
DÖNEM : 1 CİLT : 9 T0PLA3TTI : 2 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

« • » 

Onbirinoi Birleşim 

21.11 .1962 Çarşamba 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 468 
2. — Yoklamalar 468 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 468 
1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bil-

gehan'ın Radyonun Türkiye Büyük Mil
let Meclisi saati neşriyatında görüşmeleri 
noksan aksettirdiğine dair demeci ve Devlet 
Bakanı ve Basbaıkan Yardımcıısı Turhan 
F'eyzioğlu'ruım cevabı 468:470 

4. — Görüşülen işler 470 
1. — Birinci beş yıllık (1963 - 1967) 

Kalkınma Plânının sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Plân Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/382, C. Senatosu 
3/140) (S. Sayısı : 1) 470:498,498:552,552:555 



M. Meclisi B : 11 21 .11 . 1962 
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci oturum 
Birinci Beş Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 

Plânı ile C. Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Plân Karma Komisyonu raporu 
hakkındaki gerekçeli geriverıme önergeleri üze
rinde görüşmeler yapıldı. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Balıkesir 
Mekki Keskin M. Şükrü Çavdaroğlu 

Kâtip 
Ankara 

/. Sıtkı Hatipoğlu 

O :1 

İkinci Oturum 

Gerekçeli geriverme önergeleri 
görüşmelere devam olundu. 

üzerindeki 

21 . 11 . 1962 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Ankara 

Sıtkı Hatipoğlu 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Şükrü Çavdaroğlu 

SORU 

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

1942 ve mütaakıp yıllarda izinsiz olarak Suriye 
uyruğuna geçen Türk vatandaşı bulunup bulun

madığı ve bunların yeniden Türk vatandaşlığı
na alınıp almmıyacağı hakkında neler düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/463) 

B Î R I N C Î O T U R U M 
Açılma saati - 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır, 
müzakereye başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bügehan'-
•m, Radyonun T. B. M. Meclisi saati neşriyatın
da görüşmeleri noksan aksettirdiğine dair demeci 
ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tur
han Feyzioğlu'nun cevabı. 

OİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Ne haklkmda sayın Bilgehan; 
CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Plân 

müzakerelerimin radyoya intikali hakkında. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OÎHAT BlLGEHAN (Balıkesir) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, sizleri uzun boylu meş
gul etmiyeceğim. 

Yüksek Meclisler, seneler senesi şikâyet ko
nusu yaparak radyo idaresinin tek taraflı ola
rak hareket etmesi mevzuu üzerinde durmuştur. 
Biz ümMetmek isterdik ki, seneler senesi bu 
mevzuu şikâyet konusu yapmış olan bir parti ida
reyi devraldıktan sonra artık buna yer verme
sin. (Ortadan : «Hangi parti» "sesleri) öyle 
zannediyorum iki, hâkim bir parti olması hase
biyle C. H. P. diır. («Koalisyon partileri var» 
sesleri) Bu kanaat meselesidir, 'buna iştirak 
edip etmemekte serbestsiniz. 

Muhterem arkadaşlar, dün Meclis saatini din
lerken, Sayın Adalet Bakanının yapmış olduğu ko
nuşmaların motamo verildiğini, yine burada ko
nuşan arkadaşların konuşmalarının ise tdk Ibir 
satır halinde verilmek suretiyle geçildiğini üzün
tü ile müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu, bir va
kıadır. Bunun, aksini iddia etmeye imkân yok
tur. Hükümetten istirham ediyoruz, madem ki, 
radyo tarafsızdır, Devlet namına konuşmakta
dır; burada konuşulan mevzularda, gerek mu
halefet, gerekse iktidar mensuplarının yaptık
ları konuşmalar bundan sonra aynı ölçü içinde 
verilmelidir. Bu, demokratik nizamın tabiî bir 
icabıdır. Bendeniz bu bakımdan Hükümetin 
nazarı dikkatini celbediyorum. Lütfen icabını 
yapsınlar. (A. P. Milletvekilleri sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZtOÖLU (Kayseri) 
— Çok muhterem arkadaşlarım, Hükümetiniz 
radyonun tarafsızlığı hususunda tam bir titizlik
le hareket etmektedir. Radyonun yayınlarına 
hiçbir suretle, hiçbir makam veya siyasi ma
kam tarafından müdahale edilmemekte, hiçbir 
siyasi şahıs bununla meşgul olmamaktadır. Bu 
vazife yetkili memurlara bırakılmıştır. Her ha
tibin sözü, bu yetkili, vazifeli arkadaş tarafın
dan radyoda verilmektedir. 

Bir zamanlar Devlet Radyosunda şu türlü 
beyanları çok dinlemişizdir. «Muhalefet adına 
konuşan falan hatip, birtakım indî ve yersiz mü
talâalar ileri sürmüş, buna falan Bakan şu şe
kilde karşılık vermiştir,» (Gürültüler, karşılık
lı konuşmalar). 
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BAŞKAN — Müdahale edilmemesini çok ri

ca ederim. Lütfen yerlerinize oturunuz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) 
— Radyodan her hangi bir şikâyetiniz varsa ge
tiriniz buraya. Şunu da arz edeyim ki, bugün 
radyonun başında bulunan vazifeli arkadaşlar 
ve Meclis saatini veren arkadaş Adalet Partili 
Bakanın tâyin ettiği memurdur ve değiştirilme
miştir. (C. H. P. sıralarından, bravo sesleri, al
kışlar) Meclis saatini tesbit eden ve okuyan ar
kadaş 10 yıllık D. P. iktidarı zamanında vazifeli 
olup birinci Koalisyon Hükümetinin Adalet Par
tili Bakanı tarafından yeniden o vazifeye geti
rilmiştir. C. H. P. iktidarının hiçbir zaman her
hangi bir yere partizan bir memurunu getirip 
şöyle yap, böyle yap demek aklına gelmemiş
tir. (A. P. sıralarından gürültüler) (Orta sıra
lardan alkışlar, karşılıklı konuşmalar.) • 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, karşılıklı 
konuşmayın, rica ederim. Sayın Ataöv, lütfen 
yerinize oturunuz, gürültü etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) 
— Tetkik edeceğiz, bakacağız; müsaade buyu
run. Yalnız şu dün akşamki yayını ben de din
ledim. «Turhan Feyzioğlu, biz bunu Amerika'
dan yardım almak için yazdık, dedi.» diyor. 
Böyle söylemedim. Biz Amerika'dan para alalım 
diye böyle yazdık, demedim, böyle söylemedim. 
Demek ki, yanlışlıklar yapabiliyor. 

Arkadaşlarım, üç gün evvel burada yaptığım 
konuşmamın mânası tamamen değiştirilerek ve
rildi; «Amerikan Yardımını temin için plânı 
böyle yazdık» dediğim söylendi. Bunu dinledi
ğim zaman hayret ettim. Konuşmamın mânası 
tamamen değişmiştir. Hattâ bir arkadaşım ya
nıma gelerek, dün akşam da konuşmanızın za
yıf tarafları seçilerek verildi ve buna mukabil 
muhalefetin konuşmasının daha kuvvetli taraf
ları verildi, dedi. Sizden ayrılmış bir arkadaşını 
da, dün akşam radyoyu dinledim, dünkü Meclis 
müzakerelerini radyo çok objektif olarak verdi, 
dedi. Kendim dinlemedim, bütün bültenlerini 
okumadım. Bütün bültenlerini getireceğim, Ba
sın - Yayın Bakanı arkadaşımdan rica edeceğim. 
Plân müzakerelerinden bu yana, Mecliste, mu
halefete mensup, Hükümete mensup hatip arka
daşlarımın, muhalefet ve iktidar partilerinden 
olan hatip arkadaşlarımızın konuşmaları radyo-
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dan verilirken ne fark yapılmış, tahrifat var mı, 
yanlış aksettirme var mı, onu tetkik ettirece
ğim. O zaman kimin haklı, kimin haksız oldu
ğu meydana çıkacaktır. Şimdi size bir misal 
vereceğim. 

Maliye Bakanı arkadaşımız, buradaki müza
kereler esnasında gaza zam yapılmıyaeağmı söy
ledi. Gaza zam yapmıyacağım, dedi. Onu rad
yoda, «Gaza zam yapılacaktır.» şeklinde veril
miştir. Siz radyonun neşriyatından şikâyetçisi-
siniz. Ben de gaza zam yapılmayacaktır, dendi
ği halde, yapılacaktır, denmesinden şikâyetçi
yim, üzgünüm. Maliye Bakanı da üzgün. En bü
yük kütleyi doğrudan doğruya ilgilendiren bir 
şey için tahrifat yapmak, onları tahrik etmek 
doğru mudur? Demek ki, tahrifat yapılıyor; 
yanlışlık yapılıyor, demektir. 

Arkadaşlarım, bugün karşınızdaki Hükü
met, «tyi yapıyor, elbette Hükümetin noktai na
zarı yayılıyor, elbette böyle tahripkâr bir muha
lefetin görüşlerinin bir satırı bile radyoda yer 
almaz.» diyen bir Hükümet değildir. Huzuru
nuzdaki Hükümet «Muhalefetin görüşleri ikti
darın görümleri kadar muhteremdir.* diyen bir 
Hükümettir. (Ortadan alkışlar) Prensip budur. 
Şuna. inanınız ki, muhterem arkadaşlarım, bizim 
konuşmalarımız dahi tahrif edilerek, değiştiri
lerek verilmektedir. Maliye Vekili «Gaza zam 
yoktur» dediği halde «Gaza zam yapılacaktır» 
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dendiği için Maliye Vekili müteessirdir. «Biz bu
nu Amerikan yardımı için böyle yaptık.» dedi
ğim söylendiği için Turhan Feyzioğlu mütees
sirdir. Demek ki, yanlışlıklar olabiliyor, iyi ni
yetle oluyor; her iki taraf da bundan emin ol
malıdırlar. Tahkik edilecek, nasıl tahrif edilmiş; 
bunu Bakan arkadaşımız tetkik edecektir. Bir 
arkadaşımızın dediği gibi, Basın - Yayın Baka
nı, hâkim bir partiye de mensup değildir. Bakan 
arkadaşımız tetkiklerini yaptıktan sonra huzu
runuza tam bir raporla gelir, Yüksek Heyetini
zi tatmin eder halde. Mesele de halledilmiş 
o'ur. 

Bunu söyledikten sonra, zaptı sabık hakkın
da bir noktayı da belirteyim. Dünkü müzake
reler, umumi efkâra şöyle aksettirilmiş: «Cum
huriyet Halk Partisi İktidarı köylüyü cephe 
aldı; içme suyu için para ayrılmadı» diye gaze
telerde manşetler çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir rakam okuya
cağım : 1955 - 1959 arasında 5 yıl boyunca köy 
içme sularına verilen para 114 milyon lira oldu
ğu halde 5 yıllık plân devrinde köy içme suyu
na ayrılan para 500 milyonun üstündedir. Şim
dilik bu kadar. 

(C. H. P. sıralarından alkışlar, bravo ses
leri) 

SUPHÎ BAYKAM (istanbul) — C. H. P. si 
Grupu adına söz istiyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Birinci beş yıllık (1963 • 1967) Kalkın
ma Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyonu raporu (M. 3Ieclisi 3/382, C. 
Senatosu 3/140) (S. Sayısı : 1) (1) 

BAŞKAN 
ediyoruz. 

Geriverme önergelerine devam 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Eğitim, öğretim, açıklama ve saire gibi pek 

çok faydası olan televizyon tesisleri için plâna 
hiçbir kayıt konmamıştır. Küçük ve geri memleket
lerde bile bulunan bu tesislerin ecnebi şirketler
den biri ile anlaşarak kurulması mümkündür. 

(1) 1. S. Sayılı Basmayazı ve ilgili ekleri 16 
11 . 1962 tarihli 6 ncı Birleşim sonundadır. \ 

— 470 

Televizyon alıcıları için döviz de 10 - 15 milyon 
dolar tahmin edilmektedir. 

Bu sebeplerle, kalkınma plânı tasarısının 285 
nci sayfasındaki radyo bahsine bu hususta ilâve 
yapılmasını teklif ederim. 

Konya 
Kadircan Kaflı 

Sayfa 285 ; yatırımlar kısmının sonuna ilâve : 
«Ayrıca, memleketin münasip yerlerinde tele

vizyon istasyonları kurulacaktır. Bu maksatla 
50 milyon liralık yatırım yapılması ieabedecek-
tir.» 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, bu televizyon konusu, dün di
ğer bir arkadaşımızın geriverme önergesi ile yük-
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sek huzurunuzda müzakere ve münakaşa edilçli,. 
iştirak etmedik. 

Yalnız şu hususu belirtmek isterim. Dünki' 
müzakereler ve münakaşalar esnasında yanlır 
bir hava estirilmiştir. Güya bir yabancı şirket 
Türkiye'de bedava televizyon tesisi kurmak isti
yormuş. Hükümet bunu plâna alırsa, bu tahak
kuk edebilirmiş, gibi. Böyle bir şey asla ve kat'a 
varit değildir. Bütçe Komisyonunda bunun üze
rinde uzun boylu durulmuştur. Sadece Ankara 
da kurulacak bir televizyon tesisi için yapılacak 
masraf 10 milyon dolar civarındadır. Ayrıca. 
alıcı ahizeler için sarf edilecek döviz miktarı bu
nun dışındadır. 

