır. 

Muhterem Heyetinize kısaca ve hulasaten arz 
etmeye çalıştığımız bu özellikler ve esbabı mu
cibe muvacehesinde Antalya limanı, yurdun bu. 
köşesinin inkişafında ve değerlendirilmesinde 
Türkiye ekonomisine ithalât, ihracatına, tediye 
muvazenesine mühim iştiraklerde bulunabilecek 
bir potansiyele sahiptir. Türkiye kalkınmasını 
hedef tutan bir plânda kalkınmaya yük değil, 
hız verecektir. Yatırımları süratle nemalandıra-
cak bir yurt köşesine 1 nci Beş Yıllık Plândan 
istifade etmek yerinde olacaktır. Holânda Kıra-
liyet Firmasının bu husustaki etütleri hazırlan
mıştır. 500 milyona yakın malî portesi bulunan 
Antalya limanı için, komisyonun ve Hüküme
tin ifade ettiklerine göre, beş senede 60 milyon
luk bir yatırım yapmakla kalkınma hızının te
min edilemiyeceği kanaatindeyiz. Antalya böl
gesinin, yurdun kalkınma hızına, hususiyetle
ri ve özellikleriyle yardımcı olacağı ve plânı 
realize edebilecek tabiî imkânlara sahibolduğu-
nu takdir edersiniz. Bu bakımdan takririmize 
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müspet oy kullanmanızı istirham ederim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Eken ve 4 arkada
şı tarafından verilmiş bulunan değiştirge öner
gesini tekrar okutuyorum. Okuttuktan sonra 
oylarınıza arz edeceğim. 

(Ömer Eken ve 4 arkadaşının geriverme öner
gesi tekrar okundu.) 

'BAŞKAN — Efendim, önergeler gerekçeli 
olacağı için 'bunları okutmak mecburiyetindeyim. 
Eğer kabul buyurulursa Ibu şekilde oylama mu
amelesi yapılacaktır. Usul ibunu âmirdir. 

Gerekçe 
1. Antalya ovası Türkiye'nin en zengin ova

larından (biridir. Buna rağmen Antalya vilâyeti 
en düşük yoğunlukta nüfusu olan bir vilâyettir. 
Kilometre kareye 17 kişi düşmektedir. 

2. Antalya ovasının inkişafı, 'her şeyden ev
vel, demiryolu ve karayolu ile dâhile ve deniz yo
lu, ile dış ımemleketlere bağlanmasına bağlıdır. 

3. Turistik ehemmiyeti çok büyük olan Ibu 
bölgenin yol ve liman ihtiyacı, ıbu yönden de her 
geçen gün biraz daıha artmaktadır. 

4. Antalya dış âlemle temas etmek için ge
niş bir çevreye sahiptir. Limanın yapılması bu 
çevrenin inkişafında da son derece büyük rol oy-
nıyacaktır. 

BAŞKAN — önergeyi kalbul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kalbul etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Efendim; üç numarayı taşıyan ve gerekçeyi 
muhtevi bulunmadığı için oya sunulamıyan öner
ge, gerekçesi tamamlanmak suretiyle gelmiştir. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın 98 nci sayfasında madde 7 deki «işgü

cünden yararlanma istihdam ve ücretler politi
kası» bahsi vatandaşı angarya kabilinden para
sız çalıştırma veya boğaz tokluğuna çalıştırma 
giıbi Anayasa ve insanlık dışı bir durum yarata
cağından plândan çıkarılmak üzere plânın geri-
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçesini şahsan izah edeceğim. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN — Gerekçesini de okutuyorum. 
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Gerekçe 

iş .gücünden gönüllü ve ücreti aynî olarak 
ödemenin doğru olmıyacağı mülâhazası ile plân
dan çıkarılması uygun görülmüştür. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyonu adına, 
buyurunuz, Sayın Onat. 

PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARlF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, dünkü müzakereler sırasında, Baş
bakan Yardımcısı Sayın Feyzioğlu'nun da belirt
tikleri gibi, plânda her 'hangi bir angaryacılık 
zihniyeti asla ve kat'a mevcut değildir. Bu se.-
beple topyekûn kalkınmayı istihdaf eden plânda 
«gönüllü çalışma» tâbirinin yer alması hususun-
da biz zarar yerine fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Bu sebeple kanunda gönüllü olaraktan çalışan
lara ücret verilir ve aynî bir yardım yapılır de
nilmesinin sebebi; dün de Sayın Feyzioğlu'nun 
arz ettikleri gibi Amerikan yardımından fayda
lanılmak suretiyle yapılacak olan bir aynî yar
dım hususudur. 

Bu sebeple biz komisyon olaraktan bu teklife 
katılmıyoruz, sizlerinde katılmamanızı hassaten 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun, Sayın 
Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kocamemi ar
kadaşımızın, toplum kalkınması bahsindeki bâzı 
paragraflarla ilgili teklifi hakkında dün mâruzât
ta bulunmuş idim. Burada angarya mânasına ge
lebilecek her hangi bir şey yoktur. Tam aksine 
olarak 98 nci sayfanın çıkarılması istenilen ben
dinde « (7) (a) Bu takdirde gönüllü» diye baş
lamadadır. Gönüllü tâbiri kendi arzusiyle çalı
şan, kendi isteğiyle çalışan demektir. Angaryayı 
Anayasamız da sarahaten menetmiştir. Anayasa
nın sarahaten menettiği bir husus plânda yer 
alamaz. Alsa dahi tatbik kabiliyeti olmaz. Çünkü 
plân zaten çerçeveyi gösterir. 

(Bu plândaki her tedbirin uygulanması ya 
Yüksek Meclisten çıkacak bir kanunla olur, ya 
Bakanlar Kurulundan çıkacak bir kararname ile 
olur. Bu Anayasaya aykırı olur ise, ya Anayasa 
Mahkemesi veya Devlet Şûrasınca iptali de her 
zaman mümkündür. Bu itibarla Anayasaya aykı-
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rı bir kanun veya kararname ısdarı bahis konusu 
olmıyacağma ıgöre, Anayasaya aykırı ;bir duru
mun ilhdası da (bahis konusu değildir. Plâna her 
hangi bir 'hüküm girdi diye, dalha evvel Senato
da arz ettiğim gilbi, lâzimülicra; ıhu'kuk 'tabiriyle 
vaci'büttatibik bir ihukuk kaidesi doğmuş olmaz. 
Meselâ 'burada lüks konutlardan vergi alınması, 
turistik otellerin vergiden muaf tutulması de
mekle, ne lüks konutlar üzerine vergi koymuş 
olur, ne turistik oteller muaf tutulmuş olur. 
Sadece kanunlarda gerekli değişikliğin yapıl
ması istikametinde bir kadro ve çerçeve çizil
miş olur. Yarın turistik otellere tahsildar yine 
gider, bu plân çı'kdı'ktan sonra vergi tahsil 
•eder. Ne zamana kadar: Bina Vergisi Kanunu 
değiştirilene kadar. Demek ki, yüksek Meclis
ten bir kanun geçmedikçe veya bir kararname 
çıkmadıkça hiç kimse için n'ir mükellefiyet 
doğmıyacaktır. Ve böyle bir mükellefiyetin 
Anayasaya aykırı olarak ihdas edileceğine da
ir burada en küçük bir hüküm yoktur. 

Ama arkadaşımız, çıkarılmasını istediği 
şeyler arasında neler var? 7 nci paragrafın ol
duğu gibi çıkmasını istiyor. Burada diyor 'ki; 
«îş gücünden yararlanma, istihdam ve ücret
ler politikası» ki'sımmda deniyor ki : Türkiye'
de âtıl iş gücü vardır. Türkiye'de âtıl iş gü
cünü çalışır hale getirmek için istihdam yara
tan, iş gücüne 'ihtiyaç duyan sahalarda yatı
rımlara öncelik vermek lâzımdır. Bu fikirler 
de burada. Bütün bu kısmın çikarılma'sını öner
gesinde teklif ediyor arkadaşımız; '9'8 nci say
fanın iş gücünden yararlanma istihdam ve üc
retler politikası kısmı diyor. 7 nci kısım. Bu
rada meselâ tarım projelerine öncelik verilme
sinde kullanılamıyan iş gücü dikkate alınmış
tır. Neden ? Çünkü tarım sahasında kullanıla
mıyan iş gücü var, kullanmak lâzım. Köylerde
ki iş gücünü göz önünde bulundurarak zaman 
bakımından iyi ayarlanmış 'bayındırlık işlerin
den, programından yararlanmak imkânları 
vardır. 

Denmek isteniyor ki, 'bayındırlık işleri, köy
lünün hasadiyle, harmaniyle, tarlasiyle, sapa-
niyle uğraşmadığı zamanda yapılmak suretiy
le, bayındırlık işlerinde iş gücüne ihtiyaç olan 
ahvalde burada ücretli, ücretsiz mânasına de
ğil, şâmil olarak ücretlisi için de, gönüllüsü 
için de mütaahhidin yapacağı iş için de zama
nı iyi ayarlamak prensibi 'konmuş oluyor, bir 
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bakıma. Çünkü 98 nci sayfa, tarım bahsidir 
ve sektörlerdeki gelişmeler kısmıdır. Toplum 
kalkmmasiyle alâkalı bahis değildir. Arkada
şımızın teklifi sadece 7 nci maddenin (a) ben
dinin sonundaki cümle ile ilgili ise, yani bu 
takdirde gönüllü ve ücretli, kısmen aynı ola
rak ödenen iş gücünden yararlanılması kısmı
na itiraz ediyor ise, 'O takdirde bunu tasrih et
mek lâzımdır, önergede edilmemiş, benim gör
düğüm kadar. Fakat böyle olsa dahi, dün arz 
ettim bunu, gönüllü olarak 'Türk vatandaşının 
bâzı işlerde, kalkınma için lüzumlu olan işler
de çalışmasında fayda ve zaruret vardır. Kö
yüne hark açıp su getirmek için, bir 'kavaklık 
yapmak için, Kızılırmak'dan bir küçük hark 
açarak tarlasını köyünü sulamak için çalışa
cak olan insanı toplum kalkınması metotlariyle 
gönüllü olarak eğitmek suretiyle, anlatmak su
retiyle çalıştırır isek ve Devlet 'buna yardımcı 
olursa, teknisyeniyle, yerine göre grayderiyle, 
bazen çimentosuyla yardımcı olur ise ve üstelik 
bu gibi işlerin yapılmasını teşvik etmek üzere 
Amerikan yardımından istifade ederek, 480 sa
yılı Amerikan Kanununun verdiği imkândan 
istifade ederek bu gibi kalkınma projelerinde 
çalışanlara 'bedava yiyecek verilir diye bir de 
böyle teşvik unsuru katarsak, bundan memle
ket zarar mı görür? Burada hiç foir angarya ba-
'his mevzuu değil. Gönüllü kelimesi yer aldığı
na göre, istiyen çalışacak, istemediği zaıman 
mesele yok. Ama gönüllü olarak çalışmayı teş
vik etmek için müttefikimiz bir memleketin ka
nununda Ihüküm var; diyor ki, ben ziraat faz
lası mahsullerimi, bu gibi kalkınma gayretleri
ne demokratik yoldan, gönüllü yoldan, toplum 
kalkınması metoduyla giren memleketlere bu 
yardımı yaparım. Bedava yiyecek veririsiniz 
şevkle çalışan insanlara, bunu mümkün kılmak 
için konmuştur. Bunun üzerinde Yüksek Plân
lama Kurulunda durulmuştur ve 480 sayılı Ka
nunun tatbikatını 'burada zikretmekte fayda 
mülâhaza edildiği içindir ki, bu da bir prog
ram olarak takdim edilip, dış, yardımla ilgili 
müzakerelerde; !biz şu seferberliği yapmak is
tiyoruz, şu demokratik yoldan şu gönüllü ça
lışmalar seferber olursa şu yardım yapılabilir 
mi, tarzında bâzı müracaatler düşünüldüğü 
içindir 'ki, muayyen bir kanun nazarı itibara 
alınarak bu, kısmen aynî olarak ödeme işine 
girmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bunda endişeyi 

