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Onuncu Birleşim 

20 .11 .1932 Sah 

1. 
2. 
3. 
4. 

içindekiler 

— Geçen tutanak özeti 
— Gelen kâğıtlar 
— Yoklama 
— Görüşülen isler 

Sayfa 
898 
398 

899,424 
899 

1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967) 
Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumihuriyet Senatosunca kalbul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/382, C. Senatosu 
3/140) (S. Sayısı : 1) 340:424,424:465 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu BM'eşimde iki oturuım yapanı Genel Ku
rulda bMmci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plâna.1 ile C. Senatosunca kalbul edi'fen değiştirge
lere dair Plân Kartımı Komisyonu raporunun gö
rüşülmesi bitirildi. 

Gereikçellü geriverıme önergeüJerinıdenj bir kis
tin üzeriinıde görüşmeler yapıldı. 

20 Kaısmı 1962 Salı günü saat 10 da topla-
ııı'lmalk üzere Bfi'rleşime sıon verildi. 

Başkan Kâtip 
Baş'kanıvekiıli Anfcara 
Nurettin Ok t. Sıtkı Hatipoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çmdaroğlu 

HV SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, Tür

kiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarrufu 
kredilerindeki şekil değişikliğinin sebebine dair 
sözlü soru önergesi, îmar ve îskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/464) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — Uçuş hizmetleri tazminat kamum ta
sarısı (1/322) (Millî Satvunlma ve Plân Korniş-
yonanna) 

Teklifler 

2. — İstanbul Milletvekili Hüfeamjdttiin Tih 
yanşan'ım 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanunuma bir mad
de ilâvesi hakkınıda kantin teklifi (2/350) (Ba-
yrnldırlılk ve İçliışil'eri ktomiisyonilarTna) 

3. — Gulmlhujrîiyıet Senatosu TaJbii üyeleri Kâ

mil KaravelİoğlU ile Suphi Gürsoytralk'ın Millî 
Eğitim Bakanlığı TalMım ve Terbiye Dairesinin 
17. 9 .1949 tarih vte 912/2588 sayila genelgesi 
dıoliayıısiyle lüseleııde 4 sene okumak medburiye-
. timde kalan sulbay, memur ve hizmetlilere bir 
yıl kıdem verilmesine dair kanıun teklifi (2/351) 
(Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonlarınla) 

Tezkereler 

4. — 1050 sayılı Genel Muhasebe Kauruınuınuıı 
76 neı maddıesüı uyarımca düzenlemen raporun 
sumulllduğ'una dair Sayifşlt'ay Başkanlığı tezkere
si (3/430) (Sayıştay Komisyonuna) 



KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birilaşianâ a*pyürtunı. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılaıcaktır. 
(YKMam'a yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyetimiz var. Gündeme 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Birinci bes yıllık (1963 - 1967) Kalkın
ma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
kiresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/382. (\ 
Senatosu 3/140) (S. Say m : 1) (i) 

BAŞKAN — Geri çevirme önergelerini oku
tup müzakereye .sunacağım ve ondan -sonra oyla
rınıza arz edeceğim. 

12 numaralı önergeyi ve gerekçesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plânın VI ncı bölümü, tarım sektöründeki ge

lişmeler : 6 ncı madde «Tarımda teknik İslâhat, 
toprağın dengeli olarak kullanılması, (bununla 
ilıgili tedbirler» b. Tarımda entansitenin artırıl
ması kısmına, sayfa 120, «(e) kimyevi gübreler
den» önce aşağıdaki kısmın ilâve edilmesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Ali Rıza Uzuner 
Trabzon. 

«('3) Steplerin ve eksibelerin faydalı bir hale 
getirilmesi, kuraklıkla mücadele .- Süratle geliş
mek istidadı gösteren Anadolu steplcriyle eksibe
lerini, ilmin ve 'tecrübenin- çeşitli vasıta ve im-
kânların'dan faydalanarak airaate elverişli kılmak 

(1) 1 S. Sayılı basmayazı v< ilgili ekleri 
16 . 11 . 1962 günkü 6 wı Birleşim tutanağı so-
nundadır. 

ve tehlikeli inkişaflarını- durdurmak zaruridir. 
Kuraklıkla mücadele mahallin topoğrafük ve 

ekolojik şartlarına uyularak, mekân (bakımından 
iyi düzenlenmiş ve gayeye elverişli şekilde müna
sip aralıklarla koruyucu orman şeritleri veya 
ağaç toplulukları tesisi işleri uzun -vadeli bir pro
je olarak ele alınacaktır. 

(3) Steplerin ve eksibelerin faydalı bir hale 
getirilmesi, kuraklıkla mücadele gerekçesi. 

Sayfa 120 
Anadolumuzün merkezinde yer alan ve hızla 

genişlemek istidadında bulunan step ve eksibele
rin, ilmin ve tecrübenin çeşitli vasıta ve imkân
larından faydalanmak suretiyle ziraate faydalı 
kılmak ve tehlikeli inkişafı durdurmak sanatını 
öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bu sanat, yağış 
mahsulü suyu en az kaybolacak ibir şekilde sevk 
ve idare, onu tam zamanında 'kültür bitkilerinin 
faydalanmasına ıtahsis ve ınekânen en isabetli bir 
şekilde tevzi etmekten ibarettir. Gayet tabiîdir 
ki, bu mutlu gayeye ilmin, pratik ile sıkı ve de
vamlı iş (birliği yapması ile erişilebilir. 

Kuraklıkla mücadelede alınması lâzı.mgelen 
tedbirlerin en mühimlerinden biri, mahallin to-
poğraıfik ve ekolojik şartlarına uyularak mekân 
bakımından iyi düzenlenmiş ve gayeye en elve
rişli şekilde koruyucu orman şeritleri veya ağaç
landırılmış koruluklar tesis etmektir. Amerika ve 
Sovyet Rusya 1da başarı ile tatbik edilen bu tesis
ler, toprak erozyonuna ve d-olayniyle büyük su 
akınlarına karşı da müessir koruyucu rolü oyna
mış olurlar. Bundan başka rüzgârların kurutucu 
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tesirini fark edilecek derecede azaltırlar ve bu 
suretle maihfuz malhallerde faydasız bir şekilde 
toprak suyunun ibuharlanmasma mâni olurlar. 
Ayrıca step köylüsünün yakacak ve kullanacak 
odun ihtiyaçları buradan temin edilmiş olur. 

Anadolu'muzun kuraklaşma, çölleşme, eksibe-
leşme telhlikesini durdurmak ve önlemek için 
uzun vadeli projeye başlamanın zamanı çoktan 
gelmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Prensip i t 
ibariyle katılıyoruz. Metindeki gerekli tadilâtı 
Hükümet teklif edecektir. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Komisyonun görüşüne katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Görüşe komisyon ve Hükümet 
iştirak ediyor. 

DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI Zİ
YA MÜEZZİNOĞLU — Sayın önerge 
sahibinin teklifine, esas itibariyle Hükümet 
katılmaktadır. Yalnız, şu şekilde formüle edil
mesinde fayda görüyoruz. Plânın 119 ncu say
fasının 1 işaretli kısmının başında, «Evvelemir
de, arazi ıslahı ve toprak muhafazası» şeklinde 
bir başlık koyduktan sonra, «Toprak kaynakla
rımızın, su ve rüzgâr erozyonundan korunması, 
tarıma elverişli hale getirilecek arazinin ıslahı, 
imarı ile ilgili tedbirlerin alınmasına öncelik ve
rilmesi» ibaresinin konulmasında isabet vardır. 
Bu şekildeki bir ilâve, plânın heyeti umumiye-
sinde bir değişikliği mucip olmıyacaktır. Bu 
maksatla lüzumlu yatırımlar 152 nci sayfanın 
59 numaralı tablosunda yer almıştır. Buna gö
re yapılacak hizmetler, burada derpiş edilen ya
tırımlar içinde finanse edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Geriverme önergesini gerekçe
siyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiş ve Hükümete ve
rilmiştir. 

Diğer bir geriverme önergesi var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plânın 129 ncu sayfası 6. Üretim artışını 

destekleyici tedbirler: a) Toprak reformu, (1) 
Mülkiyet dağılımı, (d) Dağıtılacak topraklar 

20.11.1962 0 : 1 
paragrafından sonra aşağıdaki paragrafın ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

• Saygılarımla. 
Tra'bzon 

Ali Rıza Uzuner 

«(e) İskân plânlaması : 
Yeniden toprak kazanılması, yerleştirme ve 

zaruri ahvalde bâzı vatandaşların yer değiştir
mesi gibi sosyal adalet ve dengenin iskân yolu 
ile gerçekleştirilmesi bir plâna göre yetkili ma
kamlarca sevk ve idare edilecektir. 

Gayrimüsait yerlere de ve iyi netice vermi-
yecek gelişigüzel toprak kazanma ve yerleşme 
teşebbüslerine, kamu yararına müsaade edilme
mesi için gereken tedbirler alınacaktır.» 

(e) İskân Plânlaması gerekçesi 

Memleketimizin hızla artan nüfusunu tabi-
atan beslemeye elverişli olan ve nisbeten mah
dut bulunan sahaları son yıllarda büyük bir 
hızla artış kaydeden nüfusumuzla mukayese edi
lirse, bugünkü şartlarla Türkiye'mizin aslında 
arazi bakımından fakir olan memleketler ara
sında yer alması lâzımgeldiği görülür. Buna, 
bir de nüfus kesafetini artıran, mekân darlığı
nı çoğaltan iptidai ve daha ziyade istismarcı 
bir karekter taşıyan topraktan faydalanma şek
lini de ilâve etmek lâzımdır. Bu şartlar altın
da bir iskân ve memleket plânlaması, Devletin 
ilk ve mübrem vazifelerinden birisi olmak lâ-
zımgelir. Bunun ihmal edilmesi kısa zamanda 
büyük felâketlerin baş göstermesine sebep ola
bilir. 

İskân plânlamasından kasdeylediğimiz mâna;-. 
yeniden toprak kazanılması, yerleştirme ve ge
rektiği takdirde (zaruri olan ahvalde) bâzı top
raksız ve meskensiz vatandaşlarımızın yer de
ğiştirmesi işlerinin umumi menfaate hizmet eden 
bir plâna göre planlamaktır. 

Gayrimüsait yerlerdeki ve iyi netice vermi-
yen tesadüfi ve keyfî yerleşmelere, umumi men
faat yararına müsaade edilmemesi gerekmekte
dir. 

Toprağın ve toprak istihsal kudretinin de
vamlılığı için felâketli âkibetlerin doğması is
tenmiyor ise, bu takdirde nüfus artışının, top
rakla ilgili olan ihtiyaç ve isteklerin karşılan
ması için sistemli bir mekân düzenine ihtiyaç 
vardır, Sosyal adalet prensibinin tahakkuku için 
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böyle bir ortamın evleviyetle yaratılması zaru
ridir. 

Ali Uzuner 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Plânda top
lum kalkınmasına ait hükümler vardır. Bu iti
barla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, konu memleketimiz için çok ak
tüel, hayati bir önem taşıyan bir konudur. Fa
kat maalesef bugüne kadar ciddî bir şekilde 
ele almmıyan bu mevzua, plânda yer verilmedi
ğini görmekle üzüntü duymaktayız. 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar eko
nomik ve sosyal hayatın ancak en mühim sa
halarında sağlanmış olan ilerlemeler üzerinde 
yapılmış olan kritik şu cihetleri ortaya koymuş
tur : 

Birçok etraflı kuruluşun ve gelişmenin ya
nında, onun her türlü tedbir ve tesirlerinin çev
resi dışında kalan ekstansif ve bozguncu bir top
raktan faydalanma formu var ki, memleketimi
zin hemen her tarafına şâmil olan bu tarz fay
dalanma, daha şimdiden istikbal için endişelere 
yol açmaktadır. 

Bu bozguncu topraktan faydalanma şeklinin 
nihai akibeti, iktisadi alandaki ilerleme ve sü
ratli nüfus artımı ile de ilgili olarak, memleke
tin istihsal kabiliyetinin umumi bir düşüklüğe 
uğramasıdır. Bu demode olmuş topraktan fayda
lanma şekli ile, medeni dünyaya karışmış ve 
onun medeni formunu kabul etmiş bir Devletin 
gittikçe artan ihtiyaçlarının birbiriyle telif edil
memesi keyfiyeti, Türkiye'nin topyekün millet
çe plânlı kalkınması sistemi ile tezat teşkil et
mektedir. Bu tezat, zamanla gittikçe artan poli
tik sosyal ve ekonomik krizlere sebebiyet vere
cektir. 

Ziraat, sulama ve ormancılık alanlarında ve 
daha diğer sahalarda başvurulmuş olan ted
birler, (Ziraatin makinalaştırılması, yeni or
man kanunlarının çıkarılması v. s. gibi) 
münferit halleriyle ve teker teker büyük 
ölçüde değer ifade ederler. Ancak bir bütün 

20 .11,1962 O ; 1 
olarak mütalâa edildikleri takdirde, bunların. 
Türkiye'de yapılması gereken topraktan fayda
lanma tarzının değişikliği konusunda yetersiz 
oldukları görülür. Zira bütün bu tedbirler, mo
dern ve ileri Türkiye'nin en büyük meselesi ol
ması gereken bu konuya plânda da lâyıkı veçhi
le tam bir şekilde temas etmemişlerdir. 

İhmal edilmesi hiçbir şekilde caiz olmıyan ve 
gün geçtikçe mübrem bir zaruret halini olan bu 
değişikliğin özünü, topraktan faydalanmanın 
biyolojik - ekolojik ve sosyal ekonomik mesele
lerinin halledilmesi ve daha önce de bugüne ka
dar devam edegelen topraktan faydalanmanın, 
son derece tahripkâr olan karakterine katî ola
rak son verilmesi teşkil eder. Bu hususta biyo
lojik mânada kuraklıkla mücadele, tam bir or
man koruması, step ormancılığı, toprak erozyon
ları ile sistemli mücadele, göçebekâri hayvancı
lığın kaldırılması, rüzgâra karşı emniyet sağla
nan step mıntakalarda toprağın entansif bir şe
kilde işlenmesi yer değiştirme ve iç iskân v. s. 
ile ilgili tedbirler son derece önem kazanırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anadolunun merke
zinde yer alan büyük stepin ancak kısmen tabiî 
bir step olduğunu ve bugünkü duruma göre 
kısmen de antopojen bir tahrip mahsulü bulun
duğunu, yani mevcut ormanların tedrici bir şe
kilde insanlar tarafından tahribedilmesi netice
mi meydana geldiğini bir hakikat olarak kabul 
etmek lâzımdır. Bu rejiyonun tabiî stepe aidolan 
kısmı yalnız merkeze raslıyan bölgesidir. Fa
kat bu merkezî bölgenin etrafı, sahillere doğ-
ıoı gidildikçe yağmur miktarı çoğalan mıntaka-
larla halkavâri çevrelenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, iskân ve memleket 
plânlaması Devletin ilk ve mübrem vazifelerin
den olması lâzımgelir. , 

Türkiye'de mekân planlanmasına iki bakım
dan ihtiyaç vardır. Birincisi, rejiyonun tabiî 
şartlarının ortaya koyduğu ve lüzumlu kıldığı, 
Akdeniz mıntakasma has olan umumi bir prob
lem olduğu için; ikincisi de Türkiye'ye münha
sır kalan karakteri ile Anadolu topraklarının 
özel ve tabiî şartlarının, tarihî inkişafının, sos
yal, iktisadi ve politik münasebetlerinin bir ne
ticesi olduğu içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de halen 
mevcudolan toprağın işlenmesi tarzı ile dağılış 
tarzı, modern bir mekân planlanmasını kaçınıl
maz bir zaruret hâline sokmaktadır, önemi bun-
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M. Meclisi B:10 
dan hdç de aşağı olmıyan diğer birtakım sebep- | 
ler vardır ki, bunlardan aynı şekilde mekân 1 
planlanmasını lüzumlu kılmaktadırlar. Bu zaru- | 
retler kısaca : Münakale imkânlarının ve müna- ; 
kale şebekesinin süratle genişlemesi, sulama ve j 
kurutma ile birlikte modern ve geniş bir sucu- ! 
luğun ve enerji istihsali işlerinin düzenlenmesi, ı 
memleketin tabiî imkânlarına uygun düşen ve ı 
gittikçe artmakta olan nüfusun çeşitli ihtiyaçla- I 
rina cevap veren sanayileşme, madenciliğin inki- j 
safı, yurt bakımının ve tabiatı korumanın ge- ı 
rektirdiği tedbirler, iç ve dış turizmin kalkın- ! 
dırılması gibi meselelerdir. I 

tskân planlanmasından ^ anladığımız mâna, j 
yeniden toprak kazanılması, yerleştirme ve ge- j 
rektiği takdirde bâzı vatandaşların yer değiş | 
tirmesi işlerinin umumi menfaate hizmet eder. • 
bir plâna göre yetkili makamlar tarafındaı: \ 
sevk ve idare edilmesidir. Bu işleri yürüten ma- f 
kamların gayrimüsait yerlerdeki ve iyi netice j 
vermiyecek hallerdeki tesadüfi ve keyfi hareket 
lere, toprak kazanma teşebbüslerine ve yerleş- : 
melere umumi menfaat namına müsaade etme- ' 
meleri lâzımdır. j 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin son yıl- j 
lar içinde kaybettiği büyük ve dikkate şayan [ 
bir nüfus artımı, aynı zamanda memleketin bit- ; 
kisel hammadde kaynakları, diğer madde ihti- î 
yatları ve memleketin kudreti üzerindeki taz- j 
yikınin de son derece artması ile ilgilidir. Eğer j 
böyle bir tazyikin neticesi toprağın ve toprak is- ! 
tihsal kudretinin devamlılığı için felâketli âki- ' 
betler doğurması istenmiyorsa, bu takdirde nü- \ 
fus artışının toprakla ilgili olan ihtiyaç ve is- ' 
teklerinin karşılanabilmesi için sistemli bir mera- î 
leket planlanmasına ve makam düzenine ihtiyar , 
vardır. İşte bugüne kadar olduğu gibi kendi ha: | 
line terk etmek, çoğalan nüfusun düzensiz bir j 
şekilde topraktan faydalanmasına ve toprak el- ; 
de etmesine yol açacak ve dolay isiyle orman ve i 
bitki tahriplerinin bütün feci akıbetleriyle de- j 
vamına ve kuvvetlenmesine de sebebolacaktır. ; 
Düzenlenmiyen kuvvet felâket getirebilir. Her } 
fayda beklenen kuvvetin, sevk ve idare edilme i 
si lâzımdır. Memleketimiz için gerçek önemi olan i 
bu konuya lâyıkı veçhile yer verilmemiştir. 

Bu bakımdan verdiğim önerge, bir değiştir- ! 
ge önergesi değildir, bir ilâve önergesidir. Ko- i 
misyona iadesi hususunda reylerinizi istirham . 
ediyorum. Hürmetlerimle. ' 
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BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın geri-

verme önergesini gerekçesiyle birlikte okutmuş
tum. Kendileri burada gerekçe üzerinde daha 
vazıh izahatta bulundular, önergesinin metnini 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Ali Eıza Uzuner'in 13 numaralı önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Ali liıza Uzuner'in geri 
verme önergesinin gerekçesiyle birlikte nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir geri verme önergesi var, okutuyo
rum.' 

Millet Meclisi Yüksek Makamına 
Kalkınma plânının, toplumun temel kuru

luşu başlıklı III ncü bölümünde; kalkınmanın 
gerçekleşmesinde ve devamında önemli bir rolü 
olan Türk işçisinin; en ileri memleketlerde uy
gulandığı üzere sosyal ve iktisadi haklardan 
yararlanması için gerekli istikametler belirtil
miş olmasına rağmen; Kalkınma Plânının ha
zırlanması ve tatbikiyle devamında aynı dere
cede emeği ile sorumluluğu bulunan kamu hiz
metli görevlisi Türk memurunun da sosyal 
ve iktisadi haklarını emniyet altına almak ve 
istikrar içinde güvenle çalışmasını sağlamak 
için, Anayasamızın 46 ncı maddesiyle kendile
rine tanınan sendika kurma haklarının tahak
kukunu temin hususunun da plânda belirtil
mesi, sosyal adalet dengesi için lüzumlu ve 
zaruri görülmektedir. Bu bakımdan plânda 
noksan okluğu kanaatinde bulunduğumuz bu 
konunun plâna ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ali Eıza Uzun er 

Toplumun temel kuruluşu böl. III e ilâve 
Gerekçesi 

Veni Anayasamızın 40, 4.1, 42 ve 48 nci 
maddeleri, Türk sosyal hayat ve politikasının 
geleceği bakımından sağlam, demokratik esas
lar derpiş eylemiş bulunmaktadır. Çalışanlar 
ve iş verenler münasebetlerini tanzim eden, 
toplu sözleşme, grev ve lokavt kaonunları ve mev
zuatının hazırlanması hakkında Hükümetimi-
mizin sistemli ve şuurlu faaliyetlerini takdir 
eylemekteyiz. Ancak, medeni birçok muasır 
milletlerde müşahede edildiği üzere aynı katego-
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fide mütalâa edilmeleri lâzımgelen ve istikbal
leri bir Bakanın, genel müdürün veya müdürün 
iki dudağı arasında sıkışmış cefakâr Türk me
muruna ise sosyal, ve iktisadı haklarını ko
rumak, güvenle istikrar içinde çalışmalarım 
sağlamak için sendika kurmalarını teşvik edici 
bir faaliyeti müşahede eylemekle üzüntü duy
maktayız. Anayasamızın hâkim sosyal adalet 
espirisi bu durumda rencide olmaktadır. 

önemle üzerinde durulan plânlı devrede 
Devlet mekanizmasının güven, emniyet, istik
rar ve mesuliyet duyguları içinde rasyonel bir 
şekilde çalışmasını temin, Anayasamızın 46 ncı 
maddesiyle memurlara tanınmış temel hakların 
tahakkuku ile mümkün olabilir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
Anayasada buna ait hüküm vardır. Plânda ay
rıca dcrcedilmcsinin faydalı olmıyacağına ina
nıyoruz Ve, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Anayasada hüküm 
vardır, plâna ayrıca konulmasına lüzum gö
rülmediği için katılmıyoruz, demektedir. Hükü
met?.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Efendim Anayasamızın 46 ncı maddesi : «İşçi 
niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin 
bu alandaki hakları kanunla düzenlenir.» der. 
bu suretle memurların işçilerden farklı bir du
rum arz etmekte olduklarına işaret edilmek 
istenmiştir, öyle memur vardır ki sendika kur
ma hakkı veremezsiniz Sendika kurma hakkı 
vermek için memurların işçiden farklı olma
ması lâzımgelir. Anayasamız takdir imkânını 
Meclise bırakmak için «İşçiler gibi sendika 
kurmak hakkına sahiptir» dememiş «bu elin
deki hakları kanunla düzenlenirp demiştir. 

Plâna, bunun dışında bir mânaya gelebilecek 
bir ifade konulmaması isabetli olur kanaatin-

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım; plânın bütünlüğünü, sosyal 
aldalet dengesi yönünden itmam eder düşünce
si ile bu konuyu yüksek talkdirlerinize sunmuş 
bulunuyorum. 

20,11.1962 0 :1 
Kalkınma vetiresü içinde önemli bir fonksk 

yonu olan Türk işçisinin en ileri demokratik 
memleketlerde uygulandığı veçhile, sosyal ve 
iktisadi haklardan yararlanması için; plânın 
toplumun temeli kuruluşu başlıklı üçüncü bölü
münün iş ve işçi kısmında, gerekli istikametler 
gösterilmiştir. 

Yeni Anayasamız, Türk sosyal hayat ve po-
liltikasınm geleceği bakımından sağlam demok
ratik ilkeler derpiş eylemiş bulunmaktadır. İş
çi ve iş veren münasebetlerini tanzim eden, 
«toplu sözleşme, grev ve lokavt» mevzuatının 
tahakkuku için Çalışma Bakanlığımızın şuurlu, 
sistemli faaliyetlerini büyük bir kıvançla izle
mekteyiz. 

Anayasamızın, sabrınıza sığınarak okuyaca
ğım sendika kurma hakkına taallûk eden 46 ncı 
madJdesi şöyle demektedir: 

«Çalışanlar ve iş verenler, önceden izin al
maksızın, sendikallar ve sendika 'birlikleri kur
ma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten 
ayrılma hakkına sahiptirler. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görev
lilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenle
nir. 

Sendika ve senidika birliklerinin tüzükleri, 
yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara ay
kırı olamaz.» 

Maddenin ikinci fıkraısmldan anlaşılan, ka
mu hizmeti görevlilerimin sendikalar ve sendi
ka birlikleri kurma, bunlara serbestçe üye ol
ma ve üyelikten ayrılma hakkına saıhilbolma hu-
isuslarını düzenliyen mevzuattan henüz mahrum 
bulunduğumuz gibi, plânda da bu konu ele alın
mamış- teşvik 'edilmemiştir. Birçok ileri demok
ratik memleketlerin mevzuatlarımda işçilerle 
bâzı prensipler bakımından aynı kategoride mü
talâa edilerek, müşterek federasyonda birleşen 
ve memleketimizde istikballeri bir bakanın, ge
nel müdürün veya müdürün, âmirin iki duda
ğı arasımda sıkışmış cefakâr Türk memurunun 
sosyal ve iktisadi haklarını emniyet altına alan 
ve plânın selâmetle tatbikatında zaruri olan hu
zur ve istikrar içerisinde çalışmasını sağlıyacak 
Anayasa ile tanınan sendika kurma hakkından 
halen mahrum bulunması sosyal adalet denge
sizliği yaraltmaiktaıdır. 

Bu bakımdan kamu hizmeti görevlilerinin bu 
alandaki haMannı düzenliyen kanun ve mevzu
atın istikamet ve gayesine plânda yer verilme-
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lidir. Maddi bir külfet tahmil eylemiyen öner
gemizin plâna ilâvesini teminen komisyona tev
diini kabul buyurmanızı istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerinin ge

rekçesini ayrıca izah buyurdular. Şimdi öner
gelerini tekrar okutup oyunuza sunacağım, 

(Tokat Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in öner
gesi gerekçesiyle birlikte tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Geriverme önergesinin gerek
çesi ile birlikte nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Geriverme Önergesi reddedilmiştir. 

15 numaralı önerge. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın 296 ncı sayfasındaki 328 numaralı 

tabloda köy içme sularına ayrılan ve beş yıl 
içinde 565 milyon T.L. olan yatırım miktarı 
son derece azıdır. Bu miktarın 1,5 milyara çı
karılmasını ve en kısa zamanda susuz köy bı
rakılmaması hususunun reye arzını saygı ile 
arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Mehmet Turgut 

Köy içme sulan için tahsisatın artırılması
nın esbabı mucibesi. 

1. Bugün Türkiye'de sutsuz köy ve mahal
lenin sayısı 31 239 dur. İçme suyu olmıyan 
köylerde yaşıyan insanların/ sayısı 9,5 milyon
dur. 

2. İçme suyu tesisleri eski olan ve yeniden 
ele alınması icabeden şeh'ir ve kasabaların nü
fusu 3,177 milyondur. 

3. Yeniden ele alınması icabeden şehirlerin 
(îstanfbul da dâhil) nüfusu 3,625 milyondur. 

4. Hiç içme suyu tesisatı olmıyan kasaıba-
lann nüfusu 329 375 tir. 

Yukardaki izahattan anlaşıldığına göre su-
snzlluık bakımından en büyük nüfus köylerde 
bulunmaktadır. Bu insanların en kısa zaman
da susuzluktan kurtarılmasının zarureti ortada
dır. 

5. Birinci maddedeki 9,5 milyonun büyük 
bir kısminin içme suyuna sahip bulunmadığı 
bir realü'tedh*. İçme suyu problemi bir iktisadi 
mesele gibi nazarı itibara alınmamalıdır, in
sanlarımızın yaşaması içlin lüzumlu olan, in
san hayatını alâkadar eden mevzularda iktisa-
dillık düşünülemez. | 

20.11.1962 0 : 1 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
haddi zatında iyi bir teklif olmasına rağmen, 
maddeten imkân olmadığı için teklife katılamı
yoruz. Plânda 565 milyon lira olarak derpiş 
edilmiştir; bu itibarla arkadaşımızın önergesine 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet? 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Mehmet Tur
gut arkadaşımızın verdiği önerge ile, 31 bin 
köy ve ilçenin ve 1 004 belediyenin içme suyuna 
kavuşturulması için Büyük Meclis tarafından 
5 yıllık plânda ödenek ayrılması teklif edilmek
tedir. Muhterem arkadaşımız, Karma Plân Ko
misyonunda da bu hususta mâruzâtta bulunmuş
lardı. 5 yıldık plânda 31 bin köy ve ilçe ile 1 004 
belediyenin içme suyuna kavuşması için 
1 000 615 000 liralık bir ödenek ayrılmıştır. Bu
nun 565 milyon lirası köy içme sularına aittir. 
Plân, Plânlama Dairesinde, Yüksek Plânlama 
Kurulunda görüşülürken bu husus ariz ve amik 
tetkik edildi. Her şeyden evvel bunu yapabilmek 
teşkilât meselesidir; hukuki ihtilâfların kaldı
rılması meselesidir. Beş yılda 565 milyon, yani 
600 milyon lira civarında bir paranın sarfı im
kânı ancak görülmektedir. Birbuçuk milyar li
ranın sarfı için teşkilât kurmaya dahi imkân 
görülememektedir. Kaldı ki, malî imkânlar 
böyle bir örnek ayrılmasına da imkân vermemek
tedir. Yapılan hesaplar ve konulan miktar rea-
listir, realize edilebilecek miktarlardır. Bu ba
kımdan daha fazla ödeneğin sarf edilmesine im
kân göremediğimizi arz ederken Mehmet Turgut 
arkadaşımın önergesinin reddini istirham edece
ğim. Filhakika, Sayın Mehmet Turgut arkada
şımın, bu köy içme suları dâvasının 5 senelik bir 
plânda tamamen gerçekleştirilmesi yolundaki dü
şüncelerini, Plân Karma Komisyonunda da ifa
de buyurmuşlardı. Kendilerine orada da tatmin 
edici cevabı vermiş olduğumu tahmin ediyorum. 
Bu bakımdan, önergelerimin reddini, Hükü
met adına istirham ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem Milletvekilleri; bendeniz Trak
ya'yı dolaştım. Fakat, Anadolu 'yu baştan başa 
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dolaştım, Anadolu insanının su hasretini her 
köyde, her kasabada ve her şehirde gördüm. 
Hattâ bir vakıa anlattılar : Nereye, hangi köy 
ve kasabaya gitseniz bir Alman'dan bahsedilir. 
«Vaktiyle bir Alman gelmişti» derler ve «Ibu 
su böyle akar, siz de 'böyle bakar» diye ilâve 
ederler. 

Benim kanaatime göre, bu (kadar yere bir 
ALman'ın gitmesine imkân yoktur. Fakat Türk 
halkının maşeri zekâsı nasıl mizah hikâyelerini 
Nasrettin Hocaya ve Bektaşiye 'mal etti ise 'bu
rada da fevkalâde bir incelikle bu meseleyi bir 
ecnebiye mal etmiş, neden bir ecnebiye mal et
tiğini de izah etmeye imkân yok bu ifade Türk 
halkının suya 'karşı olan hasreti ve özleyişinin 
keskin ve kurak bir ifadesidir. Bu hikâyede bü
yük bir ıstırap büyük bir hikmet ve felsefe giz
lidir. 

Bizler Türk köylüsü ve kasabalısını bu ıstı
raptan kurtaralım. Daha bu milletin büyük ek
seriyeti senelerce içme suyundan mahrum 'bek
lemesin. Takririmin kabulünü istirham ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Reis Bey, bir noktayı tavzih için söz almak isti
yorum. 

BAŞKAN — Hükümet konuştu efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Usul haıkkında efendim, iki defa konuşmak 
mümkündür. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ama, ondan 
sonra da önerge sahibine tekrar söz veririm. 
Zira konuşmalarda sıra : Hükümet, Komisyon, 
önerge sahibi şeklindedir. Binaenaleyh, Hükü
met tekrar söz alırsa, sayın Turgut'a da söz ve
receğim. («isterse konuşabilir» sesleri) Buyu
run efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎCULU (Kayseri) 
— Efendim, Usul Kanununda, önerge salhibi 
bir defa konuşur, Hükümet bir defa konuşur 
diye bir hüküm yoktur, önerge sahibi de Hü
kümet de sıra ile 3 defa bile konuşabilir. Esas, 
Hükümetten sonra önerge sahibinin konuşma
sıdır. Onun için Hükümet olarak ikinci defa 
söz aldım; tabiî ki benden sonra önerge sahi
bi isterse konuşacaktır. 

20 .11.1962 0 : 1 
Benim muhterem arkadaşınmdan sormak is

tediğim husus şudur: Hiç şüphesiz Türkiyede 
her köye içme suyunun bir an evvel gitmesini 
isteriz. .Köye okulu götürmek istediğimiz gi-
gi'b, yeraltı, yerüstü servetlerini değerlendir
mek istediğimiz gibi... içme suyunun, iktisadi 
bakımdan çok prodüktiv sayılmamasına rağ
men, hayati önemi bakımından, insan hayatı 
bakımından, insana saygı 'bakımından ele alın
ması 'bir zarurettir. Plânda, sulama mevzuu iç
me suyundan daha evvel ele alınsın, denme
miştir. Kabil olduğu kadar bütün köylerimi
zin içme suyuna kavuşturulması derpiş edil
miştir. 

Şimdi, bunun ayrılmasında organizasyon ve 
tatbikat imkânları da hesaba katılırsa, daha zi
yade bu yatırımın desteklenmesi millî servet 
bakımından iktisadi yatırımların dengesini 
kurmak bakımından düşünülebilir. 

Sonra 31 bin üniteden bahsediliyor. Ayrı
lan tahsisatı artıralım, birhuçuk milyar veya
hut iki milyara çıkaralım; ama nereden kese
ceğimizi de söyliyebilecekler mi? Âmme gelir
lerinin hangi bölümünden keseceğimizi söyliye-
bilir mi? Bu yekûn edilmiştir. Yekûn tablosun
da, Devlet varidatı yekûnunu da muvazi olarak 
artırmak lâzımdır. Yahut varidat ta'blosunun 
diğer fasıllarında kısmak lâzımdır. Harcama 
tablosunda, köy içme sularına ilâve ettikleri 
milyarı nereden keseceklerdir? Bunu bildir
meleri lâzımdır. Nereden keselim ki, oraya ilâ
ve edelim ve muvazene bozulmasın? önergele
rinde bunu izah ederlerse, o zaman teklifleri
nin kabulü kabil olur. Mücerret olarak, bura
da artırma yaparsınız, bakarsınız harcama tab
losunda rakam değişmiş, diğer rakamlar de
ğişmemiş; buna ya bir tanı hatasıdır veyahut 
amali erba hatasıdır derler. 

Bu kesintiyi nereden yapmayı düşündükle
rini söylemelerini rica ediyorum. (Orta sıralar
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu söy
lemek isterim ki, bir milletvekili teklifini ya
parken nereden kesileceğini göstermeye de 
mesbur delildir. (Orta sıralardan, «mecbur
dur», sesleri) 
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COŞKUN KIBOA- (İîstantral) — [Buna. de-

inago'ji derler. 
BAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmi-

yelim. 
MEMET TURGUT (•Devamla) — İkincisi; 

bu teklif kabul edilirse bunun mânası şu de
mektir: 'Bu tahsisat 'Meclis tarafından kâfi gö
rülmemiş, artırılması karar altma alınmıştır; 
yani komisyona iade edilmiştir, demektir. Mec
lisimiz bunu karar altına alırsa Mehmet Tur
gut arkadaşınız bunun gelir kaynaklarını da 
komisyonda gösterecektir. (Soldan alkışlar) 
(Ortadan, «burada göster» sesleri) 

Üçüncüsü... (Orta sıralardan gürültüler) 
Lütfen dinleyin beyler. 

BAŞKAN — Gürültü yaparsanız, konuşma
ları takibetmek imkânı kalmaz. Lütfen sükûneti 
muhafaza edin. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Üçün
cüsü beyler, nüfusu 7,5 milyon civarından olan 
şehirlerimiz için. ayrılan içme suyu tahsisatı 1 
milyar küsur liradır. Halbuki, hamdolsun şe
hirlerimizin büyük bir kısmının içme suyu var
dır. Şehirlerde, suyu olmıyan nüfus miktarı 200 
bin civarındadır. Köylerde hiç suyu olmıyan 
nüfusun miktarı ise 4,5 milyondur. 

Takririmi kabul buyurun, paranın nereden 
geleceğini komisyonda söyliyeceğim. (Soldan, 
alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Arkadaşımız, bu teklifi, komisyonda yapmadı
lar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Usul hakkın
da söz istiyorum, efendim... 

BAŞKAN — önergelerin oylanması sırasın -
da konuşulamıyacağmı Parlâmento usulünü ga
yet iyi bilen İhsan Ataöv arkadaşımızın takdir 
etmeleri lâzımdır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Uzun vadeli 
plânın 6 ncı maddesinin (E) fıkrasını okuma
nızı bilhassa rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, gerivermc önergele
rinin konuşulması, kabul buyurduğunuz usul 
kanunu gereğince şöyledir : önerge sahibi ne 
kadar isterlerse o kadar konuşur. Ondan sonra 
oya sunulur; oylama esnasında da başkası ta
rafından usul hakkında konuşulması mümkün 
değildir. Arkadaşımızın önergesini gerekçesi ile 
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birlikte okuttum. Kendileri tekrar, gerekçele
rini burada da izah ettiler. Geriverme Önergele
rini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Mehmet Turgut'un geriverme önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Bu geriverme önergesinin, ge
rekçesiyle birlikte, nazarı itibara alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Anlaşıl
madı. Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Oturun, efendim. Kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Oturanlar müstenkif sayılacak. 
Oturun, efendim... 

94 e karşı 119 oyla önerge reddedildi. (Orta 
sıralardan alkışlar) (Soldan, özel kasıtla ve 
karşılık olarak şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN —• 16 numaralı takriri okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5 yıllık plânda tarım sektörüne ayrılan mik

tar, umum yatırımın % 17,7 sini teşkil etmek
tedir. İlişik esbabı mucibe raporuna göre plân 
bu haliyle sosyal adaleti tahakkuk ettirmekten 
uzaktır. Plânın ana gayelerinden biri olan sos
yal adalet prensibinin tahakkuk edebilmesi için 
tarım sektörüne ayrılan yatırım miktarının 
umum yatırımın % 20 sinin üzerinde olacak 
şekilde değiştirilmesini ve plânın buna göre 
hazırlanmasının reye arzı hususunu saygı ile 
arz ederim. 

Afyon Milletvekili 
Mehmet Turgut 

Plânın zirai sektör kısmı 
Türkiye'nin iktisadi hayatında zirai sektö

rün durumunu ve bu sektörde meydana gelecek 
gelişmenin neticelerini aşağıdaki şekilde hulâsa 
etmek, mümkündür : 

1. Nüfus normalin altında beslenmekte ve 
memleket nüfusunun büyük ekseriyeti ziraatle 
geçinmektedir. Zirai sektördeki nüfus artışı 
normalin çok üstündedir. 

2. Zirai sektörün en büyük sektör olması 
dolayısiyle vergi verecek duruma gelmesi ha
linde vergi gelirlerindeki artma çok fazla ola
caktır. Bu suretle iktisadi ve sosyal kalkınma. 
için lüzumlu parayı ilerdeki yıllarda bulmak 
daha kolaylaşacaktır. 

3. Ziraatte meydana gelecek gelişme tasar
rufa iştirak edenlerin sayılarını artıracak ve 
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hususi teşebbüslerin yatırım hacmi genişliyecek-
tir. 

4. Zirai istihsalin artması dışardan döviz 
getirilmesini temin edecek, içerden ise inkişaf 
edecek yerli sanayi için lüzumlu paranın yara
tılmasını sağlıyacaktır. 

5. Sanayi sektöründe meydana gelecek in
kişafların ihracat imkânları mahdudolduğun-
dan ve ilk zamanlarda dışardaki sanayilerle re
kabet de pek mümkün görülemediğinden ziraa-
tin münasip bir tempo ile gelişememesi halinde 
meydana gelecek döviz sıkıntısı sanayi sektö
rünün inkişafını sekteye uğratacaktır. 

Plânda zirai sektöre ayrılan 'kısmın tet
kiki bizi aşağıdaki •neticelere götürmektedir. 

1. Plân, beş yıil içinde yapılacak 59,6 
milyar liralık yatırımdan, zirai sektör için 
10,5 milyar Tü'rk Lirası ayırmıştır. Bunun 
bütün yatırım içindeki nisbeti % 17,7 dir. 
Bu nisbet ziraate atfedilen ehemmiyet ve on
dan beklenilen neticelerle mütenasip değildir. 

2. Zirai 'sektöre ayrılan yatırımın, azlığı 
neticesi olarak bu sektörde meydana gelecek 
inkişaf da düşük olmaktadır. Ziraat için ka
bul edilen yıllık artış hız, olan % 4,7 değe
ri de plânda ziraatten beklenilen istifadeler 
karşısında çok azdır. 

Zirai nüfus başına gelir Artış nisbeti 

1962 de - 1 160 T. L. — 
1967 de - 1 300 T. L. 12 
1977 de - 1 580 T. L. 36 

Hu tablonun' tetkikinden anlaşılacağına 
göre, plân devrelerinde nüfus başına millî 
gelir, ilk beş yılın sonunda % 22, üçüncü beş 
yıllık sonunda ise % 79 gibi bir 'gelişme, gös
termektedir. Halbuki ziraatle geçinen nüfusta 
ayrı dönemlerde % 12 ve % »36 gibi (bir 'ge
lişme olmaktadır. Bundan çıkarılan netice. 
plân devreleri sonunda memleketteki zirai sek-

Köylü nüfus başına Artış 
Yılı farım geliri nisbeti 

1962 1 100 T. L. — 
1965 1 300 T. L. 18,2 
1977 1 900 T. L. 46 
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3. Bu yatırım ve seçilen hızların netice

si olarak ziraatın millî gelir içindeki yeri 1962 
de % 43,8 iken 1967 de % 38,3 ve 1977 de ise 

ı •% 29,4 olacaktır. Ancak bu nispetler bir fi-
j kir vermekten uzaktır. İleri memleketlerde 

her ne kadar zirai gelirin millî gelir içindeki 
nisbeti düşükse de, bu memleketlerde zirai 
nüfusun diğer nüfusa göre nisbeti de düşük
tür. 

4. Plândan alınan malûmatın yapılan he
saplara göre, kalkınmadan sonra zirai nüfus 
başına gelir 1962 de 1 160 T. L. iken, 1967 
de bu miktar 1 300 T. L. olacaktır. Yani beş 
sene içinde sadece 140 T. L. na artacaktır. 
1977 yılında ise 1 580 'T. L. çıkacaktır. Yani 

1 15 sene sonra bu sektörden geçinenlerde nüfus 
j başına gelir 420 lira gibi bir artış göstereeek-
| tir. Diğer sektörlerle mukayese edildiği za-
i man hu artışın asla tatmin edici bir artış ol-
\ madiği görülmektedir. Nitekim plânı hazır-
i lıyanlar da bunun farkına varmış olacaklar 
! ki, plân dönemlerinde zirai sektörle diğer 
| sektörlerdeki nüfus başına gelir artışını gös

termekten adeta kaçınmışlardır. 
5. Plânda mevcut malûmattan zirai gelir

le umumi gelir artışı arasında bir mukayese 
I yapmak imkânını ancak bulabiliyoruz. 