Şimdi arkadaşlar, şu hususları açıklamak is 
terim ki, televizyon, israil gibi çok ileri gitmiş 
bir memlekette bile yoktur. Yunanistan'da yok
tur. Sadece şu veya bu ecnebi memleketlerde kı-
ral istiyor diye kurulmuş televizyonlar bizim 
için emsal teşkil edemez. Şimdilik bizim için 
lükstür. Bu iş, 20 milyon dolarlık döviz icab-
ettirmektedir. Bir memlekette köyün suyundan 
ve yolundan bahsedilirken televizyonu Komisyo
nunuz lüks telâkki ettiği için buna katılmamış 
ve katılmıyoruz. Kaldı ki ; plânda televizyonun 
eğitimini sağlayıcı tesisler kurulması da derpiş 
edilmiştir. Men edici bir hüküm yoktur. Bu iti
barla önergeye katılmıyoruz. 

BA ŞKAN — Hükümet adına. 
HÜKÜMET ADINA PLÂNLAMA MÜSTE

ŞARI ZIYA MÜEZZÎNOĞLU — Sayın millet
vekillerinden biri tarafından dün verilen bu 
önerge dolayısiyle Hükümetin televizyon konu
sundaki görüşünü Yüksek Heyetinize arz et
miştim. Kısaca tekrar etmek lâzımgelirse, bu 
konudaki etütler henüz tamamlanmamıştır. Ve 
tamamlanmamış bu etütlere nazaran, bugünkü 
şartlar altında televizyonun Türkiye'de süratle 
kurulması cihetine gidilmesi bir kaynak israfı 
olarak mütalâa edilmektedir. 

Dünkü görüşmeler sırasında sayın önerge sa
hibi tarafından bir metne atıf yapılarak Alman 
Hükümetinin Türkiye'de bir televizyon şebekesi
nin kurulması için her türlü yardıma âmâde ol
duğu ifade edilmişti. Bu mevzuda Hükümet adı
na Alman Hükümeti ile temaslardan bulunmuş 
olan Ba^ın - Yayın Bakanlığı müşavirinin hazır
ladığı E':l Memuar (aid - mcmoir) elimizdedir. 
Bu Ed Memuara göre Alman Hükümeti tarafın-

21.11.1962 O : 1 
lan derhal bir televizyon şebekesinin kurulması 
cin bir teklif yapılmamış ve böyle müşaibiıas fyir 
-ardım va'dinde bulunulmamıştır. Bahis konusu 
»lan, dün de heyetinize arz ettiğim gibi, bu mev
talarda şimdiden etüt çalışmalarına başlanması 
.rs böyle bir teşebbüsün bir gün kurulması cihe-
!ne gidildiği takdirde lüzum hâsıl olacak teknik 
kemanların ve program personelinin bir an evvel 
/etiştirilmesi için bir araştırma merkezi tesisine 
aallük etmektedir. Aslında plânın televizyon 
:arşısmdaki tutumu da aynı istikamettedir. Yük-
ek Heyetinizin de müşahede edeceği veçhile 272 
isi sayfada bu mevzuda aynen şu kayıt yer al-
nıştır. «'Televizyon konusu teknoloji ve maliyet-
erdeki değişmelere göre ekonomimizi zedelenıi-
/ecek şekilde ele alınabilir.» 

Binaenaleyh, plân televizyona karşı değildir. 
Televizyonun ilk hazırlık çalışmalarının ve etüt-
'erinin yapılması plânda derpiş edilen yatırım 
hacmi içinde realize edilebilecek durumdadır. Bu 
çalışmalar neticesi müspet tecelli ettiği halde ku
rulması mevcut imkânlarla karşılanmadığı tajk-
lirde şüphesiz ki, Hükümet yeni bir değiştirge 
isklifiyle huzurunuza gelecektir. Durum bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Kadircan Kaflı? (Yok sesleri) 
Saym Kadircan Kaflı tarafından verilmiş ge

liverme önergesini gerekçesiyle birlikte oyunu
ma sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ge-
riverme önergesi kabul edilmemiştir. 

Bir diğer geriverme önergesini okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânda özel olarak gösterilen hastalıklar dı

şında salgın hastalıklarla mücadele plânda ayrıca 
yer almalıdır, veya salgınlara karşı mücadele di
ye tek plânda toplanmalıdır. Bu husustaki gerek
çe aşağıdadır. Oya konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Gerekçe 

özel olarak plânlanmış hastalıklarla mücadele 
de muvaffak olunduğu bir vakıadır. Plânda 
gösterilen hastalıkların dışında kalan ve memle
ketimizde büyük tahribat yapan salgın hastalık
larla mücadele teşkilâtları mutlaka iş birliği yap
malıdır. Aksi halde muvaffak olunma imkânı 
yoktur. Hem de çok masraflı olmaktadır. Mahallî 
koruyucu teşkilâtın bugüne kadar aldığı netice 
meydandadır. 
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Bsasında, plânda özel olarak gösterilen hasta

lıkların mücadele teşkilâtları, içine diğer salgın
ları da alacak şekilde planlanmalıdır. 

Plânda özel olarak gösterilen haftalıklar sıt
ma, verem, firengi, oüz'zam ve bâzı zührevi has
talıklardır. Bunların dışında kalan tifo, paratifo, 
difteri, boğmaca, tatanoz, çocuk felci v.s., hasta
lıklardır. Bunların çoğunun aşıları bulunması se-
Ibdbiyle seferberlik halinde ciddî bir mücadele ile 
muvaffakiyet mutlaktır. 

-BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Salgın has
talıkların mücadelesi plânda derpiş edilmektedir. 
Ayrıca tadadı tarafına gidilmesine iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN JlEYZtOĞLU (Kayseri) — 
Sayfa 290 da muihtelif salgın hastalıklar sayıldık
tan sonra 5 numaralı bentte; «ve diğer bulaşıcı 
hastalıklarla...» şu şekilde mücadele edilecektir. 
deniyor. Bu itibarla hastalıkların birer birer sa
yılmasına lüzum yoktur.' Arkadaşımızın bahset
tiği salgın hastalıklariyle savaş sağlık dispanser
leri ve hastaneler tarafından esasen yürütülecek
tir. Bu mânada anlaşılmasını hassaten rica ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ÎHISAN KIRIMLI (Balıkesir) — 

Muih'terenı arkadaşlarım; plânda sıtma, verem, 
frengi, cüzzam, trahom gibi hastalıklarla özel mü
cadele programı yer almasına rağmen, diğer sal
gın hastalıklar mücadelesi çevre sağlığı içinde 
bırakılmıştır. Tifo, paratifo, difteri, boğmaca, 
tatanoz, çocuk felci gibi hastalıkların memleke
timizde bol oluşuna tek sebep mücadelede sa'hibi 
çıkmayışmdandır. Bu hastalıkların' memleketi-' 
mizi ciddî bir şekilde tellıdidettiğini söylemek is
terim. Mücadelede yan faktörlerinin de tesirini 
kabul etmekle beraber, asıl mesele bir teşkilâtın 
ciddî bir şekilde bu salgınlarla mücadeleyi ele 
almayışıdır. 

Diğer taraftan özel hastalıklarla mücadele 
teşkilâtlarının personelleri, ayrı ayrı olarak va
tandaşla temas veya bölgeyi ziyaret eder. Ara
larında koordinasyon ve kooperasyon olmadığı 
için hem zaman, hem de maddeten büyük za
rarları mucibolmaktadır. 

21.11.196* 6 : İ 
Plânda, özel hastalıklar dışında kalan sal

gın hastalıklara da hassaten sahip çıkılmasını 
istiyoruz. 

Bu önergemiz de çevirge olmayıp, sadece na
zarı dikkate alınacak bir ilâveden başka bir şey 
değildir. Muhterem reyleriniz tatbikatçıları 
mühim bir noktaya eğilmeye mecbur edecektir. 

Yine tekrar etmek isterim; bize şimdiye ka-
darki, tatbikat hassaten göstermiştir ki, bu has
talıklar mahallî teşkilâtların mücadelesine bıra
kıldığından, sahibi çıkmadığından dolayı mü
cadelesi yarım ve kifayetsiz olmuştur. 

Bugün, şu sağlık memuru gitmiş aşının bir 
tanesini yapmış, muhtardan üç tane aşı yap
tım, diye imza almıştır. Bir daha gitmemiştir. 
Böylece bu salgın hastalıklar memlekette hiç
bir zaman eksik olmamıştır. Ben plândaki o 
maddeyi okudum; fakat bunun üzerinde tam 
olarak eğilinmediği kanaatinde olduğum için 
böyle bir önerge verdim. Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Ahmet ihsan Kırımlı tarafın
dan verilmiş olan geriverme önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi 45 numaralı önergeyi okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
Hastanelerin hükmi şahsiyeti haiz bir ku

rum olarak işletilmesi plânda yer almalıdır. Bu 
husustaki gerekçe aşağıdadır. Reye konulma
sını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Gerekçe : 
Böylece hastane personelini işine daha îazla 

bağlamak ve bütün gün çalıştırmak, ilmî değer 
gösterenlere ve iyi çalışanlara imkân sağlamak 
mümkün olacaktır. Hastanelerin kazanacağı 
malî muhtariyetle gelir imkânları, yardımlar 
artacağı gibi bunun tevlidedeceği faydalar da 
o nisbette çoğalacaktır. 

Bu husus plânın birinci müsveddesinde dik
kate alınarak hastanelerin hükmî şahsiyeti 
haiz kurumlar halinde çalışması tavsiye edil
miştir. 

BAŞKAN — Karma Komisyon adına Sayın 
Onat. 

PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
ARİF HÎKMET ONAT (Ordu) — Hükümetle 
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beraber hazırladığımız bir metin dâhilinde iş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, şu formül dâhilinde bir ilâve yapılma
sına iştirak ediyoruz : 

«Hastanelerin döner sermayeli kurumlar 
haline getirilme imkânları araştırılacaktır.» 

Bu mevzu Yüksek Plânlama Kurulunda çok 
konuşuldu. Sağlık Bakanlığının bâzı tereddüt
leri vardı. Arkadaşımızın, söylediği hususun 
üzerinde plânlama uzmanları İsrarla durdular. 
Bu imkânın araştırılması için, böyle bir cümle
nin ilâvesini biz de mahzurlu görmüyoruz. Bu 
itibarla önergenin kabulünü rica ederim. 

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

Çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet İhsan Kırımlı 
tarafından verilmiş bulunan geriverme önerge
sini gerekçesiyle birlikte ve Hükümetin vermiş 
olduğu izahat muvacehesinde, oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geriverme 
önergesi kabul edilmiş ve dikkate alınmasına 
karar verilmiştir. (Alkışlar) 

46 numaralı Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık plânı 5 senede bütün yurtta tatbik. 

edilmeli, bunun 3 senesi hazırlık, 2 senesi de 
tatbikat olmalıdır. Bu husustaki mucip sebep 
aşağıdadır. Teklifimin oya (konulmasını say-
giyle arz ederim. 

Balıkesir 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Gerekçe 

Sağlık mevzuunun Ibir hususiyeti olduğunu 
kaJbul etmek lâzımdır. 15 senelik plânda fayda
lanacak vatandaşlar (bölgelere ayrılmıştır. Bir 
kısım vatandaş ve (bölge (bu yıl faydalanırken, 
bir kısmına ancak 15 yıl sonra sıra gelecektir. 
Türk topraklarında yaşıyan, aynı mükellefiyeti 
taşıyan vatandaşların sağlık hizmetlerinden fark
lı şekilde faydalanması adalet prensipleriyle 
mütenasip değildir. Yukardaki teklifimizle, hiz
met esnasındaki tefriki, haddi asgariye indir
miş oluyoruz. Yine sağlık plânının -tatbikatında 

aı.ii.iöefr û:i 
mutlaka bir hazırlık devresinin geçmesi şarttı??. 
Bunun 3 sene olarak konulmasına sebep, aşıl 
ihtiyacımız olan yardımcı sağlık personelini 
2 - 3 senede yetiştirmek kalbil olduğundandır. 
Yine plânın 5 yılda tat/bikinin mümkün olabile
ceğine inancımız, doktor adedinin kâfi miktar
da olduğundan ve malî portesinin büyük olma
dığından gelmektedir, tik nazarda malî yükü 
ağır gibi görünüyorsa da, plândaki ünitelere, 
teşkilâta sadık kalarak, yapılan hesaplara isti
naden ilk sene umumi bütçenin yüzde 7 sini, 
mütaaikıp dört sene yüzde 6 sini teşkil edecek
tir. 5 sene sonra umumi bütçenin yüzde 5,5 
unu teşkil edecek ise de, sigorta primlerinde)!, 
döner sermayeden ve tavsiye ettiğimiz diğer hu
suslardan elde edilecek gelirle umumi bütçeye 
hakiki inikası yüzde 2 - 3 arasında olacaktır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HÎKMET ONAT (Ordu) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kaysen) 
— Katılmıyoruz. 