mucip bir şey yoktur ve arz ettiğim gibi bir 
hukuki mecburiyet de tahmil etmez. Bu sa
dece bir kanun veya kararname ile vecibe tah
mil edilebilir. Kanun ve kararnamenin ise be
hemehal yürürlükteki Anayasaya uygun olma
sı lâzımdır. Endişeye mucip bir şey yoktur; 
arkadaşımı inşallah tatmin etmişimdir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kocameım'i. 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Aziz 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, dün de, bugün 
de dinlediğimiz Sayın Vekilimizin izahları ile 
benim vermiş olduğum önerge arasında bir bağ
lantı kuramıyorum. Ya ben okuduklarımı anla
mıyorum, ya da onlar söylediklerimi anlamak 
istemiyorlar. Vatandaşlardan kalkınma idn gö
nüllü hizmet istenecekmiş. Biz, bu gönüllü hiz
mete karşı olmadığımızı bundan evvelki öner
gemizle telkin ve teşvik yolıiyle yapılma
sı şartını koyarak ispat etmiştik. Yalnız, 
metnin ikinci ilâvesinde kalkınmanın kös-
teklenmesi ihtimalinden bahsedilerek gönül
lü ve ücreti kısmen aynî olarak ödenen 
iş gücü denmektedir. Gönüllü olarak çalışanla
rın bir ücreti yoktur ki, bir kısmının aynî olarak 
ödenmesi mevzuubahsolsun. («Vardır» sesleri) 
Onun içindir ki„ ben burada bir angarya siste
mi kokusu seziyorum. Boğaz tokluğuna çalış
tırma gibi bir hal vukubulabilir. Eğer izah et
tikleri gibi Amerikan mahsul fazlasından gönül
lü olarak çalışanlara bir yardım yapmak ıuev-
zuubahis ise bunun plâna konulmasına lüzum 
yoktur. Şimdiye kadar ilk mekteplerde bu yar
dımlar yapıldı, çocuklarımıza Amerikan sütü 
verildi. Kim niye verdiniz dedi, kim almam de
di? 

Biraz evvel burada konuşan Müsteşar Beyin 
sözlerini zikredeceğim. Dediler ki : «Plânı mü
cerret olarak ele almayın, heyeti umumiyesini 
göz önünde bulundurun.» Plânın heyeti umu
miyesini göz önünde bulundurursak diğer say
falarda da bâzı hükümlere raslarız. 

Meselâ, Türkiye'de 700 000 işçinin çalıştırıla-
mıyacağı, normal yollarla bu işin halledilemiye-
ceği, bunların bâzı hususi usullerle çalıştırılma
sının zaruri olduğu belirtilmektedir. 

Diğer bir yerde de, plânın tatbikatı sırasın
da 725 milyon liralık parasız çiftçi gücünden is
tifade edileceği söylenmektedir. Bütün bu hu-
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su'sları bir araya getirirsek biraz düşünmemiz 
lâzımgelir zannederim. Gönüllülere teşvik için 
yardım yapmak başka, ücretlerin aynî olarak 
ödenmesi başkadır. Bunun plândan çıkarılması 
yardıma mâni bir hal meydana getirmiyor, fa
kat çıkmaması için direnmek zihinlerde istifham 
yaratıyor. Size bir misal vereyim : Bir müddet 
evvel polis emeklilerinin tayın bedellerinin ar
tırılması için bir teklif gelmişti, itiraz edildi, 
«bütçeye külfet yükler» denildi. Cevap verildi. 
«Hayır, biz bunları yapılacak tasarruflarla kar
şılayacağız.» dendi. Fakat geçen gün komisyo
na bu mevzuda yeni bir kanun teklifi geldi. De
mek ki, burada konuşulanlarla tatbikat birbirine 
uymuyor. 

Bir başka misal daha vereyim. Ziraat Vekâ
leti, Adana'da kurulacak bâzı tesisler için, iki 
milyon liralık aktarma istiyen bir kanun tekli
fi getirdi. Komisyonda denildi ki : «Pek iyi, bu 
aktarmayı yapalım, fakat ya başka yerlerde kul
lanılırsa ?» Ziraat Vekâleti temsilcisi derhal, hem 
de marka ismi tasrih ederek bu hususu metne 
kaydettirdi. Bunda bir şey yok ki... Ama, ücre
tin aynî olarak ödenmesine «Hibe olarak ver
meyi kastediyor» demekde tehlike görüyorum. 
Arkadaşlardan da beni desteklemelerini hassa
ten istirham ediyorum. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Koeamemi'nin vermiş ol
duğu 3 numaralı önergeyi tekrar okutup oyları
nıza arz ediyorum. 

(Zeyyat Kocaememi'nin üç numaralı öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler lütfen 
işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

5 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında Türkiye Köy

lü ve Köyü Tetkik Enstitüsü veya Akademisi 
kurularak bu büyük konuyu ilim yoliyle halle
dilmesine inandığım içindir ki, bu teklifi vermiş 
bulunuyorum. Gereğinin ifası hususuna saygı
larımla arz ederim. 

Gerekçesini izah edeceğim. 
Çankırı 

Rahmi İnceler 

Gerekçesi : 
Memleketimin oldukça geniş ve arazili olma

sı yüzünden köylerimizin gelişi güzel 65 bin 
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meskûn yerlerde ve 20 milyon nüfusu barındı
ran bu yerlerin birbirinden uzak ve hiçbir suret
le tetkik ve tahkiki şimdiye kadar ele alınma
mış olan bu azîm unsuru aslinin plânlı devre 
içinde olsun ele alınarak insanî ve medeni hak
lardan müstefit olabilmesi için münhasıran Tür
kiye Köylü ve Köyü Tetkik Enstitüsü veya Aka
demisi kurulması kanaatindeyim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyon adına?... 
Onat, buyurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarımızın tekliflerine katılmamak için 
hiçbir sebep yok. Ancak, memleketimizde pek 
yakında sosyal, iktisadi araştırmalar enstitüsü 
kurulacaktır, bunun için de Amerikan yardımı 
sağlanmıştır. 

Kurulacak olan bu enstitüde, arkadaşımızın 
önergelerinde teklif ettikleri bu müesseseler de 
yer almış olacaktır. Bu itibarla önergelerine ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına Saıyin Feyzi-
oğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Komisyonun açıkladığı gerekçe ile biz de öner-
goye katılmıyoruz. Plânda sosyal ve iktisadi 
araştırmalar için bir enstitü kurulması zaten 
öngörülmüş (bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 

reis, mulhterem arkadaşlarım, teklifimin mahi
yeti malûmu âlileriniizdir. Sayın Devlet Bakanı
nın ve Komiısyon Sözcüsünün ifadeleri bende
nizi tatmin etmemiştir. 

Arkadaşlar, sosyal enstitüler kurulacaktır 
ve bunu bendeniz plânda gördüm. Çölde kalan 
bir susuz gibi plânı yudum udum okudum. 
Fakat ben, esas dâvası köy ve köylü olan bu 
ımemlle'ketin dâvasına eğıilinememiş olduğu inan
cı içinde olduğum içindir ki, bu teklifi verdim 
ye münhasıran, (Köy ve köylüyü tetkik ensti
tü vejja akademisi) dedim. Çünkü enstitü keLi- | 
mesi bile bu millette çeşitli tepkiler yaratmış
tır. Onun için, «veya. akademisi» dedim. 

İstirham ediyorum, eğer 20 milyonun kade
riyle meşgul olmak istiyorsak, bu isim altında, 
munihasıran köylü için bir enstitü kurulmasını 

kabul etmenizi ve beni desteklemenizi arz ve 
rica e'dJiyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İnceler tarafından veril
miş bulunan geriverme önergesini tekrar oku
tarak oyunuza arz edeceğim. 

(Rahmi înceler'in 5 nolu önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Geriverme önergesini kalbul 
edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyen-
ler... Anlaşılamadı efendim. Bir daha. 

önergeyi kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

6 nolu önergeyi okutacağımı. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kalkınma Plânının 120 nci sayfasında (Su

lama programının) şeklinde başlıyan birinci 
paragrafının sonuna Plân Karma Komisyonun
daki ilik müzakereler sırasında eklenen (Su ve 
toprak kaynakları bakımından ekonomik potansi
yeli yüksek görülen ve özellikle sulamadan büyük 
faydalar beklenen geri kalmış bölgelerin sula
ma konusu ile büyük sulama üniteleri kurul
masına elverişli büyük ve devamlı akarsuları 
ibulunmıyan geri kalmış bölgelerde küçük sula
ma işlerinin etüt ve projelerinin yapılmasına 
ve inşaat safhasına geçilmesine öncelik verile
cektir.) cümlesinin başına aşağıda yazılı husu
sun da eklenmesini sağlamak üzere plânın Hü
kümete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eklenmesi istenen husus : 
(Orta - Anadolu kuraklıik bölgesi gibi.) 

Niğdo Yozgat 
Dr. Ruhi Soyer Veli Uyar 

Kırşehir Niğde 
Ahmet Bilgin Mehmet Altın&oy 

Niğdo Çankırı 
Haydar Özalp Rahmi İnceler 

Çorum Kırşehir 
Hilmi İncesulu Halil özmen 

Aydın Burdur 
İsmet Sezgin Nadir Yavuzkan 

Erzincan Nevşehir 
Zeynel Gündoğdu A. Baran Numanoğlu 

Sivas 
Rahmi Günay 

(Gerekçe) : 
1954 ten bu yana 8 seneden (beri mütema

diyen artan kuraklığın Orta - Anadoluda iki 
seneden beri de büyük kum fırtınaları ile top-
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rak kaymalarına müncer olduğu ve bu yüzden 
binlerce hektar ekili arazinin mahvolduğu. 
pınarların ve koyuların tamamen kuruduğu ve 
bu mıntakada halkın büyük bir sefalet ve yok
sulluk içine düştüğü ve birçok yerlerde köylü
lerin göç çareleri aradığı ve büyük şehirlerin 
etrafında çenlberlenen gecekondulara doğru 
akın ettikleri muhtelif vesilelerle Yüksek Mec
lise arz edilmişti. 

Bundan birbuçuk ay kadar evvel bu mınta
kada alınması gereken âcil ve devamlı tedbirler 
hakkında tanzim edilmiş bir muhtıra 150 ye ya
kın milletvelkillerinin imzalariyla Sayın Başba
kana ve Hükümetimize takdim edilmişti. 

Bu muhtırada devamlı tedbir olarak: Bu 
mmtakanın biran yeraltı ve yerüstü sulama 
tedbirleriyle kuraklığın ve erozyonun felâketli 
pençesinden kurtarılması hususunun ilk beş se
nelik plâna alınması bilhassa talep ve rica edil
mişti. 

Bütün yurtta en âcil sulamaya ihtiyacı olan 
mıntakaya misal olarak ve en başta ele alınma-
isı gereken bu mmtakanın özellikle plânda zik
redilmiş bulunması büyük bir felâket içinde 
kıvranmakta olan mıntaka halkına bir emniyet, 
ümit ve ferahlık vereceği giıbi tatbikatçılara da 
misal bakımından ışık tutacağı için (Orta -
Anadolu kuraklık bölgesi gibi) cümlesinin ilâ
vesi teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyonu adına, 
Onat. 

PLAN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar; teklif belki bir bölgeyi fazlasiyle 
ilgilendirmektedir. Gönül ister, ancak plânda bu 
gibi mahal tasrihlerini uygun görmemekteyiz. 
Bu itibarla (Orta - Anadolu kuraklık bölgesi
dir.) gibi tetkik ve tahkikâ muhtaç ilmî bir ko
nuyu kabul etmeyi mahzurlu telâkki ediyoruz. 
îlmî araştırma bu bölgenin hususiyetini meyda
na çıkaracağından ve konu kendiliğinden mah-
lûl hale geleceğinden plânda zaten yer alacak
tır. Bu itibarla teklife komisyon olarak iltihak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bayın
dırlık Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar; Sayın 
Niğde Milletvekili Ruhi Soyer ve arkadaşlarının 
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verdikleri önerge üzerinde küçük sulama ve bü
yük sulama işleri hakkında muhterem Meclise 
bir parça bilgi vermek isterim. 