(leneJ nüfus başına artış 
gelir % nisbeti 

1 790 T. L. . -
2 190 T. L. 22 
3 200 T. L. 79 

törle, diğer sektörlerde çalışanların gelirleri 
arasında fark gittikçe artmaktadır. Bu ise 
plânın ana hedeflerinden 'biri olan sosyal lada-
let prensibine uygun değildir. 

6. Plânda köylü nüfusu başına isabet eden 
geliri nazarı itibara alacak 'bir mukayese tab
losu kurarsak elde edilen neticenin madde 5 
den farksız olduğunu görürüz. 

N'üfus başına Artış nis- Arada 
gelir beti % fark 

1 790 T. L. — 690 T. L. 
2 190 T. L. 22 890 T. L. 
3 200 T. L. 79 1 300 T. L. 
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Bu tablonun tetkikinden anlaşıldığına 

göre, köylü nüfusla umumi nüfus arasında şa-
hus başına düşen gelir farkı 1962 de 690 T. L. 
dan 1965 te 890 T. L. na ve 1977 de 1 300 
T. L. na çıkmaktadır. Yani iki köylü nüfu
sunun kalkınma hızı umumi kalkınma hızın
dan çok geride gitmektedir. 

7. Zirai nüfus başına gelirle, ziraat dışı 
sektörlerdeki nüfus başına gelir hesaplandığı 
zaman aradaki farkın muazzam olduğu ve bu 
f'arkın gittikçe arttığı görülmektedir. Bizim 
yaptığımız hesaplara göre 1962 yılında zi
rai nüfus başına isabet eden gelir şehirdeki 
nüfus başına isabet eden gelirin takriben % 37 
si, 1967 de % 35 ve 1977 de %29 u olmakta
dır. Bu rakamlardan da anlaşılmaktadır ki, 
sosyal adalet tahakkuk etmemekte, bilâkis ak
si olmaktadır. Bu nisbetler Avrupa memle
ketlerinin çoğunda italya hariç % 50 nin 
üzerindedir. Yalnız İngiltere'de köylü nüfu
sa isabet eden yıllık gelir şehirli nüfusa isa
bet eden gelirin % 90 ı viearmdadır. 

8. Plâna göre, zirai yatırımların % 67, 
3 ünü Devlet, % 32,7 sini de bizzat çiftçi yapa
caktır. Buna göre çiftçinin yapacağı yatırım 3 
milyon civarında olacaktır. Esasen fakir ve asga
ri yaşamı şartlarından daha aşağı bir seviyede 
yaşılan köylümüzün bu yatırımı nasıl yapacağı da 
üzerinde durulmağa değer bir husustur. Kredi im
kânları sağlanmadığı takdirde bu yatırımın 
yapılmasına da imkân yoktur. Çünkü köylü
nün gelirindeki cüzi artış onun mahrumiyet 
içinde geçen hayatından ancak ufak bir kıpır-
danış sa^lıyacaktır ki, bu da tasarrufa imkân 
bırakmıyacaktır. 

9. Plânda zirai istihsali artırmak için klâ
sik tedbirlerin dışına çıkılamamıştır. Meselâ, 
geçmiş( devirlerde' şeker ve çayda olduğu gibi 
istikbalde süratli bir artış sağlıyacak, dinamik 
bir tedbir bulunamamıştır. Bu da zirai sektör
de plânın çok zayıf olduğunu ve plânlı kalkın
manın bu sektörde fazla bir şey getirmediğini 
gösteren başka bir husustur. 

10. Plânda toprak reformunun mahiyeti ve 
memlekette meydana getireceği değişmeler hak
kında hiçbir fikir verilmediği gibi, reformun 
Meclisten ne şekilde çıkacağı da şimdiden kes
tirilemez. Halbuki zirai sektörde meydana ge
lecek gelişme toprak reformu ile çok yakından -
alâkalı olacaktır. Plân -bu mevzuda meydana 
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gelecek aksaklıkları ve istihsal düşürücü hal-
leri nazarı itibara almamıştır. 

11. Tablo 376 dan anlaşıldığına göre ihra
cat tahminlerinde, en büyük yüzde farım sek
törüne isabet etmektedir. Bu yüzden, 1962 de 
Sütün ihracatın % 77,5 ni ve 1967 de ise bütün 
"hracatm % 76,5 ni teşkil etmektedir. Bundan 
"îkarılan mâna ihracatımızın artırılabilmesi 
"çin de tarım sektörüne fazla miktarda yatırım 
yapmanın ieabedeceği hususudur. 

Sadece bu maddeler bile gösteriyor İd zirai 
rektörde plân tatmin edici bir kalkınma mey-
lana getiremiyecektir. Zirai sektördeki bu du
rum diğer sektörlere tesir edecek ve plân he
deflerine erişemiyecektir. Bunun şimdiden na
zarı itibara alınması ileride telâfisi mümkün 
olmıyan güçlüklerle karşılaşmamızı önlemek 
bakımından şarttır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; uzun 
,râdeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğü
nün korunması hakkındaki Kanunun (E) fık
rasının 2 nci bendini bir kere arkadaşlara hatır
latmayı isterim. O bentte: «Bunlardan her biri 
hakkında - yani verilen çevirme önergelerin
den her biri hakkında - sadece Karma Komis-
von, Hükümet ve geriverme önergesindeki bi
rinci imza sahibi veya göstereceği bir diğer im
za sahibi konuşabilirler» der. Bu hususu tekrar 
ıttılaınıza arz ediyorum. Riyaset Divanının baş
kaca konuşmalara imkân vermesini kanun me-
netmiştir. Onun için demin ıbir arkadaşımızın 
itirazı üzerine bu açıklamayı yapmaya mecbur 
kaldım. 

Şimdi okuttuğumuz gerekçeli önerge hak
kında komisyonun fikrini soracağım. Buyurun 
komisyon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, önerge sahipleri zirai sektöre 
ayrılan yüzde 17,7 nin yüzde 20 ye çıkarılma
sını arzu etmektedirler veya teklif ediyorlar. 
Bu konu gerek Karma Bütçe Komisyonunda, 
gerekse Senatoda evvelce enine boyuna müza
kere edilmiştir. Haddizatında bu yüzde 17 nin 
içinde gübre sanayii, makina, traktör sanayii, 
ki bunlar ziraatle ilgilidir, dâhil değildir. Bu 
yüzde 17,7 ye bu yatırımları da ilâve ettiğimiz 
takdirde arkadaşların derpiş ettikleri yüzde 
20 ye fazlasiyle vâsıl olmuş oluruz. Bu itibarla 
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bu teklif plânın umumi dengesini 'bozacak ma
hiyette olduğundan iştirak etmiyoruz ve kabul 
etmemenizi de istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... Buyurun, Hükümet 
adına Sayın Müezzinoğlu. 

DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZÎYA 
MÜEZZİNOĞLU — önergede tarımın memle
ket ekonomisi içinde işgal ettiği ehemmiyeti 
işaret ederek bu husustaki yatırımların artırıl
ması lüzumu üzerinde durulmaktadır. 

Tarım sektörü bütün ehemmiyetiyle plânda 
yer almış bulunmaktadır. Bunun böyle olduğu
nu müşahede etmek için plânın 93 ncü sayfa
sında sektörler itibariyle yatırımların yıllık 
umumi yatırımları içinde yerini gösteren 51 
No.lu tabloyu Yüksek Heyetinizin dikkatine 
arz etmek isterim. Bu tablo tetkik: edildiği za
man görülmektedir ki, 1963 yılıyla 1967 senesi 
arasında 1963 yılıyla 1967 senesi arasında hemen 
hemen bütün hu yatırımlar, sektörler itibariyle, 
umumiyetle aynı kalmakta ve hattâ bazan hare
ket senesindeki seviyenin altına düşmektedir. Bu
nun bir tek istisnası vardır; o da tarım sektörü
dür. Gerçekten plânda, 1963 yılı içinde umumi 
yatırım hacminin % 12,8 i, 1964 senesinde % 15,8 
i, 1965 senesinde % 18,1 i, 1966 senes'nde % 19,7 
si ve nihayet 1967 senesi içinde % 20,2 si tarım 
sahasına tevcih edilmiştir. 

Bu suretle tarım sektörü, ekonomi içindeki 
ehemmiyetli yerini plânda da almış ve umumi ya
tırım hacmi içinde bu sektöre her sene gittikçe 
artan bir pay ayrılmak suretiyle durumu kıymet
lendirilmiş bulunmaktadır. Bunun yanında ta
rım sektöründe karşılaşılan 'bir güçlüğü de nazarı 
d':kkato almak iea'betmektedir. Tarım sektöründe 
bilhassa ilk senelerde daha büyük hacımda bir ya
tırımın gerçekleştirilmesine maddeten imkân gö
rülememiştir. Çünkü, bilhassa sulama sahasında 
ve arazi ıslahı sahasında derpiş edilen yatırımla
rın gerçekleştirilmesi için hususi evsafta yetiş
tirilmiş personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
günkü kadrolar ise daha büyük hacımdaki yatı
rımları gerçekleştiremiyecek durumdadır. Bunun 
için yatırımlar ileriye doğru yayılmış ve meselâ, 
sulama sahasında 1963 senesinde 340 milyon ola
rak derpiş edilen miktarının 1967 senesinde 1,5 
milyara yani 5 misline çıkarılması öngörülmüş
tür. Ancak ilâve etmek lâzım ki, bu biraz da zor
lamak suretiyle mümkün olmuştur. Bu sektörü 
tetkik eden teknisyenler, bu rakamın gerçekleş-
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tirilmesi hususunda ciddî şüpheler izhar etmişler
dir. 

Bu iki noktaya ilâveten : Plânda tarım sek
törü ile doğrudan doğruya ilgili olarak yer al
mış olan yatırımların plânın 112 nci sayfasının 
59 numaralı tablosunda gösterilen miktarlardan 
ibaret olmadığını da dikkat nazara almak icab-
eder. Gerçekten plânın 144 ncü sayfasında 86 
numaralı tabloda gıda sanayii, konserve ve çay 
sanayii olaraık derpiş ©dilen 1 milyar otuz dört 
milyonluk yatırımın tarımla olan alâkası aşikâr
dır. Yine 144 ncü sayfada 86 numara
lı tabloda 2 milyar 735 milyon lira ola
rak görülen kimya sanayii yatırımının 800 
milyon lira olan kısmı gübre sanayii ile il
gilidir. Bu da yine tarımla ilgili bir sahaya ta
allûk etmektedir. Bundan başka ziraat maki-
naları imalâtı için, keza, 241 nci sayfada derpiş 
edilen yatırımda bu sektörle ilgilidir. Bu mik
tarları nazarı dikkate aldığımız zaman mutlak 
rakam olaraık ziraatle doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle ilgili yatırımların hacmi 112 nci say
fada görülen 10,5 ımilyar rakamının ve yüzde 
17 nispetinin çok üstüne çıkmakta ve (böylelik
le tarımın umumi ekonomimiz içindeki ehemmi
yeti ile mütenasip bir yatırım hacmi plânda 
yer almış bulunmaktadır. Hulâsa etmek lâzum-
gelirse tarım sektörü için haddizatında tesbit 
edilen yatırım miktarı sadece 112 nci sayfada 
gösterilen miktarlardan ibaret değild :r. Tarım
la doğrudan doğruya ilgili diğer sektörler de 
nazarı itibara alındığı takdirde bu sektör için 
derpiş edilen yatırım miktarının mutlak ve nispî 
ralkam olarak bu miktarların çok fevkinde oldu
ğu açıkça görülmektedir. Bu itibarla önergenin 
kabul edilmemesi lâzımgeldiği mütalâasındayız. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; muhterem Ko
misyon Sözcüsünün ve muhterem Hükümet Söz
cüsünün verdikleri izahat ve tahmin ediyorum, 
gerekçe raporunu da dinlediniz. Şimdi gerek
çe raporuna bâzı hususları ilâve ettikten son
ra, muhterem Komisyon Sözcüsünün ve Hükü
met Sözcüsünün cevaplarına cevap vereceğim. 

Çok muhterem arkadaşlarım; takrire dikkat 
edilecek olursa ve gerekçe raporuna dikkat edi
lecek olursa biz bir iddia ortaya atmaktayız. 
Diyoruz ki, zirai sektöre ayrılan para, plânda 
sık sık tekrar edilen sosyal adaletin tahakkuk 
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ettirileceği iddiasını gerçekleştirmiyecektir. 
Plân !bu mevzuda mıaalesef Türkiye realitelerine 
uygun değildir. Zirai sektördeki nüfus artışı 
% 3 ün üzerindedir. Ve şu anıda Türkiye nüfu
sunun % 77 sinin üstünde foir ikısmı zirai sek
törle geçinmektedir. Bugün Türikiye'de çiftçi 
nüfusun geliri diğer sektörlerin gelirine göre 
çok azdır, yüzde 37 civarındadır. Bu değerler 
bütün Avrupa memleketlerinde bizden çok üs
tündür. Bâzılarının değerlerini burada vermek 
isterilm : 

Meselâ; italya'da yüzde 39, Almanya'da yüz
de 50, Fransa'da yüzde 57,Holânda'da yüzde 76 
ve İngiltere'de yüzde 90 dır. 

Ayrıca plân yapan birçok memleketlerin 
plânlarında ziraaıte ayrılan yatırım hissesi de 
biziım plân ile mukayese edilemiyecek kadar 
fazladır. Buna 'ait de bâzı memleketlerin ra
kamlarını vermek isterim. 

Hindistan gibi üzerinde çoik durulan ve ör
nek alınan bir memleketin beş yıllık kalkınma 
plânında zirai sektöre ayrılan yatırın], bültün 
yatırımın yüzde 33 ünü, Pakistan'ın ilk altı yıl
lık plânında zirai sektöre ayrılan yatırım mik
tarı, umumî yatırımım yüzde 32 sini:, Seylân'ın 
1951 - 1956 yılları arasındaki beş yıllık plânın
da zirai sektöre ayrılan yatırım miktarı toplam 
yatırımın yüzde 37 sini teşkil etmektedir. Dün
ya Bankası heyetinin Irak için hazırladığı plân
da ise bu miktar yüzde 40 tır. Cenubî İtalya'
nın kalkınma plânında, bu miktar daha da arta
rak yüzde 50 civarına çıkmaktadır. Hele plân
da, Türkiyemiz için, ekilecek sahaların daha 
fazla genişletilemiyeceği iddia edildiğine göre, 
randımanı artıracak tedbirler almak mecburiye- I 
tindeyiz. Bu yapılabildiği takdirde bugünkü is
tihsalimiz kolayca artacaktır. Bunun artacağı
na, ait birkaç misal vermek isterim. i 

Türkiye'de sadece buğdayı ele alalım. Buğ
dayı ele aldığımız zaman görürüz ki, dekar ba
şına verimin ortalaması 100 kg. civarındadır. { 
Halbuki bu miktar Fransa'da 200 kg. m üstün
de, Almanya'da 275 kg. ve Belçikada ise 325 
kg. dır. Diğer zirai mahsuller için de durum, 
buğdaydan farklı değildir. Ancak, hemen ifa
de etmek icalbeder ki, bu mevzuda önümüzde 
büyük imkânlar olmasına rağmen, bu imkânlara 
ısahiıbolmak için büyülk yatırımlara ihtiyaç var- j 
dır. Biz, Türkiye'de kalkınma yapabilmek için, 
ziraat sektöründe çok ıbüyük yatırımlar yapmak j 
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mecburiyetindeyiz. Bunu yapamadığımız takdir
de, gerekçede ifade edildiği gibi, zirai sektörle, 
zirai sektör dışındaki sektörler arasında nüfus 
başına gelir farkı gittikçe artacaktır. Bir plân 

•dönemi sonunda, bugünkünden daha çok farklı 
gelire sahip iki sınıf karşımıza gelecektir. Za
ten vergiler altında ezilen köylüyü ne duruma 
düşüreceğini takdirlerinize arz ederim. 

Plânda, zirai sektör için, diğer bir husus da; 
sulama yatırımları için ayrılan paranın tahmin 
edilen miktarda toprak sulayacak durumda ol
mamasıdır. Zira hektar başına alman .10 000 
T. L. yatırımla yapılacak iş sadece sulama te
sislerinin yapımıdır. Halbuki sulamada bir de 
tarla içi çalışmaları ve umumi masraflar vardır 
ki, bu da sulama tesislerine sarf olunan para
nın yüzde 20 si kadar bir masraf icap ettirir. 
Bu düşünülmemiştir ve bundan dolayı beş yılda 
sulanacak arazi 515 bin hektar yerine 430 bin 
hektar olacaktır. 

Yine plânın mulhtelif kısımlarında, tarımda 
kullanılan arazinin artırılamıyacağı ve arazinin 
toprak muhafazası maksadı ile kullanılan mik
tarının azaltılması icabettiği söylenirken, tablo 
06 da bunun aksi müşahede edilmektedir. Bu 
talblodan anlaşıldığına göre, 19,62 de 1,115.000 
hektar sulanan, 16 250 000 hektar da sulanmı-
yan olmak üzere 17 365 000 hektar arazi iş
lenmişken, 1967 de bu miktar 1 630 000 i su
lanan, 1>6 335 000 de sulanmıyan olmak üzere 
17 965 000 hektar arazinin işleneceği ifade edil
mektedir. Artmış olarak görülen 600 000 hek
tarlık arazi acaba nereden gelmektedir? Bunun 
plânda ne şekilde izah edileceğini bilmiyorum. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, tarım sektörünün 
yenibaştan ele alınması ve ayrılan yatırım mik
tarının artırılması ieabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarını; şimdi Hükümet 
sözcüsünün ve komisyon sözcüsünün cevapla
rına cevap vereceğim. 

Hükümet sözcüsü, 51 numaralı tablodan 
misal getirdiler, dediler ki: «^Tarım sektörüne 
ayrılan yatırım her yıl artmaktadır. Tarım sek
törüne o kadar yatırımın ayrılması biraz da teş
kilât yokluğundan ve ayrılan paranın buluna
maması endişesinden doğmaktadır.» Ben bu id
diada hakikat payı göremiyorum. Çünkü, be
nim bildiğime göre, 60 milyar civarında bir ya
tırım için, sektörlerden Plânlama Teşkilâtına 
112 milyarlık bir teklif gelmiştir. Yüzde 60 bir 
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ihtimalle söyliyebilirim ki, Tarım Bakanlığın
dan gelen yatırım miktarı plânda ayrılandan da
ha fazladır. Yani teşkilât, daha fazla ayrıla
cak yatırım bulamıyacak kapasitededir. Bu ka
pasitede olmasa «bile, sosyal adalet üzerinde mü-
taaddit defalar ve sık sık duyulan, ifade edilen 
sosyal adaleti tahakkuk ettirecek teşkilâtın ge
nişletilmesi ve zirai sektöre ayrılan yatırımın 
artırılması icabetmektedir. 

Diğer bir husus da, muhterem arkadaşlarım 
iddia ettiler, dediler ki: Ziraat sektörüne ayrı
lan yatırım her ne kadar 17,7 ise de, diğer ta
raftan öhür sektörlerin, uzak veya yakın zirai 
sektörle alâkaları vardır. Bunu nazarı itibara 
alırsak zirai sektöre ayrılan yatırım yüzde 20 
civarındadır. 

Ben arkadaşlarıma diyorum ki; biz bu tak
riri verirken zirai sektörle uzak veya yakın alâ
kası bulunan diğer sektörlerdeki yatırımları 
tetkik ettik ve ona göre yüzde 20 nin üzerine 
çıkarılmasını istedik. Yoksa, biz, bunları aynı 
sektörden saymış olsak, buradaki iddiamız 
yüzde 20 olmazdı, belki de yüzde 25 olurdu. Bu 
hususun açıklanmasında fayda vardıv. 

Çok muhterem arkadaşlarım; huzurunuzdan 
ayrılırken şunu söylemek isterim ki ; Türk köy
lüsünün, Türk çiftçisinin hayat şartlarını hepi
niz ibilerek ve görerek gelmişsiniz; bu memle
ketin kalkınması Türk köylüsünün eline geçen 
paranın artırilmasiyle mümkündür. Bunun için 
bu plânda tarım sektörüne ayrılan para azdır. 
Bütün dünya plânlarından misal verdim. Bunun 
asgari yüzde yirminin üzerine çıkarılması şart
tır. Aksi hailde önümüzdeki plân devresinde 
cıok müşkül şartlarla karşı karşıya kalmak mec-
ihuriyetinde olacağız. Beylerinizin, bu tahsisa
tın ayrılması lehinde olmasını istirham ederim, 
hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin durumu, hakikaten sayın arka
daşımızın söyledikLeri gihd hepimizin malûmu
dur. Buraya gelen her arkadaş Türk köylüsü
nün, Türk çiftçisinin durumunun ıslaha muh-
taciolduğımu şüphesiz bilerek gelmiştir. Bu plâ
nı haiziTİıyanlar da bunu tamamiyle müdrik ol
dukları içindir kd, bu memleketin tarihinde gö-

20.11.1962 0 : 1 
rülmemiş bir ölçüde tarım sahasına yatırım ya
pacak bir plânı getirmişlerdir. 1963 yılından 
1967 yılına kadar plân dönemi içinde dahi de
vamlı olarak tarım sahasına yapılacak yatırım
ları artıran bir plânla karşı karşıyayız. 1 mil
yar 274 milyondan başlıyor, 3 milyar 064 de 
doğru mütemadiıyeıı ve kuıvvdtie yükselen bir 
seyir takübederek, tarım sahasına yapılan yatı
rımlar artıyor. Geçmiş yıllara nazaran çok yük
sek ,bir nıokıtaıdan başlamak, ilk senesinde daha 
geçmiş yıllara nazaran çok yüksek bir nokta
dan "başlamak ve 'kendi kendini aşarak bidayet
te 1 milyar küsur iiken dönemin sıonuna doğru 
3 milyar küsura çıkmak suretiyle bir yükseliş 
arz ediyor. 

Şimdi buralda gene deminki nıo'ktaya döne
ceğim yatırımların sektörler arasında dağılımı 
yüzde itibariyle yekûn edildiği zaman yüz çık
mak lâzımdır. Konut ulaştırma, eğitim, sağlık 
v. s. yekûn yüzde yüz olacak. Tarım sahasında
ki, yaltımm nilslbetini yükseltmek demek bir baş
ka yerden kusmak demektir. Nereden kısılacağı
nı da beralber düşünmeye mecburuz. Şimdi bu 
kısılma diğer sahada hangti dengesizliği yarata
caktır! imalât sanayi 'konusundan kusarsınız, 
tarımın muhtaeoljduğu gübreyi veya ziraat ale
tini yapacak sektördür veya millî hâsılayı ar
tırmak bakımından hayatildir. Ulaştırmadan kı
sarsınız, köy yolundan kısmış olursunuz, i:l yo
lundan 'kısmış olursunuz. Eğtimden kusarsınız 
köydeki ilkokula tesiri olafbilıir ve yine tarım
dan geçinen nüfusa tesiri olalbi'lir. 

'Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla düşün
mek lâzım bunu. Tarım sektörüne ehemmiyet 
vermiyor denen bu plân tarım .sektörüne verdi
ği ehemmdyelti sununla gösteriyor ki, 1963 se
nesinde muhtelif sektörlerin yatırımları, belli 
yüzde olarak bir sektör var, yıldan yıla müte
madiyen üç puan, iki puan artmak suretiyle 
dönemin başmdakine nazaran dönemin son yılın
da toplam yatırım hacmi içinde hu sektörün ya
tırımları yüzde 8 artıyor. Yüzde 12 den başlı
yor 1963 de. Neden yüzde 12 den başlıyor? 
Mevcut duruma nazaran büyük bir hamle yapı
yor 1963 de; fakat bu kadar yapalbiliyor. Çün
kü ziraat sahasında yatırını yapmak için teşki
lâta ihtiyacımız var, mevcut duruma göre. Yıl
lar, yılı bu memıleke'tte Cumhuriyetin başından 
beri belki teknik öğretim, mesleki öğretim de
mişiz, ziraat sahasında teknik öğretim ihmal 
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edilmiş ne yapalım. Ama bu plân binlerce zira
at teknisyenini, köye ışık tutacak, ziraat istih
salini artıracak teknisyeni yetiştirmenin ödene
ğini koyuyor. Köye vasıta ile gidip köylüye ışık 
tutması için bu sene bütçesiyle görülmemiş bir 
şekilde yatırım yapıyor bu plân. (Alkışlar) Ge
tirtiyor göreceksiniz. Rakamı şimdiye kadar gö
rülmemiş ölçüdedir. Ve yüzde 12 den başlıyor. 
1960, 1959, 1958 ve 1957 de toplam yatırımla
rın içinde yüzde onbeşi de, bu plân bunu yüz
de 12 den başlatııyor, denirse itiraz edilebilir. 
Ama değil arkadaşlarım. Bunu alıyor buradan, 
yüzde 12 den hemen ertesi sene yüzde 15 e, 15,8 
e hattâ 1965 senesinde yüzde 18 e, 1966 senesin
de yüzde 19,7 ye ve 1967 senesinde yüzde 20 
küsura çıkarıyor. Buna mukalbil diğer imalât 
sanayiine bakınız, tarımın nisibeıti arttığı için, 
ıbu plân Türkiyetöe tarım kalkınması olmadık
ça kalkınmayı hayal saydığı için diğer sahada 
görüyorsunuz ki, yatırım nispetinde bir iniş 
var. Konut iniş var. Hattâ imalât sanayii, iniş 
var, ya sabittir, hafif artış vardır veya iniş 
vardır diğer sektörlerde. Ama tarım sektörün
de plânın başladığı günden itibaren devamlı 
olarak bu sahada yapılan yatırım yüzdesinde 
artış vardır. Demek ki, en büyük iyiniyetle bu 
sahaya absıorfbe edebileceği ve kullanılabileceği 
ölçüde, ekonominin dengesini bozmadan ilmî şe
kilde yapılabileceği ölçüde âzami ehemmiyeti 
vermek azmiyle yapılmıştır. 

Sonra, mukayaseler yaptılar, Muhterem ar
kadaşlarım; tarım sekıtörüne yapılan yatırım 
'hususunda, gübreyi tarım sektörüne koyarsa
nız, çay sanayiini, konserve sanayiini, tütün sa
nayiini, içki sanayiâni - dolayısiyle tarım sek
töründe yaşıyanların hayat seviyesine müessir
dir bittabi - onunla ilgili telâkki ederseniz, ni-
hayait köylü vatandaşı daha müstahsil yapacak, 
ona hattâ tarım sahasında da verimi sağlıyacak 
olan diğer bağlı yatırımları buraya koyarsanız, 
senede 6 bin traktör imalini imalât sanayiinden 
alıp buraya dâhil edersiniz, tarım sektörünün 
hissesi artar. Ama bu plânın kendine göre bir 
•tasnif tarzı var. Tarım sektörü deyince yalnız 
tarımı almış. Buna mukabil bir başka tablosun
da, sayfa 93 deki bir tabloda göstermiş; tarım 
sektörü dışındaki, sektörlerden buraya girdiler 
diye tasnifi yapmış, 8 - 10 kalemle orada bunu 
izalh etmiş, akar yakıtından bilmem nesine ka
dar bununla ilgili olan sektörler vardır. 
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Çok muhterem arkadaşlarım, bir noktayı 

tasrih etmek lâzımdır. Bizim plânımızda cari 
harcamaların artışında da tarımın büyük his
sesi olacaktır; ama yatırım tablosunda görün
mez. Bir büyük kütle kurulacak, plânda der
piş edildiği üzere doğrudan doğruya köye gi
dip tarım kalkınması için rehberlik edecek bir 
kütleyi yetiştirmek ve derhal seferber etmek, 
süratle yetiştirmek, vasıtasını vermek, halkla 
temasa ge<türmek cari masraftadır. Bunun akar 
yakıtı cari masraftadır; bu binlerce ziraat tek
nisyeninin maaşı cari harcamalardadır ve cari 
harcamalarda bunlar tam cari harcama sayıl
mamıştır. Gelişme giderleri diye ayrı bir kalem 
olarak gösterilmiştir. Çünkü tarım teknisyenine 
verilecek olan masrafın, gelişmeye doğrudan 
doğruya müessir yatırım olmazsa bile bir mas
raf olduğu, öğretmene yapılan masraf karakte
rinde olduğu düşünülmüş ve öğretmenle tarım 
teknisyenine verilecek olan maaş dahi ayrı bir 
kalemde ehemmiyeti belirtilerek gösterilmiştir. 
Ama falan filân şöyledir, filân falan böyledir; 
tasnif tarzının derinliklerine inilirse görülür ki, 
bu plân tarıma ehemmiyet veren plândır. Bu
nu ifade etmiştir ve rakamları belirtmektedir. 
Her sektör eksilirken veya dururken veya çok 
hafif yükselirken, bir sektör var ki, geçmiş yıl
larımızın seyrine nazaran birdenbire yükseliş 
arz etmektedir. Türk köyünün kaderini düzelt
mek hedefine matuftur bu; ama ne yapalım ki, 
5 yılda köy içme sularına şu kadar sarf edile
cektir ve 10 - 20 yılda ne sarf edilmiş, o yekûn
la yanyana koyup da geçmiş yıllara nazaran artış 
vardır, demiyor, ihmal ediliyor, deniyor. Geç
miş yıllara nazaran çok daha fazla yatırım ge
tirecektir. Çok daha fazla artış ve ehemmiyet 
sağlıyor bu sektöre denmez de, efendim azdır; 
azdır demek kolay, nereden kısacaksınız? Fab
rikadan mı, nereden? Nereden kısacaksınız, bunu 
söylemek lâzım ve sonra bu yatırımların büyük 
kısmı da unutmamak lâzım ki, Devlet yatırımı
dır ve Devlet yatırımı dediğiniz zaman kaynak 
demektir. Hem masrafı yükselt, hem vergiyi 
indir veya hem vergi almaya itiraz et ve bu 
şekilde yatırım yap, bunun tılısımı keşfedilme
miştir, muhterem arkadaşlarım. (C. H. P. sıra
larından bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

(Çok muhterem arkadaşlarım, burası bir Plân-
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lama Dairesi, bir ihtisas Komisyonu değildir. 
Burası teşriî bir organdır. Teşriî bir organ an
cak istikametler tâyin eder. Biz bu istikametleri 
ve hedefleri gösterdik. Eğer teşriî organ bu is
tikamet ve hedefleri doğru bulur ve iş ihtisas 
Komisyonuna giderse, o zaman ihtisasla alâkalı 
kısımları arz ederim. Bu bir. 

ikincisi; biz geçmiş günlerde fazla yatırıldı, 
şimdi az yatırılıyor diye bir iddiada bulunmadık. 
Biz, başka plânlarda var, fakat bizim plânda 
azdır dedik. Arkadaşımın buna cevap vermesi 
gerekirdi. 

Üçüncüsü; biz diyoruz ki, sosyal adalet he
define varamamaktadır. Bu hususta rakamlar 
veriyoruz; diyoruz ki, 02 senesinde çiftçinin 
geliri şu idi, 1966 de bu gelir artışının nisbeti 
ne olacaktır? 1962 ye nazaran 1977 de bu nis-
bet ne miktar tezayüdedecektir? Bu artış nis
beti, tahminlere nazaran belki 36 veya '37 ola
caktır. Buna mukabil umumi nüfusa düşen 
millî gelir 'hissesinde 1962 ye nazaran altı bu
çuk nisbetinde artış olduğu takdirde 1977 se
nesinde 'bu nis'bet yüzde 70 e çıkıyor. Biz di
yoruz ki, bu sınıflar, bu zümreler, bu sektör
ler arasındaki gelir farkı gittikçe artmaktadır; 
artış nisbeti gittikçe birbirinden uzaklaşmak
tadır. Bu rakamların aksine olan hususları biz 
söylemedik. Fakat, 'kendileri söylemişiz gibi 
farz ederekten bize cevap vermek istiyorlar. Bu 
usul doğru değildir, arkadaşlar. (Adalet Parti
si sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Ondan sonra biz, biraz evvel bahsedilmiş dlan 
tarım sektörlerinin dışındaki sektörlere yapılan 
ve. tarımla alâkalı olan yatırımlara temas ede
rek, bu hususların da nazarı itibara alınmış ol
masından dolayıdır ki, bunların asgari yüzde 20 
artırılmasını söyledik. Arkadaşımızın buna 
rağmen gelip, çayda şudur, şekerde budur, 
şunda şudur demesini, kusura 'bakmayın ama, 
ya beni • dinlemediklerinden yahutta her za
man olduğu gibi polemiğe 'kaçmalarından ileri 
geldiği kanaatine vardım. (Soldan alkışlar) 

REŞlT ÖNDER (Tokat) — 20 milyar borç 
bıraktınız. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Onun 
muhasebesini burada değil de, mütehassıs bir 
heyetin huzurunda yapmaya hazırım. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, çaya, siiga-
rava ve şekere yatırılan yatırımların yüzde 
yüzünün tarım sektörüyle alâkalı olmadığını 
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muhterem mütehassıs arkadaşımız bilecekler. 
Bunlar her ne kadar tarım ile alâkalı ise de, 
yüzde yüz değil, yüzde muayyen bir miktardır. 

'Tekrar istirham ediyorumı burada polemik 
yapmıyâlım. Plânın millete mal olmalsına çalı
şalım. Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Çok muhterem arkadaşlarım, polemik yap
mamağa azamî itina içıinde konuşuyorum. (C. 
H. P. ısa sıralarından biraz yap, sesleri) Yalnız, 
burası seminer değdlldir, burad'a sanki plânla
ma talebesi gibi ilmî anlatılıyor buyuruyorlar 
Burası siyasî heyettik', burada siyasî ikonuşulıur. 
'Siyaisî isltıükamet verilir diyorlar; omdan sonra 
da siyasi polemik yapıyor diyorlar. Ben burada 
çok ilmî, sanki plânlama dersi verir giibii sadece 
ilmî mi konuştum? Konuşmasının başına bakılır
sa böyle, sonuna bakılırsa polemik yapmışım! 
Aslında sadece naıkamliara dlayandıım ımuhterem 
arkadaşlarım; Türkiye 'inlin gerçeğinden bah
settim. Burada siyasî istikamet verilir, doğru; 
ama bu siyasî istikamet ilmî esaslara dayana
rak verilir. (ıSoldan " siyasî tercih yapılır." ses
leri) Doğrudur, siyasî tercih yapjlır ama bu si
yasî tercih bâzı ilmî esaslara göre yapılır. Yani 
yüzün yüz ettiğini bilerek yapılır. Yekûnlar ya
pıldığı zaman bir yerden kısılacağı bilinir. Siyasî 
istikamet vermek kolaydır. Okulu da artır, içme 
suyunu da arıtır, tarım yatırımını da artır, sa
nayii de arıtır, onu da artır, bunu da art ır ; si
yasî istikamettir. Vergiyi indir, bu da siyasî 
istikamettir. Ama bu siyasî istikâmetler birbiriyle 
çatışıyorsa, bu plâna istikamet verilmiş olunmaz 
Bir aralbanm iki tarafına ayrı ayrı istikâmette 
koşan atlar koşulur, ona da kırlbaç vurulur bu
na da kırbaç vurulursa araba yürümez. Bunu 
ifade etmek istiyorum. Bir istikamette yürüt
menin yolu, verilecek olan siyasî istikametin 
birbiriyle ahenkli delillere verilmesi suretiyle 
mümkündür. Yatırım daha fazla yapalım; bu
nun iki yolu vardır. Bu sektöre daha fazla ya
tırım yapalım demek; ya daha fazla yatırım 
tasarruf imkânmı sağlıyalım bir, veya başka bir 
sektörde yatırımı azaltalım demektir iki. Bina
enaleyh bu sektöre daha fazla yatırım diyen 
arkadaşımın hiç değilse bu istikameti verebilmek 
için, meselâ bendenize reyini müspet kullanmak 
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imkânını verebilmesi için, .bir milletvekili olarak 
evet doğrudur bunu artıralım diyebilmem için, 
nereden kısarak artıralım? Bu hususlara bir işa
ret vermeleri lâzım. Okul yapmayın beş setıe, 
ona müncer olursa hayır derim belki, ama ko
nut yapmayın, düşünürüm. Onu da münakaşa 
ederiz. Bu itibarla elbetteki biraz ilmî olmıya 
meclburuz. Biraz rakamlar üzerinde durmıya 
meclburuz. Yalnız siyasî düşünürsek olmaz. Yal
nız köylü vatandaşlarımız memnun olurlar bunu 
duyarlarsa, diye düşünürsek olmaz. (Soldan gü
rültüler.) Birazcık, siyasî objektif olmıya, ra
kamlarla ilgili olmıya meoburuz. Şimdi bunu 
arz ettikten sonra (Adalet Partisi sıralarından 
şiddetli gürültüler ve A. P. ile C. H. P. sıraları 
arasında karşılıklı münakaşalar ve gürültüler.) 
Arkadaşlarımdan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Balkan'ın silsileyi efkârını 
karıştırıyorsunuz. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Bütün 
arkadaşlarımdan sükûnet içinde dinlemelerini 
rica ediyorum. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, karşılık
lı konuşmaları bırakalım da, hatibi dinliydim. 
Buyurun, Sayın Feyzioğlu. 

TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, tarım kesimi yatırımlarına 
ait 112 nci sayfadaki, 59 numaralı tabloya lütfen 
göz atmalarını arkadaşlarımdan, rica edeceğim. 

Sulama; yeni inşaatlar, imkânlarımıza baka
rak, organizasyona bakarak, bu memleketin ta
sarruf imkânına bakarak, bu kadar vergi 
toplıyabiliyoruz, bu yıl zarfında bu kadar ya
tırım yapabiliyoruz, dengesine bakarak bunu ar
tırmakla beraber, bir hamle yapmakla beraber 
bu sahada, sulama sahasında muayyen bir ra
kamdan başlıyoruz. Birinci sütun nasıl gidiyor 
(bir bakalım. Bir rakam ki, 340 milyondan baş
lar 5 yıl zarfında sulama da yeni inşaat 1,5 mil
yara yükselir; demek ki, tarım sektörüne sula
madan başlıyaraık 63, 64, 65 yıllarında 300 mil
yon, 750 milyon, 1 milyar 1 milyar 414, 1 milyar 
503 milyon, böyle bir hızı vardır. 

Mevcut sulama şebekelerinin iyileştirilmesi; 
20 milyondan başlıyor 40 milyona, 60 milyona, 
80 milyona, 120 milyona çıkıyor. Devre içinde 
başladığı noktanın 6 misline geliyor sulama şe
bekelerinin iyileştirilmesi. Yeni inşaat, keza 340 
dan birbuçuk milyara çıkıyor. Arazi iyileşti-
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Fümesi; 50 milyondan başlıyor 120 milyona 
çıkıyor. Mer'a yetiştirme, 10 milyondan başlı
yor 64 milyona çıkıyor. Drenaj ve kurutma, 17,5 
milyondan başlıyor 28 milyona çıkıyor. 

Tarımsal yayım, tesis ve araçları; halka ta
rım bilgisi götürmek 12 milyondan başlıyor 34 
milyona çıkıyor. Araştırma tesis ve araçları 20 
milyondan başlıyor 33 milyona çıkıyor. Orman
cılık 163 milyondan başlıyor 228 milyona çıkıyor. 
Taşkın kontrolü 30 milyondan başlıyor 70 milyonax 

çıkıyor. Ve yekûn olarak demin arz ettiğim gibi 
bir yılda tarım kesiminde yapılan yatırımlar 
1 milyar 274 milyondan başlıyor, beş yıl zarfın
da yıllık yatırım hacmi başlangıç noktasının 3 
misline yaklaşan bir şekilde 3 milyar 64 milyo
na vasıl oluyor. Demek ki, tarım sektöründe yapı
labilecek yatırımı bâzı sahalarda seneden seneye 
yüzde yüz artışlar halinde hamleler yaparak, bâ
zı sahalarda realitelerin emrettiği şekilde artışlar 
yaparak yüzde 7 v. s. 20 milyon, 40 milyon, 60 
milyon gibi gidiyor, bazan daha yavaş gidiyor. 
İlk senesinde yüzde yüz atlıyor. Daha sonra yüz
de 50 hızla gidebiliyor. Realitelere bakarak 
konmuş rakamlar. Şimdi tarım sektöründe bu böy
le iken, imalât sanayiine bakınız nerden başlıyor 
nereye iniyor? İmalât sanayiini de artırın di
yeceksiniz, biliyorum. İmalât sanayiini de artırın 
dediniz; ama hem imalât sanayiini artır hem tarı
mı artır, hem de yekûnu yüzde içinde tut, bu 
mühimdir. Bunu nasıl yapacağız ve nerden kısa- v 

cağız? 
Muhterem arkadaşlarım, kerem buyursunlar 

ve lütfetsinler, hangi sektörde yatırımı yüzde 
kaç nispetinde kısarak bunu yapmak istediklerine 
de ışık tutsunlar, Meclis tenevvür etsin 

Tarım sektörüne ehemmiyet verilmemiş değil
dir. Başka memleket plânları, güzel; ama sadece 
zirai bir memleket olsa idik, sanayiileşmiyen bir 
memleket olsa idik, demir - çelik sanayii kurmı-
yan bir memleket olsa idik ne yapacaktık? Çaresiz 
yalnız tarımla uğraşacaktık. Ama yalnız tarım 
yatırımları bir memleketin millî hâsılasını iste
nilen hızla götürmez. Bugün herkesin bildiği bir 
vakıadır ki, sanayileşme, tarım gelişmesine daya
nır, doğrudur. Tarımda kalkınma olmadan sana
yileşme olmaz, doğrudur. Ama yalnız tarımla Tür
kiye giıbi toprakları tarım bakımından bâzı kısım
ları elverişli, bâzı kısımları elverişsiz olan bir 
memleket yalnız tarıma dayanarak Batı'nm en-

J düstriyel memleketleri gibi müreffeh bir memle-
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ket haline birgün gelir, bu hayaldir. Sanayileş
mek de lâzımdır. Bu toprakların besliyebi-
leceği bir köyün besliyebileceği nüfusun 
üstünde bölünerek topraklar gitgide hal
kımızı besl'iyemez hale geliyorsa, burada yaşıyan 
vatandaşlarımıza o kıraç topraktan başka bir sa
hadan da geçim sağlamanın imkânlarım, köyde 
vakitlerini kıymetlendirerek, küçük sanayii ora
ya götürerek veya büyük sanayii kurup bir kısım 
nüfusu sanayi sahasına çekerek kıymetlendirme
ye mecburuz; dengeli bir şekilde kalkınmak dçin. 