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

Muhterem arkadaşlarım, bu önergemin talihsiz
liği, izahatımın, Karma Komisyonda değil de 
şu kısa zamanda burada olmasıdır. 

Sağlık mevzuunun hususiyeti vardır. Bir gün 
evvel veya bir gün sonra sağlanacak her hangi 
bir medeni imkânla mukayese edilemez. Bir 
yoldan, bir köprüden, hattâ bir fabrikadan 
bir müddet faydalanamamak insan ömrüne doğ
rudan doğruya tesir ettiğini iddia edemeyiz. 
Ama, sağlık tesislerinin gecikmesinde saatin 
bile tesiri vardır. 

Memleketimizkle sağlık plânı 15 yıl gibi ol
dukça uzun bir süre içinde tamamlanacaktır. 
Memleketin bir kısmındaki vatandaşlar faydala
nırken diğer köşesindekiler Allaha yalvaracak
lardır. O mahrumiyet köşelerinde kalanların 
bugünkü mevcut imkânlardan faydalanacağı 
söylenebilirse de, asla tatmin edici değildir. 
Zira memleketin her köşesindeki vatandaş aynı 
mükellefiyeti taşırken aynı haklara da sahibol-
mayı elbette ki istiyecektir. Bence asıl sosyal 
adalet budur. 
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Biz 'bu sebepten tefrik müddetini haddi as

gariye indirerek plânın beş senede tatbikini is
tiyoruz. Tekni'k olarak da mümkün olacağına 
inanıyoruz. Zaman olsa idi teker teker rakam
larla huzurunuzda ispat edebilecek durumday
dık. 

Sağlık programının tatbikatında bir hazır
lık devresi şartır. Bu sebepten biz beş senelik 
plânın üç senesini hazırlık, iki senesini de tat
bikat olarak kabul ettik. Bu, dünyanın her ta
rafında da böyle olmuştur. 

Malî yükü ilk nazarda görüldüğü gibi bü
yük değildir. îlk sene umumi bütçenin yüz
de 7 sini, mütaakıp 4 sene yüzde 6 sini ve 
beş sene sonra yüzle 5,5 unu teşkil edecek
tir. Halen sağlık bütçesi, umumi bütçenin 
yüzde 4,5 uğudur. Keza, teklif ettiğimiz sağ
lık sigortası primlerinin ve döner sermayenin 
temin ettiği imkânlarla 5 sene sonunda sağlık 
bütçesinin, umumi bütçeye hakiki inikası 
yüzde 2 - 3 nisbetinde olacaktır. 

Bir memleketin iktisadi durumu, sağlık 
durumuna bağlıdır. Sağlık tedbirlerimizi ne 
kadar kısa müddette tamamlarsak, iş gücümü
zü o nisbette artırmış ve millî gelirimizi ço
ğaltmış oluruz. 

Takdir büyürsünüz ki, koskoca bütçe içe
risinde sağlık bütçesinin yüzde 5, 6, 7 nis
betinde olması büyük bir yekûn değildir. 
Esasen biraz evvel arz ettiğim gibi, alınacak 
tedbirler, pirim'ler ve döner sermaye ile bu 
karşılanacaktır. Kabulünü Yüksek Meclisini- • 
zin takdirine arz ediyorum. Sonsuz hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırımlı tarafından ve-: 
rilmiş olan geriverme önergesini, gerekçe-' 
siyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Kadri Eroğan tarafından daha önce 
verilip de gerekçesi ilişikte sunulmamış bulu
nan önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Türk nüfusunun % 75 - 80 ini teşkil eden, 

22 milyon Türk köylüsü 5 yıllık kalkınma 
plânında lâyıkı veçhile ele alınmamıştır. 

Hususiyle geliri geçimini asla karşılamı-
yan fevkalâde kıt ve kısır köylülerimizi na
zarı dikkate almak şartiyle bu çeşit köylere 
ve köylülerimize yaşama imkânları sağlamak 
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üzere kalkınma plânına ciddî yatırımlar kon
masını Usul Kanununa göre arz ve teklif ede
rim. 

Urfa 
Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Karma Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kadri Ero
ğan arkadaşımızın teklifi muayyen bir hususu 
tasrih etmeksizin umumi olarak, Türk nüfu
sunun % 75 ini teşkil eden Türk köylüsü 
için 5 yıllık Kalkınma Plânında yeter miktar
da ve ciddî bir şekilde yatırım ödeneği kon
masını istemektedir. Bu kürsüden mütaaddit 
defalar izah ettim. Aksi aksettrilmeye çalışıl
maktadır. Yine tekrar ediyorum. Kanun mev
zuu haline getirilmiş olan köy içme sulariyle 
ilgili rakamları yine arz ediyorum. 

İçme suları için 1955 senesinde yirmi mil
yon T. L.; 1956 senesinde yine yirmi milyon 
T. L.; 1957 de 27 milyon T. L.; 1958 de 18 
milyon T. L.; 1959 da 39 milyon T. L. har
canmıştır. Bu beş yılın yekûnu 124 milyon 
T. L. dır. 

Plân döneminde beş yılda sarf edilecek 
miktarlar ise; 1963 i yılında 60 milyon; 1964 
yılında 70 milyon; 1965 yılında 80 milyon; 1966 
yılında 145 milyon; 1967 yılında da 210 milyon 
liradır. 

Demek oluyor ki, beş yıllık plân döne
minin sonu olan beşinci ısenede 210 milyon 
lira sarf edilecektir. Daha evvel yılların orta
lamasının 10 misline yakın, yılda içme suları 
için yatırım yapılmaktadır. Beş yıllık dönemin 
yekûnu 565 milyon Türk lirasıdır. Demin arz et
tiğim, beş yılda 124 milyon Türk lirası tutmakta
dır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Taihakkuk etti-
rilm:s amma.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayın Sayın 
Aksoy. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Biz de burada tahakkuk ettirelecek hususları 
konuşuyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım; bu miktardan daha 

fazlasını koymayı hepimizin gönlü ister. Fakat, 
devamlı olarak bu kürsüye gelip, arza çalışıyo
ruz. Köy okulları için, hatırlarsınız, 30-40-50 
milyon ödenek ayrılsa, 50 sene geçse bile yine 17 
'bin köyümüzün okula kavuşmasına imkân yok
tur. Çünkü, senede yapılacak okul sayısı kadar 
mevcut okullarda tahribat oluyor. Bunun ardın
dan yötişmeye imkân yoktur. Bu dâvanın behe-
mcûıal halledilmesi lâzımdır. 1953 te Maarif Şû
rasından çıkmış olan İlköğretim Kanununun yü
rürlüğe konması lâzımdır. Her Türk köyünü belli 
bir müddet içinde okula kavuşturacağız, diye 
sağlam bir programa dayanma dâvası bu mem
lekette savunulmuştur. îşte bu plân, 222 sayılı 
İlköğretim Kanununun kabul ettiği şekilde kifa
yetli ödenekler kabul etmek suretiyle köyleri oku
la kavuşturmak için süratli bir hamle yapmakta
dır. Muayyen bir süre sonra okulsuz Türk köyü 
kalmıyacaktır. 

Şimdi, şu müjdeyi vereyim ki; ayrılmakta 
olan ödeneklerle, daha bu plânın taıtfbik dönemi
nin, ilk yıllarından başlıyarak ve sonlarına doğ
ru Türkiye'nin her hangi bir vilâyetinin okulsuz 
tek bir köyü kalmamıştır diyecek durumda ola
cağız. Bundan sonraki devrenin sonuna gelmeden 
evvel Türkiye'nin ilköğretim dâvasının bir par
çası olan her köyün okula kavuşturulması halle
dilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır Sayın 
Feyzioğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, plânın tümünü bahis 
konusu eden bu önerge hakkında yalnız şunu arz 
edeyim; tarım sahasında dün verdiğim rakamlar 
gaçmiş yıllarla mukayese imkânı sağlamak için
dir. ödenekler ayrılmış ve hızlı bir tempoyla ya
tırımlar -artırılmaktadır. Organizasyon imkânları, 
bütçe imkânları nibbetinde bu işe âzami derecede 
önem vermeye çalışılmıştır. Gönlümüz daha fazla 
önem vermek ister, önerge sahibi arkadaşımız
dan, bize bu kadarını yapabilmek için sağlık iç 
finansmanının kaynağını bulması hususunda yar
dımcı olmasını, yüreği yanık bir arkadaşım ola
rak, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kadri Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; muhfterem Feyzioğlu'nu dikkatle 
dinledim. Bendenizin ortaya getirdiğim mevzuu 
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ile ilgisini bulamadım. Ben; köy içme sularına 
veya köy okullarına az para verilmiştir, çok pata 
verilmiştir tezini arz etmek istemiyorum. Arz et
mek istediğim nokta; 500 seneden beri ihmal edil
miş bulunan ve canı gönülden temenni ettiğim -
Sayın Meclis Başkanından da rica edeceğim -
(Başkanlık kürsüsünün üstündeki «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» yazısını göstererek) 
şu büyük ilkenin altına Atatürk'ün büyük ilkesi 
olan, «Bu milletin hakiki efendisi köylüdür.» sö
zünün yazılmasını istiyeceğim. 

Aziz arkadaşlarım, bu milletin efendisi köy
lüdür, diyor Atatürk. (Orta sıralardan, gürültü
ler) Bunda bir ihtilâfı olan varsa, çıksın söylesin. 
Nüfusumuzun 22 milyonu köylü. Gelirin, % 43 i 
onun sırtından çıkar. 5 yıllık Kalkınma Plânına 
'bakın, «Köy kalkınması» diye başlıyan ıbir başlık 
göremezsiniz. Ancak «Toplum kalkınması» içinde, 
küçük bir parantez içinde, köy kalkınması, adıjnı 
görürsünüz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Anlamamış
sın, anlamamışsın... 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Şefik İnan 
Bey, benim hayatım, senin gibi şehirlerde geç
medi. Benim hayatım köylerde geçti. Lütfen din
leyin. 

Evet aziz arkadaşlarım, 22 milyon insanın ıs
tırabından bahsediyorum. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Yok öyle şey, 
anlamamışsın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan sükûtu temin etmenizi istirham ediyorum; 
yoksa geçen dakikalar benim değildir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bu derece 
mühim ve ciddî bir köy kalkınması mevzuunun, 
takdir buyurursunuz ki, beş dakikada dile ge
tirilmesine imkân yoktur. Plânda bu mevzua 
gerekli önem verilmemiştir. Bu, büyük iktidar
ların işidir. Ben bu iktidardan fazla bir şey bek-
liyemem. Kaya yalamakla, hava teneffüs etmek
le geçinen birçok köylerimiz vardır. Kıraç boz
kırlarda yaşıyan bu insani ann eline bir ekmek 
verelim, onları ekmek sahibi edelim. Büyük dâ
valardan vazgeçtik. Muhterem Hükümetten is
tirham ediyorum; Hükümet adına konuşan ar
kadaşımız buraya çıksın, bu kürsüden.konuşsun
lar. Yarın karakış bu köylülerin kapısını kapa-
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yacak, bu köylü ne yiyecek? Ben hayal peşinde 
değilim arkadaşlar. Hükümetin, bana itiraz eden 
arkadaşların keyfi yerinde. Başka memleketler
de hububat, ekmek yiyenler şişmanlıyor diye bu 
nevi gıdalardan vaz geçiyorlar; fakat bizim 
köylümüz karnını doyurmak için arpa ekmeği 
bulamıyor arkadaşlar. Particiliğe lüzum yok. He
pimiz bu memleketin dertlerini biliyoruz. Fa
kat köyleri, köylülerin ıstıraplarını yakından 
tanıyalım. Mahmud Makal diye bir çocuk kal
kar, köyün ıstırabını dile getirir; gecekonducu
lar gelir, muazzam hâdiseler olur. 22 milyonu 
tedirgin ederiz. Su için konulan paraya teşekkür 
ederim. Okul için konulan paraya teşekkür ede
rim. Ama, maksat, her imkândan mahrum olan 
bu köylüye ne yapılacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Eroğan bir dakikanız 
kaldı. 

KADRİ EROĞAN (Devamla) — Bağlıyorum 
cümlemi efendim. 