Devlet Su işleri ve Toprak - Su Umum Mü
dürlüğü tarafından vazife olarak gerçekleştiril
mesi icabeden yatırımların, 5 yıllık plânda 
hacmi şudur : 

1963 yılında 340 milyon liradan başlıyarak 
yeniden sulama için sarf edilecek para 1964 te 
758 milyon, 1965 te 1 milyar 19 milyon, 1966 da 
1 milyar 414 milyon, 1967 de 1 milyar 503 mil
yon lira sulamaya sarf edilecektir. Yekûn; 5 mil
yar 113 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Ayrıca 5 senede 320 milyon lira mevcut sula
ma işlerine ayrılmış, 'bu paraların sarf edilme
si ile yeniden 515 bin hektarlık arazi sulamaya 
açılacaktır. Bu miktarın 100 bin hektarı küçük 
sulama işlerine aittir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Ruhi Soyer 
tarafından Orta - Anadolu'nun küçük sulama 
işleri hakkında bir talepte bulunulmaktadır. 
Bendeniz, geçen sene Karma Bütçe Komisyonun
da ve Büyük Mecliste çeşitli vesilelerle malûmat 
verdim. Orta - Anadolu yaylasının fakir çocuk
ları, bilhassa Sakarya, Kızılırmak, Dicle ve Fı
rat havzasında yaşıyan insanların iktisaden ge
liştirilmesi Türk milletinin özlediği ve Devletin 
bir an evvel gerçekleştirmesi lâzımgelen bir 
problemdir. Biz, bu bölgede yaşıyan insanları 
istihsal gücüne kavuşturamaz isek gerçekten 
millî kalkınmayı yapmış olmayız. Ancak, sayın 
Komisyon Başkanı arkadaşımızın da ifade bu
yurdukları gibi, esasen küçük sulama ve büyük 
sulama işleri plânda birinci derecede yer almış 
ehemmiyet verilmiştir. Bu mevzuda 11 milyar
lık bir harcamanın hacmi için, sulama işine % 43 
tahsis edilmiştir ve bu tahsisin % 20 den fazla
sı küçük sulama işleri içindir. Küçük sulama 
işleri, büyük sulama yanında ele alınacağı gibi 
aynı zamanda yeraltı sularının yer üstüne çıka
rılması mânasını da tazammun ediyor. Bu yol
da büyük emekler sarf edilmektedir. Bu teşkilâ
tı en yüksek seviyede istihdam etmek suretiyle 
geliştirmek ve bu paraları millet hayrına sarf-
edecek hale getirmek amacındayız. Plân bu ba
kımdan en ufak teferruatına kadar hesap edil
miş ve en ufak bir nokta ihmal edilmiş değildir. 

Bilhassa bölge ismi zikredilmemesine dikkat 
edilmiş ve bu prensibe titizlikle riayet edilmeye 
gayret gösterilmiştir. Plânlama Dairesinde, Hü-
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kümette ve bundan evvel Senatoda yapılan ko
nuşmalarda da bu prensibe riayet olurimuştur. 
Bu prensibi bozmamak maksadiyle, yalnız bir 
tek kelimenin ilâvesiyle arkadaşlarımızın verdi-
diği önergeyi bu şekilde kabul etmenizi istirham 
ederim. 120 nci sayfaya: «Su ve toprak kaynak
ları bakımından ekonomik potansiyeli yüksek 
görülen ve özellikle sulamadan büyük faydalar 
beklenen geri kalmış bölgeler.» cümlesine «geri 
kalmış» tan sonra «kurak» kelimesini de ilâve 
edersek arkadaşımızın beyan buyurduklarını iza
le edecek şekilde plâna vuzuh verileceği kanaa
tine Hükümetçe muvafakat ettiğimizi arz ede
rim. Hürmetlerimle, (Alkışlar). 

BAŞKAN — G-eriverme önergesi hakkında 
Sayın Soyer. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Aziz milletve
killeri, her şeyden evvel arz 'etmeliyim ki, 
bu takriri yüksek Meclise sunan arkadaşla
rınız asla bir bölgecilik gayreti içinde değil
dirler ve bu takrir asla böyle bir gayreitin 
mahsulü değildir. Bu takdirdeki «Orta - Ana
dolu» tâbiri sekiz seneden beri bu bölgenin 
her sene artan bir tempo ile kuraklık çekmek
te olması sebebiyle kullanılmıştır. Evvelâ 
bu ciheti tasrih ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, kuraklık şimdi 
Orta - Anadolunun başında semavi bar âfet
tir. İnşallah yurdumuzun başka bölgeleri böy
le bir âfetin acısını çekmezler. Ama aciyı çe
ken bilir. Bu bölgede sekiz seneden beri ilik
leri kurutan insafsız bir kurakllığm hüküm 
süren feci manzarasını yüksek huzurlarınıza 
evvelce arz etmiştim. 150 kadar milletvekili 
ve senatörün imzasiyle de bu mevzuda yani 
iki seneden beri çölleşen ve bir kum sahrası 
haline gelmeye başlıyan bu bölgede bir an 
evvel kurtarıcı ve kesin tedbirler alınmasını 
ve bu tedbirlerin ilk beş senelik plâna dâhil 
edilmesini talebeden bir muhtırayı Sayın Baş
bakanımıza sunmuştuk. 

Çok partili devrede bu Mecliste ilk ola
rak 60 kadar muhtelif parti milletvekili ve 
senatör bu mevzu etrafında 'birleşmiş ve müş
terek 'toplanıp karar almıştır. Ümid ediyor
duk! ki, dert anlaşılmış ve plâna alınmış ol
sun. 

Aziz milletvekilleri, ısekiz seneden (beri 
bu bölgede hüküm süren kuraklığa gelip ge-
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çen hükümetlerce hiçbir tedbir alınmadığından 
yüzlerce iserıeden beri görülmemiş bir âfet ha
lini •almış, pınarlar, kuyular ve hiç kesilmi-
yen akar sular kurumuş ve iki seneden beri 
de bir çölleşme başlamış, yüz binlerce dönüm 
ekili arazi erozyon neticesi 'toprakla, örtülerek 
mahvolmuştur. Her sene ektiğinden hiçbir şey 
alamıyan köylü topraktan ve bölgeden ümidini 
keserek büyük şehirlerin etrafında birer sefa
let çemberi haline gelmiş gecekondulara doğru 
akın etmiştir. 

Şurasını da ıstırapla tebarüz ettirmeliyim 
ki, yerli ve yabancı ilim adamları, mütehassıs
lar bu kuraklığın daha da devam edeceğini bil
dirmektedirler. Bu takririn iki gayesi vardır : 

1. Plânda öncelikle bu kuraklık bölgesinin 
derdine' âcil ve kesin bir çare bulunacağının yer 
alması ve bu saldırgan kuraklığa millî gücü
müzle bir dur, denilmesi, 

2. Sekiz seden beri çektikleri bu kuraklık 
yüzünden fakir ve yoksul bir hale gelmiş bulu
nan ve nasırlı ellerini göklere uzatarak çatlak 
dudaklariyle Tanrıya, «bir damla su!» diye yal
varan milyonlarca insanın yüreğine bir parça 
ferahlık ve ümit ışığı vermektir. Büyük Millet 
Meclisinin hassas ve milliyetçi kalbinin bunu 
şeve seve yapacağından asla şüphemiz yoktur. 
Plâna konulacak bu dört beş kelime işte bu in
sani vazifeyi yerine getirmiş olacaktır. Plânda 
toprak kaynakları bakımından ekonominin po
tansiyeli yüksek görülen ve sulamadan büvük 
faydalar beklenen mmtakalara ve rantabilite 
esaslarına ehemmiyet verilmesini • ekonominin 
vazgeçilmez unsuru olarak tabiî buluyoruz. Fa
kat deniz kenarında balık avlıyarak para ka
zanan bir insanın, kısa bir zaman için bu kârlı 
işini bırakarak yambaşmda denize düşmüş ve 
boğulmakta olan hemcinsinin imdadına koşma
yı da milletimize yakışır bir haslet sayıyoruz. 

Aziz milletvekilleri, bu takrirde talepedilen 
dört beş kelimenin plâna alınmasına karar ver
mekle dünyanın en büyük insani hizmetlerinden 
birisini yapmış olacaksınız. 

{'lirada konuşan Karma Komisyona mensup 
arkadaşım, ve Hükümet adına konuşan arkada
şım bölgecilik tâbirinde gocunduklarından ve 
bölge tâbirinin mümkün olduğu kadar plâna 
alınmamasından bahsettiler. Halbuki, plânın 
üç yerinde, üç ayrı bölgeye öncelik verileceği 
sarahatle zikredilmiş ve isimleri de vardır. 
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Plânda adalet var ise, isim zikredilmez. Yahut 
da isim zikredilir. O zaman da adalet yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, milyonları kapsıyan 
Orta - Anadolu'nun kaderi yalnız asker olmak, 
yalnız vergi vermek ve donsuz gezmek mi? Si
zin vicdanınıza, duygularınıza hitabediyorum. 
adalet hislerinize hitabediyorum; plânda hiçbir 
bölge ismi zikredilmemiş olsaydı, arkadaşları
mın bu fikirlerine seve seve katılır ve emir te
lâkki ederdim. Ama istedikleri bölgeleri, lü
zum gördükleri bölgeleri zikredip de, Orta - Ana
dolu gibi, milyonları kapsıyan ve bu memleke
tin en fakir bir kısmını teşkil eden bir bölge
nin ismini zikretmekten korkmak, mânası anla-
şılmıyan bir şeydir. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer ve arkadaş
ları tarafından verilmiş bulunan geriverme 
önergesini tekrar okutup oyunuza arz edece
ğim. 

(Ruhi Soyer ve arkadaşlarının önergesi ge
rekçeleriyle birlikte tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeye ek Asım Eren ar
kadaşımızın bir önergesi vardır; okutuyorum : 

Yüce Başkanlığa 
Müzakerede bulunan ve Sayın Ruhi Soyer'e 

aidolan önergeye bendeniz de candan katıldı
ğımı ve bu önergenin o önergeye eklenmesini 
saygı ile arz ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — önergeleri oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Geriverme önergesi 
reddedilmiştir. 

7 sayılı önergenin okunmasına /geçiyoruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 yıllık plân içinde -millî gelire en çok faydası 

dokunan ve zirai Ihâsıla içinde % 26,5 nisıbetinde 
bir payı olan hayvancılığa ayrılan % 4,2 yatırım 
nispetinin % 26,5 a çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Gerekçesi sözlü olarak arz edilecektir. 
Kastamonu 

I. Hakkı Yılanlıoğlu 

Gerekçe 
Her yîl zirai hâsıla içinde millî gelire % 30 -

35 nisbetinde gelir sağlıyan hayvancılığa plânda 
ehemmiyeti ile mütenasip (bir yatırım ayrılma-
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mıştır. Millî gelirde zirai hâsıla için % 26,5 hisse
si olan hayvancılığa % 4,2 ıgi'bi nkibefcsiz Ibir yatı
rım ayrılmıştır. 

'Çok haklı olarak millî hâsılaya % 26,5 gelir 
temin eden bu sahaya zirai sahaya ayrılan tah
sisattan ıhiçolmaz'sa % 26,5 ayrılması şarttır ve 
elzemdir.. 

Zira : 
1. Hayvancılığa ayrılan yatırımlar millî hâ

sılaya ça'buk akseder, yatırım hâsıla nisbeti yük
sektir. 

2. v İhracı kolay olduğundan kolayca döviz te
min eder. 

3. Prodüktivite bakımından çok yerindedir. 
Az yatırımla fazla gelir sağlanır. 

Türkiye'nin ve 20 milyon köylü ve çiftçinin 
zengin olması hayvancılıkla kaimdir. 

Bu yönden önergemin kabulünü saygılarımla 
istirham ederim. 