Tarım sahasında verim artışından bahsediyor
lar. Yine bilinen bir hâdisedir; tarım sahasındaki, 
yatırımların bâzı imalât sanayi kollarındaki yatı
rımlara nispetle sermaye hasıla nipetleri aynı 
değildir. Buna rağmen tarım sahasına yatırım ya
pılır. Yapılır, çünki dengesiz olarak tarımı ihmal 
edip beri tarafta daha çok sermaye hasıla nipe-
ti vardır1, bir yatırır beş alırsınız diye öbür tara
fa yüklenilemez. ÇünM tarımı sağlanılmadığı za
man o zayıf tarım üzerine o sanayii ayakta dura
maz; dengeli bir şekilde yapılmıştır. Sanayi saha
sına yapılan yatırım çok daha fazla millî hâsı
laya katkı yapacaktır. Öbür tarafta tabiat şart
larının tehditleri dolayısiyle, istihsalin yatırımın 
dışında ve-elimizde olmıyan bâzı faktörlere tabi 
olması sebebiyle aynı miktarda yatırım belki 
daha az hâsıla sağlıyacaktır. Ama yekûn olarak 
yüzde 7 hız sağlanacaktır. Dengeli bir şekilde, 
plânın dengesiyle, temeliyle ilgilidir. Ve şunu arz 
edeyim; en başta tarıma ehemmiyet vermek zih
niyetiyle hazırlanmış bir plândır. En başta ta
rımı kuvvetlendirmek lâzım olduğu bu plânda 
yazılmıştır. Tarım kuvvetüenmedikçe, tarım sek
töründe yaşıyan vatandaşlar daha müstahsil ha
le getirilmedikçe bu memleketin ihracat ithalât 
dengesini düzeltmeye imkân olmadığı, bu mem
lekette sanayiin sağlam temel üstüne kurulması 
imkânı olmadığı, bu plânda açıkça yazılmış 
cümleleridir. Bu anlayışla hazırlanmış bir plân 
«Tarım Bakanlığı ne istemişse vermişlermidir» 
diyor. Sorsunlar anlıyaeaklardır. Burada organi
zasyonu zorlıyarak, Tarım Bakanlığının bugünkü 
organizasyonu mukayese edilmiyecek halde ge
nişletmeyi istihdaf ederek, bugünkü perso
nel sayısını mukayese edilmiyecek kadar /ar
tırmayı istihdaf ederek bu paraların sarfedilmesi 
imkânları yaratılacak ve tarim sahasındaki yatı
rımlar yükselen bir ok gibi yıldan, yıla artıırı-
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lacaktır. Plânın getirdiği budur muhterem arka
daşım. Bir sektöre onun bugün kullanamayacağı 
kadar yatırımı ayırmak, öbür tarafa, da ayır
mamak, bu yo! değildir; dengeli kalkınmanın 
yolu bu değildir. (Bir memleketin kalkın
masının yolu bu değildir. İlmî bir şekilde 
bu denge düşünülmüştür. Bu söylediklerimin po
lemikle zerre kadar ilgisi yoktur. Sadece ilmî ger
çeklerdir. Muhterem iankadaşlanmıdan r&ca etti
ğim şudur: Geçmiş yıl mukayesesini şu devir, bu 
devir, diye mukayese etmedim. Bir şeye dikkat bu-
yurmamışlar, Cumhuriyetin başından beri ihmal 
edilmiştir, dedim. Devir ayırmadım. Teknik, 
ziraat eğitimi Cumhuriyetin başından beri ihmal 
edilmiştir. Bu plân diyor ki, evet moda. eğitimi, 
çiçek eğitimi, aşçılık eğitimi, sekreterlik eğitimi, 
ev kadınlığı eğitimi, şapka nasıl yapılır, şu nasıl 
yapılir, meslekî ve teknik öğretimi ıgüzel mia-
rangozluk, demircilik v. s. evet güzel; fakat bu 
memleketin bir de tarım sektörü vardır ve tarım 
sektöründe çalışacak olanlara meslekî ve teknik 
formasyonu vermek için bir hamle yapmıya ih
tiyaç vardır diyor bu plân bir ihmali, telâfiye 
çalışıyor. Bu plân, geçmiş yıllardaki yatırımlar
dan fazla bir noktadan başlıyor ve gitgide yük* 
seliyior derken, yanlız bilr devreyi1 ele almış deli
lim. Bütün devirleri mukayese ediniz; 1950-1960 
arasını, daha evvelini, 60 dan sonrasını. Bu plân 
(tarını sahasına bu devirlerin hepsine nazaran 
diaha fazla yatırım yapmak azmiyle, karariyle 
nazırlamimıştır ve o yaltınımı yapacak bir plân
dır muhterem arkadaşlarım, ben bunu arz ediyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Çok muhterem aradaşlarım; muhterem Feyzioğ-
lü arkadaşımız rakam üzerinde durdular... Meh
met Turgut'un da hiç olmazsa rakam mevzuun
da birşeyler bildiklerini kabul etsinler. 

Şimdi ben rakam verdim' muhterem arkadaş
lar, rakam olarak bunun cevabını istiyorum. 

1962 senesinde köylü nüfusu. ile, yani köy
de bir nüfusa isabet eden gelirle köyün dışın
daki bir nüfusa isabet eden gelir arasında 600 
küsur Türk Lirası fark vardır. 

1965 senesinde bu, 800 küsur Türk Lirasına 
çıkmaktadır. 

1977 senesinde bu, 1 300 Türk Lirasına çık
maktadır. 
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Plân hedeflerinin en başında sosyal adalet 

geldiğine göre, bu rakamların burada yanlış ol
duğunu göstermek, yahut da plânda bu rakam
ları azaltıcı bir istikamette değiştirmek mecbu
riyetindeyiz. 

İkinci rakam şudur arkadaşlarım; burada 
milyonları gösteren tablolar, listeler sayıldı ve 
bu milyonların neticesinde tarım sektöründe ge
lişme hızı % 4,7 dir. Ben diyorum ki, bu mem
lekette umumi gelişme hızı % 7 olduğuna göre, 
% 4,7 tarım sektörü için azdır. Sınıflar, züm
reler ve sektörler arasında gelir farkı meydana 
getirecektir. Onun için de bunun artırılması 
icabeder. Bunun aksinin iddia edilmesi için bu
nunla ilgili rakam konulması lâzımdır. 

Üçüncü husus; ben bundan evvelki önergem
de yatırımı artıralım, dedim. Fakat bu önerge
me dikkat ederseniz, yatırımı artıralım, demi
yorum. Umumi yatırım içinde, ziraat sektörüne 
ayrılan kısmı artıralım, diyorum. Bunu da, a»' 
kadaşlarım arzu ettiler, sadece şöyle bir ipucu 
vermek için söylüyorum. Komisyon tarafından 
kabul edildiği takdirde bunu da arz edeceğim. 
Hususi teşebbüse bâzı haklar tanınması şartiyle, 
diğer teşebbüsler ve sektörlere hususi teşebbü
sün daha fazla iştirakini artıracaktır. Bu sek
törde yatırımın artırılması mümkündür. Bunun 
izahatını plânlamada da vermeye hazırım. Hür
metlerimle. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Tur
gut'un gerekçeli geriverme önergesini okuttum. 
Üzerinde Hükümet, komisyon ve kendileri mü-
taaddit defalar söz alarak konuştular. 

Şimdi önergelerini tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Tur
gut'un 16 numaralı geriverme önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Geriverme önergesinin gerek
çesi ile birlikte nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
(Komisyonu unutma, sesleri) Kontrollü saydı

rıyorum, endişe etmeyiniz. 
98 e karşı 150 oyla geriverme önergesi red

dedilmiştir. 
Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yerli sanayiin inkişafı ve döviz tasarrufu

nun sağlanması için plânın 141 nci sayfasında-
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2 nci maddedeki ana ilkelerin son kısmına «it
halâtta bülten metodunun kullanılması temin 
, lilece'ktir.» maddesinin konulmasının reye ar
zını saygı ile arz ederim. 

Afyon 
Mehmet Turgut 

Bülten metodu 
1. Memlekette 6 ay veya bir sene zarfında 

yapılacak olan ithalât hakkında resmî ve hu
susi müesseseler yapacakları ithalâta ait müra
caatı muayyen bir zaman içinde yaparlar. 

2. Müracaatlarda (Bu müracaatlar Merkez 
Bankası veya uygun bir müesseseye yapılır.) 
proforma fatura vasıtasiyle ithal edilecek ma
lın evsafı, fiyat ve teslim müddeti katı bir şe
kilde belirtilir. 

3. İthalât için yapılmış olan bütün müra
caatlar müracaat günü sona erdikten sonra bir 
bülten halinde neşredilir. Bu bültende, ithalât
çının ismi neşredilmez. Fakat sıra ile ithal edi
lecek niallarm evsafı, fiyat ve teslim müddeti 
neşredilir. 

4. Her hangi bir sanayici bu bültende neş
rolunan eşyadan her hangi bir kalemini kendisi 
yerli olarak tamamen veya kısmen imal edebi
lirse, meselâ, 2490 sayılı Kanuna göre bunun 
teminatını yatırarak bir ihale gibi bu işin ya
pılmasını üzerine alabilir. Belirli bir müddet 
içinde bu müracaat yapıldığında Merkez Ban
kası o malın ithalini yapmaz. 

5. İthal edilecek malın imalâtını ihale te
minatı ile üzerine alan sanayici teminat mek
tubu karşılığında ithalâtçının bu iş için yatır
dığı paranın muayyen 'bir yüzdesini peşinen 
alarak imalâtında kullanır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? Hükümet te katılmı
yormuş. 

Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki öner
gelerimden birisi plâna tahsisat ilâvesi için idi. 
İkincisi; plânda bir yer değiştirme idi. Bu da 
plâna gelıir getirecek bir önergedir. Devlete gelir 
getirecek, hususi sektöre gelir getirecek ve yerli 

— 416 — 
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Sanayii, Türkiye dışındaki yabancı sanayi kar
şısında koruyacak bir önergedir. 

Ben, Plân Komisyonunun ve Hükümetin bu
na niçin iştirak etmediğini af buyursunlar anlı-
yamadım. Bir esbabı mucibe olması lâzım! Es
babı mucibe anlatıldıktan sonra tekrar söz ala-
cağum. Hünmeitlleriimle. 

BAŞKAN — Komisyon bir esbabı mucip 
sebep söyliyecek mi ? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARÎP 
HİKMET ONAT (Ordu) — Hayıal efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET PLANLAMA MÜSTEŞARI Zİ

YA MÜEZZÎNOĞLU — Sayın önerge sahibi
nin, Hükümet ve komisyonun önergeye niçin 
katılmadıkları hususundaki mütemmim izahat 
taleplerine cevap arz edeceğim. 

Aslında biz bu fikrin aleyhinde değiliz ve I 
bu fikir plân içerisinde yer almış, kıymetlendi-
rilmiştir. Ancak, bülten metodu adı altında ye
ni bir sistemin dış ticaret rejimimize ithal edil
mesine taraftar değiliz. Çünkü, Yüksek Heye
tinizin takdir edeceği üzere, ithalât rejimi ve 
dış ticaret rejimi gayet hassas mevzulardır. Bun
larda istikrar ve devamlılık esas olmalı değişik-
"liiklerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. 
Bülten usulü ile istihdaf edilen gaye, memle
kette imali mümkün olan, normal şartlar için
de imali mümkün olan, malların ithalini önle
mek ve bu suretle döviz ziyamı önlemek olacak
tır. Bu husus plânın 366 ncı sahifesinde «tedfcür-
ler» başlıklı kısmında da esasen yer almış bulun
maktadır. Bu kısmı aynen heyetinize arz etme
me müsadenizi rica ederim. «Tedbirler» başlığı 
altında şu izahat vardır : «Yerli Sanayinin 
korunması, teşviki ve ayrıca döviz tasarrufu 
bakımından ithal listeleri gözden geçirilerek 
düzeltilecektir. Yurt içindeki üretimi, fiyat, I 
nicelik ve nitelik bakımından yurt , ihtiva- I 
cmı barşılıyabilecek durumda olan madde
lerin ithal listelerine alınmaması ilkesi kabul 
edilerek listeler bu yönden düzeltilecektir. Yurt 
içindeki üretimi, irtiyacı kısmen karşılıyan mad
deler liberasyon listesine almmıyacak, alınmış ise 
buradan çıkarılacaktır.» 

Görülüyor ki, önergede istihdaf edilen gaye I 
ve teklif edilen tedbir, genel olarak zaten plân
da yer almıştır. Bu bakımdan, Bülten metodu 
adı altında yeni bir metod ilâve etmekte fayda ' 
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i mütalâa edilmemektedir. Maruzatım bundan itba-

rettir. 
BAŞKAN — Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlarım, mulhlterem Hükümet 
sözcüsünün izahatından anladığıma göre; bülten 
metodunu Hükümetle aynı şekilde anlamıyoruz. 
Bülten metodunun iki hedefi vardır. Birincisi; 
Hükümet sözcüsü arkadaşımın dediği gilbi, yerli 
sanayii korumak. İkinci hedefi ise, yerli sanayiin 
içinde bulunduğu işletme sermayesini temin et
mektir. Buna göre ithalât yapılırken nasıl hare
ket edilmektedir; bunun hakkında kısaca izahat 
vermek isterim. 

Şimdi, ithalâtçı müracaat etmiş, kotalar ilân 
edilmiş ve itihalâtçıya ayrılan tahsis karşılığı bir 
bankaya yatırılmış. İthalâtçı Merkez Bankasına 
para yatırmış, bekliyor. Merkez Bankası, Avru
pa'daki her hangi bir bankaya ithalâtçı namına 
teminat veriyor; yani ithalâtçı parasının, asgari, 
%30 - 35 ini bu Ibankaya yatırıyor. Yabancı fab
rika saıhibi kendi bankasından ibu parayı alıyor 
ve aldığı bu para karşısında malzemeyi imal edip 
üç ay, beş ay sonra Türkiye'ye gönderiyor. Yerli 
sanayi bundan mahrumdur. Biz, bülten metodu 
ile diyoruz ki, ibunu temin etmek mümkündür. 
Gerek Davlelt, gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse hususi teşebbüs itlhal edecekleri malze
meleri liste halinde (bir bankaya bildirirler; bu 
banka Merkez Bankası da olabilir. Merkez Ban
kası bunların isimlerini neşretmeden getirecekleri 
malzemenin miktarını, evsafını, cinsini, fiyatını 
neşreder. Yerli bir sanayici çıkıp da, «Ben bun
dan şu kadarını imâl öderim. Teminat mektubum 
da Ibudur.» derse, bunun dışardan getirilmemesi 
ve imalâtçıdan alman paranın da gene teminat 
mektubu karşılığında verilmesi icabeder. 

Plânda bu yoktur. Bu olmadığı gibi, bugünkü 
Hükümetin bunu kalbul etmiş olması da, plâna 
geçmediği takdirde gelecek Hükümetin kalbul et
mesini icabettirmez. Bu bakımdan Ibunda zaru
ret vardır. Bütünlüğüne de aykırı değildir. Ve 
yerli sanayiin işletme sermayesini temin edecek, 
yerli sanayii kalkındıracaktır. Hiç olmasa bu 
mevzuda oylarınızın lehte tecellisini istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Efendim, plânda dış ticarete mütaallik 
olan hususlar lüzumundan bile fazla konulmuş-
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tur. Arkadaşımızın metodunu inkâr edecek deği
liz. Fakat dı§ ticaret şartları daima değişen, şart
lardır. Bunu plâna almak demek; 5 sene gibi nir 
/aman zarfında ibıına intı/bak etmeyi göze almak
tır. Bu da mümkün 'değildir. Böylece, ibu şartlar 
altında kımıldamadan 'bu hususa intibak etmek 
güç olacaktır. (3 itibarla. !bu kadar teferruata gir
mek, zannediyorum ki, mümkün değildir. Olan 
şeyi, olabilecek şeyi söyliyelim. Yarın, ölbür gün 
bir başka şey daJha tavsiye edilebilir. Müsaade 
ederseniz biz, 'bu tavsiyeyi not olarak alalım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut, 'konuşa
cak mısınız? 

(MEHMET TURGUT (Afyon Karalı işar) — 
Memleketin faydası bakımından verilmiş bir 
önergedir, niçin kaibul edilmiyor bilmem. Konuş-
mıyacağmı, 

BAŞKAN — Mehmet Turgut arkadaşımızın 
gerekçeli önergesini okuttum, Hükümet ve komis
yon huzurunuzda konuştular, katılmıyorlar. 
Önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Afyon Karalhisar Milletvekili Mehmet Tur
gut'un .17 No. 1u önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Geriverme Önergesinin gerek
çesiyle birlikte nazara alınmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 48 e 
karşı 136 oyla gerekçeli önerge reddedilmiştir. 

Diğer 'bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimiz, asırlardan beri ve halen ik

tisadi karakter bakımından <bir çiftçi memleketi 
karakterini muhafaza etmesine rağmen, hubu
bat ihtiyacını yabancı memleketlerden temin et
mekte ve temin edememesi halinde de kıtlık 
tehlikesi geçirmektedir. 

Buna mukabil, sulandığı takdirde bugünkü 
ve yarınki, ıbütün bir Türkiye'yi doyuracak ve 
besliyecek olan dünyaca meşlhur Şimalî - Me
zopotamya'ya bugünkü Harran ovalarına yani 
Türkiye'nin zahire ambarına sahip bulunmak
tadır. 

O halde bu milletin emniyetle ve ebedi ola
rak karnını doyurmak ve kıtlığı ebediyen ta
rihe gömmek için iktidara sahip ovalann müs-
tacelen ele alınarak sulanması Devletimizin, Hü
kümetimizin ve milletimizin bir numaralı işi 
olması iktiza ederken 15 yıllık Kalkınma Plâ
nında dahi bu konunun nazarı dikkate alînmu-
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dığını çok büyük bir üzüntü ile müşahede etmiş 
bulunuyoruz. 

Bu dâvanın her yönden arz ettiği hayati 
ehemmiyete binaen müzakere ettiğimiz 5 yıllık 
Kalkınma Plânına Harran ovalarının sulanma
sı işinin, başlı başına müstakil bir program ola
rak ithalini teklif olarak arz ve istirham ede
riz. 

Aydın Urfa 
Orhan Apaydın Kadri Eroğan 

İsparta İstanbul 
Sadettin Bilgiç Tahsin Demiray 

Konya İstanbul 
Faruk Sükan Muhiddin Güven 

Elâzığ Afyon K. 
Ömer Faruk Sanac Mehmet Turgut 

Gümüşane Aydın 
Sabahattin Savacı İsmet Sezgin 

Balıkesir Çorum 
Cihat Bilgehan Muzaffer Dündar 

Artvin Sakarya 
Sabit Osman Avcı Nuri Bayar 

Erzurum Erzurum 
Cevat önder Ertuğrul Akça 

Erzurum Antalya 
Turhan Bilgim Ömer Eken 

Adana Adana 
Hasan Aksay Ahmet Topaloğlu 

Adana Rize 
Cavit Oral A. Hikmet Güner 

Kayseri Kayseri 
A. Halim Araş V. Ali Özkan 

Trabzan 'Trabzan 
Ekrem Dikmen Salâhattin Güven 

Trabzan Ordu 
Zeki Yağmurdereli Sadi Pehlivanoğlu 

Samsun Sakarya 
Osman Şahinoğlu MusliMddin Gürer 

Ordu Maraş 
Refet Aksoy Adnan Karaküçük 

Maraş Maraş 
Enver Kaplan Kemal Bağcıoğlu 

Konya Konya 
H. Cahit Yılmaz S. Sına Yücesoy 

İzmir İzmir 
Ali Naili Erdem Şinasi Osma 

İzmir İstanbul 
Muzaffer Döşemeci Nuretin Bulak 
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İzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

Giresun 
î. Etem Kılıçoğlu 

Edirne 
tlhami Ertem 

Maraş 
Ali Hüdaioğlu 

Kocaeli 
Haldun Kısayal 

Antalya 
Hasan F. Boztepe 

Antalya 
Nihat Su 
Balıkesir 

A. thsan Kırımlı 
Öilecik 

Sadi Binay 
Bursa 

Ziya Uğur 
Denizli 

Remzi Şenel 
İsparta 

Ali İhsan Balım 
İstanbul 

Hüsamettin Tiyansan 
İstanbul 

1. Hakkı Tekinel 
İstanbul 

Ziya Altmoğlu 
Manisa 

Hürrem Kubat 
Sinop 

Mustafa Kaplan 
Zonguldak 

Sadık T. Müftüoğlu 
Balıkesir 

Cihat Turgut 
Adana 

Ahmet Savran 
Adana 

İbrahim Tekin 
Ağrı 

Nevzat Güngör 
Ankara 

Mehdi Mıhçıoğlu 
Aydın 

Hilmi Aydmçer 
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İzmir * 

Şükrü Akkan 
Adana 

Ali Bozdoğanoğlu 
Edirne 

Nazmi özoğul 
Samsun 

Kâmr»an Evliyaoğlu 
Antalya 

İhsan Ataöv 
Antalya, 

Nazmi Kerimoğlu 
Aydın 

Reşat özarda 
Balıkesir 

Gökhan Evliyaoğlu 
Bursa 

İsmail Yılmaz 
Çorum 

İhsan Tombuş 
Diyarbakır 

Alp Doğan Şen 
İsparta 

Mustafa Güleügil 
İstanbul 

İbrahim Abak 
İstanbul 

M. Rıza Bertan 
Kars 

Lâtif Aküzüm 
Samsun 

Mehmet Başaran 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 
Zonguldak 

Ramiz Kar&kaşoğlu 
Kütahya 

Rauf Kırây 
Adana 

Yusuf Aktimur 
Ağrı 

Kerem özcan 
Ankara 

F. Nuri Yıldırım 
Artvin 

Nihat Ata 
Aydın 

Melâhat Gedik 
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Balıkesir 

Mithat Çavdaroğlu 
Bilecik 

Orhan Tuğrul 
Bursa 

Ahmet Türkel 
Bursa 

Hikmet Akalın 
Çorum 

Abdurrahman Güler 
Denizli 

Mehmet Çobanoğlu 
Elâzığ 

Naci Güray 
Eskişehir 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Gaziantep 

Süleyman Ünlü 
İçel 

İhsan önal 
İçel 

Burhan Bozdoğan 
İstanbul 

Sahabettin Orhon 
Kars 

Necm'eddin Akkan 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 
Konya 

Ahmet Gürkan 
Manisa 

Hilmi Okçu 
Manisa 

Neriman Ağaoğlu 
Manisa 

Süleyman Çağlar 
Muğla 

Adnan Akarca 
Muğla 

İlhan Tekinalp 
Rize 

Cevat Yalçın 
Samsun 

Bahri Cömert 
Tokat 

Sabalha'ttin Baybora 
Trabzon 

Nazmi ökten 
Amasya 

ismail Sarıgöz 

Balıkesir 
Cevat Kanpûlat 

Bursa 
Baha öemal Zağra 

Bursa 
Ekrem Paksoy 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

Denizli 
İbrahim Kocatürk 

Denizli 
Sinan Bosna 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Gaziantep 
Kudret Mavitan 

İçel 
Celâl Kılıç 

İçel 
Mazlıar Arıkan 

İstanbul 
Naci ökten 

izmir 
Nihat Kürşat 

Kayseri 
Hüsamettin Gümüşpala 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

Kütahya 
Sezai Sarpaşar 

Manisa 
Nahit Yenişehirlioğlu 

Manisa 
Nusret Köklü 

Manisa 
Yakup Yakut 

Muğla 
Cevdet Oskay 

Niğde 
Haydar Özalp 

Samsun 
Ali Fuat Alişan 

Samsun 
Hamit Kiper 

Trabzon 
Ahmet Kara 

Zonguldak 
Fuat Ak 
Amasya 

Nevzat Şener 



M. Meclisi B : 10 
BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Pek muhterem 
arkadaşlarım; 'bundan evvelki müzakereler sı
rasında da arz etmiştim; plânda foöllge ve mahal 
ismi zikretmeyi prensib olarak kabul etmiyoruz. 
Bunu usul ittihaz ettik. Kaldı ki, Harran ova
sının sulanabilmesi için plânda komisyon gerek
li değişikliği yapmıştır. Bu mümkündür. Bu 
itibarla, önerge sahibi arkadaşlarımızdan istir
ham ediyoruz; 'bu konuyu daha uzun boylu, 
uzatarak vakit israfına meydan vermesinler. 
Teklife hiz komisyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar, Şima
li Mezopotamya, Harran Ovası, Dünyanın 
en verimlli bölgeleri haline gelecek olan bu 
kıymetili yurtt topraklarının beş yıllık plânda 
öncelikle eie alınmasını derpiş elen bu tek
lif hakkında Yüksek Heyete arzı malûmat et
mek isterim. 

Son bir senelik faaliyetimiz sırasında Mil
let MeclMsi olarak Dicle - Fırat havzasının 
sulanması ve Keban Barajı projesinin 1962 
bütçesine konması vesilesiyle müzakereler ce
reyan etmiş ve biz de görüşlerimizi ortaya 
koymuştuk. 

Muhterem arkadaşlarım, şurasını sarahat
le ifade edeyim ki, Türkiye'nin millî geliri
nin istenilen ölçüde yükseltilmesi, zirai is
tihsalinin arttırılması, zirai kalkınma, benim 
şahsi görüşüme göre, önergede bahsedüHen 
Şimali Mezopotamya nâmı ile mâruf kıymetli 
yurt topraklarının sullanmasiyle mümkün ola
caktır. Bunu çeşitli vesilelerle Yüksek Mec
lisinize arz ettim. Ve Bayındırlık Bakanı ola
rak vazifeye başladığım, andan itibaren bu 
konuda ciddî mesai serf etmekteyim. Dev
let Su işleri, Bayındırlık Bakanlığı, Sanayi 
Bakanlığı ve Elektrik işleri Etüt idaresi bu 
konuda hakikaten esaslı surette iş birliği yap
mak suretiyle mesai sarf etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 5 yıllık plânda fil
hakika Dicle ve Fırat havzasını sulama ve ame-
najmanı için en yüksek ödenek ayrılmıştır. 
Bu 2 milyar liradır. (Keban Barajının ger
çekleşmesi için bu plânda ayrılan 2 milyar lira
dır.) ödenek olarak en yüksek ödeneği bu-
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#rası için ayırdığımız bir plândır. Keban 
Barajı, Dicle ve Fırat havzasının birin
ci kademesidir. Keban Barajı birinci 5 yıllık 
plânla gerçekleşecek, ondan sonra Halfeti gibi 
barajlar ikinci kademede nazara alınarak bah
sedilen ovaların sulama işi 2 nci, 3 ncü, 
4 ncü ve 5 nci 5 yıllık plân devrelerinde ger
çekleştirilecektir. 

Şimdi meseleyi şu misâl ile arz 'edeyim : 
Muhterem arkadaşlarım, Urfa, Mardin ve 
Diyarbakır aşağı ovalarının sulanması için Fı
rat nehrinden saniyede 800 metremikâp su
yun cazibe ile, bir kısmının da pompaj sure
tiyle bu ovalara isal edilmesi gibi dünyada 
büyüklük bakımından iki veya üçüncü sıraya 
giren bir projenin gerçeıMeştirilmesi bahis 
mevzuudur. Bu hususta Hükümet, Meclisin 
de bu hususdaki temayülünü nazarı dikkate 
alarak titizlikle çalışmaktadır. Bilhassa Gü-
ı^ey - Doğu illerinde geziye çıkacak arka
daşlardan rica ederim; «Fırat Bürosu» na
ra iyle açılmış ve 30 dan fazla mühendis ve yük
sek mühendisin çalışmakta olduğu büroya uğ
raşanlar. Bu konudaki çalışmaların hakikaten 
ciddî tutulduğunu, ne kadar ileri safhada ol
duğunu öğrenmek fırsatını bulacaklar ve ifti
har edeceklerdir. Yaş vasatisi 26 olan 30 
tane genç yüksek mühendis Dicle - Fırat hav
zasının amenejmanı üzerinde yapılacak olan 
projelerin plânını yapmakla meşguldürler. 

Bu 5 yıllık plân, bu hususta biraz evvel 
arz ettiğim gibi, 2 milyar lira gibi hâdisenin 
ehemmiyeti ile mütenasip ağırlıkta bir öde
neği ayrılmış bulunmaktadır. Onun için daha 
evveüce de Yüksek Meclisinize arz etmiştim, 
Didle - Fırat projelerinin gerçekleşmesi, Ke
ban Barajı ve hidro - elektrik «tantallerinin ya-
pilması ve Aşağı Fırat havzasının sulanması 
meselesi şu veya bu siyasi partinin bir görüşü 
olarak yapılacak bir proje değillir; Türk Mil
letinin müşterek eseri ve millî davasıdır. Bü
tün partiler ve bütün millet olarak, 30 mil
yon olarak ele alacağımız bir işi gerçek/leşti-
re'ceğiz. Bu işin gerçekleştirilmesine Türk 
•teknisyenleri muktedirdirler. Türk iktisadi 
•hayatının da buna muktedir olduğunu ispat 
edeceğiz. Yabancı dostlarımızdan alınacak 

• yardımlarla bu projeler gerçekleşecektir. Hiç
bir pa,rti veya şahıs bu müşterek dâvayı ken-
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dişine mal edip müdafaa durumunda olamaz. 
Hükümet olarak müşterek ve millî bir dâva
dır. Hangi Koalisyon Hükümeti gelirse gel
sin, bu dâvanın gerçekleşmesi için âzami gay
ret sarf etmenin lâzımgeldiğin'e müdriktir. 
Onun için lütfen bu konuda önerge veren ar
kadaşlarım, geri alsınlar; Mecliste bu işe 
muhalif olan yoktur ve bunun üzerinde titiz
likle çalışılmaktadır. Bu konuda çeşitli dav
ranışlara sahibolmayı ben doğru görmüyo
rum. Bu suretle ittifakla elimizde'fl geldiği 
kadar gayret sarf edelim. 

Şunu da arz edeyim ki, ben Bayındırlık 
Bakanlığını muhafaza ettiğim müddetçe bu 
konuya elimden gelen gayreti sarf edeceğimi 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Sayın Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, Komisyon Sözcüsü arkadaşımın 
«bu iş nasıl olsa ele alınmıştır, vazgeçilmesi...» 
şeklindeki izahatını kâfi bulmadım. Ama, Sa
yın Bayındırlık Bakanı arkadaşımın dâvayı cid
diyetle ele aldığını görmekten de gurur duy
dum. Şayet, cümlesinin son kısımlarında «bunu 
hiçbir kimse kendisine maletmesin, partiler 
kendilerine maletmesin» gibi bir tarizde bulun-
masalardı daha da bahtiyar olacaktım. Çünkü, 
bendeniz bunu hiçbir zaman ne nâçiz şahsıma, 
ne de her hangi bir partiye maledilmesi lâzım-
geldiği kanaatinde değilim. Ve, önergemden de 
böyle bir mânanın çıkarılmaması gerekirdi. Çün
kü bendenizin ifademin tarifi ve tavsifi şudur ki, 
bu tamamiyle millî bir dâvadır. Büyük Türk mil
letinin mukadderatı davasıdır. Ben konuyu bu 
şekilde vaz'ediyorum, bu şekilde arz edeceğim 
ve bu şekilde huzurlarınızda ispat etme gayreti 
sarf edeceğim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Şimalî - Mezop-
potamya'nm ehemmiyeti daha mukaddes kitap
lardan başlamaktadır. «Bire yüz veren sümbüllü 
buğdaylar diyarı» diye bahsediliyor. Hakikaten, 
Muhterem Urfalılar ve burayı görmeyi arzu eden 
kimseler iyi bilirler ki, iyi bir yağmur yılı başlar
sa vasati olarak bire 45 ve bire 60 arasında ran
dıman alınır. Halbuki Sivas'a giderseniz, baş
ka bir vilâyete giderseniz beş senelik vasati bir 
ilâ üçü geçmez. Bir taraftan diyoruz ki, Türk top 
rakları ekiliş sahasının son haddine gelmiştir, 
tabiatı zorlayamayız. öbür tarafta biliyoruz ki, 
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muhterem arkadaşlarım, 25 000 000 dönüm bire 
yüz veren Şimalî - Mezopotamya toprakları 
Türkiye'dedir. Çok ağırdır aziz arkadaşlarım, 
bir tesadüf vesilesiyle 5 vali arkadaş Kaliforni
ya'da projeksiyonlu bir konferans dinledik; so
nunda alâkalılarla konuştuğumuz zaman «Şi
malî - Motopotamya toprakları sizde iken buğ
day ihracetmeniz icabeder, halbuki buğday ithal 
ediyorsunuz» diyorlar. 

önergemde arz ettiğim gibi ve muhtelif muh
terem arkadaşlarımın iştirak buyurdukları gibi, 
bir çiftçi memleketi karakteri taşımamıza rağ
men, halâ, şimdi dahi ekmeklik ihtiyacımızı yurt 
dışından temin ediyoruz. Ve gemilere yüklenen 
zahirelerin fırtına münasebetiyle bir gecikme vu
ku bulması ihtimali ile kıtlık çekilme tehlikesi 
karşısında, milletçe gece gündüz uykumuzu ka
çırıyoruz. O halde kemali samimiyetle arz etmek 
isterim ki, Vatanın her karış toprağının sulan
ması şarttır. Ve birisinin diğerine tercihine im
kân yoktur. Her sulanan toprak verimini artırır, 
ama hiçbir zaman bire kırk, bire elli, bire alt
mış, hattâ benim dâhi biraz teenni ile kabul et
tiğim bire seksen bu topraklarda meknuz bu
lunmaktadır. Bu topraklar feyiz ve bereket am-
ambarıdır. Buna mukabil bu milletin ekmeklik 
buğday ihtiyacını sağlamaktan âciz durumda
yız. 600 senelik kesimi attık, 40 senelik Cumhu
riyette dahi... 

Çok mühim olan bir meseleden daha bahset
mek isterim : Evliya Çelebi : «Ben Urfa'dan 
Bağdad'a kadar güneş yüzü görmiyen portakal 
ağaçları içinden geçtim» der. O nimetler amba
rında şimdi bir çalı dahi göremezsiniz, bu ma
sanın üstü gibi. Bir tetkik gezisinde Kaliforni
ya'nın narenciye bölgesine gittik, su ve sulama 
işleri gördük, küçük küçük sobalar görüyoruz 
tarlalarda milyonlarca.:. Bir yerde durduk, 
baktık. Tarlalarda - incesulu arkadaşım da 
görmüştür, görenlerimiz pek çoktur - sobalar 
var, elektrik sobaları, elektrik pervaneleri. Ne
dir bunun hikmeti diye sorduk. «Hararet bura
da — 3 e kadar düşer, halbuki narenciye + 3 
hararet ister, tabiatla mücadele ediyoruz, işte 
Amerikanın en mutena narenciye bahçeleri bu 
şekilde yetiştirildi.» dediler. Evliya Çelebi'nin 
bu ovalara ait söylediklerinin % 60 ını atıyo
rum, buna rağmen demek ki, bu bölge daha ev
velce bir narenciye mıntakasıymış. Onun için-
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dir ki, muhterem arkadaşlarım, yedi medeni
yet gelmiş geçmiş, bunun artık tereddüdedile-
cek noktası kalmamıştır. Hem gözlerimizle gö
rüyoruz, hem de tarihten okuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, biz öyle iddia ederiz ki, 
bildiklerimizi öyle arz ederiz ki, bu topraklar 
sulandığı zaman, yerli ve yabancı mütehassıs
ların görüşü, Türk zirai ürününün tümüne mu
adil bir istihsal kapasitesine sahiptir. O halde 
5 yıllık kalkınma plânı müzakere edilirken 
hiç olmazsa, bu ovaların kendine has hususiyet
leri, verimliliği, rantabilitesi nazarı itibara alı
narak, hususi bir porgram olarak ithali zaruri 
idi. 

îşte, şimdi bizim istirhamımız, bu mmtaka-
nın arz ettiği önemle mütenasibolarak ele alın
masıdır. Bugünkü Türk istihsalinin tümünü 
sağlıyabilecek olan bu bölgeye bu ismin konma
sından acaba neden endişe edilir, bunu bir türlü 
izah edemiyorum. Sizlere eski bir vali olarak 
verdiğim izahata karşı, bu kimse teknik bir 
eleman değildir, belki de bir seçim nutkudur, 
diye yanlış zehaba kapılanlar olabilir, ismen 
de ispat etmek için, Topraksu Umum Müdür
lüğünün, Şimalî Mezopotamya'nın içinde bulu
nan Urfa sınırları içindeki, dünyanın en büyük 
çiftliği olan Ceylânpmar Çiftliği içinde, 8 400 
dönümlük sahada projesini yaptığı, ihalesini 
yaptığı ve üzerinde çalıştığı konuyu, bu Devlet 
Dairesinin resmî ihale, karar ve raporlarına 
göre izah edeceğim. 

Halen 8 400 dönümlük saha kuru ziraate 
tahsis edilirse, yani buraya buğday ekilirse 
senede, 168 bin liralık bir gelir sağlanıyor. Bu
na mukabil aynı sahanın, yani 8 400 dönümlük 
bir sahanın % 50 sine pamuk, % 40 ma yonca, 
% 10 una da soya fasulyesi ekildiği zaman ge
tirdiği gelir 168 binden 1 545 600 liraya yük
seliyor, demektir. Bu raporun hulâsasını arz 
edeceğim; bunun hesabı yapıldığı zaman bir 
dönüm 164 lira gelir getiriyor. İçimizde çiftçi 
olan arkadaşlar vardır, bu rakamın fevkalâde 
yüksek bir rakam olduğunu takdir buyururlar. 
Mühendis olan teknik eleman arkadaşlara hi-
tabediyorum; Türkiye'de şimdiye kadar sula
ma hesapları yapılmış bütün projeler dâhil, 
rantabilite hesabı hiçbir zaman, 2 ye ulaşamı
yor. Eğer bunun üstünde bir rakam biliyorsa 
Plânlama Dairesi, bu kürsüden, projenin adını 
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zikretmek suretiyle lütfetsin, söylesin. Burada 
ise 3 milyar T. L. lık rantabilite var. Yer yüzün
de bu kadar rantabilite temin eden bir sulama 
mevcut değildir. Bu, mütehassısların kanaati
dir. 

Aziz ve'muhterem arkadaşlarım, yanlış an
laşılmasın; Fırat Dicle arasında yalnız Urfa, 
yalnız şurası, diye bir iddiamız yok. Bütün bir 
Şimalî Mezopotamya sulanırsa her 70 dönüm
lük bir sahadan 10 bin liralık bir gayrisafi irat 
elde ediliyor. Bu çok büyük bir rakam demek
tir. 10 milyon dönüm araziyi sularsak 1 milyar 
640 milyon, 20 milyon dönümü ısularaak 3 mil
yar elde edilecektir. 70 dönüme bir aileyi 
yerleştirip de bu araziyi ektirdiğimizde 10 bin 
lira gilbi bir gelir sağlıyacağız ki, belki bu aile
nin arabası veyahut o/tomcübili de olacaktır. 

Bu arada şunu da arz etmek istiyorum ki ; 
iki üç milyon lirasını 'kurtarmak mümkün olu
yor. Başka bir önergem var, önada temas ede
ceğim ; Türk ormanları mahvoluyor. Açlık ve 
sefaletten vatandaşlar perişan oluıyor. Orman 
mıntıkasın/dan 2 milyon insanı buralara aktar
mak mümkün olacaktır. Bu suretle hem orman
larımızı koruyacağız, hem de elbediyyen doya
cağız. Sonra ne olacak? Bu sulama tahakkuk 
ettiği takdirde senede üç milyar lira gelir sağ-
ıhyacak; 5 milyar dahi harcanmış olsa Nafia 
Vekili Beyefendinin dediği Keban Barajı gibi, 
2 - 3 senede kendini amorti edecektir. 

iMütahassııs arkadaşlardan aldığım maluma-
ıta göre, baraj gibi teslisler ancak 25 - 50 senede 
'kendini amorti edermiş. Bu durum karşısında 
Kelban Barajı ile Harran Ovasını, Şimali Mezo-
potamyayı sulayacak barajı biribirine karıştır
mam alk ieaıbediyor. Canı yanan insan daha zi
yade alâkadar oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl bendeniz 
karınca kaderince Keban Barajı için gayret 
sarf ettim; gerek Komisyon ve gerekse Heyeti 
Umumiye büyük ıbir anlayış göstererek Keban 
Barajının yapılmasını kabul buhurdunuz. Hepi
nize minnettarım. Bu arada mühim bir noktayı 
Bayındırlık Bakanı ve Plânlama Dairesinin tek
nik elemanlarının dikkat nazarına arz etmek is
terim. Keban Barajı senede 4 - 4,5 milyar kilo
vat saat enerji istihsal edecektir. Halbuki bu 
on milyon dönümün sulama işi için halen Kara-
kaya'da yapılmakta olan etütler, ki Haran Ova-
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ismi ve Şimali Mezopotamya'yı sulamak için ya
pılan etütlerdir, bunlarla Keban'ı ayırmak lâ
zım/dır. KeJba.ii, memlekete kazandırılmış millî 
Ibir tesistir. Şunun veya 'bunun [inhisarına alı
namaz. Kim yaparsa yapsın; Allah razı olsun. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, saat 1 de ara 
verme'k zaruretindeyiz. 5 dalkika var. Buna gö
re konuşmanızı bağlamanızı rica edeceğim, 

KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Sa<ym Baş
kanım, sözüm 5 dakikaya kadar bitmiyecek. ir
ticalen konuşuyorum. Öğleden sonra konuşma
ya devam etmek hakkım baki kalmak şartiyle 
cümlemi Ibağlıyayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Karakaya'-
da yapılacak olan proje ile Keban projesini ka-
rıştırmamalk lâzımdır; bunu evvelce arz etmiş
tim. Bize geçen. vsene teknik elemanların verdiği 
ısöz; Keban'dan elde edilecek elektrik enerjisi-
ni 500 kilometrelik yerden getireceğiz, merke
zinde idi. Fırat'ın suyunu basmak için böyle bü
yük bir enerjiye ihtiyaç, vardır demdi. 

Halbuki benim bugün edindiğim malûmata 
göre 10 milyon dönüme su basmak için 2, 5-3 mil
yar K.w. saat elektrik enerjisine ihtiyaç; vardır. 
Binaenaleyh,, faiz, 20 milyon dönümlük Şimalî 
Mezopotamyayı sulamak 'kararında olduğumuza 
göre hiçbir- zaman Keban'daki enerji buna kâfi 
gelmiyecektir. Halbuki, bir -elektro-kimya işi
miz vardı ki, buradan elde ettiğimiz enerji 
elektrifikasyonuna iştirak edeceğiz. Bu bakım
dan sarih bir noktaya varılması icafaediyor. 
Harran Ovasının sulanması problemi ile hiç'bir 
zaman Keban Ovası projesini birleştirmek müm
kün değildir. Bu hususun burada münakaşa 
edilmesi lâzımdır. Ben aylardanfaeri bu işin 
üzerindeyim. Halbuki Keban barajı dâvasını 
takip eden arkadaşların tezlerini tetkik ettim. 
Tezleri; sırf ilerde 25 milyon dönüm feyiz, 
bereketli ovarım bu barajdan sulanabileceğidir. 
Binaenaleyh evvelâ bu noktanın tesbiti ica'bedi
yor. 

ıSözüm burada bitmiyor, ama sayın Başkan 
saat 13 de bitirmemi istediler. (Devam devam 
sesleri) 

(BAŞKAN — 'Sayın Eroğan, konuşmanız da
ha ne kadar sürecektir? 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Çok az, beş on 
dakikada arz edebilirim. 

rBAŞKAN — O 'halde bitirelim. («'Ço'k kısa» 
sesleri)' 
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'KADRÎ EROĞAN (Devamla) — Çok kısa 

arz edeceğim; bir iki cümle ile maksadımı an
latacağım ve (sanrınızı suiistimal etmiyeeeğim, 
efendim. 