Hiçbirinizin hassasiyetini tahrik etmek için 
konuşmuyorum. Polemik yapmak için huzurunu
za çıkmıyorum. Köy dâvası da inşallah ileride 
iyi bir şekilde halledilir. Şimdi ben bütün köy
lerde bugün için her imkândan mahrum edilen 
bu insanlar bu programda nasıl ele almıyor?... 
Ben ancak şimdi bunu istirham ediyorum. (Sol
dan alkışlar, ortadan gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlıı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu kadar kuvvetle üze
rinde konuşma imkânı bulunan mevzularda, bu 
kadar açık rakamlarla mukayese edilerek konuş
ma imkânı olan mevzularda, bütün arkadaşla
rımın yurt ve memleket hayrına sükûnetle bu 
mevzuları takibetmelerini istirham ediyorum. 
Çünkü hakikaten halli lâzımgelen bir mesele kar
şısındayız. Türk köylüsünün ıstırabına deva ol
mak, Türk köylüsünün geçim derdine deva ol
mak, Türk köylüsünü okula kavuşturmak, Türk 
köylüsünü içme suyuna, Tür köylüsünü yola ka
vuşturmak gibi bütün bu meseleleri halletmek 
içindir ki, bu sene, yapılmasına lüzum yoktur 
denilen plânı getirmişiz. Bu plânın çıkmasını, 
bir an evvel yürürlüğe girmesini, Türk köylüsü
nün bir an evvel kalkınmasını, refaha kavuşma
sını Eroğan kadar ben de isterim. Bunu istemi-
yen hiçbir arkadaş bu Mecliste mevcut değildir. 
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Köyün ıstıraplardan kurtarılmasını zaruri gör
mekteyiz. Bunun için, bu plânın gerektirdiği 
fedakârlıklarına, rahat yaşıyoruz diyen insanla
rın da katılmasını istiyoruz. Varlıklı, rahat ya-
şıyan insanlardan bu fedakârlığa katlanmalarını 
millet aşkına, Allah aşkına rica ediyoruz. (Al
kışlar) 

Plânın tablolarında var; köy çocuklarını ta
rım okullarında okutmak için 120 milyon lira 
ödenek koymuşuzdur. İlkokul ödeneklerine ko
nan ödeneklerden fazla yalnız tarım okullarına 
konmuştur. İlkokul bunun dışındadır. Bir plân 
meydana getirilmiş, büyük caddeler açıyoruz, 
bütün yollara öncelik verilecektir. Karayolları 
icraatında gereken yapılıyor. Bunları lütfen 
destekliydim. Gösteriş için yapılmış bir köy yo
lu yoktur. Gösteriş için yapılmış bir il yolu yok
tur. Eroğan arkadaşım diyor ki, yataklı hastane 
olsun, güzel, köyde sağlık ocağı, güzel. Köyde 
sağlık ocağı kurulsun, her köyde bir sağlık oca
ğı kurulsun ve koruyucu hekimin himayesine 
alınsın. Bunlar yapılacak, 7 bin mevcut hekim 
sayısı 15 bine çıkacak. Halen 3 bin köy ebesi var. 
Bunu 28 bine çıkarmak için tedbir koymuş. Bu
nu 28 bine çıkarmak için lüzumlu ödenek koy
muş. Çünkü köy kaldırımlarının ıstırap içinde 
olduklarını biliyor. Buna deva olmak için çalış
maktayız ve bu plâna yardımcı olalım diyoruz. 
(Ortadan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bir plân gelmiş, di
yor ki; bu memlekette halkın refahını yükselt
mek için sulama işine yeter önem verilmiyor. 
Biz bunu yıldan yıla artıralım diyoruz. Sulama
da yeni inşaatlar için ilk sene 340 milyon, bir 
sene sonra 758 milyon, bir sene sonra 1 milyar 95 
milyon, bir sene sonra 1 milyar 414 milyon ve 
nihayet beşinci senede 1 milyar 503 milyon lirayı 
sarf edelim diyoruz. 

Mevcut sulama, şebekelerinin iyileştirilmesi 
için yıldan yıla 20 ertesi sene 40, daha ertesi se
ne 60 öbür sene 80 milyon lira, mütaakip sene
lerde de bu miktarı artırarak ve 120 milyon li
ra sarf ederek vatandaşı suya, içme suyuna, ve 
dolayısiyle refaha kavuşturalım diyoruz. Pul
luğu, ziraat aletlerini memlekette yapalım diyo
ruz ; traktörü memelkette imal edelim diyoruz. 
Traktörün lâstiğini dışarıdan ithal etmiyelim, 
memlekette yapalım diyoruz. 

Plân millete bir kalkınma hızı getirecektir. 
Hususi sektörü teşvik edecektir. Halkın hizme-
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tine koşacaktır. Adam kavakçılık mı yapıyor, 
ona yardım edecektir. Balıkçılık mı yapıyor, su 
ürünleri ile mi meşgul oluyor, ona yardım elini 
uzatacaktır. Devlet halkı kalkındıracaktır. 

Sovyet Rusya gibi bir Devlet anlayışıyla 
çarpa çırpa bu memleketi kalkındıracağız di
yorlar bu kürsüden. Saym Eroğan, siz değil baş
kaları tarafından söylendi bu lâf bu kürsüden. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Saym Fey-
zioğlu. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Dün 
Amerikan Yandım Programından bir temsilci 
burada idi. Bu müzakereleri takibetmiş, okumuş 
bunların hepsimi. Karşılaştığımızda üzüntüleri
ni belirtti, üzüntü içinde olduğunu ifade etti. 
Ben de şöyle söyledim, sizin memleketinizdeki 
gilbi bir Mc Artıhur çıkmış olamaz mı, dedim. 
(Bravio sesleri, alkışlar) 

Mulhterem arkadaşlarını, bu dertlere bir ça
re bulmak istiyorsak, birbirimize yardım ede
lim. Yapılan her iyi şeyin karşısına bu fenadır 
diye dilMlmiyelim. Kadri Eroğan arkadaşım 
özel teşebbüs diyior. Biz diyoruz ki, bu memle
kette herkes namusluca vergi versin, Eroğan 
sen ver, ben vereyim, herkes verisin, verelim ve 
•bu memleketi kalkmdıralım. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Heyeti Umu-
raiyenin almış olduğu karar mucdibince beş da
kikalık müddetiniz doldu. Eğer konuşmanıza 
devam edecekseniz Heyeti Umumiyenin oyunu 
almak gerekir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Sevgili Eroğan arkadaşım, eski bir yurt çocu
ğu olan Eroğan arkadaşım kaymakam ve vali 
olarak halkın arasında yaşamış, çıplak ayağını 
toprağa basmış ve balkın ıstırabını görmüş bir 
memleket çocuğu olarak benim bu sözlerimi her
kesten iyi anlıyan bir insan olduğu için bize yar
dımcı olsun. 

Türk köylüsünü istediği refaha kavuşturma
nın yolu, bu plân ve bu plânın icraatını kolay
laştıracak finansman imkânı sağlıyacak kâğıt 
para 'basmak veya vergi almak değildir. Yar
dım ediniz, âdil yollarla yardım ediniz. Van 
olanlardan, verecek olanlardan, sevgili Eroğan 
arkadaşım, alacağımızı alalım ve Türk köylüsü
ne, hepimizin âşık olduğumuz Türk köylüsüne, 
hepimizin hizmetle mükellef olduğumuz, kal-
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kındırmakla mükellef olduğumuz Türk köylü
süne yardım edelim. 

Bana bu sözleri bu kürsüden söylemeye fır
sat veren ve köy heyecanını yüreğinden duyan 
arkadaşıma teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gerek Hükümetin ve gerekse 
Komisyonun konuşmalarının beş dakika ile tah
didini istiyen SaJbri Vardarlı arkadaşımızın tek
lifi Yüksek Meclisçe kabul edilmişti. Riyaset 
Divanınız bu karara göre hareket etmektedir. 
Hükümet veya bu başka bir hatip tarafından 
vukulbulacak her hangi bir müddet tecavüzüiıü 
Riyaset önlemece muktedir olmak üzere lâzım-
gelen çarelere başvuracaktır. 

ASIM EREN (Niğde) — Taraf tutuyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Riyasete yerinizden müdahale
niz doğru değildir, Sayın Eren... 

ıŞimıdi Saym Eroğan tarafından verilen ge
liverme önergesini oylarınıza arz edeceğim. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Hükümet iki 
defa konuşmuştur. Ben de konuşmak isterim. s 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Konuşsun efendim, haklıdır. 

BAŞKAN — Riyaset vazifesini bilir, lütfen 
müdahalede bulunmayınız efendim. 

Sayın Eroğan arkadaşımız, Hükümet konuş
tuğuna göre ben de konuşacağım, diyorlar. Bu 
bakımdan, kendilerine söz veriyorum. Beş 'da
kikayı tecavüz etmemek üzere konuşsunlar. Ak
sine karar verilmedikçe beşer dakika konuşma 
haklarıdır. 

KADRÎ EROĞAN (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, zaman zaman bu kürsüde heyecan 
dalgaları birbirine karışlıyor ve belki ileri geri 
sözler söylemiyor. Kürsüde söz isterken Sayın 
Feyzioğlu'nun oturduğu yerden hakkıdır diye 
ikaz etmesine teşekkürle ve biraz da yürekleri
nizi serinletmekle sözlerime başlıyorum. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, bir kere 
daha arz etmek isterim ki; bu milletin ve bu 
köylünün kalkınabilmesi çareleri savunulurken, 
30 milyondan ibaret olan büyük Türk Milleti
nin tek vatandaşı bunun aksi tezi tutamaz. (Gü
rültüler) Lütfen sözlerimi kesmeyin, arkadaş
lar. Ben yine konuşurum. 

Ben, yolda giderken, bir taşı, işini bırakıp 
iten arkadaşa teşekkür ederim. Çünkü o taş bir 
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atın' tırnağım yırtabilir, bir arabanın tekerle
ğine takılabilir, bir âmâyı tökezletebilir, sakat 
olur dl|/e düşünür, o arkadaşın hareketini te
şekkürle karşılarım. 

Ben, köy okullarına, köy içme sularına, köy 
yollarına ve umumi sulama iğlerine ayrılan pa
raları münakaşa konusu yapmadım. Ne kadar 
tenlkid edersek edelim, beş yıllık bütçe tatbi
katından ileri gitmiyecek olan bu plânı destek
leyeceğiz. Benim arzum bu işlerin daha iyisinin 
yapılmasıdır. Yalnız burada kalkıp da, 5 sene
den beri okullar için bu konmuştur, konacaktır; 
köy yolları için bu konmuştur, şu konacaktır 
sözü, benim sözlerimin karşılığı değildir Sayın 
Feyzioğlu. Ben istirham ediyorum ki, şu yüce 
Meclis huzurunda söylenen ferahlatıcı sözleri 
onun vasıtasiyle 22 milyon duysun. Her imkân
dan mahrum olan köylüyü kastediyorum. Bun
lar bilsinler ki, bir tak öküzü varsa çifte koşa
cak, sapan peşimde koşacak. Fakat bir tek sö
ğüt ağacı yoksa... 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Bunları yalnız 
sen bilirsin... 

KADRİ ER03AN (Devamla) — Yoksa, 
öbür taraftan hiçbir imkâna sahiıbolmıyan köy
lü vatandaşlara, bunu ben demiyorum, esasen 
bunun da peşinde değilim. (Gürültüler) Her 
imkân ve maişetten mahrum olan köylü vatan
daşların bu plânla-; derdine nasıl deva olunacak
tır? Ben bunu öğrenmek işitiyorum. 

Yılda 100 mityon, imkânlardan mahrum olan 
köylü vatandaş için ayrılıyor. Herkes bankaya 
gider para almak ister. Ama, para vermek için 
karşılığında toprdk isterler. Toprağı yoksa kim
se kendisine para vermez. 

Maişeten maksun vatandaşlara,kireç ocağın
da gel çalış, şu halıyı doku demek için; 5 yıllık 
plân mevcuttur. Ben, bunlara ait rakamlar is
tiyorum. Çok büyük bir iş, bununla babayiğit
lik yapılamaz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎ03LU (Kayseri) — 
Sevgili Eroğan arkadaşım takdir ederler ki, 
yiyeceğe muhtacolan vatandaşa yiyecek götür
mek yolu ile iktisadi kalkınmayı başarmak için 
Hükümet huzurunuza bu plânla gelmiştir. Er
oğan arkadaşıma- bir hususu hatırlatayım. Ge
çen yıl Hükümet kurulmuş ve güven oyunu al-
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mışti; bu sırada Türkiye'nin sayısız vilâyetle
rinden açız, yiyeceğimiz yok feryatları yüksel
mekteydi. Hükümet askerî vasıtalarla, karla 
kapalı olan yolları açarak köylere kadar git
miş ve milyonlarca Türk vatandaşına buğday 
ulaştırılmıştır.' Vazifelerini yaptıklarını söylü
yorlar. Bununla biz de iftihar ederiz. Bu dâva
ları gerektiği şekilde eğilmesini bilen bir Hü
kümetin bulunduğundan emin olsunlar. Köylü
nün bahsedilen ıstıraplarını halletmek için de
mokratik bir Hükümet vardır. Bu Hükümet 
köylüye bunu hürriyet içinde vermesini bilir. 
Onun hürriyeti ile kalkınmasını birlikte sağlı-
yacak bir Hükümet vardır. (Ortadan alkışlar) 

Eroğan çıkacak burada teşekkür edecek. 
Bunları yine yapacağız. Biri çıkacak yine diye
cek ki ; yanlış yoldasınız. Her türlü tenkitlere 
göğüs gererek yapacağız bunları. Plândan 
beklenen budur. Daha dün sabah beyanat ve
ren Amerikan Yardım Heyeti Temsilcisinin, 
çok iyi hazırlanmış ilmî bir eserdir dediği plân, 
OECD nin hazırlanışını beğendiği plân, NATO 
ve milletlerarası uzmanların beğendiği plân, 
Fransa'nın namlı iktisatçılarının beğendiği 
plân, ne mükemmel hazırlanmış, yapılmış de
dikleri plân; fakat bizim pek mükemmel oldu
ğunu iddia etmediğimiz, sadece bir tasarı ola
rak kabul ettiğimiz bu esere, arkadaşlarımız 
sadece bir bütçe temrininden ibarettir derlerse, 
ona da ziyanı yok diyeceğiz. Fakat plânı başa
rıya ulaştırmak için yardımcı olunuz diyeceğiz. 
Daha dün yapılan vaitlerini senet ittihaz ede
rek çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu plânla, vatandaşa 
gel. şu kireç ocağında çalış diye tek tek vatan
daş dâvasını halletmeye imkân yoktur. Vatan
daş bir kaymakama müracaat ederek işini yap
tırır ve bir çare arar; ama bu plân tek tek va
tandaşlarla değil, sektörlerle ve kendilerinin 
bahsettikleri 22 milyonun dert ve dâvasiyle uğ
raşır. Plân, köyde yaşıyan vatandaşa, köyünde 
geçim imkânı bulamıyan vatandaşa bu sıkıntı
sının giderilmesi için gerekli yatırımları düşün
mektedir. Biz bunu yapmaya mecburuz; bunun 
için bu memlekette tasarruf ve yatırımı artır
maktan başka bir tedbir yoktur. Bunun dışında 
söylonen her söz edebiyat olmaya mahkumdur. 