Kastamonu 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyon adına 
buyurun, Sayın Onat. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARlP HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar* plânda hayvancılık için ayrılan kısım 
yüzde 31 ,giibi küçümsenmiyecek bir gelişmeyi 
sağlayacak durumdadır. Plân, önerge sahibi ar
kadaşımızın ıbelirttiği yüzde 4,2 den başka hay
vancılıkla doğrudan doğruya ilgili araştırma, me
ra, et, süt ve yem sanayii yatırımları da vardır. 
Bundan ıbaşka, ayrıca bir yıllık veteriner ilâçları 
harcamaları da 15 milyon liradan 89,5 milyon 
liraya .çıkarılmıştır. Bu itijbarla, arkadaşımın 
önergesine katılmıyoruz. Lütfen sizin de katıl
mamanızı istiriham edeceğim. 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurun, Sa
yın Müezzinoğlu. 

DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZİYA 
MÜEZZİNOĞLU — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Hayvancılığın beş yıllık plânımızda, millî eko
nomimiz içinde hususi bir mevkii olan ziraat içe
risindeki önemli yeri nazarı dikkate alınarak kıy-
metlendirilmeye çalışılmıştır, önergede, hayvan
cılık sahasında yapılacak yatırımların, umumi 
yatırım hacminin ancak yüzde 4,2 sinden ibaret 
olduğu ifade edilmektedir. Hakikatte bu anlayışı 
yanlış olarak tavsif etmek icabeder. Çünkü, 



M. Meclisi B : 9 
112 nci sayfada 59 numaralı tabloda... (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, çok gürültü oluyor, 
(hatilbi dinliyelim. 

DEVLET PLANLAMA MÜSTEŞARI ZİYA 
MÜEZZÎNOĞLU (Devamla) — 59 numaralı 
talbloda görülen yatırımlar ki, Ibu umumi yatırım 
hacminin % 4,2 sine tekaJbül etmektedir, hayvan
cılık sahasında yalnız bina, nakil 'vasıtası ve da
mızlık ithali ile alâkalı yatırımları kapsamakta
dır.. Halbuki plânda yer alan hayvancılık ile alâ
kalı yatırımlar bundan ilbaret değildir. Biraz ev
vel sayın komisyon sözcüsünün ifade (buyurduk
ları gTji, bundan başka 119 ncu sayfanın 66 nu
maralı tablosunda yem -bitkileri ile ilgili yatı
rımlar, 112 nci sayfada yer almış olanlara ilâve
ten imalât ve et sanayii ile ilgili 146 nci sayfada 
yer almış olan yatırımlar yine 149 ncu sayfada 
94 numaralı ta'bloda süt sanayii ile ilgili yatırım
lar, 175 nci sayfada 144 numaralı tabloda yem 
sanayiine ait yatırımlar doğrudan doğruya hay
vancılıkla ilgili yatırımlar mahiyetindedir. 

(Binaenaleyh umumi yatırımlar içinde hay
vancılığa ayrılmış olan yatırımları teslbit etmek 
isterken /bunların hepsini ibirden nazara almak 
icaJbeder ve 'böyle olunca varılan nisfoet % 4 ün 
çok fovkmdedir. 

Plânda bununla da iktifa edilmiyerek, biraz 
önce Komisyon Sözcüsünün de ifade ettiği gibi, 
hayvancılıkta'çok ehemmiyetli bir salha olan ve
teriner ilâçları mevzuunda 'da durularak beş se
nelik devre zarfında % 49,6 nöbetinde bir har
cama artışı derpiş edilmiş bulunmaktadır. Biz 
Ibü'tün bu arz ettiğim unsurlariyle ekonomimiz 
içerisinde hususi bir yeri olan hayvancılığımı
zın, lâyık olduğu ehemmiyeti, plân içerisinde, 
kıymetlendirmiş olduğumuz kanaatindeyiz. Bu 
kanaati, aynı zamanda, bu sektördeki tetkikatı 
idare etmiş olan eksperler heyeti de açıkça te-
yidetmiş bulunmaktadırlar. Bu sektöre ait tet-
kifeat Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ve
teriner Fakültesi, Veteriner İşleri Genel Mü
dürlüğü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Dev
let Üretme Çiftlikleri, Et ve Balık Kurumu, 
Yem Sanayii, Söker Fabrikaları Genel Müdür
lüğü ile işbirliği yapılarak yürütülmüştür. Ve 
bir Ziraat Fakültesi profesörü, bir doktor zi
rai ekonomist, bir doktor veteriner hekim, iki 
FAO uzmanından müteşekkil olan eksperler hey-
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eti, bize verdikleri raporda, hayvancılık saha
sında önümüzdeki devrede ancak bu miktarda 
bir yatırım yapılabileceğini bildirmiş bulun
maktadırlar. Bu itibarla, bu rapora nazaran 
esasen bunun fevkinde bir yatırımı realize et
mek imkânı da öngörülmemiştir. Kaldı ki bir 
an için bu sektöre munzam yatırım imkânı dü
şünülse bu takdirde bu imkânı bir başka sek
törden alıp buraya aktarmak icabedecektir ki 
bu da Yüksek Heyetinizin takdir edeceği gibi 
plânda sektörler arasındaki dengenin bozulma
sına yol açacaktır. 

Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Yılanlı-
oğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Çok muhterem arkadaşlarım, öyle 
zan ve tahmin ediyorum ki Yüksek Meclisin üye
lerinden ancak pek azı memleketteki hayvancılı
ğın ehemmiyetini lâyıkiyle kavrayamamış bulun
maktadır. Herkes takdir eder ki, memlekette 
hayvancılık millî hâsılaya en fazla gelir getiren 
bir sektördür. Bir kere hayvancılığa ehemmiyet 
vermek gıda rejimi yönünden mühimdir ve bu
na ehemmiyet vermek zorundayız. Çünkü dün
ya memleketleri, milletleri arasında en az et yi
yen mil'lot biziz. Diğer taraftan Saym Müsteşar 
Beyefendinin temas ettiği rakam yanlış değil
dir, ben bu bahsi bölüm bölüm tetkik etmişim
dir. 112 nci sayfada tarım kesimine ayrılan 11 
milyar 277,5 milyon liradır. Bu paranın 478 
milyon lirası hayvancılık yatırımlarına ayrıl
mıştır ve bunun içinde hayvancılığa endirekt 
olarak tesiri olan «yayın ve eğitim» için sarf edi
lecek olan 75 milyon Türk lirası da dâhildir. 
Bu para ile bunu niabet edecek olursak; % 4,2 
çıkar. Her yıl zirai hâsıla içinde hayvancılık, 
plâncıların teabit ettiğine göre % 26,5 millî gelir 
sağlar. Şimdi zirai hâsıla içinde en fazla gelir 
veren bir sektöre en az yatırım payı ayırmak 
çok hatalı bir yoldur. 

Muhterem arkadaşlarım; hububat yetiştir
mek için zirai sahaya ayrılan 11 milyar lira 
içerisinde yüz bin hektar arazinin sulanması, 
bundan huğday yetiştirilmesi vardır. Plânda 
deniyor ki, «1962 de nüfus başına isalbet eden 
195 kilo buğday 1967 senesinde 205 (kiloya çı
karılacaktır.» 

Nasıl çıkarılacak? Yüz bin hektar arazi su
lanacak, buraya buğday ekilecek, hu suretle 
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nüfus bağına düşen buğday artacaktır. Muhte
rem arkadaşlarım; siz de takdir edersiniz ki, 
köylü, çiftçi, sulanan yere buğday ekemez. Bir 
arazi sulandığı zaman, ona köylü en fazla ge
lir temin edecek bir nebat ekecektir. Zirai sa
nayie ait nebattan ekecektir. Binaenaleyh, nü
fus başına derpiş edilen bu artış hiçbir zaman 
tahakkuk ettirilemez. Bu da büyük bir hatadır. 
Gerçi, plânda kıyı tipi meraların, hayvan yem
lerinin ıslah edileceği zikredilmektedir. Bu ra
kamlar da nazarı itibara alınırsa gene bu nis
pet % 4,5 u hiçbir zaman geçmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; (bugün buğdayını 
ithal ettiğimiz Amerika'da 1954 istatistiklerine 
göre nüfus başına isabet eden 'buğday miktarı 
% 13 tür. Bizde ise % 33 ü bulur. Yani nüfu
sa nisbetle Amerika'nın 2 - 2,5 misli buğday is
tihsal ediyoruz. 180 milyon nüfuslu Amerika 
25 milyon ton buğday istihsal eder, Türkiye 
ise 7 - 8 milyon ton arasında. 27 milyon nüfusa 
'buğday istihsal eder. Binaenaleyh, bizde en 
iptidai şekilde kalan ve bir yılda bakımsızlık
tan 9 milyon baş hayvan ölen, bu itibarla da 
en fasla ehemmiyet verilmesi icabeden sektör, 
hayvancılıktır. Memleketimiz geri kalmış bir 
memlîket'tir. Kalkınmak için dikkat edilecek 
şey, az yatırımla çok şey elde etmektir. Bugün 
hayvancılığa yatırılacak 5 kuruş, yarın 10 ku
ruş clacaktır. Hayvancılık en kısa zamanda 
en çok gelir geiren bir sektördür. 

Şimdi 'ben, gerek Plânlamanın, gerek Komis
yonun bu haklı dâva karşısında, «denge bozu
lur» cliye bu sektöre ayrılan yatırımı sabit tut
makta ısrar etmelerini hiç de doğru bulmuyo
rum. Yüksek Heyetiniz her halde bunu takdir 
edecek ve önergem lehinde oy verecektir. 

Muhterem arkadaşlar; hububattan zengin 
olmuş bir millet gösterilemez. Fakat hayvancı
lıkta kısa zamanda zengin olan milletler mev
cuttur. Yeni Zelanda bütçesinin % 80 gelirini 
hayvancılık temin eder. Ayrıca % 90 nı ile 
hayvancılıkta temin edilen para ile yapılır. Her 
ferdin bir evi veya üç kişiye bir otomdbil düşer. 
Yeni Zelanda'da otomobil fabrikası yoktur, i 
Yeni Zelanda'nın uzun zaman Başvekilliğini ve 
Müşavirliğini yapmış M'ster Marşal 3 - 4 sene 
evvel memleketimize geldiğinde, «Bu memleke
ti ancak hayvancılık zengin edebilir» demiştir. 

' Zaten ecnebi mütehassıslar bunu söylemese da
hi Yüksek Meclisin her üyesi takdir etmektedir. 
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Sabahleyin Müsteşar Beyefendi bir konuya 

temas ederken, benim sözlerimi yanlış akset
tirdi, hayvancılıkla ormancılığı mukayese et
tiğimi söyledi. Ben böyle bir şey söylemedim 
ve ıböyle bir mukayese yapmadım. Ben sadece 
hububat ve hayvancılık mahsullerini mukaye
se ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuda hepini
zin ittifak ettiğine emin olarak fazla konuşmı-
yacağım. 

Mutlaka önergemin lehinde oy vereceğinize 
inanarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğ-

lu'nun geriverme önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun geriverme önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

8 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
özü: Değiştirge önergesidir. 

Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plân tasarısının 248 ve m. ve 271 ve mütaakıp 
sayfalarında ulaştırma bahsinde Devlet Demir
yollarına taallûk eden malûmat ve tedbirler ta
dat edilmiştir. 

Demiryollarında, buharlı, dizel ve elektrikli 
lokomotif ve sistemlerinin tatbik tarzı ve müs
takbel inkişafları nazara alınmış ve buna göre 
hesaplar yapılmıştır. 

Devlet Demiryolları işletme bilançosu her. se
ne zarar ile kapanmakta ve mevcut borç ve ta
ahhütleri iki milyar liraya yaklaşmaktadır. 

1962 yılı masraflarını karşılamak için bugü
ne kadar yalnız Maliye Vekâletinden aldığı 260 
milyonu bulmaktadır. 