Şimdi arkadaşlarım, mademki kısa olsun, di
yorsunuz, onun için hulâsa etmek istiyorum. 

Benim istirhamım şu : Keban Barajı ile Har
ran ovasının sulanmasının ilmî bir illiyeti mev
cut değildir; bunu takdir etmek lâzımdır. Çün
kü oradan 4,5 milyar kilovattık elektrik enerjisi 
istihsal edilecek, bambaşka hizmetler için kulla
nılacak. Burada, KarakayaVla yapılacak yeni ba
raj nehrin suyunu basacak bir enerji istihsal ede
cektir. Belki, 3,5 milyar kilovat saat civarında 
bir enerji istihsal edileceği tahmin ediliyor. Jeo
lojik tetkikler yapılıyor ve hakikaten çalışılıyor; 
Nafıa Vekiline teşekkür etmekten zınk duyarım. 
O 'halde, 'biz burada demiyoruz ki, bugün kalkın
manın bu imkânsızlıkları içinde, üç beş milyar 
lirayı, Harran ovasının sulanması için olan pro
jeyi buraya koysunlar. Bizim istirhamımız: Ke-
'ban projesi dışında, hususi bir proje olan bu ko
nunun, Ibu programın, ki (bütün milletin yüzünü 
güldürecek, doyuracak ve tamam iyi e sulandığı 
takdirde 3 milyar millî bir gelir sağlıyacaktır, 
bu projenin tahakkuku için bir fasıl, bir madde 
ayrılsın. Bu, (bir numaralı gelir kafan 1 edilsin. 

Burada saatlerce dinlediniz, Muhterem Fey-
zioğlu, sınai kalkınmanın mihrakı ziraatin in
kişafıdır, dedi. Hakikaten böyledir. Halbuki ko
misyonda bir şanssızlık oldu, 54 kişilik azadan 28 
arkadaş 'bu mevzuun plâna eklenmesi hakkındaki 
takrire imza koymalarına rağmen, çok sevdiğim 
bir arkadaşımın Maliye Komisyonunda âza olma
dığı için «28 âza imza etmiştir, nasıl olsa bunu 
plâna itıhal edeceksiniz» şeklinde yaptığı bir ko
nuşma reaksiyon yarattı ve arkasından söz alan 
Sayın Turhan Fcyzioğlu; «Efendim, böyle olun
ca her vilâyet kendi 'bağı, bahçesi sulansın der ve 
bu iş bölgeciliğe gider» dediler. Hal'buki bunun 
'bölgecilik, vilâyetçilikle alâkası yoktur. Bir vilâ
yete elma bahçesi istemiyoruz. Bu işte 'Türk mil
letinin refah ve saadeti vardır. Onun için umumi 
olarak temas ediyorum. ıSuriye ve İrak'ta bu ne-
hir'den, aşağıda tamamiyle istifade ederler, su
yunu kullanırlar. Birecik kazasından geçen bu 
nehirden istifade etmek istiyen Suriyeliler Nasır 
zamanında, Ruslardan uzman çağırdılar. Büyük 
bir barajın yapılması için tetkikata geçildi. Ar-
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kasından IrakVla da çalışmalar başladı. Irak'a ge
len Almanlar, beynelmilel hukuk kaidelerine gö
re, nehirlerin sularından istifade 'hususunda, ev
velâ Türklerle anlaşın dediler. Iraklılar bizim 
mümessillerimizi davet etmiş. ( «'Ne alâkası var?» 
sasleri) Antrparantez fikirlerimi izah etmeye ça
lışıyorum, bunları da zikretmeyi lüzumlu görü
yorum. Binaenaleylh biz bu projede tekaddüm et
meliyiz. Benim projem budur. Varsa projesi olan 
getirsin; lâfla olacak iş değildir bu. Biz, bu pro
jeyi yaparsak, bire beş ran'talbilitesi olan bu pro
jeye. yabancı sermaye seve seve .gelecektir. 

Binaenaleyh tbütün istirhamımız; bu projenin 
yapılması için, bu hayati konuda, hususiyle mil
let bünyesinde, millet, memleket, Devlet gelirle
rinde hususi bir önemi olan bu büyük dâvayı, 
millî bir dâva olarak benimser, kaibul edersek, 5 
yıllık projede, şimalî Mezopotamya ovalarının 
su etütleri, toprak etütleri yapılması iktiza ettiği 
zaman, bir proje yapılması gerekiyorsa, bunu o 
zaman düşüneceğiz, 

'Çok istirham ediyorum, nâçiz şahsım için flbun-
da bir arpa kadar dahi hizmet ettiğimi kabul et-
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miyorum. Ama oranın birkaç sene valiliğini yap
mış, ıstırap çeken Urfalıyı gtörmüş bir insan ola
rak bu mevzu bana çok dokunmuştur. Onun için 
bu mevzuu önünüze getirdim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan arkadaşımızın ge-
riverme önergelerinin gerekçesini okuttum. Ko
misyon, Hükümet ve kendileri konuştular, öner
gelerini tekrar okutup oylarınıza sunacağım : 

(Urfa Milletvekili Kadri Eroğan ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu.) 

(Beş A. P. li milletvekili ayağa kalktılar) 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — ıSaym, Başkan; 

beş arkadaşımız ayağa kalktı, ekseriyet yoktur. 
C. H. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLET

VEKİLİ — Hem konuşmanı uzatıyorsun, hem de 
ekseriyet yok diyorsun, arkadaşların nerede? 

BAŞKAN — Ekseriyet olmadığını mı söylü
yorsunuz. Ben de salonda ekseriyetin olmadığını 
görüyorum. Şu halde önergenizi öğleden sonra 
oya sunacağım. 

Vakit geçmiştir, öğleden sonra saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

I K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Bahkesir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BASILAN — Yoklama yapılacaktır. (Sağdan 
«ekseriyet var, Reis Bey» sesleri.) 

(Amasya milletvekillerine kadar yoklama 
yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, Beş Yıllık 
Plân üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

18 numaralı önergenin müzakeresi bitmişti. 
Şimdi, gerekçesiyle birlikte oylarınıza sunaca
ğım. önergeyi bir defa dafya okutuyorum. 

ARÎF ERTUNGA (İzmir) — Geçen otu
rumda tekrar okunmuştu. 

(Urfa Milletvekili Kadri Eroğan ve arkadaş
larının geriverme önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Geriverme önergesini gerek
çesiyle'birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... (A. P. sıralarından aya
ğa kalkmalar ve «Yeni gelenler var, tekrar 
oya konulsun» sesleri.) (Gürültüler) 
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Durum tavazzuh etmemiştir, kabul edenler 

lütfen ayağa kalksınlar efendim... Kabuı etme
yenler lütfen ayağa kalksınlar... 

Geri çevirme önergesi 110 a karşı 137 reyle 
reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi, konuşmala
rın 10 dakikaya indirilmesi hakkında bir önerge 
gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümete geriverme önergeleri esasen ge

rekçeli olarak verildiğinden, 77 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 6/E bendinin 2, 3, 4, fıkra
ları gereğince yapılan görüşmelerde Karma 
Komisyon, Hükümet ve önerge sahibi veya 
göstereceği diğer bir imza sahibinin onar da
kika konuşmalarını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 120 
ye karşı 135 reyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, 19 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma plânı tasarısının 304 ncü sayfa

daki turizm tedbirlerine aşağıda gerekçeleri ile 
bildirilen fıkraların ilâvesini saygılarımla arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu 

Fıkra 1 : 
«Turizm bakımından önemli sahaların kuru

lacak turizm teşkilâtı tarafından istimlâki 
cihetine gidilecek ve bunların turizm plânlama
sına uygun şekilde özel teşebbüslere kâr gayesi 
gütmeden satılması sağlanacaktır.» 

Fıkra 2 : 
«Toprak altından çıkarılmakta olan veya 

halen toprak altında bulunan tarihî şehir ka
lıntıları üzerine yerleştirilmiş iptidai köylerin 
başka mahallere nakli ve bu değerlerin turizm 
bakımından resterasyonu imkânları sağlana
caktır.» 

Fıkra 3 : 
.«Birinci derecede ıtu|ri(zmi ilgi|etndiren ta

rihî âbide ve eserlerin büyük bir kısmı Millî I 
Eğitim Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve I 
Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından idare I 
edilmekte ve çoğu zaman turizm 'bakımından | 

20.11.1962 0 : 2 
istenilen faydalar sağlanamamaktadır. Bu Genel 
Müdürlüğün daha verimli olması için Basın 
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne devri im
kânları aranacaktır.» 

Fıkra 4 : 
«Turizm sanayiini teşvik bakımından tu

rizm müesseselerince yabancı memleketlerden 
getirilecek bâzı maddelerin gümrük ve diğer 
ithal vergi ve resimlerinden muaf tutulması 
imkânları araştırılacaktır.» 

Gerekçe (Fıkra 1 - 4 ) 
Memleketimizin turizm bakımından değer

leri inkâr kabul etmez bir hakikattir. Turizm 
sanayii en başta, yeniden inşaası ve icadı müm
kün olmıyan, tarihten önceki devirlere daya
nan yüzyılların, tabaka tabaka ördüğü eski ve din
sel eserlere, gelmiş geçmiş milletlerin medeniyet 
seviyelerine ve kültürüne, memlektin bugün
kü coğrafyasına, iklimine, tabiat güzelliklerine, 
sportif, sıhhi, artistik her çeşit değerlerine isti-
nadetmektedir. Memleketimiz bu bakımdan sayısız 
ve çeşitli kıymet ve güzelliklerle doludur. 

işte bu kıymet ve güzellikleri ortaya çıkarmak, 
onları değerlendirmek ve dünya piyasasına 
âdeta bir ihraç metaı halinde arz etmek tu
rizm sanayiini ortaya çıkarmaktadır. 

Bilhassa son senelede memleketimize ge
len yabancı ilim adamlarının Türk turizmi 
üzerinde verdikleri dikkate şayan raporlar bu 
mevzuda ne kadar haklı olduğumuzu teyidet-
mektedir. 

Hal böyle iken bütün ümidimizi bağladığı
mız Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 367 sayfa 
tutan mündereratı içinde turizm mevzuuna sa-
ieoe üç sayfa ayrılmış ve burada da Türk turizmi 
için yeni bir şey getirilmemiştir. Üstelik mev
zu bir dâva olarak da ele alınmamış ve cid
diyetle üzerinde durulmamıştır. 

Bu bakımdan turizm tedbirlerine ilâve fık
raları ve bilâhara takdim edeceğimiz önerge
leri gerekçeleri ile birlikte sunmuş bulunuyo
rum, i 

Fıkra 1 gerekçesi : 
Dünyanın en güzel sahalarını içine alan 

topraklarımızın rasyonel ve standart ölçüler 
içerisinde kıymetlendirilmesi ve turistik böl
geler haline getirilmesi plânın hedeflerinden ol
malıdır. Bu düşünce hâkim olunca yarın bu 
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değerli bölgelerde bir arsa spekülâsyonu baş-
• gösterecek ve özel teşebbüs birtakım, fuzuli 
ödemelerle karşılaşacaktır.. Buna mâni olun
ması için yeni kurulması düşünülen turizm teş
kilâtı tarafından hu gibi yerlerin Devlet 
namına istimlâki yoluna gidilmesi ve bilâ-
hara özel teşebbüslere kâr gayesi gütmeden 
devri bu yönde çalışmak istiyenlere büyük bir 
•kolaylık sağlamış olacaktır. 

Fıkra 2 gerekçesi : 
Dünya milletlerinin memleketimize uğradık

ça zevkle, hayranlıkla ve eski devirleri yaşarca-
sma gezip seyrettikleri muhtelif medeniyet de
virlerine ait tarihî şehir kalıntıları (Efes ve As-
pendos hariç) diğerleri maalesef kendi kaderle
rine terk edilmiştir. O kadar ki, buralardan köy
lüler tarafından zaman zaman çıkarılan heykel
ler sütunlar kireç ocaklarında yakılmak suretiy
le yapı inşaatında kullanılmıştır. Halen bu güze
lim servetler, muhtelif zamanlarda üzerine, ara
larına ve civarlarına yerleştirilmiş bulunan ip
tidai muhacir köy sakinleri tarafından karınca 
gibi kemirilmekte ve her ev âdeta bir kalıntı de
posu haline getirilmekte ve oraları gezen yaban
cı turistlere bunlar yok pahasına gizli gizli sa
tılmaktadır. İşte bunlara mâni olunması için ba
his konusu olan o 10 - 15 hanelik köy yıkıntı
larının başka mahallelere naklini istiyor ve ge
rekli tedbirlerin alınmasını rica ediyoruz. 

Fıkra 3 gerekçesi : •• , . 
[Memleketimiz turizmini ilgilendiren tarihî 

âbide ve eserlerin hemen hepsi Millî Eğitim Ba
kanlığı ile Vakıflar Umum Müdürlüğüne bağlı 
bulunmaktadır. Bunların mühim bir kısmı da 
birinci derecede turistik bölgeler- içindedir. Ge
rek ilgileri dolayısiyle ve gerekse, bakını, ona
rım ve takdim ediş sebepleri ile turizm ile mü
nasebetleri mühim sayılacağından bilhassa 

ı 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve 
Müzeler Umum Müdürlüğünün bütün emlâki ve 
kadroları ile Basın - Yayın ve Turizm 'Bakanlı
ğına devredilmesi daha faydalı olacaktır. 

Fıkra 4 gerekçesi : \ 
Turizm sanayiini teşvik bakımından mühim 

unsurlardan biri de hiç. şüphesiz Gümrük Muafi
yet Kanunu olacaktır. Esasen Millet Meclisi 
gündeminde 'bulunan 'böyle bir kanun tasarısı da. 
Bütçe Komisyonunda Hükümet temsilcilerinin 
mutabakatım almış bulunmaktadır. Bu madde-

— 426 
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nin turizm tedbirlerine alınması verilen ehem
miyeti tebarüz ettirmesi bakımından mühim 
sayılacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, bu 
önerge dört maddeyi ihtiva, etmektedir. Birin
ci maddesine, Hükümet ile birlikte müştereken 
hazırladığımız bir metin içinde iştirak ediyo
ruz. Diğer ?> maddesine ise iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
.DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, turizme müsait yerle
rin geliştirilmesi yolundaki birinci maddeye ay
nen iştirak edemiyoruz. Bir defa, Devlet kay
nakları bunların geliştirilmesine yetmiyeceği 
için, ikincisi de halkın gayretiyle bu yerlerin 
imar edilmesinin mümkün olmadığı için. Fakat 
yanlış anlamadıksa sayın takrir sahibinin tekli
finde (turizme ve turizmdeki maksatlara uygun 
olarak geliştirilmesine elverişli bir yerin, me
selâ güzel bir salı al in kuruluşunu tanzim etmek 
için, ilgili makamlara gerekli yetkileri veren 
kanuni hükümler getirilecektir) tarzında bir 
madde ilâvesine katılıyoruz. Geliverme öner
gesinin bu -birinci bendi oylanır ve kabul edilir 
ise, lıu tarzda bir değişiklik getirmeye komis
yonla birlikte muvafakat ediyoruz. 

Bunun şöyle bir kazanç, sayılacağına kaaniiz. 
Belediye sınırları dışında kalan ve bugün kul
lanılış tarzı âmme makamları tarafından tan
zim edilemiyen bâzı turistik tabiat, değerlerinin 
rasgele inşaat ile rasgele kullanılma ile tahrip 
edilmesine mâni olmakta fayda vardır. Ama bü
tün. bu yerlerin Devletçe satmalınması Devlet 
kaynakları bakımından baş vurulması mümkün 
olmıyan bir yoldur gibi görünüyor. 

Kski eserlere yakın oturan iptidai köylerin 
nakli yolundaki fikir belki tatbik edilebilir, bâ
zı köyler bakımından. Kaka t bazen o köyleri, 
o mahalde, o tarihî eserlerin değerlenmesi, o 
mahalli ziyarete gelenlere hâtıra eşyası satmak 
v. s. gibi işlerde de çalışabilecek hale getirmek
le mümkündür, eğitmek mümkündür, o köyleri 
yardım edip imar etmek mümkündür. Bâzarı 
nakletmek faydalı olabilir; hazan nakletmeyip 
o mahalde o köyleri imar etmek daha faydalı 
olabilir. Bunu rijit hir şekilde plân metnine, 
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behemehal tarihî eserlerin yanındaki bu köyler 
nakledilecektir, tarzında, esasen malî kaynak
lar bakımından tahammülü bir hayli güç olan 
bir tedbiri kesin olarak yazmak yerine, tatbika
tın tercihine ve tatbikatın göstereceği yola bı
rakmak faydalıdır. Şüphesiz arkadaşımızın be
yan ettikleri tedbir üzerinde de durulur. Buna 
benzer neticeler doğuracak başka birçok tedbir
ler de düşünülebilir. 

'Tarihî âbide ve eserlerin 'hangi Vekâlete bağ
lı olması lâzımgeleceği konusu; halen yapıl
makta olan idari reform, merkez teşkilâtının 

, yetki ve sorumluluk bakımından en iyi nasıl 
tanzim edilebileceği yolundaki etraflı çalışmalar 
sona erdikten sonra karara bağlanabilecek bir 
husustur. Şimdiden plân metniyle bunların Mil
lî Eğitim Bakanlığından alınıp başka bir Ba
kanlığa verilmesine dair bir hükmü koymakta 
arkadaşlarımız tereddüt etmektedirler. Düşü
nülebilir, fakat tetkikler tamamlandıktan son
ra... Henüz teşkilât kanunu da çıkmadı bu Ba
kanlığın. 

Turizmle ilgili ithalâtın gümrükten muaf ol
ması; bu konuda çeşitli teşvik tedbirleri arasın
da, bâzı ithalâtın gümrükten muaf olması yo
lunda tatbikat esasen vardır. Ve bu tatbikat de
vam edebilir; bu mevzuda süresi geçen 'bâzı hü
kümleri tecil etmek için kanun teklifleri de var. 
Fakat umumi mânada bütün turizmle ilgili it
halâtın gümrükten muaf olması yolundaki hük
mün plân metnine dercedilmesinden 'bâzı mah
zurlar doğabileceği endişesi arkadaşlarımıza hâ
kim olmuştur. 

Aslında arkadaşımızın ileri sürdüğü fikirle
rin hiçbirine esaslar muhalif olmamakla bera
ber, bunlardan üçünün plân metnine bağlayıcı 
hir şekilde konmasından mahzurlar doğacağı 
inancındayız. Tatbikatta bunların hepsi yapıla
bilir, bir ölçüde. Birincisinde de, arz ettiğim 
gibi, kullanışı tanzim yetkisinin, Devletçe satın-
almaya müreccah olduğu inancındayız. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu. 
KÂMURAN EVÛYAOĞLU (Samsun — 

Sayın, Başkanım, önce şu 'hususu tasrih etmek 
için mâruzâtta bulunmak isterim: önergem 
dört fıkrayı ihtiva etmektedir ve her fıkra 
için ayrı gerekçe yazılmıştır. Umumi Heyete 
arz eden sayın arkadaşımız tek bir önerge 
şeklinde okudular, bu bakımdan mâruzâtımın 

20 .11.1962 O : 2 
10 da'kika değil, 40 dakika da istemiyeceğim, 
ama hiç olmazsa 20 - *25 dakika süreceğini tali
min ediyorum. (Muvafık sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden yine 
'bir gün arkadaşlarıma hitap ederken, «bu meni-
lekette ya turizm dâvası vardır, ya yoktur»1 de
miştim. Ve yine kaydetmiştim 'ki, «Turizm 
dâvası yoktur» diyebilecek 'bir arkadaşımız, §u 
Heyeti Umumiye içinde mevcut değildir. 

(Muhterem arkadaşlarım, beş yıllık plân 
tatbikatı içinde turizme ayrılan mevzular, aşa
ğı - yukarı günlük hayatımızdaki sohbetlerle, 
gezilerle, hep beraber gördüğümüz ve tesbit 
ettiğimiz hususların dışına çıkmadığı 'kanaatıy-
la huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Plânda 
turizm dâvasına verilen ehemmiyetin iyi bir şe
kilde ele alınmamış olduğu kanaatiyle şöyle bir 
misal ile mevzua girmek istiyorum. 

Meselâ 19612 yılında (ki, 1962 yılı içinde 
bulunuyoruz, halen bu yılın dolmasına 40 gün
lük bir müddet 'kalmıştır,) 'memleketimize 106 
bin turistin geldiği anlaşılmıştır. 1963 yılmda 
ise 2O0 bin turistin memleketimizi ziyaret ede
ceği kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, halen, bundan 15 gün 
evveline kadar 'Türkiye'ye gelmiş olan yabancı 
turist sayısı, rakam olarak: 244 'bin kişidir. 
Burada, 1962 yılı içerisinde bu ra'kam 166 bin 
olarak tesbit edilmiştir. Fakat bunun hangi 
kıstaslara göre tesbit edilmiş olduğunu bileme
mekteyim. 1963 yılında memleketimize geleceği 
tahmin edilen 200 bin kişi, bu yıla nazaran 
40 bin fazlaısiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Şu hal de gösteriyor ki, alınan rakamlar birta
kım donelere istiııadetmeme'ktedir. . 

'Muhterem arkadaşlar,- 1967 yılı içinde,Tür
kiye'ye gelecek turist yekûnu 465 bin olarak 
mütalâa edilmiştir. 

'Şimdi- gelelim 'beş yıllık plân içinde turizm 
mevzuuna yatırılacak yatırıma : 'Bunun 150 mil
yon lirası propoganda masraflarına sarfedilmek 
üzere 977 000 000 lira yatırılacaktır. 977 milyon 
yatırım yapacağız. Bunun .karşılığı olarak ha
len 250 bin rakamı kabul edece'k olursak 465 e 
varmak için 2115 ister, yani 215 000 fazla turist 
celbetmek için beş sene içinde yapacağımız ya
tırım 977 milyon liradır. ' 

Muhterem arkadaşlarım; turizm sahasına 
ehemmiyet veren memleketlerde yaptığımız Itet-
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kikler, okuduğumuz yazılar, makaleler, bro
şürler göstermektedir ki, turizm birtakım özel
likleri, incelikleri mevcuttur. Ve hakikaten, 
bu mevzuu dâva olaralk kabul etmekle neticeye 
varmaktadır. Şimdi, buna istinaden yaptığı
mız ilâveler ve fıkralar var muhterem arka
daşlarım. Hükümetimiz ve komisyonumuz, bu 
ilâvelerden bir tanesine lütfettiler, bâzı deği
şikliklerle beraber iltihak ettiler, diğerlerini 
reddettiler. Bilhassa, Akdeniz sahillerinde ve 
Ege sahillerinde bulunmuş olan muhterem arka
daşlarım gayet yakından bilirler, oralardaki 
turistik enkaz toprak altında kalmış ve bâzıla
rı Maarif Vekâletinin ilgili kolları tarafından 
restore edilmek suretiyle toprak sathına çıkarıl
mışlardır. Bunların üzerinde, ıaf (buyurun çö
reklenmiş tâbirini kullanacağım, bâzı iptidai 
göçmen köyleri vardır. Bu köyler Muhterem 
Başbakan Yardımcısı arkadaşımızın ifade etti
ği gibi, köylerin restorasyonuna gitmek ve 
köylerin birbirlerine yardımcı 'olmaları gibi du
rumların tamamen dışındadır. Antalya sahille
rinde bu tip köyler, tarihi eserler arasında gir
miş vaziyette görülmektedir. Yıkılmış köy ka
lıntıları ve iskân edilmemiş yerlerde, maalesef 
işi çapulculuğa götüren kimseler, hattâ toprak 
altında tarihî eser ve kıymetli sütunları yapı in
şaatlarında kullanmak üzere kireç ocaklarında 
heba etmekte-olan köylerde bulunan bu köylü 
vatandaşlarımız, çocukları kadınları dâhil, top
rak altından çıkardıkları bu malzemeyi evle
rinde depo etmekte ve bunları turistlere yok pa
hasına gizli gizli satmaktadırlar. Ben bunun bir
kaçına şahidolmuş bulunmaktayım. Maksadımız 
ihenvbu turistik eserlere, toprak altından çıka
rıp değerini vermek üzere el uzatmak, hem de 
bu köy kalıntılarını daha münasip yerlere nak
letmek suretiyle, bu kalıntıları âdeta 'bir ka
rınca gibi tahribeden. vatandaşlardan kurtar
maktır. 

Arkadaşlarım; tahmin ediyorum ki, fıkrala
rımızdan 'biri yanlış anlaşıldı. Bâzı turistik sa
haların istimlâki, Devlet tarafından istimlâki 
mânasına alınmasın. Şimdi Basın - Yayın Teş
kilâtı yeni bir kuruluşla yeniden kurulmak üze
re çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. Bu, 
özel teşebbüsleri teşvik geael müdürlüğü adı 
altında kurulmakta olan bir teşkilât olacaktır. 
Bu teşkilât kanalı ile, memleketimizin- muhte
lif sahil kasabalarında turistik sitelerin kuru-
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labileceği yerlerin, şimdiden, turizme verilen 
ehemmiyet dikkate alınmak suretiyle, bir arsa 
spekülâsyonuna fırsat vermemek için istimlâki 
yoluna gidilmektedir. Bizim maksadımız bu
dur. Yarın Devlet eliyle, genel müdürlük, özel 
teşebbüsler eliyle, sahil sitelerinin kurulması 
yoluna gidilecek, arsalar özel teşebbüsleri sı
kıntı içinde bırakacak ve müşkülâtla karşı kar
şıya geleceklerdir. Maksadımız buna mâni ol
maktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Eski Eserler ve Mü
zeler Umum Müdürlüğünün Turizmi' Tanıtma 
Bakanlığına bağlı olarak çalışması bu eserlerin 
kıymetlenmesi bakiMiıından elzemdir. Şöyle bir 
misal vereyim: Bu gün Mevlânıa Müzesi birinci 
derecede turistik (bir eserdir. îzmir Efes hara
beleri de birinci derecede eserlerdendir; fakat 
Milli Eğittim Bakanlığına bağlıdır. Efes harabe
lerini gezenler, adam başına 50 kuruş vermek 
suretiyle sabahtan akşama kadar gezer durur
lar. Arkadaşlarımla beraber îsraile gittiğiniz
de, orada iki sütunluk dört duvarın arasında 
çevrilmıiiş bir yer gösterdiler. Bizilm para ile 2,5 
liralık bir duhuliye ille oraya girmek imkânn-
nıı buluyormuş yabancılar ve İsrailliler. Orası 
ile ben bizilm Efes harabelerini mukayyese etti-
ğıilm zaman, Efes'e asgari 25 lira duhuliye öde
mek sureltJilylie girilebileceği neticesine varıyo
rum. Buna mukabil halen 50 kuruşa gezmek 
imkânına 'Sahip bulunuyorlarmış, o da alınıyor
um, alınmıyor mu bilmem. Bunlaırın tek elden 
idaresinin, hem turizmi kıymetlendirmek ba
kımımdan, hem de yatırımlara gelir kaynakları 
kazandırmak bakıımındaaı elzem olacağı kana
atlinde olduğumuz için böyle bir lüzumu hisset
mek suretiyle buraya dercetmilş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşllarıım, Gümrük muafiyeti 
kanunu; bu kanun halen Meclis Gündemine 
alınmış bulunmaktadır, komisyonlarda, Maliye 
Bakanlığında, Plânlama Dairesi temsilcisi ve 
Hükümet temsilcileri, Basın - Yayın ve Turizm 
temsilcisi dile mutabakata varılmış ve son şek
lini almıştır. Meclis Gündemine de girmiş bu
lunmaktadır. Bizim maksadımız, bunun 5 yıllık. 
plân içinde mütalâa edilmesidir. 5 yıllık plân 
içinde mütalâa edi'Imiyecek olursa, yarın Meclis 
Gündemi ile huzurunuzagelecek olan bu kanu
nun müzakeresi sırasında «efendim, plânda böy 
le bir şeye dokunulmamııştrr, böyle bir muafiyet 

— 428 — 
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kanunu 'bir talkım imkânlarımızı zorlaştıracak
tır.» dşüneesi ile reddi 'mümkün olabilir. Buna 
mani olmak içindir. Kanun hazırlanmıştır, 
Hülkiimıetçe de mutalbakaıt ibildirikniştir; bu ba^ 
kırandan turizm t'ed'bM'erinde ıböyle bir madde-
nün il'âvesü hiçbir muahzur teşkili etmez 'kanaati 
ile böyle bir maddeyi buraya almış bulummaık-
tayım. Mâruzâtım şimdilik bu kadardır, hepi-
zi sevgiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bu önergenin 1 nci fıkrasınla 
Hükümet ve kom'isyıo'n (iştirak etmektedirler. 
Bu kısmu ayrıca oylarınıza arz e'deceğdım. Diğer 
tamımı da ayrı olarak arz edeceğim, önerge
deki Ibiri'nci kı'smı (ıbirinci fıkrayı) Ikaibul eden
ler... Etmiy enler... Kalbull edil'm'lstir, Hükümette 
verfümişifir. 

Bunun dışında kaJıan diğer üç fıkrayı ge-
rekç'eier'iyle birlikte oylarmiıza arz ediyorum; 
kabul edenler... Efcmiyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi 20 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısının sayfa 277 (d) fık

rasına aşağıdaki ilâvesinin yapılmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu 

Fıkra (d) de : 
«Gerek demiryollarının ve gerekse karayol

larında, yollar yurdun ihtiyaçlarına uygun ola
rak ve yeni gelişmelerden yararlanarak yapıla
caktır.» deniliyor. 

Buna : 
«Turizmin gelişmesine imkân verecek kara

yollarının yapılmasına Öncelik tanınacaktır.» 
Cümlesi ilâve edilmelidir. 
Gerekçesi : 
Kalkınma Plânında karayolları için sarf edi

len gayreti takdirle karşılamak lâzımgelir. Şüp
he yoktur ki, turizm deyince akla gelen en mü
him unsurlardan birisi de yoldur. Tozlu ve eğri 
büğrü yollarda yapılan seyahatin turiste zevk 
vermiyeceği de aşikârdır. Bu bakımdan beş 
yıllık plân içinde turizmin inkişafına fırsat ve
recek karayollarına öncelikle inşa hakkı tanın
ması çok faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARlF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, tu-
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ristik karayolları meselesi, sayfa 303 te vardır. 
O itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Aynı şekilde iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Evliyaoğlu. 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) ~ 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonumuzun tu
ristik karayollarının 303 ncü sayfada nazara alın
dığını söylediği, zannederim, Hac turistik yolu
nun tamamlanmasıdır. Şunu ifade etmek istiyo
rum ki, bizim maksadımız bu değildir. Hac yolu 
Ege'den başlamak üzere, iskenderun'a kadar de
vam eden sahil yoludur. Bu yol Selçuk, Muğla, 
Antalya, Mersin ve sahilden Antakya'ya kadar 
uzanan yoldur. Bu yol Hac yolu ismiyle mâruf
tur. 

Bu turistik yol yapılmasın, demek istemiyo
ruz. Elbetteki bu yol plâna alınmıştır, yapıla
caktır. Fakat bu yolların güzergâhında olmıyan 
tarihî yerler vardır. O tarihî yerlerle, turistik 
yolu birbirine bağlıyacak o turistik bölgeleri bir
birine bağlıyacak olan tâli yollar var ki, 
bunların dikkate alınması ve öncelikle yapılması 
lüzumuldur. Meselâ; Efes, bu yola 2Km. dir; Pri-
yen 22 Km. Milet 32 Km., Diden 37 Km., Milas 
bağlanmış vaziyette, Bodrum 2 Km., Kaka 2 
Km., Noel Baba 2 Km...., v. s. Hepisini okuyup 
vaktinizi almak istemem. Böylece, bu yola yakın 
olan tarihî eserlerin, güzel yerlerin, turistik yer
lerin bu yola bağlanmasıdır ve bu işin öncelikle 
yapılmasıdır, istediğimiz, üzerinde durduğumuz. 

Muhterem arkadaşlar; Denizli - Pamukkale 
arasında 21 Km. lik bir yol vardır ve 21 Km. lik 
bu yol, Devlet Karayolları için hiçbir şey ifade 
etmez. Fakat, maalesef, gerek benim gerekse 
benden evvelki arkadaşların zamanında bu yo
lun yapılması için mütaaddit gayretlerimiz boşa 
gitti ve bu tozlu yolların asfalt hale getirilmesi 
kabul olmadı. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, bu tarihî yerlere 
gitmek için turistler can atmaktadır. Fakat toz
lu yoldan gidip gelmenin ne kadar sıkıntı ver
diği cümlenizce malûmdur. Esasen bu yolların 
yapılması plânda mütalâa edilmiştir. Ayrıca tah
sisat istemiyorum. Maksadımız bu yollara önce
lik tanınmasıdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet, buyurun Bayındırlık 
Bakanı. 
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BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN | 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kâ-
mran Evliyaoğlu arkadaşımızın buyurdukları I 
prensiplerde yüzde yüz ittifak halindeyiz. Kara- { 
yolları Genel Müdürlüğü, ehemmiyeti haiz nok- i 
talan birleştirmek için öncelik vermeye çalış- i 
makta, bu görüşle projeler hazırlanmaktadır. 

Sayın arkadaşımızın bahis buyurdukları De
nizli - Pamukkale ve sair tarihî eserler bulunan 
yerlerle esas yollar arasında.çalışmalar yapılma- j 
sı için projeler hazırlanmaktadır. i 

Bundan 20 gün kadar önce, Afyon Karahi- ! 
sar'a bir seyahat yapmıştık. Orada bulunan şan- j 
tiye şefinin bana söylediğine göre, Polatlı - Gor-
diyon harabeleri arasındaki yolun yapımına baş- j 
[anacaktır. Esasen turistik yerlerle, ana yollar j 
arasındaki yolları birleştirmek için Karayolları | 
Umum Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı ola- i 
rak inceleme ve çalışmalar yapmaktayız. j 

Diğer, bahislerden beyan buyunüdu. Plânda j 
umumi bir prensip zaten bizim çalışmalarımızda ş 
rehberdir. Bu bakımdan, ayrıca bir plân yapıl- j 
masına lüzum yoktur. Bu yönden beyanda bu- f 
lunduk. Esasen çalışmalarımız, rehberimiz bu yol- ! 
dadır. , ] 

Arz ederim. (C. H. P. sıralarından, katılm i 
sesleri) j 

BAŞKAN —- Efendim, geri verme önergesi- i 
ne Komisyon ve Hükümet katılmıyorlar. Bu ge- J 
riverme önergesini gerekçesi ile beraber oyları- j 
niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... i 
Dikkate alınması kabul edilmiş ve Hükümete ve- i 
rilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). j 

21 numaralı önergeyi okutuyorum. J 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına | 
Kalkınma Plânının 304 ncü sayfasındaki tu

rizm tedbirleri kısmındaki (i) fıkrasının aşağı- ı 
daki şekilde tadil edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu 

Fıkra (i) tadil edilmiş şekli : 
«Basın - Yayın ve> Turizm Bakanlığınca tu

ristik bölge olarak tesbit edilen mahallerde in
şa edilecek turistik belgeyi haiz otellere bir süre 
için Bina Vergisinden muafiyet tanınması im
kânları araştırılacaktır.» j 
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Gerekçesi : 
Kalkınma plânı tasarısında bu avantaj bütün 

otel inşaatı için tanınmaktadır. Halbuki bu im
kân sadece turistik bölgelere hasredilecek ve tu
ristik belgeyi haiz inşaata verilecek olursa, hem 
turizmi teşvik sayılacak ve hem de arzulanan 
tipte olmıyan otel inşasına mâni olunacaktır. 
Halen bâzı müteşebbisler tarafından otel diye 
inşa olunan, fakat turistin ihtiyacına cevap ver
mekten uzak bulunan pekçok otel mevcut bulun
maktadır. Bu madde ile temiz, ucuz ve fazla lük
se kaçmıyan otel inşaası mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 304 
ncü sayfada sarahat olmakla beraber, bu takrir 
daha fazla vuzuh getirdiği için Komisyon olarak 
katılıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Bir cümle ile arz edeyim : 

Arkadaşımızın takririne bir kelime eklemek 
sureliyle katılmak imkânı mevcuttur. Turizm 
belgelerini haiz oteller, hiç şüphesizdir ki, bi
rinci sınıf belgeyi haiz olan, en lüks, iç ve dış 
turistleri celbedecek evsafta olan otellerdir. 
Bunlara muafiyet tanımayı haklı olarak düşün
müştük. iç ve dış turizm bakımından da elve
rişli olanlaırm incelenmesi suretiyle bâzı mua
fiyetler tanınması suretiyle teşvik edilmesi dü
şünülmüştür. Burada, esas olan (Turizme elve
rişli) tâbirini koyalım. Turizme elverişli otel
ler, demek suretiyle, burada lüks otellerin inşa
atını muaf tutmak değil, fakat çeşitli kademe
lerde, çok ucuzdan başlıyarak çok pahalıya ka
dar duruma göre turizme istifadeli olsun. Bu 
şekilde daha yerinde olacak efendim. 

BAŞKAN — Evliyaoğlu, 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 

Efendim, Hükümetin teklifine bir şartla (otel 
ve motel) olmak kaydı ile katılıyorum. Moteli 
ben unuttum, bu şekilde olursa katılıyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, geriverme önergesini 
gerekçesi ve tadilleri ile beraber oylarınıza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve Hükümete verilmiştir. 

Şimdi 22 numaralı önergeyi okutuyorum ; 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Kalkınma plânı tasarısının sayfa 272 de te
levizyonla ilgili kısmının aşağıdaki şekilde ta
dilini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kâmran Evliyaoğlu 
Samsun 

Televizyon konusu 272 nci sayfanın başında 
ulaştırma bölümünün içinde ve şu şekilde yer 
almaktadır : 

«Televizyon konusu teknoloji ve maliyetler
deki değişmelere göre ekonomimizi zorlamıya-
eak şekilde ele alınabilir.» 

tfade böyle olmakla beraber tek bir kuruş
luk fon ayrılmamıştır. 

Teklif : 
Konu radyolarla sıkı irtibatta olduğundan 

285 nci sayfaya 3 ncü madde olarak geçirilecek 
ve şu ifadeyi taşıyacaktır : j 

«Televizyon konusu teknoloji ve maliyetler- i 
deki değişmelere göre ekonomimizi zorlamıya- j 
cak şekilde ele alınacak ve gerekli fon temin j 
edilecektir.» I 

i 

Gerekçesi : 
Nedense kalkınma plânında televizyon ko- i 

nusu lüks bir madde olarak mütalâa edilmiş ve : 

plâna girmiş bulunan bu şekilde bile bir zorla- . 
ma neticesinde lûtfedilmiştir. Bir kere Anaya
sanın 121 nci maddesi gereğince radyo ve tele
vizyon kanununun çıkarılması emredilmiştir. 
Kanun ilgili bakanlıkça hazırlanmış olup ya
kında Meclise intikal edecektir. Kanun çıktık
tan sonra beş yıl televizyonla ilgili kısmı tat
bikattan mahrum mu kalacaktır? Haddizatında 
toplum kalkınmasına ehemmiyet veren plânın 
televizyon mevzuuna ehemmiyet vermesi icab-
ederdi. Bahusus Türkiye'de ilk televizyon de
nemeleri bir yabancı memleketin, dost bir mem
leketin yardım fonundan istifade edilmek üze
re tesis edilecek ve bize de faz! asiyle yük olmı-
yacaktır. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
ile bu dost devlet arasında iyi bir anlaşmaya da ; 
varılmış bulunulmaktadır. Bu bakımdan bize 
düşen cüzi miktardaki bir fonun ayrılması : 
bilhassa eğitimde, tarımda ve sanayide ki köy 
kalkınmamız bakımından faydalı bir neticeye 
varacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon Sözcüsü, 
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PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bugün için küçük, orta ve hatta 
büyük şehir ve kasabalarımızda televizyona 
gitmek mümkün değildir. Zaten İstanbul, An
kara ve İzmir gibi şehirlerimizde de, heyeti 
umumiyesi itibariyle, toplumu ilgilendirir, ya
kın bir alâka görmüyoruz. Bu itibarla bu öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu. 

BAŞKAN — Hükümet. 

DEVLET PPLÂNLAMA MÜSTEŞARI Zt 
YA MÜEZZİNOĞLU — Plânın hazırlık çalışma-* 
kırında, bugün toplum hayatındaki hususi ve 
ehenumiye'tli mevki nazarı dikkate alınarak, tele
vizyon meselesi de göz önünde bulundurulmuş
tur. Bu konuda yapılan çalışmalar sonunda 
varılan netice şöyle özetlenebilir. Evvelemirde, 
memleketimizdeki radyo sistemini ıslah etmek 
durumundayız. Bu bakımdan, radyo sistemi
nin ıslahı plânda öncelikle ele alınmıştır. Bu
nun yanında televizyon da ihmal edilmemiştir. 
Gerçekten, plân, bugünkü haliyle, televizyon 
mevzuunda araştırma yapılmasına ve imkânlar 
el verdiği takdirde bir televizyon şebekesi te
sisi için ilk hazırlıkların yapılmasına mâni de
ğildir. Yalnız bir televizyon tesisinin kurulma
sı için lüzumlu yatırımı plân üh'tiva etmemek
tedir. Çalışmalar şunu göstermiştir ki, tele
vizyon tesisinin kurulması daha etraflı ibir tet-
kika muhtaç bir mevzudur. Gerçekten, Türki
ye'nin coğrafi şartlarından doğan güçlükler 
vardır. Ayrıca konunun dış tediye durumumuz
la ilgili önemli bir yönü de vardır. Televizyon 
tesislerinin kurulması pahalı bir yatırım teşkil 
ettiği gibi, alıcı cihazların ithali de 'tediye »mu
vazenemiz bakımından ikinci bir ağırlık teşkil 
edecektir. Hulâsa etmek lâzımgelirse, televiz
yon mevzuunda yapılan tetkikler, 'bu konunun 
ilk ;beş yıllık plân devresindeki yatırımlar ara
sında yer almasına el vermemiştir. Plân, araş
tırma ve tetkiklerin devamına müsaittir. Tet
kikler sonunda olumlu bir neticeye varıldığı 
takdirde, plânın icabında tadili yoluna gidilmek 
suretiyle, televizyonun ele alınması müm'kün-
dür. Televizyonun plân karşısındaki durumu 
'bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Sayın EvliyaiOglu. 
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KÂMRAN BVLİYAOĞLU (Samsun) — 

Muhterem arkadaşlarım; önce şunu •Öğrenmek 
isterim; plândaki her hangi mevzu, her hangi 
bir imkân bulunduğu takdirde tadil edilebile
cek midir? Biraz evvel burada konuşan arka
daşımız, «televizyon mevzuunda önce bir araş
tırma yapacağız, eğer imkân bulursak plânı 
tadil ederiz» dediler. Yani değiştirme imkânı
nı beliki buluruz, demek istediler. , 

Benim, anladığıma göre, plânı tadil etmek 
ve yeni imkânlara uydurmak mümkün değildir. 
Arkadaşlar, Anayasanın 121 nci maddesi şöy
le diyor : «Radyo ve televizyon istasyonlarihm 
idaresi, özerk kamu tüzel kişiliği halinde, ka
nunla düzenlenir.» Bu iki sene içinde çıkarılma
sı iktiza eden kanunlar için Bakanlık tarafın
dan hazırlanmış olan bir tasarı önümüzdeki gün
lerde Heyeti Umumiyeye sevk edilecektir. Ka
nun çıkacak, buraya sadece radyolar 'kısmı ek
lenecek, televizyon kısmı beş sene sonraya bı
rakılacaktır.' Bir kere eksik tarafımız burada
dır, 

ikincisi, muhterem arkadaşlarım; Komisyon 
Sözcüsü muhterem arkadaşımız, konrsyon ola
rak buna katılmıyoruz dediler. Komisyon ola
rak katilmıyorlarsa, ikinci defa konuşan arka
daşımız da aynı fikri savunduğuna göre, neden 
televizyon maddesi ulaştırma kısmının bay ta
rafında «Televizyon konusu teknoloji ve ınal'-
yetlerdelki değişmelere göre ekonomimizi zorla-
'mıyacak şekilde n e alınabilir» demeye lüzum 
hissetmişlerdir. 