On yılda ihracatı artmıyan, millî hâsılası 
artmıvan 'bir memleket, az yükselen de deniyor 
ki, filvaki az yükselen doğrudur, bırakıyoruz 
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'bunları bir yana. Bu az yükselmiş memlekete 
"bir hamle yaptıralım, bunu yükseltelim, çok da
ha fazla yatırımlar yapalım, bu 22 milyonun 
derdine deva olalım, diyoruz. Buna yardımcı 
olmak üzere gayret edelim. Burada bir eser var. 
Bu eser bugünkü Koalisyonun eseri değildir. 
Bu eserde sizin de payınız var. Bizim olduğu 
kadar sizindir de. Bu milletin kalkınması ger
çekten kalkınması lâzımdır. Bunu millî bir eser 
olarak kabul etmek lâzımdır. Ama sadece va
tandaşa, «senin derdinle meşgul olunmuyor» 
demekse maksat, bir şey değil. Ama maksatları 
hakikaten milletin yüzünü güldürmek ise, (27) 
milyon vatandaşın yüzünü güldürmek ise, bu 
takdirde bizlere yardımcı olmaları lâzımdır ar
kadaşların. Plânın kusurları varsa beraberce 
düzeletlim, bunun için bize yardımcı olmaları, 
fakat cephe almamaları lâzımdır, kötülememek 
lâzımdır, imza koyarak benimsedikleri hüküm
leri kötülememek lâzımdır. Siyaset bir yana, 
milletin kalkınması bir yana, sizden bunu istir
ham edivorum, sevgili arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kadri Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 

1 arkadaşlarım, her zaman olduğu gibi Muhterem 
Fcyzioğlu arkadaşımız tenkit ettiği işi kendisi 
yaptı; yani işin edebiyatım yaptı. Hakikaten 
bu kürsüde bu işleri çok güzel müdafaa ediyor
lar. Ben ne, geçmiş 1950 den sonraki devre ve ne 
de bugün siz ne yaptınız diye hiçbir şey söyle
medim ve hiçbir zaman da söylemem. Bu benim 
mevzuumu ilgilendirmez. Benim söylediğim ve 
iddia ettiğim ve hâlâ ısrar ettiğim mevzu, ge
çim sıkıntısı çeken, maişetini temin etmekten 
mahrum, ekmek kapısından mahrum olanlara bu 
plân hangi şekilde, hangi tarz ve hangi imkân
larla ne sağlamaktadır? Bu iş, bu kadar kısa 
olacaktır. Yoksa hiçbir kimse bu plânı küçüm
semek suretiyle, bu plân asla olmasın, bu mil
letin yüzü gülmesin, demez. Bunlar; yetişmiş 
bir insan ve bir Türk vatandaşı asla düşünemez. 
Ve bu husus aklımızdan bile geçmez: geçirme
yiz. Daha iyisi bulunsun, daha mükemmeli ol
sun için söylüyoruz. Birbirimizi incitmeden, 
açık açık, yüzümüzün akıyla bu işe bir veçhe 
vermekten başka bir gaye taşımıyoruz. Ve bun
da başkaca bir gaye gütmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan tarafından veril
miş bulunan geriverme önergesini gerekçesiyle 
birlikte oyunuza sunacağım. Kabul edenler... Et-
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miyenler... Geriverme önergesi kabul edilmemiş
tir. 

Bir başka önerge vardır. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânın, 156 ncı sayfasındaki üretim bahsinin 

son satırında belirtilen «zeytin yağı üretimi ar
tırılacak ve ihracatı geliştirilecektir.» cümlesi
nin «Müstahsıla kredi verilmek suretiyle ağaç 
sayısı artırılacak ve binnetice zeytin yağı üreti
mi istenilen seviyeye ulaştırılacaktır.» şeklinde 
ve yine; 

156 ncı sayfada, dış ticaret bahsinin 2 nci 
paragrafının «5 yılda toplam olarak 100 000 ton 
zeytin yağı ihraç edilecektir.» şeklinde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Turgut 

Gerekçe : 

1. Zeytin yağı istihsalinin senelik değeri 
325 milyon lira civarındadır. Nebati yağ istih
lâkini karşılamak maksadiyle plân senede 223 
milyon liralık ithalât derpiş etmektedir. Halbu
ki 10 yılda 20 milyon ağaç yetiştirmek için lü
zumlu paranın yekûnu 150 milyon liradır. Biz, 
yağ ihraç eden milletler arasında olmak arzu
sunda isek bu yolda müstahsıla yetiştirme ve ba
kım kredileri sağlamalıyız. 

2. Plân, 5 yılda 35 bin ton yağ ihraç edile
ceğinden bahsediyor. Halbuki sadece 1962 yılı 
içerisinde ihraç edilen miktar 25 bin tonun üze
rindedir. Bundan da anlaşılıyor ki, her yıl orta
lama 20 bin ton yağ ihraç edecek durumdayız. 
Bu itibarla plânda adı geçen kısımların tadilin
de, memleket ekonomisi için büyük faydalar 
vardır. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Cihat Turgut 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA ARÎF HtKMET ONAT 

(Ordu) — Bu hususların hepsi plânda mevcut
tur. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet?.. 
DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZlYA 

MÜEZZÎNOĞLU — Efendim, önergede bilhassa 
iki nokta üzerinde duruluyor. Bunlardan birin
cisi, zeytin yağı ihracatının 100 bin ton olarak 
tahmin edilen kısmı, ikinci nokta ise zeytin 
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üretimi, ihracatın artırılması, kredi verilmesi 
hususunun ilâvesi teklif edilmektedir. 

Aslında zeytin yağı ihracı, plân devresinde 
zeytin yağı ihracına taallûk eden rakamlar bir 
tahminden ibarettir. Alınmış olan neticelere gö
re bir tahmin yapılmıştır. İçinde bulunduğumuz 
.sene içinde zeytin yağı ihracı yapılan tahmin
leri aşmıştır. Görülen bu fazla ihracat, Yunanis
tan'da mahsul durumundaki kötülükten ve Yu-
ııinistan ihtiyacını Türkiye'den karşılamak du
rumunda olmasındandır. Bu itibarla, yapılan 
tahmin realistir. Plânda aynen bu rakamın tah
mininde, ihracatın ıbu miktarı bulacağı, ifade 
edilmiştir. Şüphesiz bu rakamın gerçekleşmesi 
icabederse de, muvazenesi bakımından, lüzum
ludur. 

Kredi meselesine gelince, aslında plânda kre
di, T57 ve bunu takibeden sayfalarda miktarla
rın tümüne şâmil olarak ve bir bütün olarak, ele 
alınmıştır. Bunun dışında, kredi ile ilgili tek
lifler teker teker nazarı dikkate alınmamıştır. 
Umumi ihracat kredileri içinde ihracat bakı
mından, zeytin yağı ihracatı şüphesiz nazarı 
dikkate alınacaktır. Bunun ayrıca zeytin yağı 
bölümünde zikredilmesine m'ahal görülmemekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Cihat Turgut... (Hasta 
sesleri) Sayın Cihat Turgut tarafından veril
miş bulunan geriverme önergesi gerekçesiyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Geriverme önergesi reddedilmiş
tir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Beş yıllık Kalkınma Planındaki çay sanayii 

bölümüne aşağıdaki hususların ithali için gere
ğinin ifasını rica ederiz. Saygılarımızla, 

Bize Rize 
A. Hükmet Güner Oevat Yalçın 

Rize 
Erol Akçal 

1. Bir çaycılık okulu açılacaktır. 
2. Çay ıslahatı ve standard'izasyonu araştır

maları yapmak üzere 'bir araştırma lâboratuvarı 
açılacaktır. 

3. Çay işletme ameliyesi, merkezi Rize'de ol- i 
inak üzere umum müdürlük (halinde kurulacak 
muhtar bir kurum tarafından yapılacaktır. | 

21.11. 1962 O : 1 
4. Devlet çaydan elde ettiği safi kârın yüz

de beşini o ilin köy yolları yapımına tahsis ede
cektir. 

Gerekçe 

Çay istihsali 5 yıllık plânın müddeti bitme
den ihracedilebilecek seviyeye ulaşabilecektir. 
Ancak bugünkü kalite ile, aynı fiyatla ihraç 
imkânına malik değiliz. Maliyetin yüzde elli 
noksanına ihracedilebiieceği söylenilmektedir. 

Çay kalitesinin yükseltilmesi ve standardize 
edilmesi şarttır. Onun için evvelâ ekimden, da
ha doğrusu fidan yetiştirilmesinden başlıyarak 
budanması, gübrelen mesi ve sair ıbütün bakım 
işlerini yürütecek ve öğretecek mütehassıs ele
manlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu da ancak 
bir çaycılık okulu ile mümkün olabilir. Ayrıca 
çayın uslah ve standardizasyonu üzerinde araş
tırma ve tahlilleri yapacak bir lâboratuvar lâ
zımdır. 

Nihayet en iyi kalite yaprak elde edilse bile, 
fabrikasyon işlerinin icabeden süratle yapılma
ması halinde netice alınmaya imkân yoktur. Hal
buki umum müdürlük Istanlbul'dadır ve işler bü
yük Ibir formalite içinde cereyan etmektedir. 
Bu sebeple çay fabrikalarının Tekel Umum Mü
dürlüğünden ayrılarak umum müdürlük halin
de müstakil bir kurum kurulması ve merkezinin 
Rize'de bulunması zaruridir. 

(Son olarak şu noktayı da belirtelim ki; Ri
ze'de mevcut 16, ihaleleri yapılan 3 yeni fabrika, 
ceman 19 fabrika ve altelye bütün Rize vilâyeti
ne dağılmıştır. Diğer illerdeki 3 ve yeni yapıl
mak üzere ihale edilmiş bulunan diğer 3 fabri
ka aynı şekilde değişik yerlerde kurulmuştur. 
Fabrikalara gelen akar yakıt, kömür, çay yap
rağı ve sair bütün mallarla sevk edilen mamul 
mallar nakliyesi köy yolları ile yapılmaktadır. 
Bu bölgeler ise tamamen yağışlı bölgelerdir ve 
yollar daima bozulmaktadır. 600 km. yi aşan 
köy yollarını vilâyet bütçesiyle değil yenileri
nin yapımı, eskilerinin tamirine dahi imkân 
yoktur. Onun için tekelin çaydan elde ettiği kâ
rın bir miktarının köy yollarına tahsisi bir za
ruret halini almaktadır. 

BAŞKAN — (Komisyon? 
KARIMA PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Hükümetle 
birlikte hazırladığımız 'metin dâhilinde 'katılı
yoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet« 
DEVLET.1 PLÂNLAMA 'MÜSTEŞARI ZİYA 

MÜEZZlNOĞLU — Efendim, teklifi esas itiba
riyle kabul ediyoruz. Yalnız iki noktada iş
tirak etmiyoruz. Bu noktada bir değişiklik 
üzerinde durmaktayız. (Bu da şudur: 

Çay için ayrı bir okul istenmektedir. 19.60' 
programında ibu bölgede, 5 milyon lira sarfiyle 
bir Teknik Ziraat Okulu kurulması kararlaştırıl
mıştır. Mütehassısların tetkik ve temennileri 
odur ki, ayrı bir çay okulu kurmak yerine, ku
rulmakta olan bu okulun müfredat programların
da çaycılığa hususi bir önem verilmesi mak
sadı temin edebilecektir. Bu şekilde olması daha 
uygun olur. 

İkinci nokta olarak katılmadığımız bir hu-
sute: Köy yolları iiçin çay hâsılatından bir mu
ayyen yüzdenin ayrılması lüzumu üzerinde du
ruldu. Köy yollarına umumi program ve 'bütçe 
içinde tahsisat ayrılmış olduğundan, bu mevzu 
için ayrıca çay varidatından 'bir tahsisat ayır-
ımak prensibimize uygun değildir ve lüzumsuz
dur. 'Bunun dışında, arz ettiğim esaslar dâ
hilinde önergeye katılmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Plânla

ma Dairesinin ve Hükümetin görüşümüze iş
tirak etmesinden dolayı müteşekkiriz. Ancak 
çaycılık okulu mevzuundaki talebimiz, madem
ki plânlama ile orada açılacak olan Teknik Zi
raat Okulu ders programiyle halledilecektir; 
mesele yoktur, plânlamanın bu teklifimi kabul 
ediyoruz. 