Bu millî müessesenin kendi geliri ile idaıre 
edilmesi ve yaşıyabilir duruma gelmesi en tabiî 
bir neticedir. Müessesenin zarar sebebi gelirle
rinin azlığı ve masraflarının çokluğudur. • Şu 
halde beş yıllık plânda geliri artırma ve gideri 
düşürme hedefinin sağlanması iktiza eder. De
miryollarının ilelebet Hazineye yük olması dü-
şünülemiyeceği gibi, kara yolu ile rekabetini ön
lemek için kara yollarından istifade edeceklepe 
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ağır vergi tahmili ile rekabeti suni vasıtalarla 
önlemek de doğru değildir. 

Plân hazırlayıcıları da, şu anda Devlet De-
mirylları Teşkilâtında müstakbel inkişafın nasıl 
olacağı münakaşasında, henüz Ulaştırma Vekâle
ti içinde de çeşitli fikirlerin çarpıştığı ve bir ne
ticeye bağlanmadığı sarahaten ifade edilmiştir. 
Müessese içinde DDY. nın dizelizasyon veya 
elektrifikasyondan hangisinin tatbiki, mevzuun
da sarahate varılabilmesi için plânın bütünlü
ğünü bozmıyacak şekilde tedbirler bölümüne 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
ederim : 

«Devlet Plânlama Teşkilâtı 'bir ay zarfında 
bitaraf ilim ve ihtisas sahibi kimselerden bir ko
misyon teşkil ederek dizelizasyon ve elektrifi
kasyon mevzuunu etüt edip bu hususta katî ve 
nihai bir karara varacaktır. 

Plânın bütünlüğüne halel gelmemek ve de
miryollarına yapılan-tahsis yekûnunu aşmamak 
şartiyle demiryolları yatırım plânında mümkün 
görülecek tasarruf ve kaydırmalar tutarı bu 
plân dâhilinde komisyonca tesbit edilecek yatı
rımlara tahsis edilecektir.» 

Arz olunur saygılarımla. 
Kayseri 

Mehmet Göker 

BAŞKAN — Karma Kimisyon adına söz is
tiyor musunuz ? 

PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Halen Türki
ye'de bu işin tahakkuk etirilebilmesi için lü
zumlu elektrik enerjisi yoktur, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Göker. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Efendim, 

vakit geç oldu. Sayın arkadaşların dinlemeye 
tahammülü olmadığı için gayet kısa mâruzâtta 
bulunacağım. 

DDY Müessesesi 1962 senesinde Maliyeden 
250 milyon lira almıştır, senelik zararı 30 mil
yon lira civarındadır. Diyorum ki, bu müessese 
bugünkü haliyle devamlı surette zararla çalış
makta ve Hazine sırtına yük olmaktadır. Bu yü
kü telâfi edecek bir tedbir olarak plânda, Kara
yollarına ağır vergiler konulması teklif olun-
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maktadır. Ticari hayatta vergi ile rekabet te
min edilemez, diyorum. Esasen Devlet Demiryol
ları içerisinde, Devlet Demiryollarının müstak
bel inkşafmm ne olacağı mevzuunda mütehassıs
lar arasında ihtilâf mevcuttur. Bu itibarla bi
taraf bir ilim ve ihtisas heyeti bir ay içerisinde 
bu müessesenin durumunu tetkik etsin. Türki
ye'nin realitelerine uygun plarak bu müesseseye 
nasıl bir veçhe verilmesi icabettiğini karara 
bağlasın, diyorum. 

Komisyon Sözcüsünün enerji mevzuundaki 
izahı ceffelkalem söylenmiştir. Bu elektrik 
enerjisi mütehassıslara, ehil elemanlara tetkik 
ettirilmeden hattâ ve hattâ DDY camiası içer
sindeki mütehassıslara da gösterilmeden Sayın 
Cahit Akyar'm Vekilliği zamanında yaptırılmış 
etütler, projeler, 19Ö4 te yapılmış olan işler na
zara alınarak verilmiş bir cevaptan ibarettir. 

Takdir Muhterem Heyetinizindir. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Göker'in geriverme öner
gelerini tekrar okutuyorum efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Gerekçesini 
okutmayın efendim. 

BAŞKAN — Gerekçesini okutmak zorunda
yım Sayın Onat. 

(Mehmet Göker'in geriverme önergesi ve ge
rekçesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Göker tarafın
dan verilen geriverme önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geriver
me önergesi kabul edilmemiştir. 

9 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Türk vatandaşının kişi olarak tanınmasını 

sağlamak suretiyle sağlık, ahlâk, iş ve ihtisas 
medenî hal, noter ve evlenme akitleri, a'skerli'k 
muameleleri ile gayrimenkul sicillerinin «Tür
kiye Medenî Siciller Dairesi» adı ile kurula
cak modern bir âmme hizmeti müessesesinde 
ciddiyetle tutulmasını mümkün kılacak hazır
lıkların plân hedeflerinde dikkate alınmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Gerekçesini şifahen arz edeceğim. 

Kocaeli 
Cemal Babaç 
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M. Meclisi B : 9 
(Gerekçe) 

Yüksek Başkanlığa 
Dünkü görüşmemde arz ve Umumi Heyetin 

lûtufkâr tasviplerine mazhar olduğu veçhile 
Türk vatandaşının kişi olara'k, sağlık, ahlâk, iş 
ve ihtisas, medenî 'hal, noter akitleri, evlenme 
akitleri, askerlik muameleleri, gayrimenkul 
mülkiyet ve tedavülüne ait 'birçok Devlet dai
releri, bankalar, tarafından yapılmakta olan 
tescilden ne vatandaş, ne toplumun ne de Dev
let teşkilâtı âmme hizmeti müesseseleri istifa
de edemiyor zararlarından korunamıyor. Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının başarısı bu plânı tat
bik edenlerin, plân amacında çalışmaların kişi 
olarak tanınmasına bağlıdır. Sağlığı, ahlâkı, 
iş ihtisası belli olmıyan 'kişilerden meydana 
gelen toplumun kalkınması mümkün olamaz, 
istihdam meselesi halledilemez. Güvensiz bir 
iklimde ticaret, sanayi gelişemez, yatırım yapı
lamaz ortaklıklar kurulamaz. Hem vatandaşa 
hizmet, hem vatandaşın korunmasını sağlamak, 
ve toplumun sağlık, ahlâk, iş ve ihtisas kurum
larından durumunu tesbite yarayacak büyük 
faydaları sağlamak bakımından Türkiye Me
denî Siciller Dairesi adı altında bir âmme hiz
meti müessesesinin 'kurulması için hazırlıklara 
•başlanması lâzımdır. Bu maksatla sunduğum 
gerekçenin kabulünü arz eylerim. 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

BAŞKAN — Karma Komisyon adına ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı? 

PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim 
encümen olarak feu takrirde istenen 'hususların 
plânda yer almasına lüzum görmüyoruz, kanun 
ile sağlanabilir. Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına konuşmak is-
tiyen var mı" 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Efendim, bu hususlarda incelöme yapılmak
tadır. Plânda yer alması mümkün değildir. 
Askerlik şubesi ile tapu dairelerinin birleşti
rilmesi tetkik mevzuu yapılması gereken bir 
Ihusustur. Bu sebeple iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, önerge sahibi Sayın 
Cemal Babaç. 

CEMAL BABAÇ (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz yüksek tasviplerinin 
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işaretlerini gördüğüm dünkü toplantımızdaki 
mâruzâtımda 5 Yıllık Kalkınma Plânının mu
vaffak olabilmesi için şimdilik hazırlık bakı
mından bâzı tekliflerde bulundum. 

Sayın komisyon sözcüsü ve Hükümet tem
silcisi arkadaşlarım bunun 'bir idari reform 
mevzuu olara'k ele alındığını ve ilerde bu şekil
de veya başka bir suretle tahakkukunun na
zarı dikkate alınabileceğini söylediler. Ancak 
bu beş yıllık plânın ilkeleri, hedef ve stratejisi 
tâyin edilirken, 5 yıllık plânın tahakkukunda 
çalışacak olan, gerek hazırlayıcılar, gerek yö
neticiler, gerekse plânın tatbikında çalışacak 
olan vatandaşlar, imece mükellefleri, heyeti 
umumiyesi 'bizce kişi olara'k 'bilinmiyen şahıs
lardır. 

Biz, vatandaşlar karşısında 'kalkınma yapı
yoruz derken, o vatandaşların sağlığını umu
mi tedbirlere terk etmek hatası içine düşmüş 
oluruz. Şimdiye kadar, Devlet olarak, yıllar
dan, hattâ asırlandan beri vatandaşı kişi ola
rak takibetmiş değiliz. Elimizdeki müessesele
rin yaptığı tescillerden hiçbir fayda görnvemi-
şizdir. Ama içtimai bakımdan bizim elimize 
sıhhatli bilgi verilmemiştir. Bu bakımdan va
tandaşın sağlığı bilinir, gerekli tedbir alınır, 
vatandaşın sağlığı takibedilir. Koruyucu ted-
'birler alınır. Böylece vatandaş sağlığının 'he
yeti umumiyesi hakkında sarih bilgi edinmiş 
oluruz. Böyle bir tedbiri almaya neden lüzum 
görmüyorlar, anlamıyorum. 

Diğer taraftan vatandaşın sicili de mühim
dir. Polis ayrı bir sicil tutar, adliye ayrı bir 
sicil tutar. Bankalar ayrı tetkikler yaparlar. 
Vatandaş bu sicillerden 'ha'berdar değildir. Bir
takım dolandırıcılar, 'ahlâksızlar, saf vatandaş
ları dolandırmaktadırlar. Vatandaşlar kişile
rin durumunu bilmeden birtakım ticari -akitler 
yapmaktadır. Bu akitleri yapan vatandaşlar, 
birtakım haksızlığa uğramışlardır. Bu haksız
lıklar hâkimlik yapmış arkadaşlarca malûm
dur. Biz bu plânı tatbik ederken 'ahlâki ba
kımdan da bir zabtura'bt tesis etmeye muh
tacız. Plânın bir emniyet iklimi içinde tahak
kuku 'bakımından şimdiden tedbir almak el
zemdir. 

Aynı şekilde iş sahası bakımından meç'hu-
lat içindeyiz. Bu memlekette kim ne yapar 
bilinmez. Hattâ aramızda da görmekteyiz, ye
di tulâ sahibi ulema vardır, herkes istediği 
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mevzuda kendini söz sahibi zannedip istediğini 
yaptırmaya kalkar. Medenî dünya iş ve ihti
sas bakımından tanınmış, kimden ne ist'iyece-
ğini, kimin söylediğinin dinleneceğini bilir du
ruma gelmiştir. 

Mekteplerden diplomalar alınır, fakat bu 
diplomalar nazari ilimler bakımından veril
miştir. Tatbikat alanında, her diploma ala
nın muvaffak olduğunu göremiyoruz. Bu ba
kımdan, ihtisas yapacak, etüt yapacak olan
lardan bu kalkınma devresinde sarahatle ne 
isteyeceğimizi, nasıl istifade edeceğimizi bil-
mdyoıiuz. 

Yabancı uzmanlar gelirken, bunların ye
rini dolduracak elemanlarımızı şimdiden tes-
bit ve tescil etmemiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; dâva, gerek Hü
kümetin, gerekse Karma Komisyon Başkanı
nın zannettiği gibi, basit bir dâva değildir. 
Bendeniz, millet hizmetinde bir hayli ömür 
tüketmiş naçiz bir arkadaşınız olarak teklif 
yaptım, plânın içlinde bir cümle ile ifade et
sek ne olur? Gelsinler buraya, bir cümla 
iğinde, üzerinde çalışılacağını, çalışılması lâ-
•zımgeldiğini ifade buyursunlar, kabul bu
yursunlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu hususta 
yüksek takdirlerinizi listirham edeceğim, ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Babaç tarafın
dan verilmiş olan geriverme önergesini tekrar 
okutarak oylarınıza sunacağım. 

(Cemal Babaç'm geriverme önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Babaç tarafından veril
miş bulunan geriverme önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge reddedilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Yatırımların tabiî âfetlere, muhtemel kı-

rizlere karşı ihtiyatını teşkil etmek üzere Dev
let sektörü, özel sektör ve yabancı sermaye 
yatırımlarından teknik hesaplara uygun sigor
ta primi kesilecek, yatırımlar sigorta fonu 
adında bir hesapta toplanması sağlanacak
tı?.» 