Bir taraftan televizyon ekonomiyi zorlamı-
yacak şekilde ele alınacaktır derler, ondan son
ra da (bu kürsüden, yapılmış olan teklif dola-
yıısiyle «böyle bir madde konulmuş, 'buna tek 
kuruşluk bir fon ayrılmamış, neden?» suali tev
cih edildiği zaman, komisyon buna iştirak et
miyor denir. Buradaki tenakuzu şahsan anlaya
mıyorum arkadaşlar. Televizyon bizim kendi im
kânlarımızla, kendi paramızla yapılsın demiyo
rum. Bir kere toplum kalkınmasına ehemmiyet 
veren beş yıllık kalkınma plânında televizyonun 
dikkate alınması iktiza ederdi. Şimdiye kadar 
yapılan anlaşmalar neticesinde televizyonun top
luma yararlı bir tesis haline getirilmesi yolunda 
gayretler mevcuttur. Meselâ Ankara'nın bu türlü 
kalkınacağı mütalâa edilmiştir. Ankara'nın köy
leri bu vasıtadan istifade edecekler ve bu vatan-
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daşların inkişafına yol açacaktır. Televizyon ile 
eğitime tâbi tutulmasını sağlıyacak şekilde neşri
yat ve program hazırlamasını esas olarak kalbul 
etmişlerdir. 

Arkadaşlarım; dost bir memleket tarafından 
yapılıyor, dedim. Şimdi ismini de açıklıyayım. 
Arkadaşlarımız (bilirler, Federal Almanya tara
fından !bir teklif yapılmıştır. Federal Almanya, 
kendi imkânlariyle, dış yardım fonundan Tür
kiye'ye bir televizyon tesisi kurmak arzusunu iz
har etmiş, bunun üzerinde durulmuştur. Son de
fa bir anlaşmaya da varılmıştir. Anlaşma şöyle
dir : Federal Almanya, ıher türlü teçhizatı ken
dilerine aidolmak üzere Ankara'da bir radyo -
televizyon eğitim merkezi kuracaktır. Eğitim 
merkezine lüzumu kadar ekoper ve öğretmen de 
verecektir. Eğitim merkezi, Türkiye'ye olduğu 
kadar Orta - Doğu'ya da radyo - telovizyon ele
manı yetiştirecektir. Eğitim merkezi, hem prog
ram, hem de teknik alanda eleman yetiştirecek 
kabiliyette olacaktır. Bu maksatla Federal Al
manya tarafından eğitim merkezinde bir televiz
yon deneme istasyonu kurulacak, 'bu istasyon, 
Türk televizyonunun nüvesini teşkil edecektir. 
Federal Almanya, bu denemelere göre, adım adım 
Türk televizyonunu kuracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça itiraf edelim 
ki, bize bedava bir tesis kurmak istiyorlar; biz 
bayır, almayız, bizim imkânlarımız, programı
mız buna müsait değildir diyoruz. Bunu reddet
mek yolunu, çaresini arıyoruz. 

Bir telovizyon istasyonu kurmak, eğitim mer
kezi tesis etmek, her yıl adım adım Ankara'dan 
istanbul'a, istanbul'dan İzmir'e, izmir'den bütün 
Anadolu'nun her tarafına gelecek senelerde ya
yılacak bir nüve kurmak ist iyen dost bir Devlet 
var, bize bu imkânları veren bir Devlet var; biz 
şudur, budur g'lbi düşüncelerle bunu ret yolla
rını arıyoruz. Benim anlamadığım husus, şimdiye 
kadar ifade ettiğim gibi, budur. Buna karşılık 
Türkiye'nin yapacağı yatırım miktarı ne ola
caktır? istedikleri şey bir bina tahsisidir ve bir 
bina bulunamazsa mevcut binalardan istifade im
kânı olduğunu da söylemektedirler. Program yar
dımı için, eleman yardımı için her türlü kolay
lığı göstereceklerini ifade etmişlerdir. Hattâ ilk 
nüve neşriyatı sağlıyacak cihazların yarısını dahi 
hibe şeklinde vermek istemişlerdir. Fakat bu tek
lifi dahi biz müstağni bir şekilde reddetmişizdir, 
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Muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum, ge

lecek yıllarda Türk toplumunun yetişmesi bakı
mından büyük ve faydalı bir şekilde çalışma im
kânını sağlıyacak olan bu tesisin kurulmasına 
fırsat verecek ve memlekette televizyonun nüve
sini teşkil edecek olan önergemin kabulünü istir
ham ederim. 

BALKAN — Hükümet, 
DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZÎYA 

MÜEZZÎNOĞLU — Efendim sadece iki noktayı 
dikkat nazara arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Birincisi şudur : Federal Almanya Hükü
meti, karşılığını bizzat kendisi temin etmek su
retiyle, Türkiye'de 'bir telovizyon şebekesi kur
mayı teklif etmemiştir. Ba'his konusu olan hu
sus, .sadece .bir pilot istasyondan ilbarettir; tıpkı, 
kendi imkânlarımızla Istanbul^da kurulan ve öğ
retici faaliyette bulunan Teknik Üniversite Te
levizyon İstasyonu g^bi... Bunun yanında, bu 
istasyon vasıtasiyle Federal Almanya Hükümeti 
bize televizyon için teknik eleman yetiştirilmesi 
konusunda yardımda bulunmayı teklif etmiş
tir. Hâdise uzun vadeli olarak düşünülmekte
dir. Teklif, Türkiye'de ilerde bu tesisler kuru
lurken lâzım olacak teknik elemanını şimdiden 
hazırlamak gayesine matuftur. 

Türkiye'de televizyon şebekesi kurmak için, 
bundan daha eski senelerde, Japon ve Alman 
firmaları tarafından teklifler yapılmıştır. İs
tanbul, Ankara ve izmir arasında düşünülen 
bu tekliflerin yalnız tesislere taallûk eden kıs
mı 10 milyon dolar civarında bir yatırımı tazam-
mun etmektedir. Türkiye'nin coğrafi durumu, 
memleketimizin arızalı olması bu tesislerin bil
hassa pahalıya mal olmasına sebebolmaktadır. 
Dağlar ve tepeler dolayısiyle sıksık role istas
yonlar kurulması icabetmektedir. Kaldı ki, sa
dece tesislerin kurulması dâvayi halledemiye-
cektir. Televizyon cihazının ithali ayrıca döviz 
sarfım istilzam etmektedir. Televizyon, bu yö
nü ile de, durumu malûmunuz bulunan tediye 
muvazenemiz için munzam bir külfet teşkil 
edecektir. 

Bu münasebetle şu noktayı tekrar nazarı 
dikkate almanızı istirham ediyorum. Plân ha
zırlanırken televizyon mevzuu enine boyuna 
tartışılmış fakat yapılan tetkikler kifayetli ol
madığı için, plânda bu maksatla bir yatırım 
derpiş edilmemiş ve fakat bu konudaki araş-
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tırmalar için imkân hazırlanmıştır. Bu tetkik 
ve araştırmalar olumlu bir neticeye vardığı ve 
yeni imkânlar zuhur ettiği zaman Hükümet 
gerekli teklifle huzurunuza gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Muhterem arkadaşlarım; değerli arkadaşım 
müsaade ederlerse, Federal Almanya Devleti
nin böyle bir müracaatı var mıdır, yok mudur, 
sualini, daha evvel salahiyetli bir arkadaşınız 
olarak cevaplandırayım. 

Benim zamanımda bu müracaat resmen ya
pılmıştır. Almanya Büyükelçisi ile görüştüm ve 
salahiyetli müşavirleri de bizzat gelmiştir. 
Uzun boylu müzakerelerden sonra bir protokol 
imza edilmiştir. Bundan 10 gün evvel de şöyle 
bir mutabakat hâsıl olmuştur. 

«Federal Almanya Başkentinde 24 Ekim 
1962 tarihinde T. C. Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığı mümessili ile Federal Almanya Cum
huriyeti - Basın Yayın Müsteşarlığı ve Batı -
Almanya radyolarından Dr. Krause Brewer, Dr. 
Sobotta, Fraulein Müller, Herr Klavun'un işti
rakiyle Federal Almanya Basın - Yayın Müste
şarlığı binasında görüşmelerde bulunulmuş, 
aşağıdaki hususlarda prensip anlaşmasına va
rılmıştır.» 

Biraz evvel okuduğum hususlar bu aşağı
daki hususları ihtiva etmektedir. Yani Türki
ye'ye eğitim merkezi kurulması Türkiye'de te
levizyonun ilk nüvesini teşkil edecektir. 

Yine muhterem arkadaşlarım, aynı protokol 
şöyle devam ediyor : 

«Yukardaki husus, Federal Almanya'nın 
Türkiye'ye yardımında esas olacak, mütaakıp 
yardımlar bu esas noktaya göre gelişerek arta
caktır. Ankara'da önümüzdeki yıl içinde kurul
ması prensibolarak kabul edilen eğitim merke
zinde kurulacak radyo ve televizyon verici is
tasyonları bu bakımdan bir araştırma merkezi 
karakterini taşıyacaktır. 

Dr. Brewer, Fraulein Müller, Dr. Klavun ve 
icabederse başka eksperler bu maksatla en ya
kın zamanda Türkiye'ye gelerek hazırlık çalış
malarına başlıyacaklardır.» 

Muhterem arkadaşlarım demek oluyor ki, 
iş ciddî olarak Turizm Bakanlığiyle Alman il
gili makamları tarafından ele alınmış ve bu 
duruma kadar getirilmiştir. Sayın arkadaşım, 
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tahmin ediyorum ki, malûmatları bulunmadığı 
için böyle konuşmuş bulunuyorlar. Tekrar edi
yorum, bunu uzatmaya lüzum yoktur, ortada 
görünen bir köy vardır ve bu köye bir kılavuz 
bulunmuştur. Bu kılavuzun lütfen kalkınma 
plânına dere edilmesini istirham ediyorum, ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Geriverme önergesine Hükü
met ve komisyon katılmamaktadır. Geriverme 
önergesini gerekçesi ile birlikte oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... 

Efendim, sayımda tereddüt hâsıl omuştur, 
arkadaşların ayağa kalkmalarını rica ediyo
rum : Geriverme önergesini gerekçesi ile bir
likte kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.... 
(Gürültüler) Kabul etmiyenler... Lütfen ayağa 
kalksınlar.... 93 e karşı 115 reyle geriçevirme 
önergesi kabul edilmemiştir. 

23 sayılı önergeyi okutuyorum : 

'Millet Meclisi Yükseik Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısının (konut) mevzu

unu ihtiva eden 308 nci sayfanın (tedbirler, 
araştırma) bölümüne aşağıdaki fıkranın ilâve
sini salgılarımla arz ve teklif «derim. 

ıSamsun 
ıKâmran Evliyaoğlu 

Araştırma : 
(a) Fıkrasında: «Konut politikasının yürü

tülmesinden sorumlu bakanlık halk konutu ya
pımında kredilere kadar her türlü araştırma
ları yaptıracaktır.» 

Denilmektedir. 
Bu cümleye; «Prefabrik ev sanayiinin mem

leketimizde de kurulması için, Sanayi Bakanlı
ğı ile müşterek gayret sarf edecektir.» cümlesi 
ilâve edilmelidir. 

Gerekçesi 
Bilhassa taibiî âfetlerden zarar gören mmta-

kalarda vatandaşların çektikleri sıikmltılar ve 
hükümetlerin mâruz kaldığı zorluklar eümle-
mizce malûm bulunmaktadır. Bu sanayi kolu
nun memleketimizde bilhassa özel teşebbüs ta
rafından ele alınması her zaman mümkün ola
caktır. Taibiî âfetlerden zarar gören mmtaka-
lara derhal bu evlerden monte etmek ve vatan
daşı sıkıntıdan kurtarmak mümkün olacaktır. 

Ayrıca turizm sanayii de bu evlerden fazla-
siyle istifade edecektir. Birçok Akdeniz sahil 
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memleketlerinde turistik sahil siteleri ve evler-
<den kurulmuş ve bütün ihtiyaçlar bu yolla kar
şılanmıştır. Diğer yapılara nisfbetle çok daha 
ucuza malolan bu Prefabrik ' ev sanayiinin 
memleketimizde tesisi her iki yönde de bizim 
iç.iıı bir kazancolacaktır. 

BAŞKAN — Eomiiayion. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Sayın Baş
kan, plânın hedeflerinden biri de bu şekilde 
çalışan işçilere iş bulmaktadır. Bu itibarla bu 
önergeye katılmıyoruz. 

((Sözcü kürsüden konuşsun, anlaşılmıyor, 
•; i vurulmuyor, sesleri) 

BAŞKAN — Hükümet.. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — ITölkümat de katılmıyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu. 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 

Malılterem arkadaşlar; bu teklifimizi daha zi
yade ilki bakımdan mütalâa etmek suretiyle 
ele almış bulunuyoruz; seylâp mmtaJkalarında, 
•taîb.iî âfetlerden zarar gören yerlerde vatandaş
ları iskân etmek için hükümetlerin çektiği sı
kıntılar göz önündedir. Muhtelif Avrupa mem
leketlerinde bu çadır mevzuu Prefabrike evler 
mevzuuna dökülmüştür. Hem taibiî âfetlerden 
zarar gören vatandaşların iskânına hem de tu
ristik sallıil kasalbalarmın gelişmesi ve dolayı-
siyle memleket san^/iinin .kalkınması bakımla
rından lüzumlu addetmekteyiz. Zaten İmar ve İs
kân Bakanlığı eıslki senelerde ve yeni devir için
de bu mevzularda birtakım etütler yapmış bu
lunmaktadır. Sanayi Bakanlığı ile iş birliği yap
mak suretiyle, bu sanayiin kurulması, tesis edil
mesi, gerekli faaliyet ve araştırmanın yapılma
sı fikrini ihtiva etmektedir, teklifimiz. Hiç ol
mazsa araştırma yoluna gidilsin, özel teşebbü
sün birtakım imkânlar bulması- hâsıl olsun ve 
bu gayretler neticesinde Sanayiin memleketi
mizde yerleşmesi imkân dâhiline girsin. 

İtalya'nın bundan üç, dört ay kadar önce 
bunun için on beş milıyon dolârlılk bir kredi 
teklifleri vardı. Turistik prefabrik evlerin 
teşekkülü, salhil «iteleri için bu onlbeş milyon 
dolar aşağı yukarı 150 milyon liraya yakın bir 
mdblâğdır. Diğer mevzularda da bundan istifa
de etmek imkânı ıhâsıl olacalctır. Bunu kendi 
memleketimizde imal yolunu araştırınsak günün 
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birinde bunu iıtJha.1 etmek durumundan kurtul
muş oluruz. 

Teklifim bu maksatla huzurunuza getiril
miştir, bilhassa reylerinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKlN 

(Ankara) — Efendim, Sayın Evliyaoğlu'nun 
işaret ıbuyurdukları konu, âzami iş gücünün 
(kullanılmasını gerektiren sektörlerden biridir. 
Bunu, teknikte çok ileri memleketlerde taıtbiık 
edildiğini görüyoruz. Bizim bünyemize uygun 
olmadığı kanaatindeyiz Hükümet olarak. 

Araştırma ve geliştirme meselelerine gelin
ce : Bayındırlık Bakanlığı ve îmar ve iskân Ba
kanlığınca araştırmalar yapılmaktadır. Binaen
aleyh, önergelerinin reddini istirham ediyorum. 
Hükümet, olarak iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu. 
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 

Deminki konuşmam kâfidir... 

BAŞKAN — G-eriverme önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

24 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
özü : Geri çevirime önergesi 

1. Kaılkınma Plânı için: teslbit edilen dev
relerin seçim tatbikatını uygum olarak dörder 
senelik tanzıiimi. 

'2. Kalkınma Planındaki, 
a) 1962 yılı Ibütçe tatbikatından fayd'ala-

naldığı! ifadesi taltlmiıılkâr değildir zira plân 3 
ay evvel1 Hükümete gelmilştir ve daha bütçe 
ibitmeısine de 4 ay vardır. Demek ki tatbikatımı 
nasıl Ibir netice verdiği hakkında kati fikir elde 
edilemez. Binaenialeyh ıbu tatlbükatitan istifade
nin tam olarak yapilıalbiıliınesindl, 

'b) Takdim edilen plânın ayrılan kısa za
man içinde derinliğine tetkiki mümkün. değildir. 
Bundan dolayı 1963 yılı 'bütçesinin geç'en senekd 
gllbi plânlı devreye geçiş yılı olarak kaibul'ü ve 
sevkı ile İlk Kalkınma Plânının 1964 - 1965 yıl-
'l'arını ihtiva eden iki senelik 'tecrübe plânı ha
limde hazırlanınp Meclise zamanımda takdim edil
mesini, 

c> iki senede hazırlandığı söylenen plânın 
Meclislimiz tarafından gerektiği gilbi incelene-
ıbilmesii için meihaz, istatistik, hesaplar, model 
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ve silisten 'bakımından tasam kitaibmın teçhiz 
ve ikmalini, 

3. Bu arada plânn muvaffak kılacak kanun 
teklfleritnliin hazırlanarak daha evvel Meclisi
mizde serbestçe mlüzalkere edilmesini, , 

4. Plânın (Mânevi unsurlar) dan mahrum 
'bulunduğu aşikârdır. Çok elhemmiyetli olan 
bu mevzuun 'içtimai, ahlâki, kültürel cep'hele-
ri'yl'o tetkik edilerek kalkınma* tasarısının ik
malini, 

5. (Karma ekonomi) de özel1 sektörün esais, 
Devletin yardımcı ve yol gösterici, zaruret 
halinde yük .taşıyıcı bolünün katî olarak tes-
bifci ve plânda hilâfına Ihükümlıerin kaldırılıp 
tatbikat projelerinin Mizan ile neticelerinin bu
na göre hesaiplanimasına temin için diğer kı
sımlar üzerindeki değiştirge önergelerinin de o 
ibaıhisl'erde mütalâa ödülmek üzere (Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı.' tasarısı) mn tamamının Hükü
mete geri çevrÜılmeısinii saygı ilıe a:rz ederiz. 

Afyon: istanbul 
Mehmet Turgult Talhsin Demiray 

I s t a n M 
Mulhlilttin 'Güven 

(Gerekçe) 
1. Kalanıma plânı) tasarısı, plân hedefle

ri ve stratejisi kitabında (15 yıllık Ibir perspek
tif içimde 5 ıer yıllık dönemleri! kavramak üzere 
kalkınma pHânlarınım hasırlanacağı) şeklinde 
kabul edilıen esasa ıgöre getirilmliştir. 

Bize göre, plân sürelerinin memleketimizde 
(4) er seneye 'bölünerek mütalâası ve- kalbulü; 
Meclislerin de seçim dönemlerine intibak et-
meisi 'bakımından dıaıha pratik, amelî neticeler 
verecektir. Esasen (5) er sıenielik devreler, alı-
şıilmış ve kolay gelen rakamların verdiği psi
kolojik tesirden Ibaişka her hangi katilik ifade 
etmemektedir. B'inaenallieylh dönemlerin (4) er 
sene olarak değiştlMLmesinde ne esasa, ne de 
hesaplara .müessir- hiçjbir mahzur mevcut olmı-
yaeakti'r. 

2. Plân kitalbmıın 'birinci sayfasının (Giriş) 
kısmımda aynen (Plânlı kalkınım'aya geçişil ko
laylaştırmak için haizırlıanan - 1962 - yıllık pro
gramın uygulanması, uzun süreli plân dönemli
ne giriş için faydalı bir deneme olmuştur.) 
demekte ve aynı sayfanın başında, Meclise 
sevk tezkeresünıin 24 . 9 .1962 tariki 'bulunmak
tadır. Yani, plânın hazırlığını bir kenara 
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bırakalım, takdim tarihine bakılacak olursa 
1962 malî yılı ta'Jbik tarihi olan Mart ayından 
henüz yedi ay geçmiştir. Demek ki (1962) yılı 
tatbikatının faydalı bir deneme olarak müşahe
desi için zaman çok erkendir. Bugün de öyle
dir. Elbette ki D. P. T. nim ve Hükümetin, bu 
•tatlbikait ne'tıiiceısini 'bekllıe'meısi talbiîdir ve zaru
ridir. Fakat kamaaıt'iımi'zce bu mümkün olma
mıştır. Ve yine acelecilik i'ç'lınde ve tahmine 
mü'sten'lt rakamlar araştırmasına gidilmemiştir 
zano:diyorum. 

Do'laynsiyle (Naızarî) çalışmaların, (Tecrübî 
neticelıerinden istifade eıtanek üzere, 1963 senesi 
(bütçesinin de (Plânlı devreye geçiş), bütçesi 
olarak hazırlanıp getirilmesini ve 1962 yılı tam 
tatbikatımın', 'bakanlıklar icraatı da hakiki halle
riyle tetkike tabi tutulması ve özel sektörün fa
aliyetinin müşahedeye tabi tutulmasının temini 
lâzımdır. 

Kalkınma plânı ise 1964 - 1965 yılını havi 
olmak üzere bir tecrübe plânı olarak hazırlan
malı ve Meclise zamanında sevk edilmelidir. Bu 
zaman zarfında plânı muvaffak kılacak kanun
lar, mevzuat, Meclislerimize getirilmeli ve ra
hatlıkla müzakere etmek imkânı hazırlanmalı
dır. 

Böyle bir davranışın karşılıklı emniyet ve 
itimadın teessüsüne hizmet edeceği ve rejimin 
esasından yerleşmesine müessir olacağı tabiî
dir. 

3. Plânın Meclisler tarafından tam olarak 
tetkik edilebilmesi için, D. P. T. ve Hükümet 
tarafından mehaz, istatistik, hesaplar ve tatbik 
edilen model ve sisteme ait bilgiler açık ve va
zıh, olarak, partilerin, bütün sektörlerin bilgile
rine takdim edilmelidir. Bu suretle memleketin 
hayatını her cephesiyle ilgilendiren plânı da her 
cephesiyle anlamak ve tamamlayıcı çalışmalarda 
bulunmak mümkün olacaktır. 

4. Plânın mânevi unsurlardan ve buna ait 
çalışmalardan mahrum bulunduğuna işaret et
miştik. Bizce bu mühim ve tamamlanması, yapıl
ması zaruri 'bir ilmî faaliyeti icabettirmektedir. 
İçtimai meselelerimizin (fikri, ruhi, ahlâki ter-
biyevi) yönlerden derinliğine ve geniş bir açı
dan müşahede edilmesi zaruridir. Seviyemizin 
tesbiti bünyemizdeki rahatsızlıkların teşhise tâ
bi tutulması, gerekmektedir. Dinlediğimiz za
man bize zevk veren bir millî eğitim programı 
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esasları, yalnız yazıda kaldığı müddetçe ne fay
da sağlar? 

Toplumumuzun geleceğinde ve kalkınmasın
da en büyük rolü oynayacak mânevi unsurların 
değerlendirilmesi şarttır. Bunun için de ne du
rumda olduğumuzun bilinmesi zarureti vardır. 
Evlenmeler, 'boşanmalar, sebepleri, suçlar, cins
leri, dâvalar, neticeleri, çocuk suçları, yetişen 
ilim adamları, meslek adamları, verimleri, neş
redilen kitaplar, mevzuları, hacımları v. s. gibi 
her kanunun üzerine hassasiyetle eğilmek ve 
plânda ayrı bir, bölümde tesbit ederek tedbir
lerin ne olacağı üzerinde durmak zaruridir. 

5. Karma ekonominin plân içinde yer alan 
şekli, yalnız (özel sektör) e kur mahiyetini ta
şımaktadır. Plânda (Devlet müdahalesi), (Mer
kezi otoritenin sistematik ve rasyonel tedbirler 
alması), (Kamu sektörü ile, özel sektör arasın
da kesin çizgiler çizilemiyeceği) tarzında kesin, 
sert hükümlerin yer almasının (özel sektör) e 
rahat çalışma imkânı vermiyeceği kanaatini ta
şıyoruz. Bundan dolayı plândan bu ve buna 
benzer hükümlerin ve ibarelerin' kaldırılmasını, 
(Karma ekonomide) (özel sektör) ün esas, Dev
letin yardımcı ve yol gösterici, zaruret halinde 
yük taşıyıcı rolünün katî olarak tesbiti lâzım-
gelmektedir. Aksi takdirde (özel sektör) den 
beklenen hareket temin edilemez. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar, bu plânın Plânlama Dairesi kurul
duğundan bu yana iki seneden beri hazırlanışı 
sırasında arz ettiği safhayı tekrar arz etmekle 
kıymetli vaktinizi alacak değilim. Yalnız bir 
hususu belirtmek isterim. Şimdi okunan önerge 
de imzası bulunan Mehmet Turgut arkadaşımız; 
evvelki gün, dün ve hattâ bugün iki saat evvel 
geriverme önergeleriyle gayret sarf etmiş bir 
arkadaşımızdır. Şimdi bütün bu gayretlerden 
vazgeçerek plânın Hükümete tümü ile iadesini 
talebetmektedir. Hâl böyle iken mademki bu 
plânın tümü ile geriverilmesi gerekmekte idi, 
evvelki çabaları nasıl izah edilebilir? Ama, vak
tinizi almamak için, şunu arz edeyim ki, afla-
rına mağruren arz ediyorum, bu arkadaşlar, ha
vanda su dövmek çabası içindedirler. Ben rica 
ediyorum kendilerinden, bundan sarfı nazar et
sinler. Bu itibarla önergelerine iştirak etmiyo
ruz. 
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BAŞKAN — Buyurun, Hükümet adına. ı 

DEVLET BAKANI VE. BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Sözcüsünün de izah buyurdukları gibi, bu öner
ge şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaların 
âdeta fuzuli olduğunu ve 1963 yılında plân yap- I 
maktan tamamen vazgeçip 1963 yılı bütçesinin | 
geçen seneki gibi plânlı devreye geçiş yılı ola- I 
rak kabulü ve ilk kalkınma plânının 1964 - 1965 | 
yıllarını ihtiva eden iki senelik bir tecrübe plâ
nı halinde hazırlanıp, Meclise teslimini, tevdiini ı 
âmirdir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bütün dünya
ya ilân ettik; beş yıllık kalkınma plânı hazırlı
yoruz, 1963 yılı başında plânımız yürürlüğe gi
recek, dedik. Bugün Paris'te Konsorsiyum top
lantısı yapılıyor ve beş yıllık plânmmızm ikma- | 
lini bekliyorlar. Türk Parlâmentosu olarak, ar
kadaşlarımızın teklifi kabul edilirse, diyeceğiz 
ki ; affedersiniz, biz bugüne kadar plân mevzu
unda, Hükümetimizle, Plân Karma Komisyonuy
la, Cumhuriyet Senatosiyle ve Millet Meclisinin 
şunca gündür çalışmasiyle havanda su dövdük; 
şimdi vazgeçiyoruz, plânımızı bu sene yapmıya-
cağız, yürürlüğe koymıyacağız, beş yıllık plân 
yapmaktan da tamamen vazgeçiyoruz, gelecek I 
sene başında iki yıllık ve o da tecrübe plânı 
namı altında bir şey yapacağız. Bunu dediğimiz" 
anda, bizi bu kadar uğraştırmasaydmız, diye
cekler; muhterem senatörlerimiz de öyle di
yecekle;', muhtemelen Plân Karma Komisyonu 
üyeleri de öyle diyecekler. Ama orada top
lanan yedi düvel de, milletlerarası teşekküller 
de, ne diye bizi plânımız bitti bitiyor diye öze
tini; vererek, müsveddesini vererek, Ingilizceye I 
tercüme edip bize cetvellerini vererek bunca I 
aydan beri uğraştırdınız, derler. Onların diye- | 
ceği o kadar mühim değil; kendi meseleleri- | 
miz bakımından eğilip bakalım. Bu memleketin | 
plâna muhtacolduğu hususunda bu kadar söz | 
söylnedikten ve her siyasi parti ve hemen he- ! 
men her hatip arkadaşlar, kalkınmanın plânla J 
yapılması lâzımgeldiği hususunu bu kürsüde i 
uzan uzun izah ettikten sonra, plânın ya- I 
pılmasından bu sene için vazgeçilmesi ve gele
cek yıl iki yıllık sadece bir tecrübe plânı ya- ı 
pılması fikrini de bu sözlerle bağdaştırmakta j 
güçlük çekiyorum. j 
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Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, bu öner

genin altında imzası bulunan Sayın Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşım, bu kürsüden, geçen 
gün siyasi ahlâka yakışır bir şekilde ve civan
mertçe - bu tâbirleri geçen gün de kullanmış
tım - ifade ettiler ki, Adalet Partisiyle Koalis
yon halinde Birinci Karma Hükümet zama
nında kabul edilen şey, parti olarak da ka
bul ettiğimiz husustur. Çıktılar, stratejiyi elle
rine aldılar ve dediler ki, bakın burada ne 
yazılıysa bu stratejiyi Hükümet kabul etmiş-
tii", biz de aynen kabul ediyoruz. O stratejiyi 
kabul ettiklerini sözcü beyan ettiler. 

Diğer imza sahibi Sayın Muhiddin Güven ar
kadaşım ise, o stratejinin altında Resmi Gazete 
de imzası çıkmış olan ve beraber mesuliyet ta
şıdığımız günlerin hâtırasını daima zevkle ta
şıyacağım bir kıymetli arkadaşımdır. Şimdi 
kendi imzalariyle stratejide kabul ettikleri 
beşer yıllık kalkınma plânları yapılacaktır 
fikrini, Beş Yıllık Kalkınma Plânı yapılamaz, 
demokratik değildir diye reddediyorlar, bu 
Anayasaya aykırıdır diyorlar, demokratik se
çim dönemine aykırıdır diyorlar, bir. ikincisi, 
iki yıllık bir plân yapılsın diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, seçime bağlamak 
gerekse idi plân yapmayı, bu plânlar kaçar 
yıllık yapılabilirdi? Tecrübe plânı iki yıllık 
demişler. Tecrübe plânı okuyan diğer plânla
rın da ancak iki veya üç yıllık yapılması müm
kün olurdu. Çünkü siyasi meclislerin, seçimle 
teşekkül edecek meclislerin kurulmasından son
ra, ona dayanarak Hükümet teşekkül eder 
ve plânı bu şekilde seçimden sonra teşekkül et
miş iradeye göre hazırlamak lâzımdır diye bir 
prensip kabul edilir ise, plânın hazırlığı is
ter istemez yıllar alacağına göre, iki yılda 
hazırlanmıştır bu plân, yapılacak olan plân 
iki yıllık bir plân olabilir; çünkü öbür seçim 
dönemine sirayet etmiyecek. Yok, bir yılda 
plân hazırlanır denirse, ancak üç yıllık plân 
yapılabilir; yani dört yıllık plândan da vaz
geçmek gerekir. Bu kadar kısa dönemli plân ya
pan memleket bilmiyorum var mı! 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa bunun. 
stratejiyle bağdaşmıyan bir tarafı olduğunu, 
muhterem arkadaşlarımızca beraberce kabul et
tiğimiz ve bu kürsüde kabul edildiği sara-
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halen kabul edilen stratejiyle bağdaşmadığını 
arz etmek isterim. 

üçüncü nokta : Demokrasi ile bağdaşmaz 
keyfiyetine iştirak mümkün değildir arka
daşlarım ; çünkü plânı değiştirmek her zaman 
Meclislerin elindedir. Plân bir sistemli dü
şünme vasıtasıdır. Hükümetler için, Meclis
ler için ahankli olarak düşünmek vasıtası
dır. Çünkü meselelere cüzi olarak bakmaya 
temayül edildiği zaman hatalar yapılaildi-
ğini burada cereyan eden müzakerelerle görü
yoruz. Kolaylıkla insan bir meselenin ne kadar 
hayati olduğunu görüyor, bundan dolayı heye
can duyuyor, diyor ki ; bunu yapalım. Çok gü
zel; ama o heyecana kapılıp da oradaki yatırımı şu 
miktara çıkardığımız zaman bunun yan te
sirleri ne olacaktır? Bütün diğer sektörler 
üzerinde tesirler ne olacaktır? Bunu düşünmeye 
imkân olmaz; elde bir plân olmazsa. Plân bu
nun için lâzımdır. 

Şimdi, plânlı düşünmiye imkâjn veren bu ve
sika, bir yeni meclis kurulur, bir yeni seçim olur
sa değişımiyen bir vesika mıdır? Hayır. 91 say:1ı 
Kmunda ve Yüksek Meclisin kabul ettiği Usul 
Kanununda, plânın bir prosedür! dahilinde de
vamlı olarak revizyona tabi tutulması imkâim 
derpiş edillmiştir. Bu itibarla yeni seçilecek 
olan Meclis başka bir siyasi istikamet vermek 
ister ise, her zaman o Meclis ve ondan kuv
vet alan Hükümet bu plânda değişiklik ya
pabilir, revizyon yapabilir. Ama elde böy
le bir sistemli düşünme vasıtası olmaz ise yeni 
plânı yapmak yıllar alır ve Türkiye de Devle*-
tin idaresinde birbirini taki beden 2 - 2,5 yıl
lık plânlı devre, ondan s (tara 2 - 2,5 yıllık 
plân hazırlama veya plânsız devre, plânllı 
devre, plânsız devre gibi bir garip durumla 
kar'şı karşıya kalırız. Bunun içindir ki, bu 
zincirlenmeyi mümkün kılmak üzere böyle dev
reler kabul etmek esastır. Bu dört yıllık dene
bilirdi, vaktiyle beş yıllık denmiş, mahzur 
görülmemiş, beraberce kabul etmişiz; daha 
üzücü, bir perspektif içinde olsun diye' böyle 
düşünülmüş. Kanaatimce bir Meclisten öbür 
Meclise sirayeti, yeni gelen Medlisin bir ve
sika üzerinde düşünmesi ve onu tadili edebil
mesi imkânını sağlaması, bakımından hattâ 
faydalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 yıllık plân ya-
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pan memleket de var, 5 yıllık yapanlar çok; 
Hindistan gibi demokratik' bir memleket. 4 
yıllık yapan da var; ama 4 yıllık yapan mem
lekette plân seçim yapıldığı gün yürürlüğe 
girer, Meclis infisah ettiği gün yürürlükten 
kalkar; böyle değil. Dörtt yıllık yapan mem
lekette de bir seçim döneminin ortalarına doğ
ru plân yürürlüğe girebiliyor pekâllâ, tatbi
katını gördük ve öbür Meclise sirayet edi
yor. Bundan dolayı da antidemokratiktir de
miyorlar. Binaenaleyh mücerret plânların dört 
yillık yapılması demek; plân Meclis Baş
kanı, Cumhurbaşkanı seçildiği gün yürür
lüğe konmıyacağıtoa göre, yeni Meclis, yeni 
Hükümet bir günde bunu bitJrmiyeceğine göre 
ve zaman alacağına göre, seçim dönemine yani 
dört seneye de uydursanız yine yeni Mecise 
sirayet edecektir. Bilmiyorum, bu husustaki 
delilleri daha fazla sıralamaya lüzum var mı? 

Bu plânın mânevi tarafı olmadığı yolun
daki gerekçeye gelince; muhterem arkadaşla
rım, bu bir Millî Eğitim Şûrası dokümanı de
ğildir, arz ettim. 

Çok muhterem bir arkadaşımızın verdiği 
bir önerge üzerine, Millî Eğitim Şûrasının 
kabul lettiği millî eğitimimizin temel ilkele
ri, mânevi temelleri, ahlâki temellerajyle il
gili olan vesikaya plânda atıf yapılmasını 
Hükümet olarak memnuniyetle kabul etti
ğimizi söyledim. Çünkü inanıyoruz, o vesi
kaya güzel yazılmış bir vesikadır. Ama bu 
kitabın içinde kültürel, ısosyal ve iktisadi kal
kınmanın bilhassa yatırım olarak ifadesini bu
lan. noktalarının yer alması, iktisadi kalkın
ma plânı yapmanın, kültürel ve sosyal kal
kınma plânı yapmanın - başka memleketlerin 
plânları da meydanda - bir icabıdır. Bu de
mek değildir ki, burada yazılı olan şeyler 
dışında hiçbir şey düşünülmiyecektir. Mem
lekette ahlâk buhranı vardır dediler muh
terem imza sahiplerinden biri, geçen gün ce
vap arz edemedim. Ahlâk buhranı var, içti
mai buhranı var... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir daki
kanız var efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) 
— Evet. 

Ahlâkî buhran; her nesil çok zaman . ken
dinden evvelki neslin veya kendinden sonra-
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ki neslin ahlâkiyle meşgul olur, her nesil 
kendinden 'sonra gelen neslin 'ahlâk buhranı
na dıiçar olduğunu söyler ve böyle olagelmiş
tir. Türkiye'de bugün ahlâk buhranı var
dır sözü, burada plân doiayısiyle münaka
şa edip bir Parlâmentoda halledebileceğimiz, 
vardır veya yo:ktur diye halledebileceğimiz 
bir mevzu değildir, muhterem arkadaşlarım. 

Bununla beraber Hükümetin, eğitim mü
esseselerinin, aile reisi olarak her birimizin 
bu mevzularla uğraşmamız tabiî bir şey; ama 
plânda bir mânevi temel yoktur demek sure
ti katiyede yanlıştır. Bu plân bütün Türk 
toplumunun dayandığı mânevi temellere da
yanmaktadır. Bütün Türk toplumunun mâ
nevi temelleri vardır ve buna dayanmaktadır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Zamanınız tamamdır. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cüm

lemi tamamlıyayım efendim, müsaade ederse
niz. 

özel teşebbüs ve devletçilik bakımından da 
itiraz ediliyor, buna mütaaddit defalar cevap 
vermek imkânını buldum zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânda hiçbir 
tablosu, Makro dengenin, hiçbir tablosu de
ğişmemiştir. Birinci Karma Hükümet zama
nında tesbit edilmiş olan ana tablolar oldu
ğu gibi durmaktadır. Plân devletçiydi, şöy
le oldu, liberal yaptık; bu da yanlıştır. Çün
kü İkinci Karma Hükümet zamanında da 
hiçbir siyasi panti gelip devletçi veya sosya
list olan bir plânı liberal plân haline getirme
miştir. Çünkü hiçbir tablosunda hiçbir şey 
değişmemiştir. Bunu arz etmek isterim. (Al
kışlar) Finansman meselelerinde bâzı şeyler 
çıkmıştır. Finansman konusunda ise mesele
lerimizi halledeceğiz, sıhhatli finansman pe
şinde hep beraber dâvayı halletmeye çalışı
yoruz. (Akışlar) 

BAŞKAN — önergedeki birinci imza sahibi 
Sayın Mehmet Turgut, yerine Sayın Muhiddin 
Güven'in konuşacaklarını göstermiştir. 

Buyurun Sayın Güven. 
MUHlDDlN GÜVEN (istanbul) — Muhte

rem Milletvekilleri; ben, sözlerimde hiç kimseye 
ve konuşanların hiçbirisine ve kendisiyle teşriki 
mesaide bulunduğumuz çok kıymetli arkadaşım 
Turhan Feyzioğlu'na hiçbir tarizde bulunmadan 
konuşacağım. (A. P. sıralarından, bravo sesleri) 
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1 nci Karma Hükümette ve onun kararların

da elbette iştirakimiz vardır; bilhassa plânın 
hedefleri ve stratejisi konusunda, llesmî Gaze
tede ilân edildiği gibi, bizim de imzamız vardır. 
Fakat bu demek değildir ki, bu strateji ve he
defleri tâyin eden esaslara göre hazırlanmış olan 
bir kalkınma plânı üzerinde fikirlerimiz söylen
mesin. Elbetteki, bir inkişafa ve ikmale matuf 
olan bu kalkınma plânını tetkik edeceğiz ve dü
şüncelerimizi kıymetlendirmeye çalışacağız. Bu
na ait hakkımızın mevcudolduğunu, elbette ki, 
kabul edeceklerdir. 

Sözlerimi fazla uzatmadan şu kısa izahı yap
mak lüzumunu hissediyorum : 

Plân hedefleri ve stratejisi içinde, kanaatim
ce, dört büyük esas vardır. Bunlardan birisi hür
riyet nizamı içinde kalkınma.. Evet, hepimiz bu
nu istiyoruz. Sosyal adalet mevzuunda hiç şüp
hemiz yoktur, bunun üstünde ittifak emişizdir. 
Her arkadaşımızın böyle düşündüğüne şüphe yok. 

Karma ekonomi mevzuu vardır. Elbetteki bu 
milletin hayatında âmme sektör ve özel sektör 
olarak yapılan faaliyetlerin ister öyle, ister böy
le olsun, bizatihi ekonomimiz içinde rolleri mev
cuttur. Ancak, bunun şümulü, hudutları, tatbik 
derecesi ve imkânları nelerdir, meselesine gelin
ce, elbetteki bunun detaylarına inmek, tetkik et
mek lâzımdır. Biz bu şekildeki detayları ile önü
müze gelmiş olan bir kalkınma plânı üzerindeki 
düşüncemizi tesbit ediyoruz. Şahsan, karma eko
nomi mefhumuna ait bir itirazım mevcut değil
dir. 

Bizim, kalkınmayı temin edecek olan % 7 
hızın tesbiti meselesinde, bunun kabulünde bir 
itirazımız mevcut değildir. Ama, bu % 7 yi temin 
eden uunsurlar nasıl halledilecek ve netice elde 
edilecektir. Bu konular elbetteki plânda tet-
kika tabi tutulacak, statüko içinde mütalâa edi
lecektir. Kalkınma plânlarının, üç, beş, veya şu 
kadar senelik devreler içinde mütalâa edilmesi 
de mümkündür. Ancak, tatbikata ait amelî ve 
pratik faydalar sağlıyacağı düşünülürse bu dev
relerin tesbiti üzerinde mütalâa beyan edilecek
tir. Bu bakımdan huzurunuza, pratik ve amelî 
olarak bir teklifle çıkmış oluyoruz. Bu da seçim 
dönemlerine uygulanarak dört senelik vadeler 
şeklinde tanzimidir. 

Kıymetli arkadaşım, Feyzioğlu'nun ileri sür
dükleri mütalâaların bizim teklifimizin hiçbir 
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yerindee mevcudolmadığmı ifade ederim. Ame
lî ve pratik fayda sağlar düşüncesiyle dörder 
senelik devrenin kabulünü istirham ediyorum. 
Bu istirhamımızın sebebi şudur : 

Plânın, bilhassa işaret edelim ki, 5 senelik 
bir plânın 4 sene olarak ıtatfbilk edilmesi, bir 
senesinin dışarda kalması ile plânın esasına ne 
olur? Esasına, hesaplarına higbir şey olmaz, 
(hiçbir tesir icra etmez, ancak, vâdeler 5 - 1 0 - 1 5 
(olacağı yerde, 4 - 8 - 12 ve ilh... Olarak devam 
©der. 