Yalnız ^köy yolları mevzuunda Rize'nin bir 
'hususiyeti vardır. Yalnız Rize'nin 600 kilo-
tmetreyi bulan köy yolu vardır, ki hu yolların, 
köy yolları tahsisatı ile maalesef /bakıma dahi 
imkân 'bulunmamaktadır. Zira 600 Km. lik 
yol bir şebekedir. Ayrıca Rize tamamen ya
ğışlı bir bölge olduğu için, bu yollar çabucak 
bozulmaktadır. Bu yolların tamirinde Nafıa va
sıtaları kifayetsiz kalmaktadırlar. Bu "bakımdan 
buraya böyle fair tahsisatın konulmasına mut
laka ihtiyaç vardır. Ayrıca yeni yeni çay fab
rikaları yeni yeni yollara i'htiyaç göstermekte
dirler. Çünkü bütün nakliyatlar *bu yollarla 
yapılmaktadır. Eğer buna da iştirak ederler
se minnettar kalacağımızı arz ederim. Hür
metlerimle., 
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BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) -— İSöz istiyorum efendim. 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, sa
yın Güner, burada, Rize'nin 'hususiyeti dola-
yısı ile '600 Km. köy yollunun az olduğunu, bu
nun çoğaltılmasını ve çay mahsûlünün kısa za
manda naklini tebarüz ettirdiler. 

Bendeniz, bundan bir halfta evvel filhakika 
Doğu - Karadeniz illerinde bir vazife gezisi yap
tım. Rize'nin, Ordu'nun, Trabzon'un, Art
vin'in k'öy yollarının 'hakikaten, arazinin dağlık 
olması dolayısı ile, bozuk olduğunu, bu yüzden 
mahsûlün kısa zamanda fabrika mahalline taşın
ması zarureti karşısında 'bir hususi ihtimama lâ
yık bulunduğunu tesbit ettim. Ama, plâna bu 
şekilde, Rize'de böyle. Trabzonda böyle köy 
yolu yapalım diye hususi hükümler konulma
sının doğru olmadığını takdir buyurursunuz. 
Bunun hal şeklini biz Bakanlık olarak şöyle 
tesbit etmiş bulunuyoruz. Plânda 1963 yı
lında köy yolları yardım tahsisatı 115 mil
yon liranın üstüne çıkarılmıştır. Şimdiye ka
dar 80 - 85 milyon civarında * olan köy yol
ları ve il yolları yardım tahsisatı, beş yıllık 
programın ilk senesinde 1.15 milyon ve müta-
akıp Senelerde daha fazla olarak artmaktadır. 
Şu hale göre, 1963 te diğer yıllara ve 1962 
ye nazaran Devlet bütçesinde köy yollarına. 
yardım faslında yüzde 30 - 40 nishetinde bir 
artırma imkânı hâsıl olacaktır. Benim bu 6 
aylık vekillik yaptığım devre içinde tesbit et
tiğim şudur ki ; il ve köy yolları yapımında 
vazife gören nafıa müdürlükleri emrindeki 
makina parklarının kifayetsiz oluşu, bu va
zifenin lâyıkı ile başarılabilmesini imkânsız 
hâle getirmiştir. Makina parklarının çoğu yıp
ranmış ve iş göremez hâle gelmiştir. Vekâletçe, 
makina parklarının takviyesi', nafıa müdürlük
lerinin yedeık parça depolarının ikmali husu-
ısunda çalışmalar yapılmaktadır, önümüz
deki seneler daha yüksek kaliteli köy yol
ları yapımı hususunda tedbirler alınmıştır. 
Ve hakikaten minnetle şu noktayı da arz öt
mek isterim ki. bundan bir sene evvel Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından 'hazırlanıp yürür
lüğe giren talimatname; köy yollarının yapı
mında vatandaşın gönüllü olarak iştiraki esa
sını tesbit etmiş bulunuyor. Köylü vatandaş-
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larm bu hususta gösterdikleri gayret ve te-
hallük Hükümetin ve Meclisin minnet ve 
şükranlarım celp edecek mahiyette bir yük
sekliktedir. Hakikaten bu vatandaşlarımız bu 
hususta birbirleri ile yarış yapmaktadırlar. 
Vatandaşların gösterdikleri bu gayrete Hü
kümet âzası olarak büyük Meclisin huzurun
da teşekkür etmeyi bir vazife biliyorum. Bu 
şekilde kısa zamanda !köy yollarının ikmali 
mümkün olacaktır. Güner arka'daşımızın bu
yurdukları gibi, falan vilâyet 'köy yolu, fi
lân vilâyet il yolu gibi hususiyet arz eden 
kelimelerin plâna girmesine lüzum olmadığı 
kanaatına varmış bulunuyor ve tekliflerine 
katılmıyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, buyurun. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, birtek noktayı belirtmek 
için huzurunuza geldim. Sayın Bayındırlık 
Bakanımızın verdikleri izahatı daha ziyade 
umumi bulmaktayım. Kendileri, bütün köy 
yollarına verilen ehemmiyeti belirttiler. Hal
buki, biz çay istihsâli ile, çay istihsâl bölge
lerindeki yolların irtibatını belirtmek bakı
mından bu takriri verdik. Çünkü çay istih
sali birtakım hususi muameleleri icabettrmek-
tedir. Çay, toplandıktan kısa bir zaman son
ra işlenmesi icabeden bir nebattır. Bu işle
me ameliyesi zamanında yapılamadığından 
hâlihazırla, toplanan çayın büyük bir kısmı 
zayi olmaktadır. Bu bakımdan çay bölgelerine, 
diğer köy yolları bakımından bir priyorite ve
rilmesinin icabettiği kanaatindeyiz. 

Böylece plâna, «istihsalle alâkadar bölge
lerde 'köy yolları yapımına priyorite verile
cektir.» sekilinde bir cümle ilâvesine iştirak 
ederlerse müteşekkir olacağız. Bunu arz etmek 
istiyordum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Efendim, Sayın Akçal'm fikrine 
iştirak edemiyorum. Çay gelirinin yüzde 5 ini 
o bölgenin köy yollarına; pamuk gellirinin 
yüzde 5 ini, pamuk bölgesinin köy yollarına 
ayırmak gibi bir yolu doğru bulmuyoruz. Bu 
usul bizi istanbul vilâyetinin de gelirinin mu
ayyen bir kısmının bu bölgenin yollarına har
canması gibi bir neticeye götürür. Bu sebe'p-
den kabul edemiyeceğiz. 
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Şunu da arz etmek isterim ki, çay bölge

sinin hususiyetini bizzat gittim yerinde gör
düm. Rize'nin, Artvin'in, Ordu'nun çay böl
gelerinin köy yollarının acilen yapılması za
ruretini Devlet Karayolları Genel Müdürlü
ğü ve Bayındırlık Bakanlığınız takdir etmiş 
bulunuyor. Daha fazla makina parkı ve tah
sisat göndermek suretiyle önümüzdeki yıllar
da yolların yapılması ve ikmali hususunda 
gerekli talimat verilmiştir. Arkadaşımız me
rak buyurmasmlar. Plânın bütünlüğü ile alâ
kalı olmıyan bu mevzuda ısrar etmesinler, 'ken
dilerinden istirhamım budur. 

BAŞKAN — Mutabık mısınız Sayın Güner? 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Muta

bıkız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Arif Hikmet 
Güner ve iki arkadaşının vermiş oldukları geri
verme önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Efendim, .Sayın Arif Hikmet Güner ve iki 
arkadaşı birlikte bir geriverme önergesi vermiş
lerdir. Bu önergenin, karma komisyon tarafından 
yapılan incelemesi sonunda karma komisyon 
önergenin dikkate alınmasına karar vermiş, bilâ-
hara Hükümet adına konuşan Sayın Müezzinoğ-
lu, bâzı kısımlarının dikkate alınmasının uygun 
olacağını buyurdular. Daha sonra konuşan Sayın 
Bayındırlık Bakanı katılmıyacaklarmı beyan et
tiler. Meseleyi, Genel.Kurul hakem olarak halle
decektir. Mesele bu yönden mahlûldur. Bu ba
kımdan Sayın Arif Hikmet Güner ve iki arkada
şının vermiş olduğu geriverme önergesini dik
kate alıp almama.. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Efendim, önergenin ihtiva ettiği hususları 
ayrı ayrı oya sunmak lâzımdır. Tüm olarak öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi tavzih 
edecek. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir çay okulunun veya teknik 
ziraat okulunun açılmasının kabulünü istirham 
edeceğim. 

İkincisi; çay ıslahatı ve standardizasyonu 
yapmak üzere bir çay lâboratuvarı yapılmasıdır 
ki, bunu kabul etmişlerdir, biz de katılıyoruz. 
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Üçüncüsü; çay istihsali muhtar bir kurum ta

rafından yapılacaktır. Buna da iştirak etmişler
dir. Bir tek iştirak etmedikleri nokta % 5 lerin 
çay istihsali ile alâkalı köy yollarına tajhsisidir. 
Biz de bu dördüncü maddeyi geri alıyor ve di
ğerlerinin kabul edilmesini Yüksek Heyetten rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Saym G-üner'in gerekçede mev
cut, 4 ncü maddenin dışında kalan maddelerine 
şâmil olarak gerivercne önergesini bu ş?kli ile oy
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... Kalbul etmiyenler... Dikkate alın
masına karar verilmiştir. 

Şimdi bir başka önerge okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kalkınma Plânının 120 nci sayfasında (Su

lama programının) şeklinde başlıyan birinci pa
ragrafının sonuna, Plân Karma Komisyonundaki 
ilk müzakereler sırasında eklenen (Su ve top
rak kaynakları bakımından ekonomik potansiyeli 
yüksek görülen ve özellikle sulamadan büyük 
faydalar beklenen geri kalmış bölgelerin sulama 
konusu ile büyük sulama üniteleri kurulmasına 
elverişli, büyük ve devamlı akar suları bulunmı-
yan geri kalmış bölgelerde küçük sulama işleri
nin etüt ve projelerinin yapılmasına ve inşaat 
safihasına geçilmesine öncelik verilecektir.) Cüm
lesinin başına aşağıda yazılı hususun da eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Eklenmesi istenen husus : 
Kuraklık çeken bölgeler. 

Niğde 
Ruhi Soyer 

Gerekçe 

1954 ten bu yana, 8 seneden beri mütemadi
yen artan kuraklığın iki seneden beri büyük kum 
fırtınaları ile toprak kaymalarına müneer olduğu 
ve bu yüzden binlerce hektar ekili arazinin mah-
volduğu, pınarların ve kuyuların tamamen ku
ruduğu ve bâzı mmtakalarda halkın büyük bir 
sefalet ve yoksulluk içine düştüğü ve 'birçok yer
lere de köylülerin göç çareleri aradığı ve büyük 
şehirlerin etrafında çemberlenen gecekondulara 
doğru akın ettikleri muhtelif vesilelerle Yüksek 
Meclise arz edilmişti. 

Bundan bir buçuk ay kadar evvel, bu mm-
takada alınması gereken âcil ve devamlı tedbirler 
hakkında tanzim edilmiş ,bir muhtıra 150 ye ya- j 
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km milletvekillerinin imzalariyle Saym Basıbaka-
na ve Hükümetimize takdim edilmiştir. 

Bu muhtırada devamlı tedbir olarak : Kurak 
mmtakalarm bir an evvel yeraltı ve yer üstü su-
lsma tedlbirleriyle kuraklığın ve erozyonun felâ
ketli pençesinden kurtarılması hususunun ilk <beş 
senelik plâna alınması bilhassa talep ve rica edil
mişti. 

Bu muhtırada devamlı tedbir olarak : Kurak 
mmtakalarm bir an evvel yeraltı ve yer üstü su
lama tedbirleriyle kuraklığın ve erozyonun felâ
ketli pençesinden kurtarılması hususunun ilk beş 
senelik plâna alınması bilhassa talep ve rica edil
mişti. 

Büyük bir felâket içinde kıvranmakta olan 
mmtakalar halkına bir emniyet, ümit ve ferahlık 
vereceği gilbi tatbikatçılara da misal bakımından 
ışık tutacağı için, «kuraklık çeken bölgeler» cüm
lesinin ilâvesi teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Karma Komisyon iş
tirak ediyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 
SEKİP İNAL (Hatay) — Hükümetçe yapılacak 
redaksiyon dâhilinde katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Katılıyoruz efendim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, bu 
takrir reddedilmişti zannediyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) 
Efendim, bu biraz tadil edilmiştir. «Kuraklık 
bölge» denmektedir. Bu itibarla, yurt sathında 
kuraklık bölgelere şâmil ibir mâna taşımaktadır. 
Arkadaşımızın bahsettiği bölgedeki kuraklık 
hakikaten bölge itibariyle öncelik kazanacaktır. 
Bunun dışında da, aynı şekilde bölgeler varsa 
yine Hükümetiniz bu 'bölgeleri mahrum etme
mek için üzerinde ilgiyle duracaktır. Bu itibarla 
teklife Hükümet katılmıştır. 