Yukardaki metnin plân hedefleri ve strate
jisi tasarruf politikası kısmının sonuna ilâve-
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sini arz ve teklif eylerim. 

Gerekçesini şifahen arz edeceğim. 
Kocaeli 

Cemal Babaç 

Yüksek Başkanlığa 
Dünkü konuşmamda arz ve izah ettiğim 

veçhile beş yıllık plânın tabiî âfetlere eko
nomik kılrizlere karşı sigortası yoktur. Plâ
nı korumak maksadiyle İktisadi Devlet Te
şekkülleri, resmî sektör, özel sektör; yaban
cı sermaye yatırımlarından teknik metotlara 
müstenit bir sigorta primi alınması ve bir 
fonda toplanması emniyeti sağlıyacaktır. Tek
lifimin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim; 
arkadaşımızın teklifi, müzakere konusu olan 
plân vesikası yerine plân hedefleri ve stra
tejisi vesikasına ilâveyi derpiş etmektedir. 
Bu usule aykırıdır. Reisin böyle bir takriri 
okutması bile caiz değildir. Bununla beraber 
teklife iştirak etmediğimizi arz etmek isteriz. 

BAŞKAN — Takdir bizim değil, takdir 
Karma Komisyon ve Hükümete aittir Sayın 
Onat. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI VE 
BAŞBAKAN YARDIMCISI TURHAN FEYZÎ-
OĞLU (Kayseri) —- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Cemal Babaç. 
CEMAL BABAÇ (Kocaeli) — Değerli ar

kadaşlarım, dün de tafsilâtı ile "arz ettiğim gibi, 
memleketimiz tabiî âfetlere mâruz bir memle
kettir. Kuraklık vardır, don vardır, seylâplar 
vardır. Zirai mahsullerimiz bundan mutazarrır 
ve müteessir olmaktadır. Tektonik bir sahada 
bulunduğu İçin memleketimiz, devamlı olarak 
depremler tarafından tahribedilmekte, şehirleri
miz, fabrikalarımız yıkılmaktadır. Bunu Erzin
can felâketini hatırlatmakla teyidetmek istiyo
rum. 

Her vakit memleketimiz bu gibi tabiî âfet
lerle karşı karşıyadır. Bunlara karşı şimdiye 
kadar hükümetler tedbir alamamıştı. Ne vakit 
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bir felâket başımıza gelirse o vakit Hükümet 
telâş iiçinde. Bütçesinde tahsisat bulunmaz, va
tandaşlardan para ister. Şuradan, 'buradan tah
sisatlar alınır, fabrikalardan ve diğer müessese
lerden yardımlar talebedilir, âfetler karşılan-
mıya çalışılır, fakat Hükümetin âfet yerine ye
tişecek kudreti dahi bulunmaz. Bu husus şim
diye kadar 'bütçelerde derpiş edilmediği gibi 
(beş yıllık plânda da tabiî âfetlere karşı bir ga
ranti yoktur. Benim teklifimin, plân hedefleri
ne ve stratejisine usulen aykırı olduğundan 
kabulünü mümkün gömmüyorlar. Ama bir fikir 
esas itibariyle eğer kuvvetli ise, eğer nazara 
alınması lâzım ise Yüksek Meclisin bunu plânın 
her tarafına koymaya iktidarı vardır. Hükümet 
de bu işi hassasiyetle ve dikkatle tetkik etme
lidir. 

Bundan başka arkadaşlarım, bizim memle
kette hepinizin itiraf ettiğiniz gibi, büyük si
yasi çekişmeler oluyor, Rejimimize karşı tehdit
ler oluyor. Bütün bunlar piyasaya tesir icra edi
yor; iktisadi krizler yaratıyor. Bundan başka 
dünya içinde de her vakit krizler doğabilir. 
Evet ben ekonomiyi muhterem uzmanlar kadar 
bilmem. Ama iyi kötü ekonomik bilgiye sahip 
insanlarız, tecrübelerimiz var. Her hangi bir 
sebeple, gerek harb tehlikeleri sebebiyle gerek 
istihsal fazlalığı sebebiyle dünyada birçok kriz
ler olabilir. Bunlardan elbette ki memleketimiz 
de müteessir olur. Bunlarla plânın yürümesi zor
lanabilir. Bunlara karşı bir tedbir mahiyetinde 
olarak bütün yatırımlardan, hattâ özel sektör 
yatırımlarından, ecnebi sermaye yatırımların
dan da teknik sigorta hesaplarına göre kesilen bir 
prim ile 'bir fon tesis ve teşkili her halde aca
yip bir şey olmaısa gerektir. 

Bu ciheti yüksek takdirlerinize saygı ile arz 
ederim. Eğer siz de tensip buyurursanız, lütfe
der kabul buyurursunuz. Hürmetlerimle. 

BALKAN — Sayın Babaç tarafından veril
miş bulunan geriverme önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geri
verme önergesi kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Değiştirge önergesi 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Plân tasarısının 310 ncu sayfasında (7. Ki
ra) başlıklı bahsin; kira politikasının esasları 
şunlardır; diye başlıyan cümlesinden sonra ge- | 
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len (c) bendi ile bundan sonra gelen ve, (Bu 
arada) kelimelerinden sonra (1), (2), (3) nu> 
malan fıkraları teşkil eden ve metnini aynen 
aşağıya aldığımız hükümlerin tasarıdan çıkarı
larak şu prensibin (c) bendi olarak metne alın
masını arz ve teklif ediyorum. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sanibrahimoğlu 

(C) Uzun vadeli plânın konut hedeflerinin 
gerçekleşmesiyle makûl ölçüler içinde halledile
cek olan kira meselesinin kiracıyı ve mülk sahi-
ıbini konut politikasının hedeflerine uygun ola
rak koruyacak hükümler yasalarla düzenlene
cektir.) 

Eshamı mucibesi : 
Bahis mevzuu hükümler 6570 sayılı Kira 

Kanunu hükümlerine ve Borçlar Kanununun 
kira ve âkit serbestîsine taallûk eden hüküm
lerine avlarıdır ve bu hükümleri ilga ve tadil 
etmektedir. 

Plân tasarısı mahiyeti itibariyle ve bu bap
taki kanun hükümleri gereğince; özel mesele 
ve müesseseleri kanun hüviyet ve kuvvetinde 
düzenlemek iddiasını taşımamakta olup, mese
le ve müesseselerin prensiplerini tesbit ye tâ
yin ederek, icra kuvvetini bu prensipleri tahak
kuka medar olacak kanuni hükümleri müstakil 
kanunlarla Meclise şevkle görevlendirmekte
dir. 

Aksi halde plân tasarısının sevkını zaruri 
kıldığı düzenlerle kanun ve müessesenin emre
dici ve nehyedici kanun hükümlerinin; mesele
lerin detaylarına inerek plân tasarısı içinde dü
zenlenmesi bahis mevzuu olur k i ; bu şekli hal 
plânı içinden çıkılmaz tefarruatlar manzumesi 
içine atar. 

Kaldı ki pimin müzakere ve kabul usulü 
ayrı bir şekli kanuniye bağlanmıştır. Kira Ka
nununun ve Borçlar Kanununun kira ile ilgili 
ve akit serbestîsine taallûk eden hükümleri iç
tüzük hükümleri gereğince ayrı merasim ve eş
kâle tâbidir. 

Bu itibarla 'bahis mevzuu hükümlerin plân 
tasarısı içinde yer almaları usulen de caiz de
ğildir. 

Kanunlar taallûk ettikleri meseleleri tam ve 
kâmil olarak kavrıyacak ve tereddütleri asgari 
hadde indirecek açıklık ve katiyetteki hükümle
ri muhtevi olmalıdır. Plân tasarısındaki hü
kümler ise, son derece elâstiki, müphem ve key-
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f i bir tatbika müsaittir. Bu haliyle plân tasa- ı 
nsı, Anayasanın mülkiyet hakkını ve tasarruf 
serbestisini kabul eden hükümlerine de aykı
rıdır. 

Arz edilen sebeplerle teklifimizin kabulü ye
rinde olacaktır. > 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Plân tasarısının 310 ncu sayfasındaki ilgası 
ve tadili istenen metin; 

«Kira politikasının esasları şunlardır : 
c) Uzun sürede plânın konut hedeflerinin 

gerçekleşmesiyle makûl ölçüler içinde halledi
lecek olan kira meselesinin yasalarla düzenlen
mesi gereken bir süre için kiracıyı ve mülk sa
hibini konut politikasının hedeflerine uygun 
olarak koruyacak bir kira politikası uygulana
caktır. 

Bu arada (1) kira değerlendirme ölçüleri 
yeniden tesbit edilecek, eski ve yeni konutlar 
için aynı kira değerlendirme ölçüleri uygula
nacak ve yeni konutlarda kiranın yerleşme iz
ni ile birlikte tesbit ve ilânı sağlanacaktır. (2) 
Kira sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması 
sağlanacak ve sözleşmeler kontrol edilecektir. 
(3) Görevle ilgili zorunluklar ve belli sosyal 
araçlar dışında kamu sektöründe kiraya verilen 
meskenlerde kira genel ölçülere göre tesbit 
edilecektir.» 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyonu katı
lıyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA ŞE-
KÎP ÎNAL (Hatay) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? Buyu
run Sayın Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, birkaç kelime ile arz edeyim. Plânda I 
bâzı tedbirlerin zikredilmiş olması, bununla il- I 
gili kanunlarda tadilâtın plânın kabulüyle ger- I 
çekleşeceği mânasını taşımaz. Bu itibarla 6570 I 
sayılı Kanunun, Borçlar Kanununun kira ile il
gili hükümleri değişecektir ve bu tarzda değiş- I 
mesi doğru değildir, iddialarına iştirak müm- I 
kün olamaz. Kira mevzuatında bâzı tadilâtın I 
yapılması için bir ön adım atılmış olur. Yine I 
Meclise gelecek ve usulü dairesinde, diğer ka- I 
nunlar gibi, bu kanunlar değişirse, o zaman bu | 
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ı tedbirler yürürlüğe girebilecektir. Bu itibarla 

endişeyi mucip bir hal yoktur. 
Yalnız temel politika olarak, Devlet binala

rının sosyal maksat olmadan veya geri kalmış 
bir bölgede memurlara lojman temin etmek gibi 
maksat olmadan ucuz fiyatla, çok ucuz fiyatla 
kiraya verilmesi gibi hallere son vermek; eski 
bina, yeni bina farkları veya yeni yapılmış bâzı 
binaların fahiş kiralarla kiralanmalarının önü
ne geçmek, derhal tesbit yapılamadığı, kira tes-
biti senelerce sonraya bırakıldığı ve sözleşme
lerin eskiden olduğu gibi belediyelerce tescil 
edilmemesi yüzünden bir kontrol mümkün ola
madığı için, kira sistemimizde oir karmakarışık
tık husule gelmiştir; yeni baştan ele alınacak 
ve müşterek esaslara bağlanarak tanzim edile
cektir, diye ana prensibi vazetmektedir. Buna 
ihtiyaç vardır, zannediyorum, keşmekeş içinde
dir; yanyana olan iki binanın birisinin belediye 
tarafından kirası tesbit edilmiştir, birisi sahibi 
alâkadar olmamış, kiracısı alâkadar olmamış, 
hava paralariyle ve yüksek kiralara devredilip 
durmuştur. Onun yanında Devlete ait Evkaf 
Apartmanında, Ankara'nın ortasında 100 lira
ya, 120 liraya oturulur. Bu gibi hallere bir son 
vermek için yeni baştan bu işleri düşünmek 
lâzımdır. Kanunlarda yapılacak değişiklikler 
şüphesiz Yüksek Meclise gelecek ve Meclisin 
kabul ettiği istikamette olacaktır, prensibine 
arkadaşımın itirazı var ise, o takdirde gerek
çesi, teklif edilen tedbir şu gerekçe ile yanlış-

I tır, tarzında ifade etmesi gerekir. Onu ayrıca 
konuşuruz. Yoksa, Usul Kanununa aykırıdır, 
Anayasamıza aykırıdır, bu tarzda olması ve bu 
kanunlar Plân Kanuniyle değiştirilmiş olacak
tır, mülâhazası varit değildir. Tedbirlerden her 
hangi birine esasından itirazları var ise, şu ted
bir yanlıştır, yersizdir, diye, o ayrıca müna-

I kaşa edilebilir. İmar - İskân Bakanlığının tav-
I siye ettiği tedbirlerdir bunlar ve o suretle 

plâna girmiştir. Mâruzâtım bu kadar. 

I BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

I Muhterem arkadaşlarım, gerçi bu hükümlerin 
I plân tasarısının Meclisten "çıkmasiyle derhal 
I tatbika başlanmıyacağma dair olan teminat 
I plân tasarısının kabulü usulüne dair olan ka-
I nunda belirtilmiş olmakla beraber bir kere da-
I ha teyidedilmesi bizi memnun etmiştir. 
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Çok muhterem arkadaşlarım, plân tasarısı 

memleketin bütün sosyal ve ekonomik sahaları
nın hepsini kavrıyan prensipler mecmuasıdır. 
Bu prensipler mecmuasının teferruata inme
mesi, özel kanunlarla düzenlenmesi iktiza eden 
meseleler için de Meclisi ipotek altına alma
ması iktiza eder. 

Mulhterem arkadaşlar, bir kira mevzuu var
dır. Bu kira mevzuu burada ifade ettiğim üze
re, uzun vadeli plânın konut hedeflerinim ger
çekleşmesini temin edecek hükümler tedvin edi
lir şeklinde âmir bir prensiple geçinilebilir. 
Bunun dışında, resmî Ibiinaların görevle ilgili 
olmıyan veya belli sosyal amaçlar dışında kira
ya verilmesi halinde serbest kira esaslarına gö
re kiralandırılır, meskenlerde kira sözleşmelerinin 
yazılı olması lâzımdır. Kira değerlendirme ölçü
leri yeniden tesbit' edilerek eski ve yeni konut
lar için aynı kira değerlendirme ölçüleri uy
gulanacaktır, yeni konutlarda kiranın yerleş
me izni ile birlikte teslbiti imkânı sağlanacak
tır..» gibi, tamamiyle bir kanunun maddeyi 
mahsusunu teşkil etmesi lâzımgelen, asla bir 
umumi plânın prensibi mahiyetini taşımıyan; 
bir kanunun kaibulü usulü ile müzakeresini ica-
bettiren meselelerin burada yer almamak lâzım-
gelir, arkadaşlarım. Ne demek, kira kontratları 
yazılı' olacaktır? Bu hüküm tamamliyle teferru
atta, usule ve Borçlar Kanununun akit serbesti
si esaslarına taallûk eden bir hükümdür. Yani 
şimdiden biz bu prensipleri kalbul etmekle, ka
nunların kabulü usulüne dair olan nizama, usu
le riayet, etmeden akit serbestisi prensibini ta
mamiyle, şimdiden ortadan kaldırmayı, ilga et
meyi kabul ediyoruz demektir. Meclis olarak bu 
mevzuda ipotek altına giriyoruz demektir ar
kadaşlar. 

Sonra eski ve yeni binalar; muhterem ar
kadaşlarım, şu plânın esas maksadı, hedefi ik
tisadi kalkınmadır. Bu hedefin gerçekleştiril
mesinde ön plânda tutulması lâzımgelen ana 
yolların başında sosyal adaletin gerçekleşmesi 
gelir. Eski bir bina, 50 sene evvel yapılmış, 5 
kere, 10 kere kendisini amorti etmiş, sermayesini 
çıkarmış bir bina ile yeni yapılmış bir binanın 
aynı esaslarla, aynı ölçülerle kiralarının değer
lendirilmesini, tesbit edilmesini hangi adalet öl-
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I çüleri tecviz edeıbilir? Hangıi sosyal adalet esas

ları bunu mümkün kılar? 
Muhterem arkadaşlar, biz diyoruz ki, müm

kün oilduğu kadar vatandaşın, bilhassa dar ge
lirli vatandaşın hayatını ucuzlatalım. Evet, bir 
taraftan ucuzlaltalım diyoruz fakat diğer taraf
tan, yeni getirilecek olan ve getirilmesi zaruri 

i bulunan hükümleri ariz - âmik mütalâa etmek, 
ariz - âımik görüşmek mümkün iken, kalkıyoruz, 
eski ve yenli binaların kiralarım aynı esaslara 
göre teslbit ediyoruz. Bu anlaşılacak bir şey de
ğildir. 

Sonra, resmî sektördeki binalar, bir zaruret 
yoksa, normal ve emsal binaların kiralariyle ki
ralandırılır. Bir hususi hülküm sevik ediyoruz, 
bu blir prensip değildir. Şimdiden Meclisi ipo
tek altına alıyorsunuz, özel bir kanun hükmü
nü getirip de Plânın içine koyuyorsunuz, özel 
hüküm mahiyetindeki şu hüküm burada var
ken, yarın tutup, kira sözleşmeleri yazılı olmı^ 
yaeakitır veya serbestçe tâyin edilebilecektir ve
ya yaızılı şekilde olmıyan sözlü kira şartları mu
teber dür diye kanuna bir hüküm koyabilir mi
siniz? Hayır, koyamazsınız. Eğer koyabilirsek, 
•eğer şu prensipler dışında birtakım hükümler 
koymak psikolojikman mümkünse o zaman me
sele yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu arz etmek is
tiyorum : Burada esbabı mucibesini zikrettim. 
Bu vatandaş hukukuna taallûk eden ve özel ka
nunlarla düzenlenmesi muktezi bulunan kira 
•meselesinde, böyle hususi meselelerde, bir kira 
mevzuatının teferruatına taallûk eden ve etme
si lâzımıgelen bahis mevzuu hükümlerin plân
dan çıkarılması lâzımdır. Yeni bir yasa getiri
lecektir. Konut siyasetinde ve politikasında 
memleket şartlarına uygun hükümler tedvin edi
lecektir denir, mesele biter. 

Hükümet, mevcut prensipleri, mevcut tea
mülleri ve mevcut ihtiyaçları nazara alarak yeni 
bir kanun tedvin edebilir. Fakat, ş'tmdddeın Mec
lisi ipotek altına alan teferruata müteallik hü
kümleri Hükümet, Meclislerde görüşmekte ısrar 
etmesinler, önergemin kabulünü rica ediyorum. 

i BAŞKAN — önetfgeyi tekrar okutup oyları-
J niza sunacağım. 
1 (Adana Milletvekilli Kemal Sarıibrlhfımoğ

lu 'nun geriverme önengesi1 tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıllbrahimıoğ-

lu'nun geriverme önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
memiştir. 

Sayın arkadaşlar; vakit gecikmiştir. 20 . Ka
sını . 1962 Salı günü saat 10 . 00 da toplanılnı.k 
üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.05 

»eB« 

/ 
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Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı OD I 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 23 arkadaşının, 
10 ncu Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahak
kuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile bu borçların 10 yıl takside 
bağlanmasına ait kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe 

komisyonları raporları (2/251) 

Cumhuriyet Senatom 
Genel Sekreterliği 21 . 5 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 775/1062 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve arkadaşlarının Onuncu Dönem T. B. M, 
Meclisi âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesiyle bu 
borçların 10 yıl takside bağlanmasına dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 10 . 5 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 
S. H. Ürgüplü 

GEREKÇE 

10 ncu Devre T.B.M.M. azaları 1957 yılında 1958 malî yılı için tahakkuk edecek yolluk ve 
tahsisatlarına mahsuben T.C. Ziraat Bankasından Meclis tdare Amirliğinin yaptığı anlaşma gere* 
ğince almış oldukları paralardan halen borçlu bulunmaktadırlar. Bu muamele teamül icabı ol
makla beraber o yıl' T.B.M.M. nin seçimi yenileme karan vermesinden dolayı seçim sonu şartları
nın değişmesi sebebiyle azaların kolaylıkla eda edemiyecekleri bir borçluluk hali tezahür etmiş* 
tir. Alınan paraların müteselsil kefalete istinat etmesi ise borçlu ve kefil olan birçok kimselerin 
imkânsızlık içine düşmelerine sebebolmuştur. Sadece bir teamül ve şekil icabı kefil olmuş kimse* 
lerin çok feci duruma düşmüş olduğunu fark eden M.B.K. 26.12.1960 gün ve 172 sayılı Kanunla bu 
kefaletleri çözmüş bulunmaktadır. 

10 ncu Devre T.B.M.M. âzalarının teamüle göre almış oldukları paralar; 
1. Aslında T.B.M.M. hin T.C. Ziraat Bankasındaki tahsisat artıklarından alınmıştır. 
2. T.B.M.M. azaları bu paralan alırken banka iskontaya tâbi tutmuş ve her azadan zaten 3-4 

bin lira müteneffi olmuştur. 
3. Bu paralar ileride tahakkuk edecek istihkaka mahsubedilmek üzere alındığı için hakiki 

bir kredi muamelesi olmayıp bir nevi avans mahiyetini taşımaktadır. 
4. Azalar tüccar hüviyetini taşımadıklan için krediye müstahak olmadıklarından bankaya 

münferiden veya müçtemian müracaat etmek suretiyle kredi talebinde bulunmamışlar, Meclis 
tdare Amirliğinin işarı üzerine ilerideki istihkaklarından mahsubedilmek kaydiyle bu paralan al
mışlardır. 
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Binaenaltyh. yukarda sıralanan sebepler tahtında bu borçların krediden tevellüdeden borçlar gî  

bi normal banka faizlerine tâbi tutulması muvafık mütalâa edilmemektedir. Seçim sonu şartları
nın borçlular üzerindeki tesirinin ana borcun ödenmesinde bile yarattığı sıkıntı ve imkânsızlık 
borçluları fevkalâde zorladığı gibi, bu borca normal banka kredilerine tatbik edilen faiz nisbetle-
rinin tatbiki hem bu borçların ödeme imkânını ortadan kaldırmakta hem de borçluları yokluğa 
mânız bırakmaktadır, 

Geçmişin yaralarım sarmayı programına almış olan Hükümetimiz hem bankanın tahsili gayri-
kabil hale gelmiş olan alacaklarını teminat altına almak hem de zaten ödeme gücünü kaybetmiş 
olan borçluları borçlarını ödiyebüir hale getirmek amaciyl'e T.C. Ziraat Bankasının bu borçlara 
şimdiye kadar tahakkuk ettirmiş olduğu faizleri bonifiye etmek suretiyle ana borcu 10 yıl taksit 
ve teminata bağlamaya muvafık mütalâa etmiştir. Banka Müdürler Komitesinin zaten bu nevî 
faiz bonifikasyonunu yapmak yetkisi de mevcudolduğuna göre ana borcun on yıllık taksitlere 
bölünerek tahsili cihetine gidilmesi hem banka hem de borçluları müşkülâttan kurtaracaktır. 