Aslında bir plânlı çalışma, düzen içinde fa
aliyet gösterilmesidir. Bu biribirini tamamlıya-
cak plânlar birbirine eklenerek, gelecek ikti
darların devirlerine intikal etmiş olacaktır. Ya
ni cemiyette devamlılık vasfı temin edilecek
tir. 

Ayrıca 5 senelik plân hakkında tâdil tekli
fi getirme salâhiyetini Hükümete tanıdığımızı, 
jyani 'bu hak Meclise ve bize aidolduğunu, bu
nun geniş veya kışa müddetlerle tadili miim-
Ikün olduğunu söylediler, biz de bunu biliyoruz. 
Fakat, eğer bir seçim devresine ait süre içinde 
kıymetlendirilince tadile lüzum görülmeden, iş 
başına gelecek yeni Hükümetin rahatlıkla ça
lışması mümkündür. Teklifler getirilmesi rahat
lıkla mümkün olabilir. 

Biz, yine huzurunuza getirdiğimiz bu tekli
fimizde, asla ve asla, plân fikrini reddetmedik. 
Yine, buna ait devrelerin çok kusa sürelerde ol
ması lâzım geldiğini de iddia etmedik. Yalnız, 
şunu söylemek istedik: Geçirdiğimiz üç, dört 
gün içinde, müşahede ettik ki, hepimiz ve he
piniz hassasiyetle ve büyük iyi niyetlerle mese
lelerimize eğilmek istiyoruz. Biz diyoruz ki, 
memleketin hayatına bütün cepheleriyle ve bü
tün şümulü ile tesir elecek olan bu' plânın eni
ne boyuna her cephesiyle, hiçbir tarafı kapalı 
kalmadan, Büyük Millet Meclisi tarafından mü
talâa ©dilmesi imkânı sağlansın. Bunun için de 
evvelâ, plânlı bir devreye geçiş bütçesi olarak 
nasıl 1962 yılı bütçesi geldiyse 1963 yılı içinde 
aynı şekilde bir bütçe getirilsin. Gerisi dört se
nelik bir dönem bitirilmek üzere 1964 - 1965 yı
lma ait bir tecrübe plânı hazırlanmak suretiy
le yüksek tetkik ve ten'kidlerinize sunulsun. Ra
hatlıkla bunu inceler, muvaffalkıyeti sağlıyacak 
kanunlar rahatlıkla hazırlanır, müzakere ve ka
rara bağlanır ve bu plânın başarısının sağlan-
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masına çalışılır. Zemin ve zaman bu suretle ha
zırlanmış olacaktır. 

Bu şekilde başarıya ulaşmak için memleke-
, timizde imkânları hazırlamış oluruz. Demek ki, 

takdim ettiğimiz önergenin esas mânasını bu şe
kilde mütalâa etmek lâzımdır. 

Plânın mânevi unsurlardan mahrumiyet 
meselesine gelince: Biz diyoruz ki, Hükümet 
'bu milletin refahı ve kalkınmasına hakiki kıy
met veriyorsa cemiyeti teşkil eden insanların 
mânevi bünyesi üzerinde meşgul olmak ve bu
nun tahlilini yapmak zorundadır. 

Yalnızca Millî Eğitim Şûrasının tesbit etmiş 
olduğu ve güzel bir eser olarak kabul ettiği, 
haz duyduğu bir vesika, vesika olarak kaldığı 
müddetçe ehemmiyetli değildir; aslolan cemiyet
teki tatbikatının, cemiyetteki tesirlerinin ve 
fertler üzerindeki akislerin araştırılması olma
lıdır. Neyiz, ne olmak lâzımgelir? Bunun tah
lili, teşhisi yapılmadan bir terkibe varmanın 
imkânı mevcut değildir. O halde, plânda bunun 
tamamlanması hususunda bir ilmî araştırmanın 
yapılması ve bünyemizde' ruhi ve fikrî hastalık
larımız mevcut ise bunun tesbit ve tedavi edil
mesi için ne gibi çarelerin aranması icabettiği 
hususu elbette ki, söylenmelidir. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, yalnız bil
gi ile mücehhez insanların neticeye varmak hu
susundaki gayretleri, ekseriya ego'ya yani ken
disine teveccüh eder. Halbuki, insanların elde 
ettiği bilgiyi cemiyete intikal ettirmesi için çok 
kuvvetli bir mânevi bünyeye ve ona ait bir ya
pıya sahilbolmaları gerekir. Bu bakımdan Tünk 
cemiyetinin fikrî ve ruhi yapısını kuvvetlendi
recek ve istediğimiz istikamette yeni Türk ki
şisini yetiştirecek tedbirlerin ne olduluna dair 
tetkik ve tahlillerin yapılması ve önümüze ge
tirilmesi lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Mu-
hiddin Güven. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (Devamla) — Son ola
rak şu hususa işaret edeceğim, kıymetli arka
daşlarım; daha evvel ifade ettim, bir karma 
ekonominin tesbiti hususunda elbette bizim de 
düşüncemiz var. Karma ekonomide enfrastrük-
tür faaliyet ekonomi içinde yer almış olduğu
na göre karma ekonominin bir parçasıdır. Biz 
özel sektörün cemiyetteki faaliyetini, cemiyeti 
refaha kavuşturacak esas unsur olarak telâkki 
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ektiğimiz ve Hükümetin de bunun üzerinde has
sasiyetle durduğunu bildiğimizden, buna ait hu
susların meselâ plânda yer almış olan (Devlet 
müdahalesi) ve otoriter bir idarenin rasyonel 
tedlbirler alması gibi açık ve sert hükümler yer 
aldığı için endişelerimizi tahrik etmiştir. 

Tekrar ediyorum, teklifiniz jyi niyetin tam 
ifadesidir. Yüksek Meclisin de bu iyi niyet ifa
desini aynı açıdan mütalâa edeceğine inanıyo
ruz. Hepimizi hürmetlerimle selâmlarım. 

[BAŞKAN — Geriverme önergesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... E'tmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

Şimdi, 25 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
özü : Nüfus politikası hakkın
da geri çevirme önergesi 

Plân Kitabı % '3 nüfus artışı oranını düşür
mek için tedbir alınması gerektiği, 'buna göre 
(Yeni bir nüfus politikası) takibi lüzumunu 
kabul etmiştir. Halbuki memleketimize ait bir 
nüfus politikasının teshili için : 

1. Salıibolcluğumuz her türlü kaynağa ait 
olmak üzere bölgelerde katî emvanter tevhitle
rinin yapılması, 

2. Memleketimizin her türlü imkânları bu
gün ve yarın olmak üzere araştırılarak bir (nü
fus optimum) noktasının tesfoiti gerektiği, 

3. Ayrıca gerek kendi 'bölgemizde gerekse 
safında bulunduğumuz hür milletler ve diğer 
milletler muvacehesinde sahibolmamız icabeden 
siyasi, askerî ve iktisadi kuvvet seviyesi ba
kımından derinliğine 'bir ilmî araştırmanın ya
pılması katî zarureti aşikârdır. 

Plân bütün bu unsurlardan mahrum bulun
duğundan (Nüfus politikasının) yukardaki nok
talardan yeniden tetkiki ve hazırlanması için 
plân tasarısının Hükümete geri çevrilmesini say
gı ile arz ederiz. * 

istanbul istanbul 
'Tahsin Demiray Muhiddin Güven 

Nüfus politikası hakkındaki geri çevirme öner
gesinin gerekçesi 

Kalkınma Plânı nüfus meselesini özet olarak 
şu esaslara bağlanmıştır : 

% 7 bir kalkınma ıhızı kabul edilmiştir. Hal
buki nüfusumuz her sene % 3 nis'betinde artıyor. 
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Dolayısiyle bu 'kalkınmanın topluma ve ferde 
sirayeti ancak % 4 dür. Bu da büyük fedakâr
lığı gerektirmektedir. Rahat bir millî gelir ar
tışının temini için bu nüfus artış oranı düşürül
melidir. Buna ait tedbirler alınmalı (Yeni 
bir nüfus politikası) kabul edilmelidir. 

Şimdi nüfus politikasına ait bu esaslar üze
rinde ki düşüncelerimiz ve tenkidlerimiz kısa
ca arz edilecektir. 

Aslında Türkiye'mizde yaşayan insanları 
mesut ve müreffeh bir hale getirmek düşünce
sinde ve çabasında hep beraberiz. Fakat bu 
çabada, ferdi her şeyden tecrit ederek, yaL-
nız kalkınmada temini düşünülen gelirden his
sesine isabet eden miktarı artırmak yönünden 
mütalâa ve neticeye varmak düşüncesi, kabule 
şayan değildir. Ferdin, ailenin ve hep bera
ber cemiyetimizin refahı ve saadeti tek başına 
böyle bir açıdan mütalâa edildiği takdirde me
sele çok basitleşir. Bunun için bir plân yapma
ğa da lüzum yoktur. 

Varlığımızın maddi ve mânevi, gerek insan 
gerek kaynak bakımından ne olduğunu bilme
den ve buna ait tetkikler yapılmadan 'bir is
tikâmete doğru teveccüh etmemiz veya karara 
varmamız düşünülemez. Halbuki plân, mevcut 
olan ve halen işletilen ve işletilmesi mümkün 
olan kaynaklar yanında gerekeni temin için mev
cut ve muhtaçolduğumuz insan unsurunun mad
di ve mânevi gücünü ve kaynaklarla insanlar 
arasındaki münasebetlerin ve bilhassa kalkın
maya esas mesnet teşkil edecek mânevi güce ait 
kıymetlendirmeyi ve cihazlanmayı katiyen göz 
önünde tutmamıştır. Hele cemiyet olarak sahib 
bulunduğumuz ve para ile ölçülemiyecek mana 
değerleri üzerinde katiyen durulmamış, nüfu
sun (Dil, "kültür, sanat, 'basın, tiyatro ve sa
ire gibi) medeniyet unsurları ile olan münase
beti akla bile getirilmeden yalınızca senede % 7 
kalkınma hızı ve % 3 nüfus artışı açısında me
selenin çözülmesine çalışılmıştır. 

Plân görüşü (Materyalist) tir. Kalkınmada 
insanı asıl harekete getirecek esas unsur olan 
mânevi ve ruhi unsurlardan mahrumdur. 

Ayrıca plân nüfus meselesinde (iktisadi in
san) açısından ele almakla beraber bu yönden 
de kifayetsiz ve mesnedi zayıf bir yapıya sahip
tir. Bir kalkınma plânının tatbikinde lüzumlu 
her türlü kaynak araştırmalarının envanter tes-
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bitlerinin yapılması ve imkânların hazırlanması 
gerekmektedir. Esasen plân kitabında da bu 
ihtiyaç, hemen her bölümde tekrar edilmektedir. 
Ve bir telkin tavsiyeler silsilesi halinde (Yapıl
malıdır, edilecektir, olmalıdır, 'bilgiler tam temin 
edilememiştir, tahminlerle iktifa edilmiştir) gi
bi ibarelerle gereken ön ve ilk bilgilerden mah
rum olduğunu itiraf etmektedir. 

öyle zannediyoruz ki, bundan dolayı her şe
ye müessir ve bizzat nüfusu teşkil eden insan
larımızın değerlendirilmesi hususunda §art olan 
(optimum nokta) nın ne olduğunu ve ne olması 
icabettiği hakkında ilmî ve memleket realitele
rine uygun bir araştırmaya girilmemiştir. Yal
nızca nüfus artışı yüksek, orta, alçak doğurgan
lık ihtimallerine göre 1960 - 1985 arasındaki 
mücerret hesaplarla rakamlara bağlanmış ve yaş 
birleşimi üzerinde durularak neticeye varılmak 
istenmiştir. Memleketin, bütün hayatımıza her 
cephesi ile müessir, işletilen ve işletilmiyen kay
nakları ile hâl ve istikbal için neler vadettiği 
ve taşıma ve taşıtma gücünün ne olacağı üzerin
de durulmamıştır. 

Memleketimizin coğrafi karekteri itibariyle 
ayrı bölgeler halinde mütalâası mümkün her 
türlü kaynaklara ait imkânlar, halihazırdaki nü
fus yoğunlukları bölgelerin mazi, hâl ve istik-
ballerindeki varlıklarının gerek kendi bünyesi 
içinde, gerekse diğer bölgelerle olan münasebet
lerinde geçirdikleri istihaleler, tesir dereceleri 
insan akımının istikameti, şümulü ve sebepleri 
üzerinle durıırmaTniş, yalnız (.Bülıge plânlaması) 
bahsinde nazari mânada ifadeler yer almış bu
lunmaktadır. Halbuki taşıdığı hususiyetlere ve 
imkânlarına göre, eski, yeni ve gelecekte orta
ya çıkabilecek kaynakların bölgelerdeki taşıma 
ve taşıtma değerleri araştırılmadan hattâ, tarih
ten bugün Anadolu'muzda yaşıyan medeniyet
ler ve bu medeniyetlerin mesnedi olan tabiat ve
rimi tetkik edilmeden kesin hükme varılmak is
tenmektedir. Bir Karadeniz Bölgesi ve Marma
ra, Ege bölgeleri, Akdeniz, Orta, Doğu ve Gü
ney - Doğu bölgeleri memlekete ait vücudu ta-
mamlıyan karekteriyle harekete geçmek için 
beklemektedir. Vücut kuvvetli ve 'büyümekte
dir. Her türlü imkânları da hazırdır. Plân im
kânlara işaret etmekle beraber nasıl kullanılaca
ğını da göstermeden ve nüfusla birlikte değer
lendirmeyi esas olarak ele almadan vücudun 
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büyümesini önlemek için tedbir aramaktadır. 
Sadece bölgelerdeki ve bölgeleri teşkil eden 
yanyana yaşıyan illerdeki nüfus yoğunlukları
nın o hususiyetler ve imkânlar içinde tetkiki çö
züm ariyan gözlere çok şeyler söylemektedir. 

Gayet tabiîdir ki, plânın görüş açısı bu kadar 
mahdut ve dar olunca bunun neticesi memleke
timizin kültürel hususiyetleri unutulmuş, kendi 
camiamızda, bâzı bölgelerde âdeta boşlukta ol
duğunu ve bu hoşluğun insanlarımızı atalete ve 
hareketsizliğe sevk ettiği hissedilmemiş ve vak
tiyle o nımtakalarda eski medeniyetlerin kesif 
bir şekilde yer almış olduğu düşünülmemiş ve 
bunların nedenleri üzerinde durulmamıştır. Hele 
bulunduğumuz çok nazik cağrafi bölgede siyasi 
ve askerî gücümüzün nasıl icabettiği üzerinde 
değil bir ölçüye, bir müşahedeye bile raslanma-
mıştır. Elbetteki kaynaklarını sonuna kadar fa
kat tam insan kadrosu ile kullanabilen bir mil
let haline gelmemiz icabetmektedir. Bu, siyasi 
ve askerî yönden çok mühim olmakla beraber 
sahip olduğumuz hars ve geleneksel hususiyetle
rimiz üzerinde medeni camia içinde modern Tür
kiye medeniyetinin mümessili olmak durumuna 
geçmeliyiz. Plân bu yönden bir (optimum nok
ta) araştırmasından külliyen mahrumdur. 

Bu böyle olmakla beraber nüfus meselesinde 
plânın en ehemmiyetli eksiğine işaret etmek lâ
zım gelecektir. Kanaatimizce plânda (Maddeci 
bir açıdan, o da mesnetleri zayıf olarak ele alı
nan nüfus meselesinin }^alnız (fert), memleket 
zaviyesinden değil, diğer milletler kısaca (dün
ya milletleri) muvacehesinde katî olarak tetki-
ka tabi tutulması gerekmektedir. Milletleri, nü
fus meselesinde tecrit ederek mütalâa mümkün 
değildir. Biz, kendimize ait varlığı ve kendi 
bünyemizde ne olmamız icabettiğini hir (Opti
mum) nokta aramakla beraber dünya milletleri 
camiası içindeki yerimiz bakımından da (İktisa
di, içtimai, kültürel, siyasi ve askerî) yönlerden 
araştırılarak bir (nüfus politikamızın) tesbiti 
icabettiğine inanıyoruz. Yani memleketimize 
ait bir (nüfus siyasi) ancak bir (optimum opti-
muryum) noktasının araştırılmasına bağlıdır. 

Böyle bir araştırma yapılmadan mücerret 
bir Türkiye nüfusunun tesbitine veya buna ait 
nüfus siyasetinin tâyinine imkân mevcut değil
dir. Memleket olarak varlığımız bütün iktisadi 
faktörleriyle birlikte kültürel, siyasi ve askerî 
varlığımıza bağlı bulunmaktadır. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu konu huzurunuzda enine bo
yuna münakaşa edilmiştir. Şu hususu, sadece 
tasrih etmekle yetineceğim. Plânda doğumu 
menedici bir hüküm yoktur. Bu itibarla tak
rire katılmıyoruz ve reddini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
HÜKÜMET ADINA SAĞLIK BAKANLI

ĞINDAN DOÇENT DOKTOR NUSRET FİŞEK 
- - Sayın Milletvekilleri, Sayın Muhiddin Gü
ven'in. endişelerini takdir etmemeye imkân yok
tur. Umarım iki, kendilerine vereceğim teknik 
izahat tatminkâr olacaktır. Kendilerinin, sun
muş olduğu değiştirgenin gerekçesinde başlıca 
isnadedilen iki nokta vardır. Bunlardan birisi, 
optimun nüfusun tesbit edilip edilmediğidir. Opti
mun nüfus mefhumu oldukça eski bir mefhumdur. 
Bugün için kaJbili tatbik addedilmektedir. Se
bebi ziraat kalıkmmca, ziraat inkişaf edince bir 
memleketin nüfusu değişecektir. Esasen nüfus 
politikasının değiştirilmesiyle hiçbir zaman nü
fus artışı şu nolktada durdurulacaktır diye bir 
netice çıkarmak mümkün değildir. Sadece nü
fus artışı hızında bir evvelki rakamlar tetkik 
edildiği zaman görülür ki, memleketimizde 
yüksek doğurganlık seviyesi hızını muhafaza 
ettiği takdirde altmış milyonluk bir nüfusa sa-
hilbolıacağız, ve bir müddet sonra nüfus sayısı 
70 - 80 - 100 milyon olacaktır. Torunlarımız İTO 
milyonluk bir Türkiye'de yaşıyacaklardır. Bu 
sebeple bu, o zaımanm meselesidir. Acaba 60 
milyon nüfusa 25 sene sonra mı varalım 35 sene 
sonra mı? Nüfus 'muhakkak İd artacak, Tür
kiye muhakkak ki fazla nüfuslu bir memleket 
olacaktır. Yalnız, ekonomimizin salâbeti ve hal
kımızın sağlığı bakımından, bunun süresinin 
tâyin edilmesi ve ekonomik gelişmemize uydu
rulması mecburiyeti vardır. 

, Değiştirgenin gerekçesinde bir nıokta da as
kerî ve siyasi lüzum üzerine bin'a edilmiştir. Bu 
hakikaten üzerinde durulması lâzımgelen (bir 
husustur. 

Durumu biraz daha aydınlatabilmek için 
biraz gerilere, 1923 senesine gitmemiz lâzım-
geliyor. Bugünkü politika, köklerini harb son
rasından alır. Harb sonrasında bu memleketin 
nüfusu 10 - 12 milyon idi. Sıtma, Frengi ve 
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'bu gibi bulaşıcı hastalıklar memleketi kasıp ka-
vuruyordu. Ziraatte henüz makinalaşma yoktu. 
Ateşli silâhlar ıheuüz bu kadar müessir değildi. 
Ordunun gücü sadece tüfek ve daha ilerisi oto
matik silâhlardı. İşte 'böyle bir Türkiye'de ta-
kibedileceik nüfus politikası, nüfusun bir an 
evvel süratle artırılması bakımından, o zama
nın politikacıları ve siyasi karar organları ga
yet tabiî olarak ve isabetle bu şekilde tavzif 
edilmişlerdi. 1962 yılına ıgeldiğimiz zaman 
şartlar artık değişiktir. Administrasyon yani 
idare politikası bâzı şartlara bağlıdır. 1923 yı
lının doğru kanarları 1962 yılının doğru kara
rı olamaz. Bugün Türkiye'nin nüfusu 30 mil
yondur. Ekilen topraklar âzami seviyesindedir. 
Daha fazla istihsal elde etmek için. zirai reform 
şarttır. Bu zirai reform ise güçtür ve 5 senede 
.10 senede, 15 senede (başarılabilecek bir prob
lemdir. Sanayileşme de mevzuubahistir. Bu da 
derhal başarılabilecek ibir şey değildir. Bu du
rumlar karşısında nüfus aynı nisbette arttığı za
man, memlekette sefalet artacak, içtimai zaıf 
'ba.sJhyaicaik.tir. Bu hususta askerî gücün tahak
kuku bakımından Hidistan'ı misal arz edebili
rim, Askerî gücün artırılmasında en ileri gi
den 11 idistan'dır. Hindistan nüfus plânlama
sında en ileri giden 'bir memlekettir, asikerî gü
cün ekonomik güç ile olacağı kanısındadır. 

Gerekçede bahsedilmemiş olan sıhhi, içtimai, 
iktisadi sebeplere de dokunmak, bunları da 
izah etmek faydalı olur. Doğumun kontrolü 
ve nüfusun planlanmasına sıhhi bakımdan da 
bii' zaruret vardır. 

Sağlük Bakanlığı bu (hususlarda 1958 den iti
baren gayret sarf etmektedir. Ceza ve Hıfzıssıh-
ha (kanunlarında değişiklik olabilir. Yoksa 
Türk nüfus politikası ile alâkalı olan engelden 
bu şekilde bahsedilemez. 

Bu, niçin sağlılk (bakımından önemlidir? Ana 
ve çocuk sağlığı bakımından... Memleketimizde 
doğumlar çok olmakla beraber, en ileri gitmemi
ze rağmen, çocuk ölümlerinde de en ileriyiz. 
Türkiye'de doğan her bin çocuktan 65 i ölüyor. 
Hindistan'da ibu nispet binde 98 dir. Niçin ölü
yor? Çünkü iyi beslenememektedir. Muayyen 
bir tarladan ımuayyen (bir verimle eskiden beş 
•kişi geçinirdi, şimdi 10 »kişi oldular. Açlık, bil
hassa çocuk nüfusu üzerinde tesir ediyor. Sağ
lık Bakanlığının dağıttığı süt tozunu, çalışıyor 
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diye kocasına yediren «tnne var. Çocuğu !bu 
sebepten aç kalıyor ve ölüm nispeti artıyor. 

İkinci sebebi ana sağlığıdır. Sağlık Bakan
lığının yaptığı etütler göstermiştir ki köyler
de düşük yüzünden senede ölen kadınların 
ısayısı 10 000 e yükseliyor. Çünkü kadın, bes-
liyemiyeceği çocuğu, her ne pahasına olursa 
olsun düşürmek yoluna gidiyor hem de tama
men gayrisıhhi yoldan gidiyor. Bu, fevkalâde 
büyük bir ziyandır. 

İkincisi, sık doğumlar köy kadınını yıkıyor. 
Hepiniz köy kadınlarını görmüşsünüz dür ki, bun
lar henüz 35 yaşında iken 55 - 60 yaşındaki şehir
li kadın vasfını alırlar. Bunun sabahı psikolojik 
olarak çıkarılabilir. Bu, fazla doğumdandır. Bu 
kadınları bu fecî âkübetten kurtarmak için, mu
hakkakla, bunları istedikleri takdirde çocuk yap
maktan kurtarmanın yolunu bulmak lâzımdır. 

Bunun bir de içtimai cephesine dokunalım : 
Bugün Türkiye'de himayeye muhtaç çocuk prob
lemi karşımıza bir .çığ gibi çıkıyor. Çünkü, aile 
'besliyemcdiği çocuğunu sokağa atıyor. Bu acı ve
ren hissî bir tarafıdır. Bu memlekette çocuğunu 
besliyemiyecek aileye yardım etmek suretiyle onu 
kurtarma yolu vardır. Aynı zamanda çok çocuk 
fakir ailelerde evlât sevgisini de azaltmaktadır, 
şefkati de azaltmaktadır. Aile sevgisine malik 
olmıyanlar vatandaş ve vatan sevgisine de malik 
olamazlar. Binaenaleyh, aile .sevgisini azaltma
mak için bu sevgiye tesiri olan faktörleri nazarı 
itibara almamız lâzımdır. 

Bunun ekonomik cephesi hakkında da 2 misal 
vermemize müsaadelerinizi rica ederim. Bunlar
dan ıbirissi, nüfus başına (gelir meselesidir ve mü
himdir. Eğer nüfus % 3 artacağına bir buçuk 
misli artmış olsa idi onbeş sene sonra, nüfus ba
sma gelir; beklediğimiz artışın bir misli fazla 
olacaktı. Binaenaleyh lüzumsuz yere iktisadi, iç-
mai, askerî ve siyasi lüzum olmadan halkın gelir 
artırmasını önleyici tetkikatta ısras ise bir hata 
olacaktır. 

Diğer bir nokta; prodüktif olmıyan, iktisadi 
önemi olmıyan, on dört yaşından aşağı çocukla
rın sayısı % 43, Hindistan'da % 37, Garp mem
leketlerinde ise % 20 - 25 arasındadır. Binaena
leyh iktisaden ve siyaseten Türkiye için nüfus 
plânlaması yapmak, bu keyfiyeti tamamen isteğe 
bağlı olarak yapmak, zjor kullanmadan yapmak, 
bizden bunu talebedenlere yapmak bir vecibedir. 
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Bu hükümle, fakir halk, köylü halk kastediliyor. 
Münevver, çocuk şayiamı kendi iktisadi imkânla
rına göre ayarlamayı zaten biliyor. Etrafınıza 
bakın, herkes, ne kadarını besliyobilecekse o kadar 
çocuk doğuruyor. Ama bunu bilmiyen köylüdür 
veya şehrin fakir halkıdır. Binenaleyh, plânın bu 
sakilde bir hüküm taşıması, aynı zamanda fakir 
köylünün ve halkın ıstırabını karşılamaktadır. 

Hürmetlerimle.. (Alkışlar) 

BARKAN — Savın Güven... 
MUHİDDİN GÜVEN (İstanbul) — Değerli 

arkadaşlarım; vermiş olduğum önerge dolayısiyle 
kıymetli mütdhassıs arkadaşımı dinlemekten mü-
tolıassis oldum. Hakikaten faydalı bir hizmet ifa 
ettiğim kanaatini de ayrıca taşıdım... Hiçolmazsa 
plânda bahis konusu edilmiyen meseleler burada 
kısmen sizin huzurunuzda açıklanabilecektir. İşte 
ben de bunlara işaret etmek istiyordum. (Bir ses, 
zapta geçmesi bakımından.) 

Gayet tabiîdir ki, yapmış olduğumuz tetkik
leri ve çalışmalarımızı huzurunuza getirip açık
lamak yetkisine salhilbiz. Evet efendim, ben bil
hassa kıymetli arkadaşımızın konuşmalarını ta-
klbettim. Meselelere temas ettiler. Fakat esasına 
inmediler, öyle zannediyorum ki, yalnız kenarın
dan (geçtiler. Bir memleketin insan ve diğer mad
di kaynakları ile birlikte değerlendirilmesi ko
nusu, insan cemiyette bir milhrak olduğuna göre, 
beraberce tetkik edilmezse, elıbetteki, bir Devle
te ait nüfus politikası yapıldı ve yapılabilir dene
mez. Evvelâ buna ait tetkiklerin enine boyuna 
icran icabeder. Bunlara ait kayıtlara maalesef 
plânlama kitabında tesadüf etmemekteyiz. Bizim 
tetkiklerimiz, yine memleketimiz içindeki neşri
yata ve dış neşriyata dayanmaktadır. Bu tetkik
ler üzerine müesses bulunmakta olan çalışmala
rımızda İstatistik Genel Müdürlüğünün sayımı 
neticesinde bölgelerin kesafetini tedbit eden neş
riyattan da istifade ettik. Kısaca heyetinize bâzı 
rakamlar arz edeceğim. Bölgelere göre yapılmış 
olan bu tesbitin büyük önem taşıdığına kaani bu
lunuyorum. 

Karadeniz kıyıları : İhtiva ettiği vilâyetler : 
Trabzon, Samsun, Giresun, Sinop, Kastamonu, 
Ordu, Sakarya, Zonguldak, Çorulh, Bolu, en kesif 
iller; Trabzon; 98,. Ordu; 68, Sakarya 66, Zon
guldak 57, en küçük Bolu 2i8 dir. 

Marmara ve Ege denizi kıyıları (İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Manisa, 
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Çanakkale, Muğla. En fazla yoğunluk 151, Av
rupa olarak 273 tür. Fakat Muğla 19, Bursa 55, 
İzmir 74, Kocaeli 62 dir. Bu bölgede dokuz il var
dır, ortalama 47 dir. 

Yins Akdeniz kıyılarında; .Hatay, Seyhan, 
İçel, Antalya'da en fazla yoğunluk 65, en düşük 
yoğunluk Antalya'da 17 dir. 

Yine Marmara Bölgesinde İstanbul da, Av
rupa kısmında 273, Çanakkale'de 32, Batı Ana
dolu'da Denizli, Bilecik, Kütahya, Afyon, İs
parta, Burdur, Eskişehir, Uşak illerinden en 
fazla Uşak'ta 30, Burdur'da 22; Merkezi Anado
lu'da Amasya'da 41, Konya'da 17, Güneydoğu 
illerinden Gaziantep'te 48, Urfamızda 17; Doğu 
Anadolu'da Kars'ta 26, Hakkâri'de 6 dır. 

İşte, memleketimizdeki nüfus dağılışını İsta
tistik Genel Müdürlüğünün neşrettiği doküman
lardan istifade ile önünüze serdim. Kalkınma 
Plânını mütalâa ederken, verilmiş olan önergele
rin içinde derin manalar vardır, öğleden evvel
ki oturumda, Harran Ovaları hususunda samimi 
heyecanını ifade eden Kadri Eroğan arkadaşımı
zı dinlerken, Harran köylerinin evlerinin içine 
girmiş bir kişi olarak oradaki vatandaşların ız-
dırabını tekrar yaşadım. Fakat, Şimali Mezapo-
tamya diye ifade edilen bu bölge, en küçük hü
viyetiyle beş milyon nüfusu besleyebilir. Bugün
kü nüfusunun ne olduğunu ve yoğunluğunun ne 
olduğunu ise yukarıda söyledim. 

Antalya ele alınacak olursa, tarihten intikal 
etmiş medeniyet eserleri içinde, ospendusu ile si-
desi ile muazzam bir medeniyeti yaşatmaş olan 
bu bölgenin yoğunluğu şimdi 17 dir. 

Yine Alman mütehassısların yaptığı tetkik
lerden anlaşıldığına göre Çukurova bölgesinde 
30 milyon kişinin yaşıyabileceği tesbit edilmiş
tir. 

Eski medeniyetler olarak Bergama'sı Efes'i 
bu memleketin bünyesi içinde milyonlarca kişi
nin barındığını ve medeniyetlerini bugüne dev
rettiğini, Hitit İmparatorluğundan, Selçuk İm
paratorluğundan tutunuz da Osmanlı İmpara
torluğuna kadar âdeta bu bölgede oturanların 
kıskamldığı ve savletlere uğradığını bilmekteyiz. 
Şimdi burada oturanlar, servetler üzerindedirler 
dendiğini hepiniz bilirsiniz. İşte asıl bunun ta
şıma ve taşıtma gücünü anlamak sonra bunu kıy
metlendirecek nüfusu tesbit etmek lâzımgelir. 
Buna ait bir (optismum nüfus) noktası tesbit 
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edilmeden bir had nokta araştırmadan, bir nüfus 
politikasının ele alınması akla gelemez. 

Ayrıca, bir kalitede bahis mevzuudur. Bir 
kantite optimumun yanında, aynı zamanda, bir 
de kalite optimumum araştırılması lâzımdır. Op
timum bir kalkınmada, bir cemiyeti şevki idare 
edici ve itici kuvvetlerin var olması, yetiştiril
mesi keyfiyeti önemlidir. O halde, bir nüfus siya
setinin tesbitinde kantitatif hazırlığın yanında, ka
litenin de düşünülmesi, kıymetlerin araştırılma
sı icabeder. Ayrıca bütün milletin nüfus siyase
ti yalnız kendi bünyesinde asla ve asla akla gel
mez. Yalnız bir açıdan nüfus siyasetinin tesbi
tinde yani, nüfus artışında, çocuk düşürme ilâç
larının rahatlıkla memlekete ithalinde ve bun
ların bilgili olarak dağıtılmasında ve dolayısiyle 
nüfusu önleyici tedbirlerin alınması gibi dar 
açıdan mütalâa edilerek, bir neticeye varmak 
asla mümkün değildir. Ayrıca bir milletin kendi
sine ait nüfusunun, dünya milletleri muvacehe
sinde kıyas edilmeden tesbit edilmesi asla müm
kün değildir. Biz onun için plânın nüfus politi
kası bakımından zaafına işaret ederek bunun tek
rar tezekkür edilmek üzere komisyona, Hükü
mete iadesini talebettik. Yani bir (optimum op> 
timoryum) araştırması zarureti vardır.. 

Bir hususa daha işaret etmek isterim; garp 
medeniyetleri Orta - Doğu milletlerinin geri kal
ma sebeplerini araştırırken çok enteresan neti
celere varmışlardır. Bunun tetkikini elbette ki, 
bir kalkınma plânı tanzim eden Yüksek Heye
tin de mütalâa etmesi lâzımdı. Müdekkikler di-
yolar ki, «Acaba Orta - Doğu milletlerini geri 
bıraktıran İslâm dini midir?» araştırıyorlar. 
«Hayır.» diyorlar. «Avrupa, vaktiyle Orta Çağ
da Katolikliğin, tazyiki altında bulunuyordu. Fa
kat, modern bir çağın içinde, modern ilkeleri 
uyandırarak yaptığı davranış neticesinde, kendi 
tekâmülünü temin etti. O halde, İslâm dininin 
müessir olduğu memleketler de, İslâm dininin 
ananeleri üzerine eğilmek, modern ölçülere göre, 
modern din adamları yetiştirerek, tekâmülünü 
temin etmek ve dolayısiyle bu tesirlerden istifa
de etmek mecburiyetindedir» diyorlar. 

Demek oluyor ki, bir nüfus siyasetinin, tesbi
tinde, buna ait tahlilleri yapmadıkça ve bun
lara ait reel tedbirleri almadıkça Hükümete ait 
bir nüfus politikasını tesbit ettik diyemeyiz. 
Buna göre hareket edeceğiz diyemeyiz. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

-~4« — 
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Yüksek Heyetinize bir hususu daha arz et

mek istiyorum : Biraz evvel yapılan konuşma
larda gerek Komisyon Sözcüsü ve gerekse Sayın 
Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu arkada
şımız havanda su dövmekten bahsettiler. Ben 
buna karşılık vermiyeceğim ama şunu ifade et
mek isterim : Biz buraya millet hizmetine gel
dik, havanda su dövmek için değil. 

BAŞKAN — Geri verme önergesini gerekçe
siyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

26 sayılı önerge sahibi önergesini gerial mis
tir. Şimdi 27 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkımıma plânınını 'bölüm VII, (tnlsaaı gücü, 

istihdam. ve 'eğitim) 'sayfa 329 daki 2 bendim, 
(a) İlköğretim fıkrasındaki (111) kısmının ilkin^ 
öl cülmlıe'sindeki «örneğini ilik iki yıl lise ve lise 
derecesinideik'i! okulları! (bitirenlerin fazlasını;» 
ibaresinden siomra. aşağıda, metni yazılı husuh 
«un plândaki ibu ikıte'mai ilâvesini sağlamak üze
re, plânın Hükümete geriverilmesini arz ve 
teklif ederim. 

tlâvesi istemem ıhuöus : 
«MİM Eğitim teşkilâtımda çalışan öğretmen 

sıfatımı haiz Ibulıunaniarr, Ibür'o işlerinde çalıfş-
tıırmııyiaralk (bu açığı, diğer Devlet sektörlerin
den tenfclis edilecek personel ile kapatılacak 
ve bumlardaın lise mezunu olanlara meslekî kurs
lardan -geçirmek ısunetiyıle, ibu Slşte k u l anmak 
mıümkünı olacalktır.» 

Niot : Gerdkçesi ekilidir. 
Neıvşelhir 

Ali Baıran Nuımanıoğlu 
Kaıstıamıonıuı 

t. Hakkı Yılanlroğlu 
Aydın 

tısmet Sezigin 
Anfkara 

Hüseylin Alta/man 
Tokat 

Ali Dizman 
Kaırs 

Kemali Kaya 
Çankırı 

Şaiban Keskim 
Afyon 

Mehmet Turgut 

ıSivaıs 
Talhsıinı Türkay 

Kırşehir 
Memduh. Erdemli' 

Samısun. 
Melhımet Bakaran 

Kırşehir 
Haili Özmlen 
Diyarbakın' 
Adnıam Aral 
Zonguldak 

M. Ali Pestile! 
Samsun 

Nurettin Ceritoğlu 
'Manisa. 

Neriman Ağaoğlu 
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ıMuğla 

Cevdet Oskay 
Kayseri 

Halim Araıs 
Yozgat 

İsmet Kapısız 
Yozgat 

t. Hakkıı Akdoğan 
Sakarya 

Bııı-ihanı Akdağ 
Adana 

İbrahim Tekin 
Tekirdağ 

Hay ITI IMumıcuoğhı 
Ağrı 

Ri'za Polat 
Mamıisa 

Nafhit Yen%clıirlioğ'lu 

Kars 
Lâtif 'Aküziüm 

Konya 
S, Sina Yücelsıoy 

Niğde 
Mehmet Alitıınssoy 

Yozıgat 
Turigut Nizamıoğkı 

Niğkle 
Rulhi Soyer 

'Niğde 
Haydar Özalp 

'Manisa 
Süleyman Çağlat-

Demiz!! 
liemizi Şeıi'.v! 

Konya 
Ömer Kart 

Gerekçe 
Hailen Millî Eğitimi teş/kilâtımda öğretmen--

lerim büro hizmetlerinde çalışma durumumda 
olmaları mütemadi temikid konusudur. öğret-
men ve öğrenci oramımı düşürmek ama maksa
dıma, bürolardaki öğıletmemllerim okullara iadesi 
'tamamen uygun olacaktır. 

Ayrıca : Devlet dairelerirıldelki personelim 
ayıarllla'nniıa'sından arta kalanlar da, Millî Eği
timin büro ihüznıeltlîıerin'e verilmek suretiyle mak
sada, daha iyi hizmet edilmiş olur. Bunlardan 
lise mezunm 'olanların muvakkat öğretmen ola
rak çalıştırılmaları plânda zaten, kabul edil-
TMiştir. Talepte bulunanlara yardıımcı öğret
menliğe (Müktesep hakları ile birlikte) naklet
mek ihem öğretmen ihtiyacımı karşılıyacak ve 
hem de eşitliği sağlayacaktır. 

Nevşehir 
Ali Baran Nuimanioğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARÎF HİKMET ONAT (Ondu) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kader i ) — 
İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ali Baran Numamoğlu. 
ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Muihterem Başkan, çok aziz arkadaşlarım, sö
züme bir espri ile başlıyacağım; Sayın Komis-

— 4 4 6 -
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yon ve Saym Hükümet bu teklifi kabul etme
diğine göre benim önergem bir kurbanlık ko
yun gibi önünüzde, insafınıza kalmış. (Alkışlar) 

Mulhterem arkadaşlarım, Kalkınma Plânının 
329 neu sayfasının (B) bendinde şöyle söyler; 
«Öğretmen açığının kapatılmasına öncelik veri
lecektir. Gerektiğinde alışılmış kurallar dışın
da öğretmen bulma yolları aranmalıdır.» 

Devlet Personel Dairesinin zaten böyle bir 
vazife ile muvazzaf olduğu malûmlarıdır. Bizim 
maksadımız; Personel Dairesinin işleri tanzim 
etmesini beklemeden, okulu olup da öğretmen 
bekliyen kasaba ve köylerimizi bir an evvel öğ
retmene kavuşturma gayesine matuftur. Diğer 
taraftan; bugün taJhnnnen Maarif Vekâletinde 
1 300 ü bulan ve 67 vilâyetin Millî Eğitim mü
dürlüklerimde de binin üstünde olan, bürolar 
da çalışan öğretmenler okullara sevk edilirse 
ve herlbirinin de 50 öğrenci okutacağı kabul edi
lirse yalnız, 1 300 öğretmenin 65 bin çocuğu 
)bir yılda okutacağı aşikârdır. Diğer taraftan 
bunlardan boşalacak yerlerde, kadroları şişkin 
diğer bakanlıklardan tâyinler yapılmak sure
tiyle aktarılması mümkündür. Yıllardır, kâtip-
•siz ve memursuz olarak çalışan kaza maarif me-
murlarma, bugünkü öğretim ve eğitim sistemi
mizin genişliği içinde, gerekli değer, maalesef 
verilmemiş olup, tek başına bir ilköğretim mü
dürü, bütün fonksiyonlarını kullanmak suretiy
le gece gündüz çalışmak zorunda kalmıştır. Ama 
senelerdir biz buna bir tek kâtibi, bir tek me
muru vermemişiz. Bu balkımdan Âli Meclise 
arz etmek istediğim, husus, öğretmen fonksiyo
nunda yetiştirilenleri, bugün 60 bine yakın öğ
retmen ihtiyacı bulunan Türkiye'mizde, kayır
malarla mı diyelim, bunun adını ne koyarsanız 
siz koynuz. Anlbar memurluğunda çalıştırılıyor, 
vilâyetlerde Millî Eğitim müdürlüklerinde, zat-
işlerinde, sicil memurluklarında çalıştırılıyor. 
Senelerce saçını, başını ağartmış, öğretmenlik 
yapmış insanların, Ahmet'in, Mehmet'in yapaca
ğı işlerde kullanılması cidden acıdır. Saçlarını, 
maarife hizmet ederek ağartmış bir arkadaşınız 
olarak ve bu vaziyeti bizatihi müşahede ederek 
mukaddes şu kürsüden hakikatleri sizlere oldu
ğu gübi arz etmekle kendimi bahtiyar addedi
yorum. Mesele; sizin reylerinizle halledileceği
ne göre, Âli Meclise şunu arz edeyim ki, çocuk
larımız öğretmen bekliyor. Kazalarda ve köy-
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lerde okullarımız açılmış. Fakat, öğretmen bu
lunmadığından faaliyete geçememiştir. Bunun 
önemli sebeplerinden biri de, öğretmeni haküki 
vazifesinde çalıştırmayışımıadır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZtO^LU (Kayseri) — 
Bir noktayı tavzih için söz rica ediıyıorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı tavzih mec
buriyeti hâsıl olduğu için huzurunuzdayım. 