BAŞKAN — Saym Ruhi Soyer bu mevzuda 
konuşacak mısınız? 

RUHÎ SOYER (Niğde) — Evet efendim, 
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BAŞKAN — Buyurun. 
RUHÎ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Hükümetimizin, Karma Komisyonun 
ve Plânlama Teşkilâtımızın hu kuraklık bölge
sinin içinde bulunduğu felâketin üzerinde gös
termiş oldukları hassasiyet ve alâkadan dolayı 
şükranlarımı arz 'ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Soyer tarafından veril
miş bulunan geri verme önergesini 'gerekçesi ile 
birlikte ovunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kaabul etmiy enler... önerge
nin dikkafte alınimaısınıa 'ka'rar verftlmilşltitr. 

50 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın 329 ncu sayfasında (g) ve (h) fıkra

larında ele alman tarım ve sağlık eğitimi bölü
münde «Bu hizmetler için ihtiyaç duyulan ele
manların Tarım Bakanlığınca yetiştirilmesi ge
rektir.» cümlesi ile «Sağlık Bakanlığınca yürü
tülmesi uygundur.» cümlesinin Tevhidi Tedrisat 
Kanununa aykırı olması sebebiyle değiştirilerek 
«Millî Eğitim Bakanlığınca yetiştirilir.» cüm
lesinin eklenmesi için Hükümete geriverilme-
sini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Gerekçe 

5 yıllık plânın hedeflerine ulaşması için her 
şeyden önce plânda belirtilen sayı ve vasıfta 
insan gücünün hazırlanması gerekir. 

işgücü ile eğitimin bir arada olması lüzu
mu baştan sona savunulan plânda, çeşitli Ba
kanlıkların kendi ihtiyaçlarını kendileri tara
fından hazırlanmasının uygun görülmesi tena
kuz sayılabilir. Ayrıca, Atatürk devrimleri ara
sında olan «Tevhidi Tedrisat Kanunu» yürürlük
tedir. Her türlü eğitim kurumunun Millî Eği
tim Bakanlığına bağlanarak meslekî ve teknik 
eğitim bütünlüğünün sağlanması mümkün ola
caktır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon adına. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA SE

KİP ÎNAL (Hatay) — Hükümetçe ayrıca bir 
teklif hazırlanmıştır, o esaslar dâhilinde kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetçe hazırlanmış bulu
nan metin muvacehesinde kabul ediyor komis
yon. Hükümet. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) 
— Efendim, plânda, tarım, sağlık ve millî sa
vunma ile ilgili okulların, bu bakanlıklarla il
gilerinin devam, etmesi hususunda bir kayıt var
dır. Yüksek Plânlama Kurulunda bu mevzu ko
nuşuldu. Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinin 
artırılması ile birlikte, bu halde devam ettiril
mesinde, bir müddet için, bâzı faydalar görül
dü. Bu itibarla, arkadaşımızın, «Bunların hep
si Millî Eğitim Bakanlığına bağlansın» şeklinde
ki görüşüne olduğu gibi katılmak değil, fakat 
şöyle bir ara formül ile maksadı kısmen karşı
lamanın mümkün olduğu düşüncesindeyiz. Ta
rım ve sağlık okullarının müfredat programla
rının içinde bulunan kültür derslerinin dene
timinde Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği ya
pılacaktır. Çünkü bu okulların meslekî dersleri 
vardır. Bu dersler daha ziyade bu bakanlıkları 
ilgilendirir. Bakanlıklar vasıtasiyle müfredat 
programı daha iyi tesbit edilir düşüncesiyle 
Millî Eğitim Bakanlığıyla iş birliği yapma esa
sının dercini kabul ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Koç, katılıyor musunuz? 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Katılı

yoruz efendim? 
BAŞKAN — Sayın Koç tarafından verilmiş 

olan geriverme önergesinin Hükümet ve Kanım 
Komisyonun vermiş olduğu izahat muvacehesin
de kabule şayan olduğu belirtilmiştir. Gerekçe
siyle birlikte önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önergenin dikka
te alınmasına karar verilmiştir. 

51 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın 70 nci sayfasında ele alman toplum 

kalkınması bölümünün 2 nci fıkra (a) mn sonu
na «Bunun için Bakanlıklararası çalışmaları ko-
ordine etmek üzere bir Devlet Bakanı görevlen
dirilecek, köy kalkınma programları bu Bakan
lık vasıtasiyle uygulanacaktır.» cümlesinin ek
lenmesi için geriverilmesini arz ve teklif ederini. 

Aydm 
M. Şükrü Koç 

Gerekçe : 

Türkiye'de toplum kalkınması işi Millî Eği
tim, Sağlık, Tarım, Bayındırlık, Sanayi, Ticaret 
ve İçişleri Bakanlıklarınca yürütülmektedir. 
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Köylerin küçük nüfuslu ve dağınık olması, ka
mu görevlilerinin ve sosyal hizmetlerinin köye 
götürülmesini güçleştirmekte, zaman, para ve 
enerji israfına yol açmaktadır. 

Çalışmaların aşağıdan yukarıya korrdine bir 
şekilde yürütülebilmesi için teşkilâtlanmaya ih
tiyaç vardır. Başbakan adına teşkilâtı yönetecek 
bir yardımcı veya ayrı Bakan bulunması faydalı 
olacaktır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon adına. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA ŞE-

KtP İNAL (Hatay) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) 
— Bu mevzuda hazırlık vardır; hangi Bakanlı
ğa bağlanacağı hakkında, şimdiden bunu plân
da dondurmak doğru değildir, o bakımdan ka
tılmıyoruz. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın arkadaş
larım, toptan kalkınmanın beş yıllık plândaki 
yerini ve hedeflerini kabul etmemek imkânsız. 
Ancak bu kalkınmanın köye kadar gidebilmesi 
ve programda belirtilen ilkelerin uygulanması 
için bir sahibinin olması lâzımdır. Şimdiki du
rumda alâkalı bakanlıkların, Tarım Bakanlığı
nın, Millî Eğitim Bakanlığının perakende olarak 
bâzı çalışmaları yapacağı şüphesizdir. Çünkü, 
bunların kendi aralarında iş birliği yaparak, et
kin bir şekilde neticeye varması bakımından, bu 
şekilde köy kalkınması ünitelerin yukarıya ka
dar bir sahibinin olması lâzımdır. Bu bakımdan, 
Hükümetin daha önce hazırlamış olduğu Halk 
Eğitim Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
Kanunda, bâzı teşkilâta ihtiyaç olduğu 'belirtil
miştir. Hattâ bir aralık, bunun, Başbakanlığa 
bağlı bir genel sekreterlik olarak yürütülmesi 
düşünülmüştür. Bendenizin bu önergeyi vermek
ten maksadım, bu şekilde beş yıllık bir süre 
içinde, şimdiden mevzuun bir^esasa bağlanması, 
ayrı bir bakanlık mı, yoksa, Başbakanlığa bağlı 
bir genel sekreterlik mi kurulacaktır hususunun 
plânda yer bulmasıdır. Bu hususu uygun ve 
lüzumlu gördüğüm için bu önergeyi verdim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımız tarafından 
verilmiş bulunan geriverme önergesi ve gerekçe
sini oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Ka
bul etmiyenler.,. önerge kaibul edilmemiştir. 
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Efendim; 52 No. lu gerimerme önergesini 

sayın Koç geri aldığı için, 53 No. lu önergeye 
geçiyoruz : 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Millî Kaılkınıma Plânı kanun tasarısının 137 

nci sayfasında üçüncü satınndaıl sonra satıribaşı 
olarak bir (c) fıkrasının aşağıdaki metinle ek
lenmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Eklenecek yeni fıkra : 
«c Millî kaynaklarımızın süratle geliştiri

lip değerlendirilmesi amacını gerçekleştiren 
millî teşekküller, gelişmelerine engel olacak 
zararlı etkilerden korunacaktır.» 

Gerekçesi : 
Muazzam sermayeye dayanan yaibaııi petrol 

tröstleri, Türkiye'de henüz fidan çağını yaışı-
yan millî petrol gayretlerimizi şimdiden (Üre
tim, fiyat, dağıtma ve personel) yönlerinden za
rara sokan blir tutum arz etaıeye başlamışlardır. 
Nitekim yetişmiş personelimizi 1 - 2 kat fazla 
ücretle kendilerine çekmek, benzin fiyatını dü
şürmek, petrol lofisiinin tevzi merkezlerinin bu
lunduğu ve bulunmadığı şehir ve kasaba ve 
yollarda satış pompaları açmak ve hariçten is
tediği kadar ham petrolü Mersin'e ve İzmit'e 
ithal edip (Batman) benzinini sabote etmek 
gibi hareketle*', bu tu'tumun 'bariz delilleridir. 
Maalesef bu hususta 7326 sayılı Petrol Kanu
nunun 2 nci maddesi ve 5 nci bölümü ım'illî pet
rol ve menfaatimizin korunmasında yeter bir 
önemle ele alınmamıştır. 'Bu sebeple plânda 'ko
ruyucu bir hüküm zaruridir. 

BAŞKAN — Karma Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA SE

KİP İNAL (Hatay) — Efendim; bu konuda Hü
kümet ibir teklif hazırlamışitır, 'bu esas dâhilin
de katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Efendim; geriverilirse, arkadaşımızla birlikte 
formüle edeceğiz. 

BAŞKAN — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım ; ibeş yıllık Kalkınma Plânı Kanununun 
137 nci sayfasının başına eklenmesini teklif et-

£ö 
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tiğim fıkra ile, Türkiye'de 'insan gücünden son
ra gelen başlıca enerji kaynağına, yani, gelecek 
yıllarda her şeyimizi yurdun içinde sağlamak 
durumuna düşersek en başta gelen bir konuya 
temas ettiğimi takdir buyurursunuz. Türkiye 
petrolleri Anonim Ortaklığı elinde olarak işle
tilmekte olan millî petrol kaynakları ıhenüz bir 
yavru ve bir be'be halindedir. Dünya petrolleri 
ise ecnebi şirketler tarafından Devlet bütçele
rinden daha fazla sermayeler yatırılarak işle
tilmekte ve örneğin, yalnız Mobil adlı Ameri-
Ikan petrol şirketi geçen yılda dünyada safi 1,5 
milyar dolar kâr edip, bizim Batman ortaklığı
mızın 70 iküsür milyondan ibaret bir yılluk safi 
kazancının tam 200 misline yakın bir kâr ile, 
dünya petrolüne hâkim, yedi dev şirketten biri
dir ve dünya petrollerinde 'başlıca kudretler-
dendlir. Şimdi de 'bu dev yabancı şirketlerin bi
zimle rekabeti ve bu millî petrolümüzü boğma 
saldırıları başlamış bulunmaktadır. Bu sebep
le millî petrolümüzü !>u plânda korumaya mec
buruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim ortaklığımı
zın safi kârı geçen sene 70 küsur milyon lira 
idi demiştim. Bu sene bunun yarısını bile al
mak güç olacaktır. Zira Mersin'deki Rafineri, 
büyük ya'bancı dev şirketlerden üçünün ortalk-, 
lığı halinde yılda 3 milyon ton (kapasite üzerin
den çalışmaya fbaşlamı^tır. Bunun b'ze ilk dar
besi benzin fiyatını 5 - 10 kuruş düşürmekte 
olmuştur. Türkiye'de nasıl olmuş da şimdiden 
benzin fiyatını düşürmüş? Halbuki buradaki 
müzakerelerden öğrendiğimize göre, Dünyanın 
en ucuz benzin fiyatı bizde imiş; buna rağmen 
benzin fiyatlarını bizde düşürmüş ve bu suretle 
Batman'daki millî petrolümüzün, kendi geliş
mesine sarf edeceği müstakbel kârı, Mersin 
Rafinerisi âdeta gaşbetmiştir. Şimdi Baitman 
petrolümüz sanki - Petrol Kanunu terimiyle ifa
de edeyim - bir tek (kuyu ba§ı fiyatı) na çalış
maktadır. Yani ıkârsız, geleceksiz bir gayret 
yazık değil mi? Kaldı ;ki, Petrol Ofisimizin 
Türkiye'de kâfi tevzi teşkilâtına ve tam bir eh
liyetli ibir kadroya sahibolmayışı ve bâzı şahıs 
kayırmaları yüzünden millî petrolümüzün tevzi
atı Ankara'dan daha Batıya geçememekte 
ve dolayısiyle Mersin Rafinerisi ve sermayesi
nin % 49 sahibi Kalteks Şirketi olan îzmit Ra
finerisi Türkiye petrol ticaretini kendi hâki
miyetleri altına alma'k imkânını bulmaktadır-
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lar. 6326 sayılı Petrol Kanunu millî petrol kay
naklarının geliştirilmesini ana amaç edinmiş 
ve bu şekilde hükümlere bağlanmıştır. Bu kanu
nun 112 ve 121 nci maddeleri,bu himaye mad-
delerindendirler. Anayasanın 41 nci maddesin
de de (tam çalışma ) esasına ve ayrıca ayni 
maddede 3 ncü fıkrada «Millî tasarrufu ar
tırmak»» amacına ve «İktisadi, sınaî» çalış
maların tanzim edilmesine» mütedayin hüküm
leri de, yerine getirilmeleri gereken kanuni 
esaslardır. Bundan dolayı, plânda bu hüküm
lere dayanarak millî petrolü korumak mecbu
riyetindeyiz. 