5 . 5 , 1902 
Ağrı Senatörü 
V. Yardımcı 
Eskişehir 
G. TJçagök 

Balıkesir Senatörü 
K. öztaş 

Erzurum Milletvekilli 
T. Bilgin 

Malatya Milletvekili 
H. A» Ahşit 

Bitlis 
,C. Geboloğlu 

Ordu Milletvekili 
A. Bodur 

Sivas Milletvekili 
T. Türkay 

Adıyaman Milletvekili 
, A. Atalay 
Erzurum Milletvekili 

C. önder 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Van 
/. Bedirha/noğlü 

Afyon K. Senatörü 
C. T. Rarasapan 
Sivas Milletvekili 

E. Turhan 
Tokat Milletvekili 

M. Kazova 

Adıyaman Milletvekili 
A. Turarih 

Erzurum ıSenatÖrü 
N. Aynuksa 
Bolu Senatörü 

k. Ankan 
Sivas Milletvekili 

8. ffastaoğlu 
Van Milletvekili 
Ş. Kösereisoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
A. Kırvmh 

Tokat Milletvekili 
B, önder 

Samsun Senatörü 
T, Tevetoğlv 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
ficcmt JComisytmı 

Jtmar No-.-17 

27.ff\m3' 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 28" arkadaşının, X ncu Dönem T. B. M. 
M. âzalarının 1958 yılı borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile bu borçla
rın 10 yıl taksite bağlanmasına ait kanun teklifi komisyonumuzda görüşüldü, 

Komisyonumuz gerekçede arz ve izah edilen, hususları uygun görmüş ve kânun teklifini ay
nen ve oy biriiğ-iyle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan' 
İzmir 

A. Ertunga 

Ankara 
M. M%hçwğlu 

Balkan vekili 
Bolü 

Fuat Ümit 
İmzada bulunamadı 

Burdur 
N. Yavuzkan 

U. Meclisi 

Kâtip 
Bu rap&fc'sösöüsü 

Sinop 
C. KaraKan * 

Bursa 
Z. Uğur 

(S, Sayıfeı : 361 ) 

Ankara 
/. Gence 

İstanbul 
V, (harar 
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Ktaljye .Sfimsygmn&m 

Millet Meclisi 

Esas No. 2/251 
Karar No. 103 

Ticaret Komisyonununesaaityööl, ;<27 .7."Î962'tarih ve 17 sayılı 'kararı Îİe"konüsyonumuza*iha-
vale buyurulan Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Tardımcı ve "28 arkadaşının, ~X ncu^Dö-

nemT.'B. M.'Metlisi âîâlarmm 1^58 yılı borçianna ait tahakkuk etmiş faizlerinin boniflye edil
mesi ile t u borçiarın 10 yıl tatarite ba^ianmasr hakkındaki kanun teklifi ve komisyon mazbatası 
tekMf sahipleriirazuriyie'tetkikve -müzakere olundu : 

Gerekçede izah ohman îrttsushır kabule şayan görülmüş, ayrıca XI nci dönem milletvekîlleri-
-nin 1900 yüı öd«neMeririden -müteveîîit Maliye Vekâleti ve "Ziraat Bankası tarafından takibe 
tutulan borçlarının aynı esasa göre ttksitlendirilmesi, taiz ve masraflardan sarfınazar edilmesi 
uygun mütalâa edilmiştir. 

Ziraat Bankasının normal ticari kredi muamelelerinden doğmıyan; karşılığı bankada mahfuz 
mebaliğin kullanılması suretiyle ileride mahsuberdilmek üzere yapılan bir İkrazdan devamlıca 
faiz alınması muvafık bulunmamış, sadece bankanın muamele esnasında Hazineye ödemiş bulun
duğu vergilerin borçluya tahmili münasip görülmüştür. 

Vuzuhu temin bakımından bu mucip sebeplere müsfceöfciletı ikmalen bağlıca <«*anlan değiştir! 
metninin Jsabulüne ve havalesi gereğince Bütçe Komisy^HiMia' tevdi buyurulmak {üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan Sözcü 
Kocaeli AyUın Bolu Erzurum Gümüşane Kütalhya 
C. Babaç N. Mürm K.tnal G. Karaca N. Küçüker A.Erbek 

Manisa Ordu Adana Sivaa Zonguldak 
Y. yalzut O. N. Hazinedar Y. Aktimur Rahmi Çeltekl'i S. T. Müftüoylu 

İmzada bulunmadı 

Bütş« Komisyonu raporu 

Millet Meclin 
Bütçe Komisyonu 20 . 10 . 1962 
Esas No. : 2/251 
Karar No. : 93 

Cumhuriyet Senatosu Ağrı üyesi Veysi Y ardımcı ve 2̂3 arkadaşının X ncu dönem T. B. 
M. Meeüsi^âzalanmn Î0&8 yılı borçlaruıa -ait t;âha*deftk ttmiş faÜSetin bonifiye -edHmesi ile bu 
borflarm 1<> -yıl tairaite ba|i«amasıi -îıakkHidaki -kamm Heid*fi ^e Ticaret^ 'Maüye homi»yon-
ları raporları konüsyonunutga^ıavaâe f̂fdflnaiş -olmakla, Malrj^ Bftkftiriığı ve ffira^t Bf^a^ı tem-
sikileri hazır «oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Xncu Devrede M^chm'bir «e»e evvel seçime/gidibttesine karar vermesi 4otoyttiyüe o sene
nin ödeneğini Ziraat Bankasından kırdırarak al«aı milletvekilleri borçlu duruma 'düşmü l̂er̂  
dir. 
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XI noi Devrede ise Meclisin feshedilmesi sebebiyle o zamanki usule göre bir senelik öde
neklerini peşin alan miletvekillerinden dokuz aylık ödeneklerin geri istenmesi sebebiyle bu borç 
tekevvün etmiştir. 

Birçok sebeplerin bir araya gelmesi neticesinde bu borçlar ödenememiş ve faizleri ile bir
likte teraküm ederek bugün altından kalkılamıyacak bir şekil almıştır. Diğer taraftan borçlu
lar aleyhine açılan dâvalarla haciz yoluna gidilmiş bulunmaktadır. 

Kanun teklifi, hem borçluların bu zor durumlarını düzeltmek hem de Devletin alacakla
rını bir teminata bağlamak bakımından komisyonumuzca uygun görülerek Maliye Komisyonu
nun metni müzakereye esas tutulmuştur. 

Ancak hususi hukuk hükümlerine tabi olan Ziraat Bankasına olan borçlardan faiz alınma
ması müessese ile borçlular arasındaki faiz akdine aykırı görülmüştür. Diğer taraftan banka
nın zaran da mevzuubahsolduğu cihetle % 6 faizle birlikte borçların taksitlendiriknesi ka
bul edilmiş, kanun başlığı ve birinci madde buna göre değiştirilmiştir. 

Maliye Bakanlığına olan borçlarda ise böyle bir zarar mev2uubahsolmadığı cihetle mas
rafsız ve faizsiz olarak taksite bağlanması muvafık görülmüş bu maksatla ikinci madde komis
yonumuzca yeniden tanzim edilmiştir. 

Diğer maddeler ise numaraları değiştirilmek üzere aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Balıkesir 
£. Islimyeli 

2 nci maddeye muhalifim 

Hatay 
A. 8. Hocaoğlu 

Sakarya 
N, Bayar 

Başkan V. 
Diyarbakır 

R. tskenderoğlu 

Çanakkale 
§. înan 

Mııhaâief ejt şerhi 
eklidir 

Hatay 
Ş. tnal 

Yozgat 
C. Sungur 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı 

Konya 
C. Yılmaz 

Siirt 
A. Yaşa A. 

Yozgat 
V. Vym 

Aydın 
/. Sezgin 

Erzurum 
C. önder 

Mariaş 
E. Kaplan 

Trabzon 
Ş. Ağanoğlu 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu kanun tasarısına muhalifim. Çünkü : 
A) 1 - IX ncu devre T. B. M. Meclisi, 1957 yılı ortalarında seçimin yenilenmesine karar ver

miş, yeni seçim 27 Ekim 1957 de yapılmıştır. 
2. 1958 malî yılı, 1 Mart 1958 de başlamıştır. Böyle olduğuna göre, 1957 ortalarında, 1958 

ödeneği diye bir şey bahis konusu olamazdı. 1958 bütçesi yürürlüğe girmeden, milletvekillerinin 
1958 ödeneği namı altında her hangi bir ödeneği almaya hakları yoktu. 

3. 1957 ortalarında, 1958 malî yılına ait milletvekilliği ödeneklerine henüz istihkak kesbedilme-
misti. Bu bakımdan, T. B. M. Meclisi Muhasebesi, milletvekillerine, 1957 ortalarında 1958 çeklerini 
veremezdi; T. C. Ziraat Bankası da bu çekleri iskonto edemezdi. Çekler verilmiş ise kanuna aykırı 
hareket edilmiştir. 
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4. Bu duruma göre, hadise sadece T. 0. Ziraat Bankasının, 1957 ortalarında seçimlerin yenilen
mesine karar verilmesi suretiyle milletvekillikleri sona eren şahıslara, milletvekilliği yıllık ödenek 
tutarında şahsi kredi açmasından ibaret kalır. 

5. Şu halde, ortada, T. C. Ziraat Bankası ile müşterileri arasında, özel hukuk esaslarına göre 
vücut bulmuş, mukavelevi bir alacak - borç münasebetinden başka bir şey yoktur. Böyle, özel hukuk 
alanındaki mukavelevi bir duruma, borçluların o zamanki milletvekilliği sıfatları dolayısiyle ka
nunla müdahale etmek, bankanın borçluları arasında fark yaratmak, bir kısmına kanunla imtiyazlı 
muamele yapmak, asla doğru değildir. 

B) 1. XI nci Devre T. B. M. Meclisi, 27 Mayıs 1960 İhtilâli neticesi feshedilmiş, milletvekille
rinden (Haziran 1957 - Şubat 1958) dokuz aylık devresine ait ödeneklerini önceden almış olanlar, 
Hazineye borçlu kalmışlardır. 

2. Hazine alacağına, borçlunun sıfatına göre farklı muamele yapılmasını, bu maksatla özel bir 
kanun yapılmasını, doğru bulmuyorum. 

Çanakkale Milletvekili 
Şefik İnan 
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f C. SENATOSU A&R1 ÜYÜSİ -¥fiYSİ YAftDIM-

GI VE ABKADAŞLAEININ TEKLİFİ 

Z ncu Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yûı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bonif iye 
edilmesiyle bu borçların İO yıl tahsile-bağlanması

na aît Kanun 

MADDE 1. — X ncu Donem T. 3. M. M. 
azalaranm 1958 malî yılı borçlarına ait T. C. 
Ziraat Bankası tarafından tahakkuk ettirilmiş 
faizleri bonif iye edilerek ana borçları faizsiz 10 
yıl taksite bağlamıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış oldukla
rı ödemeler ana borçtan düşülür. 

MADDE 2. — Tahakkuk ettirilmiş olan fa
izlerin bankaca ödenen vergileri borçlulara eşit 
olarak aktarılır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Vekili yü
rütür. 

TİCAİİET KOMÎSYJÛKÜNJUN DK&tŞTlRİŞt 

X ncu Dönem T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı 
borçlarına ait tahakkuk etmiş faizlerin bonufile 
Milmesi üe'bu borçların -W-yıl taksite bağlanma -

sına ait Kanun 

MADDE 1. — Kanun teklifinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun teklifinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun teklifinin 3 ncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kanun teklifinin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir, 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTjRlŞt 

X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin 
ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat Bankası 
ve Maliye Vekâletine olan borçlarının 10 yıl faiz
siz takside bağlanmasına ve tahakkuk etmi§ faiz

lerinin kaldırılmasına ait kanun teklifi 

MADDE 1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. O. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
lan 10 yıl faizsiz takside bağlanmıştır. Bu borç
lara bankaca tahakkuk ettirilmiş olan faizler kal
dırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları ödemeler esas borçtan indirilir. 

MADDE 2. — Tahakkuk ettirilmiş olan faiz
lerin bankaca ödenmiş olan vergileri borçlular
dan tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
Bakanları yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin 
ödeneklerinden mütevelUt T. C. Ziraat Bankası 
ve Maliye Bakanliğma olan borçlarının 10 yıl 

takside bağlanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. O. 
Ziraat Bankasına olan borçlan % 6 faizle 10 
yıllık takside bağlanmıştır. Bu borçlara vâ
denin hitamından itibaren % 6 faiz yürütülür. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları ödemeler esas borçtan indirilir. 

Tahakkuk eden faizlerden Gider Vergisi 
alınmaz. 

MADDE 2. XI nci Dönem T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerine müstenit Maliye 
Bakanlığına olan ilamlı ve ilamsız borçlan da 
faizsiz ve masrafsız olarak 10 yıl takside bağ
lanmıştır. 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. - - Maliye Komisyonunun 3 ncü 
maddesi 4 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 4 ncü 
maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

*>&« 
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