öğretmenlerin lüzumsuz yere idari vazife
lerde çalıştırılmasına Hükümet olarak biz de 
arkadaşımız kadar muhalifiz. Yalnız arkadaşı
mızın önergesi, öğretmenler idari vazifelerde 
çalıştırılamazlar, katiyyen çalıştırılamazlar tar
zında bir yasak vaz'etmeyi derpiş etmektedir. 
Böyle bir yasağın plân metnine dercedilmesi, 
meselâ müsteşar ve teknik öğretim müsteşarı 
veya Ticaret öğretimi Umum Müdürü olarak 
dalhi, tecrübeli, belki bu sahada memleketin en 
yetkili elemanını getirip bu işde çalıştıramamak 
giibi kesin bir hüküm taşır. Bütçe gelecektir, 
oütçe vesilesine pekâlâ bu mevzular Millî Eği
tim bütçesinde konuşulabilir. Bütçe Komisyonu, 
Yüksek Meclis her zaman murakabesini yapa
bilir ve diyebilir ki, öğretmenleri sınıfa gön
dermek lâzımdır. Esasen Hükümet bunu istiyor. 
Fakat bunun için plânda, mümkün olduğu ka
dar öğretmenleri sınıfa göndermek, başka şey, 
mümkün mertebe bu istikamette gayret edecek
tir, demek başka şey, asla idari vazifede çalış
tırılamazlar mânasında sert yazmak başka şey
dir. Böyle yazılmıştır, önergede, «İdari vazife
de çalıştırılamazlar», deniyor. 

ikincisi; muhterem arkadaşlarım, lise me
zunlarına meslekî kurslar gösterilerek öğretmen 
yapmak. Bu var esasen arkadaşlarım, bugün 
var, tatbik edilmekte. Bırakın lise öğretmenini, 
ihtıityacolan yerde ortaokul öğretmeni dahi, 
kurstan yetiştirilmek suretiyle ilkokul öğret-
menderinıden tâyin edildiğini arkadaşlarımız hep 
(bilirler. Yalnız bir 5 yıllık kalkınma plânında 
öğretmen yetiştirme işini radikal olarak hallet
meyi, meslek formasyonu almış hakiki öğret
men yetiştirmeyi düşünen bir plânda, lise me
zunlarını muvakkat kurstan geçirerek öğretmen 
yapmayı devamlı ve esaslı bir müesseseymiş gi-
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ibi koymakta mahzur gördük, ihtiyaç devam et
tiği müddetçe yapılıyor, yapılacak, mevzuat za
ten höyle, bugün kanunlarımız böyle. Fakat 
bunu plânın devamlı olarak hedeflerinden biriy
miş gilbi, millî eğitimdeki tedbirlerden, esaslı 
ilkelerden biriymiş gilbi plâna dercetmekte bâzı 
mahzurlar gördük. Çünkü bu hal bugün ihtiyaç
lar dolayısiyle başvurulan, ama yarın zaruretler 
ortadan kalkınca kaldırılması lâzımgelen bir 
haldir, öğretmen okulundan formasyon alarak 
yetiştirilmelidir öğretmen. Dâva bundan iba
rettir; yoksa prensibinde, arz ettiğim gibi bu
gün o yapılmaktadır ve öğretmenlerin mümkün 
mertebe ihtiyacolduğu zaman ambar memurlu
ğundan, şundan burdan sınıfa gönderilmesinde 
Millî Eğitim Bakanlığı titizidir. Bu mevzuda 
Hükümetin prensip anlayışı ve kararı da var
dır. Ama, plâna kesin bir yasalk koymakta mah
zur gördük. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; sayın hemşehrim 
Feyzloğlu, burada idari vazifelerde öğretmenle
rin istihdam edilmemesine matuf hüküm mevcut
tur, buyurdular. Hayır arkadaşlar, öyle bir şey 
yoktur. Umum müdür, umum müdür muavini, 
şube müdürü igi'bi, gayet tabiîdir ki, öğretmenlik; 
fonksiyonunun, öğretim, eğitim fonksiyonunun 
icaibettirdiği şekilde insan tavzif edilecektir. An
cak, biraz evvel de arz ettiğim -gibi; ayniyat mu
hasipliği, ambar memurluğu gibi yerlerde; haki
ki olarak kendilerinden istifade edeceğimiz, eği
timci ve idealist olarak yetişen öğretmenleri böy
le vazifelerde kullanmak doğru olmıyaçaktır. Sö
zümüz budur. Teklifimdeki metni aynen okuyo
rum. 

«Millî eğitim teşkilâtında çalışan öğretmen sı
fatını haiz bulunanları büro işlerinde çalıştırmı-
yarak» (Metinde büro tâbiri vardır. Umum mü
dür burada çalışamaz, demiyoruz.) Binaenaleyh, 
öğretmenler büro işlerinde çalış'tırılmıyarak, bü-
rolardaki bu açık diğer Devlet sektörlerinden ay
rılacak personelle kapatılacaktır. Bunlardan lise 
mezunlarını meslekî kurslardan geçirmek suretiy
le bu işlerde kullanmak mümkündür, diyoruz. 

İkinci istirhamım da şudur : 
Plânda kesin bir hüküm yoktur. 329 ncu say-
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fanın (iii) kısmında : «Çok yüksek olan öğret
men - öğrenci oranını düşürmek için, ilk yıllar
dan başlıyarak geçici öğretmen vekili kullanabil
me imkânları araştırılacaktır, örneğin ilk iki yıl 
lise ve lise derecesindeki okulları bitirenlerin faz
lasını bu işte kullanmak mümkün olabilir.» 

Benim teklifimle, Vekil Beyin söylediği ara
sında dağlar kadar fark vardır. 

Biz lise ve lise seviyesindeki okullardan me
zun olanların yüksek öğrenim kapılarında mey
dana gstirdikleri şişkinliği önlemek istiyoruz. Bu
nun için yapılacak şey nedir? Bunları, ilköğre
timde çalıştırmak. Halen Devlet memuru olup da, 
lise seviyesinde tahsili bulunanlar ve öğretmenlik 
yapmayı arzu edenlerden, imtihanda muvaffak 
olanları da öğretmen olarak alalım. Alalım ama, 
gerekçede de arz edildiği gilbi müktesep hakları 
ile beraber alalım. Aksi takdirde bunlar mük
tesep hakları ile beraber almmıyacaklar demek
tir. 

Gerekçedeki hususu biraz dalha açıklamak is
terim : 

Lise mezunu bir arkadaşımızın, imtihan vere
rek köy ilkokuluna öğretmen olarak girmesi baş
ka şeydir; 15 senesi Devlet dairelerinde hizmetle-
geçen, birçok tecrübeler görmüş lise mezunu ve 
imtihanı kazanmış insanların köye, okula gitmesi 
başka şeydir. Oradaki itibarı, aynı zamanda öğ
retim ve eğitim davasındaki, köy kalkınmasındaki. 
rolü başka şey olacaktır. 

Gerekçede belirtildiği veçhile esas teklifimi,, 
bu yönden mütalâa etmenizi arz ve istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geriverme önergesini gerekçe
siyle birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

28 numaralı önergeyi okutuyorum : ! 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma plânının bölüm VII, (însan gücü, 

istihdam ve eğitim) sayfa 328 deki (b) plân he
defleri kısmının, ikinci paragrafının, ikinci 
cümlesindeki «Bu kurumların, yurdun imkân 
ve ihtiyaçlarına uygun» ibaresinden sonra, aşa
ğıda metni, yazılı hususun plândaki bu kısma 
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ilâvesini sağlamak üzere, plânın Hükümete ge-
riverilmesini arz ve töklif ederim. 

18 .11.1962 
İlâvesi istenen husus : 
«Ve tedricen yüksek öğretim seviyesinde, 

bütün teşkil edecek bir sistem içinde kurulma
sına dikkat edilmelidir.» 

Not : Gerekçesi eklidir. 

Niğde 
Haydar Özalp 

Nevşahir 
Ali Baran Numanoğlu 

Kırşehir 
Halil özmen 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu 

Ankara 
H. Ataman 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Çankırı 
Şaban Keökin 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

Antalya 
Nihat Su 

Aydın 
M. Gedik 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Yozgat 
tsmet Kapısız 

Niğde 
Möhmet Altınsoy 

Adana 
İbrahim Tekin 

Manisa 
Na/hit Yenişehirlioğlu 

Kastamonu 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

Denizli 
Ibrajhim Kocatürk 

Rize 
Arif Hikmet Güner 

Kayseri 
Halim Araş 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

İzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Samsun 
Mehmet Başaran 

Kars 
Kemal Kaya 

Samsun 
Nurettin CerOtoğlu 

Tunceli 
Fethi Ülkü 

Afyon 
Mehmet Turgut 

Çanakkle 
A. Nihat Akay 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Konya 
Sait Sina Yücesoy 

Yozgat 
İsmail Hakkı Akdoğan 

Muğla 
Cevdet Oskay 

Ağrı 
Rıza Polat 

Konya 
Ömer Kart 
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GEREKÇE 

Uygulanacak Plân; hali hazırda mevcudolan' 
öğretmenlerin daha bir mislinden fazlasını yetiş
tirmeyi kapsadığına göre: Bilhassa öğretmenler 
arasında menşe ve formasyon birliğini sağlamak 
bir zarurettir. Halen ve kısmen müşahede edil
diği gibi, bu menşe ayrılığı mevcut öğretim aile
si arasında çeşitli seviye farklarına sebobolarak 
gözükmektedir. 

Atatürk'ün kesinleşmiş hüküm haline gelen 
«Milletleri kurtaracak, mutlak ve ancak öğret
menlerdir» ifadesinin ışığı altında ve beş yıllık 
plânın hedefleri dâhilinde, (Kalkınma Plânı Bö
lüm VII, sayfa 313. üçüncü paragrafında «ge
rekli nitelikte ve sayıda eleman yetiştirilmesi» 
ve sayfa 328 deki plân hedefleri kısmının ikinci 
paragrafında «Öğretmen yetiştiren kurumların 
gelişmelerine öncelik verilecek ve gelişmeleri 
plânda belirtilen yön ve çapta olacaktır» gibi he
defler göz önüne alınarak) evvelemirde her va
sıfta üstün ve Millî İdeale sa'hip, kültürlü ve aziz 
Milletimize ilim ve sanat alanında önder olabi
lecek kabiliyette öğretim üyesi ve fakülte sevi
yesinde, tek menşeli öğretmen yetiştirmek; Millî 
Eğitim hayatımızı istikarara kavuşturmak, eğiti
min bütün yurdumuzda belli bir sistem içinde 
yayılmasını ve gelişmesini sağlamak bakımın
dan, uzun süreli eğitim plânının tatbikatta en 
önde gelen unsurlarından birisini teşkil etmiş 
olacaktır. 

öğretmenin; toplumda kaybettiği itibarı art
tırmak, öğretmenliği cazip hale getirmek ve Mil
lî Eğitimimizin amaçlarını gerçekleştirecek va
sıfta öğretmen yetiştirmek ve öğretmenler arasm» 
da menşe ve formasyon birliğini sağlamak üze* 
re, öğretmen yetiştiren kurumlarımızın, tedri
cen fakülte seviyesine çıkarılması zaruri görül
mektedir. 

Bu sebeple: Hata ve ihmali asla telâfi edile-
miyen, öğretmenlik meslekinin, maddi ve mânevi 
yönden Milletimize lâyık olacağı seviyeye eriş
tirmek ve yarının Türk cemiyetini teşkil ede
cek çocuklarımızı, eğitmekle mükellef bulunan
ları yetiştiren kurumları, yüksek okul seviyesin
de ve tek menşeli hale getirmek suretiyle, seneler
dir beklenen vasıfta öğretmen yetiştirmek ve bu 
görüşle de mevcut öğretmenlerimizi kurslara ta
bi tutarak aynı seviyeye ulaştırmak, teklifimin 
ana gayesi olmuştur. 
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BAŞKAN — 'Komisyon önergeye iştirak edi

yor mu ? 
PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 

(Ankara) — Arz edeyim, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, bu eğitim 
plânının tatbikatı ile ilgili bir meseledir ve ge
lecekteki şartlara göre öğretmen yetiştirilmesi 
hususunda ne gibi tedbirlerin alınacağını Millî 
Eğitim Bakanlıği tesbit eder, Hükümet ka
rarlaştırır. Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakan
lığını ve Hükümeti serbest bırakmak doğru 
olur. 'Bu bakımdan önergeyi ka'bul etmeyi uy-
gııu görmüyoruz, öğretmen ihtiyacı o kadar 
önemli bir meseledir ki, bunu geçjici tadillerle, yeni 
tedbirler almak zarureti ortaya çıkmaktadır. 
Nitekim, bizzat sayın Numanoğlu'nun, 'bundan 
evvelki okunan 'önergesine ;göre lise mezunları
nı n bir kursa tâbi tutularak, 'öğretmen yapıl
ması teklifi de var idi. Onun için, âcil du
rumlar karşısında, Devletin, öğretmen yetiş
tirilmesi bakımından elinin kolunun bağlanma
sının doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 

Bu balkımdan katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Numanoğlu, buyurun. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, bendeniz, bu değiş
tirge önergemi, Sayın Komisyon ve Sayın Hükü
metçe kabul edildiğini zannetmiştim. Bana, öyle 
söylemişlerdi. Ama, bu fikirlerini değiştiren se
bebin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü metni be
raber hazırladık. 

Hata ve ihmali asla telâfi edilemiyen öğret
meni; maddi ve mânevi yönden milletimize lâyık 
olacak seviyeye eriştirmek ve yarının Türk Ce
miyetini teşkil edecek çocuklarımızı eğitmekle 
mükellef bulunanları yetiştiren müesseseleri yük
sek okul seviyesinde ve tek menşeli hale getir
mek suretiyle, senelerdir beklenen vasıfta öğret
mene sahibolmak ve bu görüşle de mevcut öğ
retmenlerimizi seminerlere tâbi tutarak aynı se
viyeye ulaştırmak, maksadım güden teklifimi 
yüksek takdirlerinize sunmayı bir vazife bildim. 

Avusturya karşısında mağlûp olan Prusya 
Kralı Frederik, yeis ve ümitsizlik içinde bulu-
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nan nazırlarına hitaben : «Yeisi 'bırakınız, ya
ralarımızı sarmak için yapılacak bir işimiz var; 
Berlin'e gidip, mekteplerle meşgul olalım,» de
miştir. 

Kudretli Alman İmparatorluğu, işte .bu fik
rin mahsulü olmuştur. 

Atatürk'ün; kaziyei muhkeme haline gelen 
«Milletleri kurtacak, mutlak ve ancak öğretmen
lerdir» sözünün ne derece isabetli olarak söylen
diğini, burada bir hususu açıklamak suretiyle be
lirtmek isterim. 

Bugünün Almanya'sını yeniden inşa eden ün
lü Devlet adamlarından Erhard, eski bir öğret
mendir. Adenaur ise; beldenin yöneticisi olan 
eski bir öğretmendir. Yarının kudretli Türkiye'
si, ancak böyle bir temel inanıştan ve bu yolda 
sarf edilecek ciddî gayretlerden doğabilir. 

İngiltere'de öğretmene verilen kıymeti, şu 
vakıa ile anlatmak isterim, ingiliz Kralı, bir ka
sabaya gittiği zaman yanında ve sofrasında şu 
zevat bulunur : 1. O yerin mülki âmiri, 2. O ye
rin belde reisi, .3. O yerin öğretmenlerini temsil 
eden profesör bulunur. 

Bizde ise, senelerdir tamamen aksine; Ata
türk'ün irşadı dışında öğretmenlere, valiler ve 
kaymakamlar, devlet büyüklerine verilen ziya
fetlerde garsonluk yaptırmışlardır. 

İnkılâplarımızın koruyucusu ve yarının eği
timcisi bulunan öğretmenlerimizi fakülte sevi
yesinde yetiştirmek ana gayemizi teşkil etmeli
dir. Esasen, plânda bu husus sarahaten gösteril
miştir. 

RUHÎ SOYER (Niğde) 
de olmuştur. 

O, ziyafet devri n-

ALİ BARAN NUMANOCİLU (Devamla) — 
Karıştı rmı yalı m. Bu mevzu politikanın dışında
dır. Politika yapmıyorum, politika ile alâkalı de
ğildir. Çok rica ederim. (Devam, sesleri) 

Kalkınma Plânının bölüm 7, sahife 313 de, 
«Gerekli nitelikte ve sayıda elemanların yetişti
rilmesi» ve sayfa 328 deki plân hedefleri kısmı 
ikinci paragrafta, «öğretmen yetiştiren kurumla
rın gelişmelerine öncelik verilecek, bunların ge
lişmeleri plânda belirtilen sayıların gösterdiği 
yön ve çapta olacaktır» deniyor. Arkadaşlar; bi
zim, bu hususta, hata ve ihmallerimiz asla te
lafi edilemez. Af finizi diliyorum, bir öğretmen 
olarak, yakasında öğretmen rozetini şeref du
yarak taşıyan bir arkadaşınız olarak söylüyo-



M. Meclisi B : 10 
ram. Kültürsüz, idealsiz, bilgisiz ve hatta çok 
affedersiniz mânevi yönden aşağılık bir duyguya 
sahip öğretmen olamaz, iki kere iki dört eder 
demesini bilmeyen öğretmen olmaz. Bu milleti 
sevk ve idare edecek olanlar ancak öğretmenler
dir. Tanrıdan dilerim; bir gün bu memlekette, 
memleketi yönelten, idare eden çok kıymetli bü
yüklerimizin hepsi öğretmen olsunlar; ne za
man ki,Reisicumhuru öğretmen, Başbakanı öğ
retmen olursa Türkiye kalkınmış demektir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu gayenin, bu idealin yalın ayak bir fedaisi 
olarak, sizlere arz ediyorum, saçlarını bu uğur
da ağartmış, 17 sene ilk öğretim müdürlüğü 
yapmış, 7 sene belediye reisliğinde bulunmuş 
bir insan olarak imanım vardır ki, bilgisiz ideal
siz öğretmen olmaz. Aksi takdirde hedefimizde 
yaya kalırız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Benim arzetmek istediğim husus; plânın da 

derpiş ettiği bir hükme, hedef tayin etmek için
dir. öğretmen yetiştirecek müesseselerin hedefi 
ne olmalıdır? Bu hedefi tayin maksadiyle dedim 
ki: Bu müesseseler tedricen, yüksek okul sevi
yesinde, tek menşeli ve bütün teşkil edecek bir 
sistem içinde kurulmasına dikkat edilmelidir, di
ye hüküm koydum. 

Kabul edip etmemek sizlere aittir. Ben Mil
let önünde vaziffemi yaptığıma kaniim. Hür
metlerimle. (Alkışlar, bravo sesleri.) 

BAŞKAN — önergeyi gerekçesiyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... p]tme-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma plânının bölüm VII, (insan gücü, 

istihdam ve eğitim) (başlığı altında, sayfa 329 da-
ki (a) ilköğretim kısmında 'bulunan «222 sayılı 
İlköğretim Kanununun hedefi bakımından- yur
dun malî, iktisadi ve sosyal yapısına uymadığın
dan. 'bu yönde geçmiş tecrübelerin ışığında ciddî 
ve köklü bir düzeltmeye derlhal geçilecektir.» 
Cümlesinden sonra aşağıda metni ya'zılı hususun, 
plândaki bu kısma dercini sağlamak üzere, plâ
nın Hükümete geriverilmesini arz ve teklif ede
rim. 

18 . 11 . 1962 
Teklif edilen metin : 
«İlkokullarımız; ilkokul sonu tamamlayıcı bir 
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öğrenimi de içine alacak şekilde, tedricen sekiz 
yıla çıkarılacaktır.» 

'Not : Gerekçesi eklidir. 
Nevşehir 

Ali Baran Numanoğlu 
Kastamonu 

1. Hakkı Yılanlıoğhı 
Kırşehir 

Memduh Erdem i r 
Samsun 

Meftımet Başaran 
Kırşehir 

Ahmet Bilgin 
Samsun 

Nurettin Ceritoğlu 
Yozgat 

I. Hakkı Akdoğan 
Çanakkale 

A. Nilhat Akay 
Tunceli 

Fethi Ülkü 
Sakarya 

Burhan Aıtalay 
Muğla 

Cevdet Oskay 
Manisa 

Süleyman Çağlar 
Manisa 

Nalhit Yenişe'hirlioğlıı 
Denizli 

Remzi Şenel 

Kırşehir 
Halil özmen 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Aydın 
ismet Sezgin 

Yozgat 
tsmet Kapısız 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

Antalya 
Nihat Su 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Manisa 
Neriman Ağaoğlıı 

Adana 
ibrahim Tekin 

Niğde 
Haydar Özalp 

Ağrı 
Rıza Polal 

Sivas 
Ahmet Kapısız 

Konya 
Ömer Kart 

(İçrekçe 
Her millî movzu ve meselemiz gibi, millî eği

tim dâvamızın temelini teşkil eden ve üst okul
ları Ibesliyeeek temel okul halinde bulunan ilk
okullarımızın, tedricen sekiz yıla çıkarılması fik
rini ortaya koyan teklifimin mucip sebepleri ola
rak : 

1. Nüfusumuzun % 76 sini teşkil eden köy
lerimizdeki öğrencilerin zirai ve sınai sahada 
ortaokul talhsiline kavuşturulmadı ve onların ta
rım, ev ve el sanatları, sağlık gilbi pratik ve ha
yati (bilgilerle teçhiz edilebilmelerini temin et
mek, 

2. 222 sayılı Kanunun medbur ettiği 7 - 14 
yaşlar arasındaki çocuklarımızın öğretim ve eği
timini bugünkü icap ve şartların zorladığı sevi
yeye yükselmek, 
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3. Okur - yazar nöbetini artırmaktan ibaşka 

bir fonksiyonu kalmıyan ve medeni milletlerce 
(Amerika, ingiltere, Almanya, italya v.s.) çok
tan .'bırakılan (beş sınıflı ilköğretim sistemini, 
memleket ihtiyaç ve şartlarına uydurmak, 

4. Sekiz yıllık temci tahsilin sosyal adalete 
(halihazır sistemin köy çocuklarını ilkokuldan 
sonra gelecek tahsillerini engellemesi selbobi gibi) 
uygunluğunu sağlamak, 

Maksadiyle; tatibikatta çok iyi sonuç alınacağı 
bediini bulunan sekiz sınıflı temel tahsil sistemi
nin; bugün yurdun muihftelif yerlerinde faaliyette 
bulunan bölge okullarında mevcudolması, teklifi
min ana gayesi olmuştur. 

18 . 11 . 1962 
Nevşahir 

Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA SE
KİP İNAL (Hatay) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ıBAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi? 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşdhir) — 
Muhterem arkadaşlarım; yüksek huzurlarınıza 
takdim ettiğim meseleler, zannederim takdirleri
nizden kaçmasa gerektir. Bu da millî eğitim dâ
vamızın ana temellerinden üçüncülüdür, ilkokul
larımızı tedricen 8 sınıfa çıkarmak suretiyle, se
nelerdir .okutulmıyan, senelerdir kaderi ile baş-
ibaşa 'bırakılan ve senelerdir bu kütleye ilim ve 
irfan verilmiyen köylerdeki, köy çocuğunu orta
okul mezunu kılmaktan ilbardttir. Yani, nüfusu
muzun yüzde 76 sini teşkil eden köy çocukları
mızı, ortaokul tahsiline kavuşturmak; zirai ve sa
nayi sahalarda, onların tarım, el sanatları ve sağ
lık gilbi pratik hayat bilgileri ile teçhiz olmalarını 
:temin etmekten ibarettir. 

222 sayılı Kanun ancak ilkokul yapmayı he
def tutmuştur. Diğer yönden 7 -14 yaşlarındaki 
çocukların ilkokula devamlarını mecbur kılmıştır. 
Eğer ıbizim seferberliğimiz okul seferberliği ise, 
bu tecrübeleri çoktan geçirdik. Çok affeder
siniz, inşa edilen okulları okul değil, başka 
şeylerde 'kullandık. Biz öğretmen yetiştirmeye 
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matuf davranışlarla; (yüzde 76 nisbetindeki; 
kaderleriyle ıbaşbaşa 'bırakılan, parası bu-
lunmıyan, okuma gücü olmıyan) köy çocuk
larının, ilk öğretim dâvasını (her şeyden önce) 
gerçekleştirmek ve on beş yılda tamamlamak 
hedefi ittihaz ediliyor. O halde; birtakım 
bölgelerimizde sekiz sınıflı sistemin tatbikatını 
gösteren bölge okulları faaliyette olduğuna gö
re, lütfedip de köyü alâkadar eden ve yüzde 
76 insanın hasretle beklediği teklifimi 'kabul 
buyurursanız, ben de bahtiyar insanlar arafsına 
'karışmış olurum. (Alkışlar) Size 'bütün sami-
miyettimle arz etmek isterim, 7 ilâ 14 yaş ara
sındaki çocuk ne demektir, 12 yaşında ilk okul
dan mezun olur demektir. Bunu mecbur kılı
yoruz da 7 ilâ 14 yaş arasındaki köy çocuğunu 
niçin, skolâstik bir zihniyetin mahsulü olan ve 
medeni (milletlerce çoktan bırakılmış bulunan 
bir sistemin kurbanı edelim. Sekiz sınıfa çı
karmayı neden kabul etmiyelim? 

Millî eğitim 'hayatımızda bir reform teşkil 
edecek ilkokullarımız; ilko'kul sonu tamamla
yıcı bir öğrenimi de içine alacak şekilde tedri
cen sekiz yıla çıkarılacaktır,» teklifimizin, plân
daki bu kısma dercedilmesini, hepinizden istir
ham eder; bu asil Türk: milletine vazifesini ya
pan bir insan sıfatiyle huzurunuzdan ayrılırım. 
(Alkışlar.) Al'kış çok, rey yok. (Gülüşmeler, 
bravo sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Geriverme önegesini gerekçe
siyle birlikte oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiş1 tir. 

30 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma plânının bölüm VII, (insan gü

cü - istihdam ve eğitim) sayfa 314 teki (Ana 
ilkeler bahsinde) 3 numaralı bentte bulunan, 
«ilköğretim dışındaki eğitim kurumlarında 
yurttaşların kendileri için yapılan harcama
ları, belli ölçülerde ve imkânları olduğu zaman 
ödemeleri sağlanacaktır.» Cümlesinin kaldırıla
rak, yerine aşağıdaki metnin, plândaki bu kıs
ma dercini sağlamak üzere, plânın Hükümete 
geriverilmesini arz ve teklif ederim. 

Teklif edilen metin : 
«(3) —• ilköğretim dışında kalan eğitim ku

rumlarında; yapılacak harcamalara, tesbit edi-

\ 
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lecek ölçülerde vatandaşların iştirakleri sağla
nacaktır.» 

Nevşehir 
A. Baran Numanoğlu 

Denizli 
İbrahim Kocatürk 

Eize 
Arif Hikmet Güner 

Kayseri 
Halim Araş 

Denizli 
Remzi Şenel 

Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu 

Ankara 
Hüseyin Ataman 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Samsun 
Nurettin Ceritoğlu 

Antalya 
Nihat Su 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

Sakarya 
Burhan Akdağ 

Muğla 
Cevdet Oskay 

Manisa 
Nahit Yenişehirlioğlu 

Konya 
Ömer Kart 

Niğde 
Haydar Özalp 

Kırşehir 
Ahmet Bilgin 

Aydın 
İsmet Sezgin 

Kırşehir 
Halil özmen 

Kocaeli 
Cemal Babaç 

İzmir 
M. Ali Aytaş 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Samsun 
Mehmet Başaran 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

Konya 
S. Sına Yücesoy 

Niğde 
Mehmet Altmsoy 

Adana 
İbrahim Tekin 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Ağrı 
Rıza Polat 

Sivas 
Rahmi Günay 

Gerekçe 

Nüfus artışının her yıl % 3 gibi süratli bir 
gelişme kaydettiğine ve aynı zamanda 1 972 ka
dar ilköğretim çağındaki bütün çocukları ilk 
okul çatısı altına alacağımıza göre, orta ve 
yüksek öğretime bugünkü ile mukayese edile-
miyeeek yüksek adedde öğrenci talebi olacak
tır. Bu halin; bina, öğretmen, ders ve diğer 
Öğretim ve eğitim araçlarını bugünkü finans
man hudutları içinde gerçekleşmeye imkân bı
rakmayacağı kanısındayım. Esasen, mevcut 
ibarede; «yurttaşların iştiraki ücretli olacak
tır. Yani orta ve yüksek öğretim paralı olacak
tır, mânası anlaşılmaktadır.» ki, bu durumda 
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da, fakrühal mazbataları ve iltimaslar Devlet 
hastanelerinde olduğu gibi, rol oynıyacak de
mektir.» 

Anayasanın; halkın öğretim ve eğitim ihti
yaçlarını sağlamayı Devletin başlıca ödevlerin
den biri sayması ve ilköğrenimi, bütün vatan
daşlar için mecburi ve Devlet okullarında para
sız tutulması gibi âmir hükümlerine rağmen, 
bu ana meselenin senelerdir halledilmeyişi, mil
letçe iktihamı mümkün olmıyan bir ıstırabın 
kaynağı haline gelmiş bulunmaktadır. 

Millî Eğitim hayatımızın bugünkü acıklı 
manzarası; bu millî ve kutsal gayeye ulaşma 
hususunda Devlet bütçesinin ve plânda tahsis 
edilen varidatın ne derece kifayetsiz bulundu
ğunu ispata yeter görülmektedir. Bu meselenin: 
İstihlâk kabiliyetleri göz önünde tutulmak su
retiyle asîl milletimizle birlikte hallini en son 
çare olarak görmekteyim. 

Bu sebepledir k i ; teklifim, gerektiği zaman 
bir millî eğitim vergisi yolunu açık tutmak ga
yesini hedef olarak almaktadır. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA SE

KİP İNAL (Hatay) — Bu teklifi, bir nev'i 
vergi ihdası mahiyetinde telâkki ettiğimiz için, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Plânda bunun çok daha âdil bir 
şekilde düşünüldüğünü zannediyoruz. Bu se
beple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Numanoğlu. 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; yine huzurları
nızı işgal ediyorum, özür dilerim. Tekliflerin 
birbirinin mütemmimi olarak tevali etmekte ol
duğunu arz e'tmek isterim.. 

Efendim, plânda; ilköğretim dışındaki eği
tim 'kurumlarında, yurtdaşlarm kendileri için 
yapılan harcamaları belli ölçülerde ve imkân
ları olduğu zaman ödemeleri sağlanacaktır, hük
mü var... Bu nedir?... Bu düpedüz resimdir. Ya
ni : Parası olan okuyacak, parası olmıyan oku-
mıvacak veya borçlanacak. Orta öğretim ve 
Yüksek öğretimde yapılacak harcamalara bu 
yolda iştirake gidilmesini mahzurlu gördüğüm 
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için, bu dâvanın hal yolunun ancak, milletçe elele 
vererek, doğrudan doğruya istihlak kabiliyeti 
ve verme gücü olan insanlardan, vatandaşlar
dan bu dâvaya katılmalarını istemekle ve onla
rın verecekleri vergiyle hallinin mümkün ola
bileceğine kaaniim. Millet de bunu böyle 
istiyor. Muhterem arkadaşlarım; misal ola
rak arz edeyim. Eğer sigara içenler, bir pa'ket-
li'k sigarasından bir tanesini Millî Eğitim (hiz
meti harcamalarına verirse (ki, bu ancak gö
nül rızasıyla olur.) Senede 65 milyon lira gelir 
toplıyaibiliriz. Bu hususu temin için de Millî 
eğitim vergisi Kanununu altı ay evvel Meclisi 
Âliye sunduğumu arz etme'kle şeref duyarım. 

2. Bilindiği gibi tuz dört kuruştur. Tuzu 
beş kuruş yaprasak, bundan altı buçuk milyon, 

Alkollü içkilerden 700 ısanti litrelik şişeler
den, yarını kadehini; dostuna ikram edeceği
ne, çoluğunun çocuğunun eğitimine 'hibe eder
se 35 milyo'n, diğer taraftan elektriğin kilovatı
na bir kuruş bir zam yapıldığı takdirde, (ben 
ayda 20 'kilovat sarfederim, 20 kuruş eder, 
istihlak (gücü olandan alınmasını arz etmek is
terim), tam 40 milyon lira toplanıyor. 

O halde ne yapalım bu işi?.. Plândaki iba
re kabul buyurulursa, orta ve yüksek öğretim 
kapılarında fakrühal mazbataları Devlet has
tanesinde olduğu 'gibi rol oynıyacak deme'ktir. 
Bu 'sistem, pahalı olacaktır, ucuz olacaktır; 
peşin veya veresiye olacaktır. Bir Bektaşi sözü 
vardır : Bin veresiyeden bir peşin evlâdır «Ve
resiye ile alâkamız yok. Bu millî dâvaya yal
nız okuyanlar katılmaz. Cephede harbeden 
kuvvete yalnız o bölge 'halkı katılmaz; millî 
eğitim seferberliği de 'böyledir. Gücü, kuvveti, 
ödeme kabiliyeti olan vatandaşlar bu dâvaya 
imkânları nisbetinde, katılmalıdır. Bir sigara
yı bir vatandaştan istemek de günah olmaz.... 

Ben burada, sözümü bitirdikten sonra, 'bu 
hususta, ki sözümü çok kıymetli eski Maarif 
Vekilimiz Hilmi incesulu'ya bırakıyo'rum. (Hil
mi İncesulu görüşmek istememesi üzerine) Pe
ki yine bendeniz arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; biz, 'bu harcamalara 
katılmayı şöyle ifade ettik: İlköğretim dışında 
kalan eğitim kurumlarında yapılacak harcama
lara (tabiî olarak) vatandaşların iştirakleri sağ
lanacaktır. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Öğretmen
liği bırakıp, niçin geldin? I 
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ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Devamla) — 

Sayın Mehmet Göker'e cevap vermek isterim. 
Âli Mecliste 'bizim sayımız, ancak 15 kişidir. Bu
nun içinde Bölükbaşı ve Cevat Dursunoğlu da 
var. Meclisteki sayınızı 150 ye indirmek için 
geldim. Çok mu görüyorsunuz? öğretmenlik 
yapmasını da bilirim. Fakat siz yapamazsınız. 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlık yani Hü
kümetle halledilecek bir mevzuumuz var. Biz, 
ilköğretim dışında kalan eğitim kurumlarında 
yapılacak harcamalara vatandaşların iştirakleri 
sağlanacaktır diyoruz. Hükümet ise; vatandaş
ların kendileri için yapılacak harcamalara işti
rakleri sağlanacaktır diyor. Biz ise; harcamala
ra katılmayı bütün vatandaşlara teşmil ediyo
ruz. Eğer bu dâva arz ettiğimiz şekilde halle-
dilemiyecekse, Âli Meclisinizin muhterem mil
letvekillerine şunu tekrar arz etmekle vazifemi 
yapmış olduğuma inanıyorum : Asil Tüfck Mille
ti, senin dâvan ancak ve ancak Millî Eğitim 
Vergisini vermekle hallolur. Bundan başka bir 
söz söyliyenler varsa, asla inanç bulamaz. İnan 
ki senin köyün ve kasaban ancak böyle kalkına
caktır. timin; irfanına, sanatına, ancak bu yolla 
gidilecektir. Kaibul etmedikleri takdirde yine 
sen, değişmez kaderin ve kara sapanın ile başba-
şa kalacaksın. 

Yine sen hayatta bilgisiz ve ilimsiz kalacak
sın. Sen ancak kuru (bir okuma - yazma öğreten 
ilkokul mezunu olma kaderi içinde kalacaksın. 

Vazifei asliyemi, şu maruzatımla yaptığıma 
kaniim, lütfen bu hususu bari kabul buyurun. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeyi gerekçesi ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmemiştir. 

31 numaralı önergeye geçiyoruz. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yerli ve yabancı mütehassısların ifade ettik
lerine göre, derhal ciddî tedbirler alınmadığı 
takdirde Türk ormanlarının 15 - 20 sene sonra 
tamamen yok olacağı ileri sürülmekte ve millet
çe de bu 'böyle görülmekte ve bilinmekte iken 
5^yıllık Kalkınma Plânında ciddî tedbirler gö
rülememiştir. 

Konunun arz ettiği hayati ehemmiyete binaen 
yatırımlar içinde en yüksek oranı taşıyan mes
ken yatırımlarından veya henüz inşasına baş
lanmamış karayollarından veyahut da uygun dü-
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şecek diğer yatırımlardan her yıl için 300 milyon j 
liranın orman yatırımlarına ayrılarak Hazine
den orman idaresine bu miktar yardım yapılıp, 
Türk ormanlarının kurtarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

19 .11.1962 
Urfa 

Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 

ŞEKlP İNAL (Hatay) — Plânda kâfi derecede 
önem verilmiştir. Bir sektörden diğer sektöre 
aktarılmasında fayda görmüyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKlN 

(Ankara) — iştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyor. 
Sayın Kadri Eroğan. | 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 1 

arkadaşlarım; bugün, üzerinde titreyerek du
racağımız mi l î dâvalarımızdan birisi de, te
reddütsüz olarak ifade edeyim ki, Türk or
manlarının kurtarılmasıdır, önergemde arz 
ettiğim gibi, yerli ve yabancı mütehassısların 
kanaatlariîia göre ciddi tedbirler alınmadığı 
takdirde 15 - 20 sene sonra Türk ormanları- | 
nın elden çıkacağı tesbit edilmiştir. Ziraat Ve
kâletinin muhtelif uzmanlara yaptırmış ol- | 
duğu tetkiikler, hazırlanan raporlar, bu saha-. | 
da meslek mensuplarının neşriyatı, arz etti
ğim mealdedir. Hakikat bu olduğuna göre 40 
yıldan 'beri yapamadığımız, cesaretle ele ala
madığımız bu dâvanın hiç olmazsa plânlı bir 
devreye girmek suretiyle millî menfaatleri, 
millî varlıkları en ciddî bir şekilde ele alıp tes
bit ettiğimizi iddia ettiğimiz bir zamanda bu
nun ehemmiyetiyle mütenasip" bir şekilde ele 
alınması iktiza ederdi. Bendeniz orman mev
zuunda plânda çok ciddî bir problem olarak gör
düğüm fakat ele ailmmıyan bir mevzudan bah
setmek isterim. Muhterem arkadaşlarım; orman
larımızın kurtarılması için hepinizin bildiği mu
ayyen prensiplerin halli iktiza eder. Evvelâ 
Türkiye ormanlarının kurtarılması için siyase
ti ormandan çıkarmak lâzımdır, ikincisi, Ka
rakeçiyi ormandan çıkarmak lâzım. Kıl keçiyi. 
3 üncüsü, orman içinde 'binbir ıstırap içinde ya
şamakta olan vatandaşa, daha iyi hayat tarzı 
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temin etmek suretiyle, ormanlardan tahliye 
edilmesi şarttır. 4 ncü problem olarak da aziz 
arkadaşlarım, artık Türk ormanlarının korun
masını ciddî olarak istiyorsak, Orman Vekâle
tinin kurulması zamanı gelmiş, hattâ geçmek
tedir. Eğer muhterem Hükümet 'bu Kıl keçisini 
tasfiye kanununu getirmiyecekse, bendeniz ha
zırladım, Yüce Heyetinize takdim edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ibretle ele alacağı
mız, unutamıyacağımız bir mesele de 30 milyon 
kıl keçisi ile dünyada birinci geldiğimiz husu
sudur. Bizde bir kimse kalkıp bir meyva bah
çesi yaparken, evvelâ onun etrafını düşünmeye, 
korumaya bakar. Ama milyonlarca kıl keçisi 
(tiftiğin bununla alâkası yok) milyonlarca, mil
yonlarca körpe fidanları, teşbihte hata yoktur, 
gâvur malı gibi yemektedir, kimsenin umurun
da değil. 

Kıl keçisi büyük toir nimet ambarı da değil
dir. 

Esas itibariyle kılikeçinin büyük yüzdesi, bu* 
nu ticaret haline getirmiş olan sürü sahipleri-
nindir. Çıkar Aydın'dan, çıkar 'bilmem hangi 
vilâyetten yazın 25 vilâyeti (bu hayvanlara ta
lan ettirmek suretiyle yaylaya, son baharda ge
ri döner. Mahvetmediği orman yoktur. 

Burada çok mühim bir nolktaya da temas et
mek mecburiyetindeyim : Rubu asır kendi payı
na hizmet etmiş ve mesuliyet taşımış bir insan 
olarak biliyorum, teklif etmek kolay, yapmak 
zordur. Bu konuyu nazarı dikkate alan Plânla
ma Dairesi 40 köyde deneme yapmayı esas ka
bul etmiştir. Yine aynı plân programlarımız 
içinde 13 köyün mevcudolduğunu söylüyorlar. 
Bu tempo ile giderse yıllar ve yıllar kâfi gel
mez. Geçen konuşmamda arz etmiştim, muhte
rem Feyzioğlu «nedir?» diye sormuşlardı kür
süden indiğim zaman. Ve, «Bu sene 1963 büt
çesine 163 milyon lira konuyor» dediler. Büyük 
bir rakam. Çok sevindim, bahtiyarlık duydum. 
Gittim, sordum, soruşturdum, dediler iki, «Bu 
ormanın mütedavil sermayesidir, gözde büyü
tecek bir şey yok, ancak 17 milyon lira Hazine 
veriyor.» Arkadaşlar, 17 milyonu nazarı dik
katlerinize arz ederim, istirham ederim, dik
kat buyurun, demek ki, Orman idaresinin nor
mal bütçesi her zamanki gibi gelecek. Bütün 
ormancıların içi yanıyor, bir an evvel kurtara
lım diye. 
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Kâfi gelmiyor bu miktar. 17 milyon lira

lık farkın büyük bir hizmet yapacağına kaani 
değilim. Türk ormanları yaılçm kayalar ba
şında kalmıştır. Bunlardan gayrisi beilkide bir 
iki işletme yolunu yapmaya bile kâfi gelmi-
yecektir. Onun için istirham ediyorum, bura
ya. lâyıkı veçhile önem verilsin. 

Aziz arkadaşlarım, ben ormancı değilim 
ama, 25 yıllık millet kitabından arz ediyorum, 
bir hâtıramı naklediyorum - Orman içinde bu
lunan bir köyde ihtiyar bir şahsa sordum, 
yemin ettirdim doğru söyliyeceğine, ormanı 
kesmek niye bağlıdır dedim? ihtiyar adam 
bana dedi ki, biz ormanı kesmeye mecburuz, 
ondan nafakamızı temin ediyoruz. Bu bizim 
için kolay bir iştir, ineriz, baltayı vurduk
ça derelerde kurşun sesi gibi duyulur. Ba
kım memurundan kaçarız 3 - 5 veririz, ine
riz orman düzüne ormancıya jandarmaya ve
ririz» Alâkalı arkadaşlar da yanımda olduk
larından fazla konuşturmadım. «15 günde bu 
işi elde ederiz. Yevmiyemiz 1,5 liraya dahi gel
miyor» dedi. 

Orman yakılıyor, iki sene iyi mahsul verir, 
ondan sonra hiçbir şey vermez. Mecburdur 
kesmeğe. Onun için bu paranın çoğalması, 
karayollarından bir kuruşunu alamayız. Hiç 
başlamadığımız bir işde hiç olmazsa yılda 
100 milyon lira ayırmak suretiyle orman için
de ıztırap çeken, kara keçisinden başka ma
işeti olmayıp ormanın tahribini tabiî telâkki 
•eden bu vatandaşları uzaklaştırmak lâzımdır. 

Bir şey daha istirham ediyorum; müsta-
celen. Bu paralı değildir. Karakeçiyi, kılke-
çiyi, artık burada teb'it etmek 'lâzımdır. 
Tek ç e resi, verilecek bir tek emirdir muhte
rem arkadaşlarım. Muhterem Başvekilden şah
san istirham ediyorum, bunları iğdiş yapıp 
zürriyetini kesmek lâzımdır. İnsanoğlunun 
zürriyeti tahdidedilirken, keçileri başıboş bı
rakamayız. (Alkışlar) Kısa kesiyorum, za
ten on dakika vaktim var. 

Muhterem arkadaşlarım, orman mevzuunu 
bilirsiniz. Politikanın zebunu olmamalıyız. 
önergemde arz ettim, erozyon diye bir be
lâ var başımızda. Niğde'den kalkan tozlar 
rüzgârın tesiriyle korku yaratıyor. Diğer ta
raftan Niğde, Kırşehir, Yozgat'a kadar teh-
didediyor. Çocuklarımıza öğretiyoruz ki ; or-
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mansız vatan olmaz. Ormana ait hukuki dâ
valar; irtifak hakları ve orman toprakları tes-
bit edilip Orman Bakanlığı kurulup ve fa
külte adedlerini de artırmak suretiyle prog
rama ciddî olarak ehemmiyet verilmesini yük
sek heyetinizden istirham ediyorum. Yalnız 
ve yalnız Türk ormanlarının kurtarılması 
maksadından başka hiçbir kasıt taşımıyorum. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlar; Sa
yın Eroğan arkadaşımızın her sene Devlet 
bütçesinden orman mütedavil sermayesine 300 
milyon lira aktarılmak suretiyle korunması 
ve ormanların genişletilmesi teklifi üzerinde 
kısaca mâruzâtta bulunmak üzere huzurunu^ 
zu işgal ediyorum. 

Bu huzurunuzda tetkik etmekte bulundu
ğunuz plân, orman için 63 senesinde 163 
milyon liradan başlamak ve 67 senesinde 228 
milyon liraya çıkmak şartiyle tedricen ar
tarak 5 senede 986 milyon liralık bir yeni ya
tırımın yapılmasını derpiş etmektedir. 

Baş yıllık plân, ormancılığa gerekli ehemmi
yeti bu şekilde vermiş bulunmaktadır. Filhaki
ka plânın 109 ve 125 nci sayfalarında orman
larımızın muhafazası, orman açılması, tahribat
tan korunma hususları yer almıştır. Bilhassa, 
bu 'kürsüden, Sayın Kadri Eroğan'dan işitmek
le pek memnun oldum, ormanların tahribinde 
en büyük faktör olan kıl keçisinden kurtarıl
ma tedbirleri doğrudur. Ama arz ettiğim gibi, 
980 milyon liraya daha 1,5 milyar liranın, Dev
let bütçesinden, mütedavil sermayeye ilâve edil
mesi mümkün değildir. Muhterem arkadaşım 
buyurdular ki, 163 milyon lira, 1963 yılı yatı
rımları Orman Umum Müdürlüğü mütedavil 
•sermayesidir, yatırım değil dediler. Yatırımdır 
arkadaşlar. Eğer Orman Umum Müdürlüğü 163 
milyon liralık yatırım yapmazsa bu meblâğı, 
umumi muvazeneye iade etmek yahut da müte
davil sermayesini artırmak gilbi bir durumla 
karşı karşıya kalırdı. Bu yep yeni bir yatırım
dır. 5 senede 986 mityon liraya baliğ olacaiktır. 
Bu yatırımla beş yüz küsur milyon hektar ye
niden orman tesis olunacak, 3 yüz küsur mil
yon hektar da orman ıslah edilecektir. Binaen
aleyh, 5 yıllık plânda arkadaşımızın buyurdu
ğu hususa ehemmiyet verilmemiş değildir, bi-
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lâkis hâdisenin ağırlığı ile mütenasibolarak ve 
memleketin hakikaten en mühim meselelerinden 
biri olması göz önünde bulundurularak buna 
gerekli yatırım harcamaları kabul edilmiş ve 
<ona göre direktifler verilmiştir. 

Takrirlerinin reddini Hükümet adına rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Aziz arkadaş
larım, bir cümle ile mâruzâtta bulunacağım. 

Bendeniz beş yıllık ödeneği arz etmedim. El-
Ibette biz bunu 15 senelik yapsaydık 15 milyara 
da çıkardı. Mâruzâtım her sene için konulan 
miktarın az olduğu hususurıdadır: 17 milyon! 
Buna hiç temas buyurmadılar. Kaldı ki, bir de 
bunun % 35 i Kurumlar Vergisine tâbidir. Eş
has mamelekinde azalma olduğu zaman bundan 
muaftır. Bu idarenin hektarlarca ormanları ya
nar, fakat yine de hiçbir şey olmamış gibi ver
gisini verir. Böyle bir gariplik de var. Hazine
nin yapmış olduğu 17 milyon liralık yardımdan 
vazgeçin, yüzde 35 Kurumlar Vergisi alınma
mış olsa, orman idaresi daha büyük bir imkâna 
sahibolacak. Ben buraya 8 yüz küsur milyon 
liranın beş senelik bir miktar olarak konuldu
ğunu biliyorum. Bu zaten kendi mütedavil ser
mayesidir. Kaldı ki, mahrukat olarak yakılan 
ormanların tahribine yüz milyon lira kâfi gel
mez. Ben istirham ediyorum, hiç olmazsa, yıl
da yüz milyon lira kendi mamelekine eklesin. 
iç iskân dâvası gibi büyük dâvalara bakamı
yoruz; hiç olmazsa bu dâva için imkân sağlan
masını ve kıl keçisi tasfiyesinin bir programa 
bağlanması için ümitvar kılınmamızı takdirleri- I 
nize arz ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo- I 
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- j 
memiştir. 

Konuşma müddetinin 5 dakikaya indirilme- I 
si haikkında bir önerge var, okutuyorum: 

HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Aleyhinde 
konuşacağım, 

Başkanlığa 
Plân ve plânın tazammum eylediği ana he

defler tavazzuh eylemiştir. Ve durum Yüksek 
Meclisin malûmu olmuştur. 

Verilen önergede, esasen gerekçe ihtiva et
mekte olup daha 50 kadar önerge mevcuttur. | 
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Bu bakımdan, 77 sayılı Kanunun 2 nci mad

desinin 6/E bendinin 2, 3, 4 ncü fıkraları gere
ğince Karma Komisyon, Hükümet ve önergede
ki birinci imza saıhilbi veya göstereceği bir di
ğer imza sahibi milletvekilinin konuşmalarının 
beşer dakikayı aşmamasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Sabri Vardarlı 

BAŞKAN — Buyurun Halil özmen, aleyhte. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, milletimizin ümidini bağladığı, bir 
ışık olarak gördüğü plânı görüşmekteyiz. Esa
sen plânı sekiz gün gibi kısa bir zamanda gö
rüşeceğiz ve karara bağlıyacağız. Biraz evvel 
de 10 dakikaya insin, diye bir teklif vardı, Hü
kümet bu teklife iştirak etmemişti. Şimdi muh
terem arkadaşlarımdan biri konuşmaların beş 
dakikaya indirilmesi için bir teklif vermiş bu
lunuyor. Evet arkadaşlar, ben de sizin gibi bu 
plânın bir an evvel görüşülmesini ve milletin 
ümit kaynağı olan bu plânın ehliyetli ellere tes
limini arzu eden bir arkadaşınızım. Yalnız, mü
saade buyurun, bir aHkadaş fikrini esasen 15 da
kikada söyliyemiı/or, söylemek istediğini izah. 
edemiyor, 15 dakikanın içine bile bir fikri sığ
dıramıyor. Binaenaleyh beş dakikada bir fikrin 
izah edilmesine imkân yoktur. Buraya gelecek, 
ancak, «Yüksek Heyeti hürmetlerimle selâmla
rım, fikirlerim bundan ibarettir» demekten ileri 
gidemiyecektir. 

Arkadaşlar, lütfetsinler eski kararda ısrar 
etsinler. Hiç olmazsa yüksek huzurunuza gelen, 
milletin dertlerini terennüm edecek olanlara 15 
dakikalık kısa bir zaman için konuşma zamanı 
versinler. 

Arkadaşlar, hakikaten Türk Milleti sizden 
ışık beklemektedir. Karanlıkları aydınlatacak
tır, bu plân. Onun için 15 er dakika konuşul
masına rey vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — önerge lehinde Sayın Sabri 
Vardarlı. 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, takririmde izah ettiğim gibi veril
mekte olan takrirler esasen esbabı mucibeyi 
muhtevidir. Sonra önerge sahibi arkadaşlar da 
plânın tümü üzerindeki konuşmalarla Meclisi 
tenvir etme imkânını buldular. Kaldı ki, bu
gün bu çatı altında bulunan arkadaşların büyük 
bir kısmının, plân,. Karma Komisyonda görüşü-

- 4 5 7 — 



M. Meclisi B :10 
lürken komisyon çalışmalarına iltifat etmedikle
ri de bir vakıadır. Bunlardan başka plânın bir 
an evvel kanunlaşmasında büyük menfaat oldu
ğunu söyliyen arkadaşımız, bu plânın bugünler
de, şu anda konsorsiyomda mevzuubahsedil-
mekte ve bu plân üzerine eğilmiş bulunmakta
dırlar. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisçe de malûmdur 
ki, bugüne kadar verilmiş olan değiştirge öner
gelerinden başka, hâlâ da değiştirge önergeleri 
bir yağmur halinde yağmakta devam etmekte
dir. 

Buna karşılık, plânın bir an önce çıkarılma
sında büyük menfaatler bulunduğuna inanmak
tayım. Bu bakımdan, çalışmaları daha fazla 
uzatmamak için takririmi vermiş bulunuyorum. 
Kabul edilmesini saygılarımla istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Konuşmaların 'beşer dakikaya 
indirilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

32 sayılı önergeyi okuyoruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet programında tesbit edilen şu hu

susların 5 yıllık kalkınma plânında yer alması
nı arz ederiz. 

Bolu Kırşehir 
Kâmil İnal Halil özmen 

Diyanet işleri Başkanlığının çalışmalarını 
halkımızın bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak yeterliğe ve verimli gelişmeye kavuş
turabilmek, aydın din adamları yetiştirmek ve 
bunları lâyık oldukları refah seviyesine ulaştır
mak için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Gerekçe : 
5 yıllık Kalkınma Plânında din eğitimi hak

kında bir açıklama yoktur. 
2 nci Karma Hükümet programında tesbit 

edilen hususların plânın ilgili yerine konmasını 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARlF HİKMET ONAT (Ordu) — Bilgili din 
adamı yetiştirilmesi eğitim programında derpiş 
edilmiştir. Devlet memurları gibi, bunların da 
terfi ve tefeyyüzleri düşünülmektedir. Bu ba
kımdan, önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN— Hükümet. 
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BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Aynı şekilde katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden sayın Kâ

mil inal. 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Muhterem arkadaş

lar, 5 yıllık Kalkınma Plânına kendiliğimden 
bir cümle koymak istemiyorum, ikinci Karma 
Hükümet Programında tesbit edilmiş bir tek 
cümlenin ilâvesini rica ediyorum. O da şudur: 
«Aydın din adamları yetiştireceği.» Bu cümle 
esasen Hükümet programında aynen geçmiş ve 
Yüksek Meclisçe de tasvibedilmişti. 

Muhterem arkadaşlar, 5 yıllık kalkınma plâ
nı cemiyetimizin insanın yalnız maddi ta
rafını göz önünde tutarak hesaplarını ona göre 
yapmıştır. İnsanlar et ve kemikten meydana gel
memiştir. İnsanların bir de mânevi tarafları var
dır. Plânda bu taraf eksiktir. Onun için plânın 
tatbik şansı da azalıyor. 

Ben zaten az konuşacaktım, ilk karara göre 
konuşmamı\ 15 dakika olarak hazırlamıştım. 
Tam konuşma sıram geldi, yeni bir kararla söz 
hakkım kısıldı. Beş dakika içinde değil, on da
kika içinde de tamamlayamazdım. Bütün hazır
lıklarım ona göreydi. Hükümet programında 
geçen 'bir cümlenin buraya eklenmesini istiyo
rum: «Aydın din adamlarının yetiştirilmesine 
çalışılacaktır.» dense kâfidir. Zaten ayrılmış 
bir para vardır, yeniden para tahsis edilmiye-
cektir. Artırma da yoktur. «Aydın din adamı
nın yetiştirilmesi için uğraşılacaktır, emek veri
lecektir.» dense her halde daha iyi olur, kanaa
tindeyim. Karar sizindir, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — önergeyi gerkçesi ile beraber 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir, efendim, Hükümete verilmiştir. 

(33 numaralı önergeyi okutuyorum.) 

Yüksek Başkanlığa 
İlk beş yıllık kalkınma plânı tasarısının 

313 neü sayfasındaki 6 ncı paragrafta «ihtiyaç
lara göre tesbit edilmiş öğrenim kapasite
sinden fazla talebolan her durumda çeşitli 
okullara girişte yeterliğe dayanan seçme usulleri 
uygulanacaktır» denmektedir. 

Bu cümlenin şümulüne tabiatiyle liseler de 
girmektedir. O halde liselerimizin seviyelerini 
bir an önce yükseltmek ve üniversitelerimize 
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daha iyi yetişmiş öğrenciler gönderebilmek için 
böyle bir baraj usulünün plânın kabul edildiği 
yıldan itibaren uygulanacağını tasrih için 6 
ncı pragraftan sonra : 

«Bu itibarla ortaokulu bitirenlerden liseye 
girmek istiyenler de yeterliğe dayanan seçme 
usulleriyle seçilerek alınacak ve bu usuller 
kalkınma plânının yürürlüğe girdiği yıldan 
itibaren uygulanacaktır.» 

Cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Aydın 

İsmet Sezgin 
Çanakkale 

A. Nihat Akay 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, 
plânın kabulü ile teklif zaten yürürlüğe gire
cektir. Bu itibarla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇ

KİN (Ankara) —• İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi İsmet Sezgin 

söz sırasını A. Nihat Akay'a vermiştir. 
A. NİHAT AKAY (Çanakkale) — Muhte-

teı-cm arkadaşlarım, komisyon ve Hükümet iş
tirak etmediğine göre bendeniz de iştirak et
miyorum. Esasen tekliflerimizin, maalesef, es
babı mucibe ileri sürülmeden rededildiğini gö
rüyoruz. («öyle şey yok, biraz evvel kabul et
tik» sesleri) Beş Yıllık Kalkınma Plânnmda 
bu kadar mütevazi bir ameliyenin yapılması
nın tecrübeli kaptan tarafından reddedilmesini 
anlıyamadım. 

Lütfedin, bir an evvel, hakikaten samimi
yetle liselerimizin seviyesini yükseltmek istiyor
sak, her sene üniversite önünde biriken bin
lerce talebeyi oradan alalım, öğretimde kulla
nalım, başka sahalarda kullanalım. Millî Eği
tim Bakanlığının, Hükümetin, Meclisin önün
de zaman zaman toplanan 'bu gençlere, şöyle 
olacak, böyle olacak diye konuşmak durumu
na düşmiyelim. Liselerimizin seviyesini yük
seltelim ve liselerimizin düşük seviyesi üniver
sitelerimize de intikal etmesin. T liselerimiz gibi 
üniversitelerimizin seviyesi de gün geçtikçe bi
raz daha düşmektedir. Üniversitelerimizin kapı
larına biriken gençler, «ya ilim ya ölüm» diye 
bağırıyorlar. Bu şekilde üniversite kapılarını 
zorlamaktadırlar. Bir odada 40 tan fazla kişi 
ile seminer çalışması, lâboratuvar çalışması ya-
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pılamaz. Bu sıkışıklık yüzünden 200 - 300 kişi 
doluyor. Üniversite, bu şartlar altında vazife
sini görebilir mi? O halde, seviyeyi yükseltme
nin bu şarta bağlı olduğu kanaatindeyim. 

Kabul ederseniz memnun olurum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Efen i'h! önergeyi gerekçesi 
ile beraber oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — 34 numaralı önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Birinci [Beş Yıllık 'Plânın 28 nci ve 3'1« v* 

muta akıp sayfalarında ve plânın diğer yerlerin
de ilköğretimin 40 yıl zarfında gerçekleştiril
mesi ele alınmış bulunmaktadır. 

Türkiye Eğitim Millî Komisyonu raporu. 
«Maarifin en başta gelen dâvası ilköğretimin 
yüzde yüz gerçekleştirilmesi davasıdır» de-
metkedir. (S : 4, Satır : 41) 

Diğer memleketlerle kıyasladığımız takdirde 
de şu durum meydana çıkmaktadır. 

Türkiye Asya'da ve Afrika'da yaşıyan bo
yunduruk altındaki milletlere önderlik etmiş
tir. Bu memleketlerde devrim yapan lider
ler bunu her fırsatta ve gururla ifade etmek
ten zevk duymuşlardır. 

Türkiye'de 1920 de başlıyan devrim hare
ketleri bu memleketlerde ancak çok yıllar 
sonra gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Bugün Asya'da genel olarak nüfusun orta
lama yüzde 20 si ilkokul çağmdadır. Halbuki, 
bizim çok yıllar evvel başlıyan gayretlerimiz 
sonucu olarak bu oran bizde takriben yüzde 
16,6 dır. 

Onlarda sekiz yıllık mecburî tahsil kabul 
edilmiş iken bizde mecburi tahsil daha kısa
dır. 

Biz on senede öğrenci sayısını 3,5 milyondan 
5.0 milyona çıkaracağımızı plânda kabul etmek
teyim. Onlar ise 20 senelik bir plân hazırlamış
lardır. Ve meselâ Hindistan önümüzdeki 5 se
nede öğrenci sayısını 33 milyondan 71,9 milyo
na çıkaracaktır. Bu bizden çok hızlı 'bir artışı 
ifade etmektedir. 

Afrika'da Basutoland, Kameron, Kongo, 
Mauriee adası, Nijerya (Batı) Güney - Rodejya, 
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ilköğretim çağında olan nüfusunun % 70, 78 85, 
90, 100 nü ilköğretim altına almıştır. İlköğre
tim alanında bizi geçmiş bulunmaktadır. (Biz
de bu nisbet 1963 te % 73 tür.) 

Afrika'da genel olarak her sene mecburi 
öğretim çağında olanların oranı % 5 artmak
tadır. Bizim artış oranımız bu orandan da 
düşük bulunmaktadır. 

Asya memleketlerinin hepsi- 10 sene zarfında 
(1960 - 1970) bizden daha çok nisbette ilk
öğretim sayısını artıracaktır. (Asya, Afrika eği
tim plânı S. : 14) 

Bâzı Afrika memleketleri bütçelerinin % 23 
üne varan nisbette bu iş için ödenek ayırmak
tadırlar. 27 Mayıs Devriminden sonra yüzde 
13 ten yüzde 17 ve 18 e çıkarılmıştır. 

Güney Ameri'kada ise 10 yıl içinde genel 
nüfusun en az % 17 sine eşit bir öğrenci sayı
sına ulaşmak amaç alınmıştır. Asya - Afrika 
bunu 20 yılda yapmayı düşünmekte ve planla
maktadır. 

Eğitim aynı zamanda millî kalkınmayı hız
landıracak verimli bir yatırım olarak mütalâa 
edilmelidir. Ünesco ve bizim plâncılarımız. Ta
rafından benimsenen bu görüş Asya ve Afrika 
Eğitim plânlarının hazırlanmasında esas olarak 
alınmıştır . Eğer kalkınma Üıızı artırılmak is
teniyorsa 'bütün imkânların bu iş için seferber 
edilmesi gerekir. (Asya ve Afrika Eğitim 
plânları S: 5) 

'Toplumda eğitim eksik olduğu zaman bütün 
sektörlerde tesir ve zararını gösterir .Bundan 
ötürü eğitimin önceliği hiçbir yerde tartışma 
'konusu değildir. Elektrik, petrol, çelik istih
sali gibi ve aynı derecede eğitim istihsali de bir 
temel sektördür, işte bu sebeplerle ilk öğreti
sinin 10 senede değil 5 senede halledilmesinin 
karar altına alınmasını ve bunu gerektirdiği de
ğişikliklerin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

' İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, he
pimiz iböyle bir şeyi arzu ederiz. Fakat, madde
ten imkân yoktur. Bu itibarla, üzülerek katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 

20.11.1962 0 : 2 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım; ilköğ
retim dâvasının 10 senede halledilmesi 222 sayılı 
Kanunla kalbul edilmiştir. Plânda, bu beş yıl için 
gerekli yatırım ödenekleri konmuştur. Her yıl 
350 milyonluk bir yatırım ayrılmıştır. Eğer foeş 
yıl olarak değiştirilirse, plânda ödeneğin bir misli 
artırılmasına yol açacaktır. 350 milyonun 700 
milyona çıkarılması gi'bi malî imkânlarla bağda
şamayacak büyük bir değişikliği, makro plânı alt 
üst edecek bir değişikliği icabettireeek olan bu 
teklife Hükümet olarak katılamıyoruz. 

10 yılda değil, beş yılda bitirmek bir prensip 
olalbilir ama, iş bununla bitmiyor; orta, yüksek 
okul ve üniversite dâvalarını da halletmek lâ
zımdır. Okuryazarların çalışacağı yerlere göre 
iktisadi yatırımları ayarlamak lâzımdır. 4 - 5 ta
raflı düşünmek lâzımgelir. 

Türk ekonomisini ve 5 yıllık kalkınma plânını 
altüst edecek karakterde olan bu önerge ile Hü
kümet olarak1' bağdaşamadığımızı vek a'bul edil
memesini istirham ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. (Yok sesleri.) 
önergeyi gerekçesiyle birlikte oylarınıza arz 

ediyorum. («Reşit Ülker geldi» sesleri.) 
Buyurun, Reşit Ülker. ( «Oylamaya geçildi» 

sesleri) («söz veremezsiniz» sesleri.) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, tümü üzerinde konuşurken gerekçe
sini de izalh etmiştim. Binaenaleyh daha fazla bir 
şey söylemiyeceğim. Beş seneye inmesini arz ve 
teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• önergeyi gerekçesiyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

35 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konut kısmına ayrılan tahsisattan 500 milyon 

liranın tenzili ile zirai sektör kısmına yeni bir 
fasıl açılarak Anayasanın 52 nci maddesi gere
ğince i'hraç mallarımızın değerlendirilmesini ve 
müstahsilin maliyet fiyatından aşağıya malının 
satışını önlemek için koperatiflerin müdahale 
mubayaalarında kullanılmak üzere Ziraat Banka
sına tahsis edilmesi hususunun ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Muammer Erten 
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Gerek-ee 

Memleketimizde yetişen ve ihraç mallarını teş
kil eden ve döviz kaynağı olan tütün, fındık, ku
ru üzüm, incir, pamuk, palamut gibi buna ben
zer mallarımız ihracatçı 1 arın dış pazarlarda re
kabet sebebine dayanarak aslında fazla ve fahiş 
kâr sağlamak maksadiyle, satış mevsiminde fi
yatları düşürmekte ve müsıtalhsılm malının değer 
pahasından aşağıya satılmasına yol açmaktadır. 
Bunun önlenmesi ancak müdahale mubayaası su
retiyle önlenebilecektir. Aksi lıl'de her sene yeter
siz tedbirlerle müstahsil perişan edilmektedir. 
Bunun önlenmesi ancak böyle bir tedbirin alın
masına .bağlıdır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARıÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Zirai mah
sullerin değerlendirilmesi, Anayasanın âmir bir 
hükmüdür. Ancak arkadaşımız burada teklif et
tiği veçhile... (Duyulmuyor, kürsüde konuşsun 
sesleri) Komisyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met ne düşünüyor efendim? 

TlöARiET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım; konut yatırım
larına ait mevzu daha ziyade hususi sektörü alâ
kadar eder. Elbette tarım kooperatifleri vasıta-
siylc müstalbsılı desteklemek Ibir Devlet işidir. Bu
na göre de tedbirler alınmıştır. Birini öbürüne 
raptetmek doğru değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önerige ısaihilbi. 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, taibiatiyle 'bütün takrirlerin uğra
dığı âkibete bizim takrir de ıığrıyacaktır, fakat 
fikrimi kısaca arz etmek istiyorum. 

Bütün ihraç mallarımız, ihracatçı tüccarlar 
tarafından, bâzı zamanlarda dış ve iç fiyatları 
düşürülmekte ve böylece, bütün Türkiye'de Van'
dan izmir'e kadar müstahsilin elindeki yetişen 
mallar ucuz fiyatla alındıktan sonra tüccar elin
de stok yapılmakta ve dış fiyatlar yükseltilmek 
suretiyle büyük kârlara sebelbiyet vermektedirler. 

Anayasanın 52 nci maddesine göre bu gibi 
fahiş kârların önlenmesi ve müstahsil maliye
tinin diğer fiyatlardan aşağı tutulmaması, Hü
kümetin teminatı altında mühim bir faktör ol
muş ve bu keyfiyet kurulacak bankalarla sağ
lanacağına göre plânda bu hususu derpiş edil
memiştir. Bütçeden her sene Ziraat Bankasına 
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verilmesi iktiza eden yüzde bir miktarındaki 
paralar haricinde bir kredi düşünülmemiştir. 
Bunun için takdirlerinize arz ediyorum, kabul 
edip etmemek elinizdedir. Bir misal olarak şu
nu arz edeyim. Bu sene kuru üzüm mevzuunda 
bir mübadeleye gidilmemiş olsaydı, - benim 
yaptığım hesaplara göre - müstahsil 40 milyon 
lira zarar edecekti. Yani bu paranın 10 milyo
nu tahminen ihracatçı tüccarın cebine, 30 mil
yonu da dış müstahsilin cebine girecekti. Ama 
Hükümetin almış olduğu isabetli tedbir netice
sinde, Tariş'e müdahale mubayaası yaptırmak 
suretiyle, bu paranın müstahsıla geçmesi sağ
lanmıştır. Tütün, üzüm, pamuk, tiftik ve sair 
ne kadar ihraç metaı varsa, bu yola gidilmesi 
ve devamlı olması için bir tekliften ibarettir. 
Takdir sizlerindir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Geriverme önergesini, gerek
çesi ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

37 numaralı önergeyi okutuyorum. («Bravo 
Başkan, devam devam» sesleri) 

Arkadaşlar, imkân verirseniz, biraz daha de
vam edelim. («Devam edelim» sesleri) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağı Fırat Havzasının sulanması, onlarca 

milyonluk arazide istihsali son derece artırarak, 
ziraat ve ekonomi bakımından kalkınmamıza 
birinci derecede tesir yapacak büyük önem ta
şımaktadır. 

Bu sebeple, beş yıllık plâna bu havzanın su
lanması işinin müstakil bir program halinde it
halini arz ve teklif ederiz. 

19 . 11 . 1962 

Urfa 
Osman Ağan 

Urfa 
Bekir Sami Karahan 

Urfa 
Sabri Kılıç 

İçel 
Yahya Dermancı 

.İzmir 
Arif Ertunga 

Adıyaman 
Mahmut Deniz 

Hatay 
Bahri Bahadır 

Urfa 
Celâl öncel 

Urfa 
Atalay Akan 

Çanakkale 
Burhan Arat 

Gaziantep 
Hüseyin încioğlu 

İstanbul 
Okunamadı. 

Gaziantep 
Muzaffer Canbolat 

İçel 
M. Ali Arslan 
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Konya Hakkâri I 

Abdüssamet Kuzucu Ahmet Zeydan 
Konya 

Vefa Tanır 

Gerekçe 
Takrirde hedef * tutulan milyonlarca dönüm 

arazide kuraklık yüzünden bazan hiçbir şey 
elde edilememekte, çok yıllarda kuraklıktan 
ekinler yok olmaktadır. Bu havzanın sulan
ması halinde bugün elde edilen gelirin 1 5 - 2 0 | 
misli fazla mahsul elde edilecek, Türkiye'nin I 
kalkınmasında birinci derecede tesir edecek bir 
önemli iş yapılmış olacaktır. J 

BAŞKAN -— Komisyon. 
KARMA PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — İştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Meclisi Âliye daha evvel bu hu
susta malûmat vermiştim, katılmıyoruz. 

OSMAN AĞAN (Urfa) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, Hükümet adına Sayın Nafıa Ba
kanı bundan evvel Halfeti Barajı hakkında ge
niş izahat vermişlerdi. Takrir sahibi olan biz- j 
leri, bu izahatları tatmin etmiştir. Kendilerine I 
teşekkür ederim. Hükümete başarılar dilerim. 
(Bravo sesleri, alkışlar) j 

Bayındırlık Bakanımızın bu kürsüdeki söz
lerini, Sayın Hükümetimizin bize bir vâ'di sa
yıyoruz ve dolayısiyle takririmizi geri alıyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem Hükümetimize şükranlarımı arz 
eder, çok muhterem milletvekilleri arkadaşları
mı hürmetle selâmlarım. (Bravo sesleri ve al
kışlar) 

BAŞKAN -— Sayın Osman Ağan takririni 
geri almıştır. 

36 numaralı takriri sahibi, esbabı mucibeye 
bâzı ilâveler yapmak üzere önergesini geri al
mıştır. Yarın görüşülecektir. 

Şimdi, 38 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plân tasarısının 298 nci sahifetsindeki ted

birler kısmının (D) fıkrasından sonra (ta
pulama ve kadastro işlerinin bir an önce iıkma- i 
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li için bu faaliyetlere öncelik verilecektir) şek
linde bir fıkra ilâvesiyle değiştirilmesini arz. 
ve teklif 'ederim. 

19 . 11 . 1962 
Mardin 

Mehmet Ali Ankan 

Gerekçe 
Plân tasarlısından anlaşılacağı üzere 282 bin 

Km. karelik bir. arazinin tapulama ve kadastro 
işinin 1982 de yani 20 yılda bitirilebileceği 
derpiş edilmektedir. Ancak tetbirler kıs
mında (D) fıkrasında hukuki tedbirler alı
nacağından bahsedilmiş olmasına rağmen, bu 
işin daha önce ikmali bakımından Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü faaliyetlerine 
öncelik verilmesi iktiza etmektedir. Zira mem
leketin en mühim dâvası olan toprak dâvası
nın bir an evvel tapu ve kadastroya bağlan
ması zaruridir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA SE

KİP İNAL (Hatay) — Plânda kâfi bilgi oldu
ğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) —• Muhterem arkadaşlarım; bu 
işin hakikaten 20 yılda bitirilmesi, öncelik
le bitirilmesi hakkında plân, hükümetlere' 
direktif yermektedir. İşin kısa bir zamanda 
bitirilmesi teknik zarurettir. Onun için katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan. (Al-
'kışlar) 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım; alkışlarınıza teşekkür 
ederim. (Alkışlar) Gönlüm arzu ©derdi ki, 
bu takririme Hükümet ve komisyon da katıl
sın ve onlara da teşekkrlerimi arz edeyim. Fa
kat bu imkânı vermediler. 

Arkadaşlar; tapulama mevzuunun ehemmi
yetini hepiniz benden daha çok müdriksiniz. 
Ama, Hükümetin plân tasarısında denilmek
tedir ki, 1982 yılında 300 bin Km. karelik 
arazi tapulanacaktır. Bendeniz bu tempo ile 
bunun yapılabileceğine imkân görmemekte
yim. Bu itibarla tapulama faaliyetlerine daha 
süratli bir tempo verebilmek için bu takri
ri vermiş bulunuyorum. Kabulünü rica ederim.. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Geriverme önergesini gerekçe

siyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plân tasarısındaki (geri kalmış bölgeler) ke

limelerinden önce (sosyal ve ekonomi bakımın
dan) kelimelerinin kullanılmasını ve ibarenin 
bu suretle (sosyali ve ekonomi bakımından geri 
kalmış bölgeler) şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

19 .11.1962 
Mardin 

Mehmet Ali Arıkan 

Gerekçe 
Plân tasarısında geri kalmış bölgelerin ölçü

sü ve kıstası kesin şekilde tesbit edilip gösteril
memiştir. Bugünkü durumu ile Türkiye'nin bü
yük kısmı, birkaç yer müstesna, geri kalmış 
bölgedir. Bu itibarla asıl geri kalmış bölgelere 
öncelik verilebilmesi için sosyal ve ekonomi ba
kımından geri kalmış bölgeler şeklinde bir de
ğiştirgeye lüzum vardır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KAFAMA KOMİSYONU ADINA 

SEKİP İNAL (Hatay) — Teklifi yerinde gö
rüyoruz, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TURHAN FEYZİOĞ-

LU (Kayseri) — 38 nci sayfanın üçüncü bölü
münün ikinci paragrafının başında «Geri kal
mış bölgeler» ibaresine; sosyal ve ekonomik kıs
taslar bakımından geri kalmış bölgeler olması 
bakımından katılıyoruz. İlk defa meselenin 
vaz'edildiği yerde bunu tasrih ettikten sonra, 
arkadaşımız lütfederlerse, plânda ayrı ayrı ser
pilmiş kelimelerin hiçbirisini değiştirmiyelim. 

BAŞKAN — Mehmet Ali Arıkan, buyurun. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; Hükümet sözcüsünün tek
lifi veçhile bendeniz de geri kalmış bölgeler tâ
birinim yalnız baştaki kısma, sosyal ve ekono
mik kelimelerinin ilâvesini kabul ile bu müta
lâalarına iştirak ediyorum. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz bir dakika 
da başka bir mevzua temas edeceğim. Beni bu 
takriri vermeye sevk eden âmil şudur : Iktisaden 
geri kalmış bölgeler tâbiri, dünya literatürüne 
girmiş durumdadır. Ben buna biraz vuzuh ve-
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rebilmek için bu takririmi vermiş bulunuyorum. 
Gönül arzu eder ki, bu memlekette inşallah ik-
tisaden ve sosyal bakımdan geri kalmış hiçbir 
bölgemiz kalmasın ve plân muvaffak olsun. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Geriverme önergesine Hükümet 
ve komisyon iştirak etmiştir. Geriverme öner
gesini gerekçesiyle birlikte ve burada ifade edi
len tadillerle birlikte oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş ve Hükümete verilmiştir. 

40 ve 41 numaralı önergeler sahibi Mehmet 
Ali Arıkan tarafından geri alımmıştır. Şimdi 
42 numaralı önerge okunacaktır. 

19 Kasım 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kalkınma Plânının bölüm 7, «İnsan gücü, 
istihdam ve eğitim» sayfa 313 deki, ana ilke
ler (a) bölümlünün ikinci pragrafında bulunan 
(Bütün bu unsurları göz önünde bulunduran 
Kalkınma Plânımda toplumun eğitim seviyesi
nin yükseltilmesi ve Türk toplumunun ihtiyaç 
ve şartlarına uygun insan yetiştirmesi) ibare
sinden sonra aşağıdaki metni yazılı hususun 
plândaki bu kısma ilâvesini sağlamak üzere, 
plânın Hükümete ıgeriverilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

llâ/vesi isltenen husus : 
«Ve aıynı zamanda imkânlar niısbetinde bü

tün eğitim ve öğretim müesseselerinde gece öğ
retimi yapılması suretiyle her ferdi kabiliyet
leri dâhilinde yetiştirmek fikri büyük bir ön
celik almaktadır. 

Nevşehir Kocaeli 
Ali Baran Numanoğlu Cemal Babaç 

(Sivas Bolu 
Talh&in Türkay Kâmil İnal 

Kirşefhir Tokat 
Memdulh Erdemir Ali Dizman 

Gaziantep Kars 
Kudret Mavitan Lâtif Aküzüm 

Niğde Çanakkale 
Haydar öizalp . A. Nihat Akay 

Gerekçe : 
Halen taltjbilk edilmekte olan Akşam Ticaret 

liseleri, Akşam İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi, Akşam Lisesi ve saire gibi, öğretim ve 
eğitim kurumlarının randımanlı ve faydalı me-
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saileri ve birçok vatandaşların bu müesseseler
den faydalanmış bulunduğu göz önünde tutu
larak : 

Eğicimin ana gayelerinden biri de, vatandaş
lara fıitri ve içtimai çevrelerini tanıtmak ve bu 
sure'tle onların refalh vo saadetlerini artırmak 
olduğuna göre, çeşitli sebeplerle eğitim, ve öğ
retim dışında kalmış olan insan topluluklarını 
bu gayelerin nimetlerinden faydalandırmamak 
düşünülemez. 

CeOıa'letin geniş bir nisbette ıhâkim bulundu
ğu memleketimizde bu nislbeti en çok, eğitim ve 
öğretim ısevıiyeısi ve çağı dışında kalanlar yarat
makta ve yükseıltmelbtedir. 

Atatürkün ((yeni yazı) münaseib eltiyle mem
leket satlhında açtırdığı kurslar gibi, celhle gö
mülmüş ve eğitilme şevk, arzu ve imkânlarını 
kaybetmiş olan toplulukları bütün eğitim ve 
öğretim müesseselerinde gece öğretimi açmak 
ve ka(bıiliyetlerine göre yetiştirmek suretiyle, ge
nel eğitim seviyesini yükselmek zaruri ve el
zemidir. 

Neıvşelhir 
Ali Baran Numanoğlu 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, okunan önerge malhiıyeitinıde bir 
58 numaralı önerge daha vardır. BirleştirilİTse 
mütalâalarımızı beraber yapardık. 

(BAŞKAN — Efendim, aynı maıhıiyeftte 58 
numaralı önerge daiha varldır. ikisinin aynı za
manda müzakere edilmesi telklif edilmektedir. 
Bu teklifi Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi de 58 numaralı önerge okunacaktır. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Plânın 328 nci sayfasında: 
a) Eğtim politikası başlığı altmida (ii) los-

mmida «Eğitimin her kademesinde toplumun 
en kıymetli olanlarına açık tutulmasını sağla
mak için yeterlik esasına dayanan seçme usul
leri uylgulanac aktır.» 

Cümlesi ile eğitimin her kademesinde yeter
lik esasının uygulanacağı kalbul edilmelkltedir. 

Bugün bütün eğitim hademelerinde öğret
men kadroları büyük eksiklikler taşımaktadır. 
Eksik öğretmenli okullarla, tam kadrolu öğret-
menli 'okullardan çıkanları, aynı şartlarla gel
miş gilbi imtihana tâbi tutmak ve imtihanı ka-
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zanmıyanları da başarısız saymak büyük bir 
adaletsizlik olacaktır. 

Nasıl olur da öğretmeni tamam olan okul
dan çıkanla olmıyan okuldan çıkanları bilgi ve 
yeterlik bakımından eşit sayılabiliriz. Meselâ: 
tam öğretmen kadrolu Galatasaray Lisesinden 
çıkan bir öğrenci ile yarı öğretmen kadrosu nok
san bir Anadolu lisesinden çıkan genci aynı im
tihana sokmak ve bu imtihanın âdil 'olduğunu 
ısöylemek hukuken ve mantıken mümkün de
ğildir. 

Ayrıca Anayasamızın 21, 50 ve 120 nci mad
delerinde : 

«'Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenmek 
'hakkına sahiptir.» 

«Halikın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ
lamak Devletin başta gelen ödevlerindendir.» 

«Üniversiteler ancak Devlet eliyle ve kanun
la kurulur.» Açık hükümleri vardır. Bu hüküm
ler karşısında özellikle lise mezunlarına yer bul
mak devletin vazifesi olmaktadır. Çünkü; her 
hanigi bir şahıs tarafından özel üniversite ku
rulamaz, yurt dışına döviz ve imtihan sınırla
maları dolayısiyle ancak belli sayıda öğrenci 
gönderilebilir. Bâzı fakülteler teknik bakımdan 
(Lâlboratuvar ihtiyaçları v. s.) belli sayıda öğ
renci almakta haklıdırlar. Devlet öğrenime gi
den bütün yolları tutmuş, ben yapacağım de
miş, Anayasa, «Eğitimin teminini Devleitin baş
ta gelen ödevleri arasında» saymış, bütün bun
lara rağmen okumak istiyen gençlere biz yer 
yoktur, diyemeyiz. 

'Türkiye Eğitim Millî Komisyonunca bütün 
dünyadaki eğitimin müesseseleri yerinde gezile
rek, Türkiye'nin eğitimde en yetkili Profesör ve 
uzmanları tarafından yazılan raporun 61 nci 
sahifesinde «Türikiye'de de Batı memleketlerinde 
olduğu gibi daha 'büyük bir öğrenci kütlesinin 
üniversite tahsili görmesi iyi karşılanmalı hattâ 
teşvik edilmelidir.» Denmektedir. 

Kalkınma istiyen Türk halkını kalkındırmak 
için yetişkinlerin dahi eğitime tabi tutulması 
programa alındığı bir kısım düşünceler ve bir kı
sım 'Sayın Milletvekilleri tarafından «(birinci sı
nıf adam yetiştirmekle Türkiye'nin kalkınabile
ceği» iddia edildiği bir sırada velhâsıl ancak eği
tim yoluyla kalkınabileceğimiz herkesçe teslim 
edilmiş ilduğu bir sırada, çağdaş uygarlık sevi
yesine ulaşmak için Batılıların üniversite zekâ-
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l an (kafaları) (Ünivercity Wit) topluma ön
derlik edecek bilimde, sanatta, edebiyatta çığır 
açacak zekâların yetiştirilmesi bir zarurettir. 
Batı da önder insanların birkaç üniversite bitir
miş olmaları gayet tâbirdir. 

îşte bütün bu sebeplerle okumak istiyorum di
yenlere özellikle lise mezunlarına «size yer bu-
lamadı'k» diyemeyiz. 

Yeni Anayasamıza ve millî isteklerimize gö
re okumak istiyen «isteklerin en âJsil ve güze
lini bize sunan» çocuklarımıza kontenjan ve 
te'knik sebeplerle 'giremedikleri yerler dışında 
ve plânın amaçlanna uygun yüksek okul ve 
fakültelerde yer 'hazırlamalıyız. Gece üniversi
teleri ve gece yüksek okullan açmalıyız, özel 
Yüksek okulların (özellikle mesleki ve teknik) 
açılmasını her türlü vasıta ile teşvik etmeli
yiz. 

Sonuç ve teklif : Plânın 328 nci sahifesin-
de bulunan ve yukanda zikredilen cümleden 
sonra eğitim irrikânlanndan bütün vatandaşla
rın hakkıyla istifadesini temin maksadiyle çe
şitli bölgelerdeki dkulların eğitim ve öğrenim 
seviyelerinin eşit hale getirilmesine çalışılacak
tır. öteyandan her dereceden gece öğretimi yapan 
eğitim müesseseleri kurulması inıkânlan üze
rinde durulacaktır» cümlelerinin eklenmesini 
en derin saygılaranla arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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'BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ABINA SE

KİP İNAL (Hatay) — Arkadaşımızın iki öner
gesini İhtiVa eden, yeni bir formülü Hükümet 
hazırlamıştır. Onun için Iher iki önergeye <ka-
tılıyoruz^ 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Gece eğitimini müm'kün kılan Reşit Ülker öner-
igesiyle birlikte geriverilme isteğine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Ali Baran Numanoğlu. 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

'Söz istiyorum. (Kabul edildi sesleri, vaz geç 
sesleri) Hiç olmazsa teşekkür edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Mulhterem arkadaşlar, bu anlayışınıza hassaten 
teşekkür ederim, sağ olun. 

BAŞKAN — Her iki önergeyi gerekçesiyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve Hüküme
te verilmiştir. 

Vakit geçtiğinden 21 . 11 . 1%2 Çarşamba 
günü saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi 'ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 
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