Batman'da 'bizim, yılda 73 bin ton olan ik
tisadi benzin istihsalimizden, maalesef 'bu se
ne, 7 bin ton stok elimizde kalmıştır. Mer
sin ve İzmit Rafinarileri, Kanunun bir gümrük 
muafiyeti maddesinden istifade ederek, yurda 
yabancı ham petrolü sokuyorlar. Hal böyle 
iken, yani bugün i'sti'hsal ettiğimiz millî benzin 
satılamazken ,yarın daha da gelişecek olan pet
rol istihsalimiz nasıl satılabilsin? Yabancı şir
ketler Türkiye'de şimdiden piyasalara hâkim 
olmuşlardır. Tevzi sistemimizin noksanı ve bo
zukluğu yüzünden ve onların bizdeki kalifiye 
personellerimizi iki üç misli ücret vermek su
retiyle kendilerine çekmeleri sebebiyle bu hâ^ 
kimiyeti ele geçirmişlerdir. Bu yabancı dev 
şirketlerden bâzıları da şunlardır; BSO Mobi-
loil Şell, Standard Oil of new îersay, Stan
dard Oil of Kalifornia, Teksa'ko... ve Eritiş 
Petroleum. Bu (Yedi büyükler) Dünyadaki 
başlıca hâkim firmalardır ki, bâzıları bir dev
letten de birkaç kat daha zengin sermayesi olan 
şirketlerdir. 

BAŞKAN — Saym Eren, bir dakikanız kaldı. 
ASIM EREN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, binaenaleyh, biz bunlara karşı, ka-
nıınlnrm koruyucu hükümlerini takviye etmiş ol
mak ve Petrol Dairesini harekete 'getirmek ve bil
hassa, bu dairemizde Petrol Kanununun 2 nci 
maddesindeki yanlış anlayışı değiştirmek ve Pet
rol Kanununun 112 nei maddesinin 2 nci cümle
sini artık uygıüıyarak, yaibancı menşeli ham pet
rolden ve ürünlerinden Gümrük Resmini ve diğer 
vergi ve resimleri almak mecburiyetindeyiz. 2 nci 
maddösini biIihasGa dikkatinize arz etmek isterim: 
6327 sayılı ve 7 . 3 . 1954 tarihli Petrol Kanu
nunun 2 nci maddesini okuyorum: 
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«Bu kanunun maksadı, Türkiye Cumhuriyet i 

petrol kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatı-
rımlariyle süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde 
geliştirilip kıymetlendirilmesini ve bu maksada 
uygun olduğu nldbette Türkiye dâhilinde yaban
cı menşeli petrol ile yapılan petrol ameliyatının 
aynı surette inkişafını sağlamaktır.» 

Şimdi de 112 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci 
cümlesini okuyorum : Bu madde muaddel olup, 
(22 . 5 . 1955 ve 6558 No. lu) ve 29 . 5 . 1957 
ve 6987 No. ludurlar : 

«Madde 112. — 1 ne: cümle özetle : «Petrole 
ait her türlü hammadde itıhalâtı 25 yıl müddetle 
Gümrük Resmi ile sair vergi ve resimlerden mu
aftır.» 

«2 nci cümle : (Aynen sureti) : «Ancak, iş'bu 
deVrenin 6 neı senesinden sonra îcra Vekilleri 
Heyeti, Türkiye'de istihsal veya imâl edilen ve 
evsafı, mevcudu ve emre âmâde miktarı Ibakımm-
dan ithal edilen mümasil maddelerle kıyası kaa'bil 
bulunan ve fiyatları ithal maddelerine nazaran 
% 15 ten fazla yüksek bulunmıyan maddelerin 
isimlerini muhtevi müfredatlı bir liste neşrede
rek; 'bu listede gümrükten muaf olarak itlhal edil
mekte bulunan maddelerden hangilerinin Güm
rük Vergisine veya diğer ithal vergi ve rüsumu
na talbi tutulacağını tâyin Ve teribit edeibilir. Bu 
liste muayyen devrelerde yeniden gözden geçiri
lerek tadil olunabilir; muaddel liste neşrolundu
ğu tarihten 6 ay sonra meriyete girer. Ancak 
muaddel listenin neşir tarihinden evvel iktisab-
edilmiş veya satmalmmış olan maddeler listenin 
meriyete girdiği tarihten sonra teslim edildikleri 
takdirde Gümrük Vergisine taıbi tutulamazlar. 
25 yıllık muafiyet kısmen veya tamamen İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle uzatılabilir.» 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir efendim. 
ASIM EREN (Devamla) — Peki, cümlemi 

•bitireyim : 

Bizim petrolün inkişafına mâni olduğu ve 
millî menfaatlerimize uymadığı müddetçe Petrol 
Dairesi, Iİükümet ve Devlet, bizdeki ecnebi ra
finerisini himaye edemez. (Şiddetli alkışlar ve 
bravo sesleri). Evet, biz Türkler ahde vefa gös
terir, andlaşmalara sadık kalırız; amma, bindi
ğimiz dalı kesmek de istemeyiz. Millî petrolümüz 
yaşamalıdır ve ezdirilmemelidir. Hürmetlerimle 
(Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
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SANAYİ BAKANI F E T H l ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Mulhterem arkadaşlar, Türkiye'de 
Türkiye menşeli petrollerin değerlendirilmesi ile 
alâkalı Petrol Kanununun ilgili maddesi üzerin
de bir ihtilâf zuhur etmiştir. Yine kanun gereğin
ce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Petrol 
Dairesi arasında zulhur eden bu ihtilâf komsere 
havale edilmiş ve sonunda Bakanlık, bizzat Ba
kan karar vermek şartiyle, mesele Sanayi Bakan
lığına intikal etmiştir. Bu, itibarla böyle bir 
mevzuu, henüz ihtilâf halledilmeden, mevzuat 
dışında her hangi bir şekilde muameleye tabi tut
makta isa/bet olmıyacağını takdir buyurursunuz. 
Bakanlık kararının da. Devlet Şûrası nradinde 
kaza yoluna müracaat edileceği, Petrol Kanunu 
ile emniyet altına alınmıştır. Bu bakımdan me
sele, Petrol Dairesiyle Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığı arasında bir ihtilâf meselesidir. Kanun
la tâyin edilmiş esaslar dâhilinde muamele yürü
tülmektedir. Bu bakımdan arkadaşımızın, Hükü
met dikkate almamış veya gaflete düşmüş şeklin
deki ibeyanını, muamelenin cereyan tarzı bakı
mından, isabetli telâkki etmek mümkün değildir. 
İhtilaflı bir konu olduğu için, daha fazla tafsilât 
arz etmekte mahzur görürüm. Bu bakımdan, za
bıt cerideleri tetkik edilerek, kanunun esbabı mu-
cbeleri tetkik edilerek, kanun maddeleri tetkik 
edilerek verilecek kararlar, kazai mercilerce tat
bik edilecektir. Mesele bu durumdadır. 

Bu tarzdaki beyanların hududunu taşması, 
bugün için kazai ıbir ihtilâf haline gelmiş olan bu 
konuda, isabetli olmıyacaktır. 

Millî kaynakları değerlendirme üzerinde mâ
kul bir teklif getirirlerse, her hangi bir mevzuat 
yününden de isabetli olursa, elbette mütalâa ede
ceğimizi belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Eren, 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım; Sayın Bakanı tatmin etmek için 
arz edeyim, bendenizin eklenmesini teklif etti
ğim (c) fıkrası hususunda uzmanlarla, Hükü
met temsilcileri ile burada daha evvel görüş
tüm ; mutaıbakata vardım ve hattâ metni, ben
denizin teklif ettiğim şekli değiştirerek, bera
berce tekrar formüle ettik. 

Bu itibarla, iki tarafın muvafakatleri ta
mam olmuş bulunmaktadır. Mevzuatın değişme
sinde bir endişe yoiktur. Bilâkis, mevzuat husu
sunda Petrol Kanununun 2 nci maddesinin, 2 
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nci cümlesi ve ilgili diğer iki maddesi ele alı
narak, Petrol Daireisinin 'bağlı bulunduğu Sa
yın Bakanlık, Petnol Kanununun âmir hüküm
lerine dikkat buyunmalıdırlar. Bu hükümlerde, 
ezcümle 112 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
•birinci cümlesinde, şu anlamda bir kayıt var
dır : «Türkiye'de aynı evisafta, aynı normda 
millî istihsal yapılıyorsa ve stok vansa Hükü
met, Petrol Kanununun 112 nci maddesinde 
zikredilen gümrük ve her türlü diğer resim ve 
yengilerden muafiyet kaydını, kanunun neşrin
den 6 yıl geciktikten sıonra, kaldıralbilir» diyor. 
Fakat bu hüküm halen taıtlbik edilmemektedir. 
Neden tatbik edilmemektedir? Bizim petrol or
taklığımızın en büyük derdi budur. Petnol Da
iremiz ̂ bu kanunu artık uygulamalıdır. Zira ge
reken kanuni ortam varıdır. 

Mersin, ve izmit rafinerileri hariçten kendi 
•ham petrol ve mallarını daha ucuza, ve gümrük
süz ve vergisiz ithal etmek suretiyle, istihsali 
ucuza malederek, benzini 'bu sene 5 - 10 kuruş 
kadar düşündüler. Bu, muhıterem arkadaşlarım, 
açıkça, salbiotajdır. Kanunun, millî petrolü hi
maye edecek bir maddeyi ve ilgili bir cümlesi
ni demin arz ettim. Yani 112 nci maddenin bi
rinci cümlesinde, gerçi yalbancı şirketlere itha
lât kolaylığı ve gümrük muafiyeti tanıyor. 
Ancak bu madde, 2 nci cümlesiyle, millî menfa
atlerimizin de korunacağını da âmir bulunuyor. 
Ve biz hâlâ kanunun lehimizdelki bir hükmünü 
ihmal, ediyoruz; uygulamıyoruz. 

Türkiye'de Batman bölgesinde istihsal edi
len ham petrolden yılda 73 000 ton benzin çı
karıyoruz. Bu rakam, Batman rafinerisinin en 
ekonomik çalışma haddidir. Benzin bundan da
ha aza düşerse, (benzinden gayrı olan petrol 
müştekkatı da daha az elde edilir ki diğer yağ
lar, fuylöl, asfalt ve gaz yağı da azalır. Bu se
ne Mensin ve izmit'in rekalbetleri seıbe'biyle, Bat
manda 7 000 ton benzinimiz stok kalmış; satı
lamamıştır. Gelecek yıllandaki Türk petrolleri 
istihsalimiz artacak, ama, kime satacağız? Şim
diden yalbancı rekabet, millî petrol ortaklığımı
zı boğmaktadır. Halbuki 112 nci madde: (Hü-
küme/t, gümrük muafiyetini kaldırabilir) de
mek istiyor. Bunun için de petrolden üretilen 
türlü maddelerin isimlerini muhtevi bir liste 
neşrederek, hu listeye ithal edilen maddelerin 
hangilerinin yeni gümrük resmine, ve diğer 

/vengi ve resimlere tabi tutulacağını tâyin ve 
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teshit eder. Kim Hükümet, ne zaman? Petrol 
Kanununun yürürlüğe girmesinden 6 seneden 
sonra. Simidi ise 8 sene 3 ay geçmiştir. Niçin 
hâlâ yapmayız? 

'Mulhîterem arkadaşlarım; şimdi söyliyecek-
lerim, Petnol Dairesi ile ilgili değildir, onları 
aisla hir şaibeye karıştırmak istemem: Bir ya-
hudideh bahsedeyim: Viyanada oturan bir ya-
hudi vardır; bu adam bütün dünya petrolle
rinde söz sahibi, bilhassa Orta - Doğu petrol
lerine kısmen hâkim bir yabancı firmanın ada
mıdır. Hep bu adamın hükmü, nüfuzu yürür! 
Nasıl yürür? Talbanca ile yürür; para ile yürür, 
bize hayırhah, bizi bizden çjok düşünüp savu
nur görünüp sureti haktan jest ve nasihatler 
ederek, yürür. Bu adam hangi Devlet dairesine 
isterse girer ve her Devlet dairesine girip çık
tığı zaman, «Yine bir şeyler vendik» demeyi 
adet edinmiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, biz yalbancı yedi 
dev petrol şirketinin esiri değiliz. Millî petrolü
müz yalnız 'bir gelir- kaynağımız değil, savaş 
gücümüzün insandan sıonra gelen bir ana daya
nağı olacaktır. Biz onunla ilerliyeceğiz. Türki
ye'de araba onunla, traktör onunla, uçak ve 
tanklarımız ve nihayet iktisadi hayat onunla. 
kaimdir. Bu itibarla bizim bu kalkınma plânı 
kanununda formüle ettiğimiz kısım, Türk pet
rolünün korunup gelişmesini sağlıyacaktır. 
Mâruzâtım, sizi tenvir sadedinde ve o sebeple 
d'aıha geniş hudutları aşmıştır. Yoksa, formüle 
ettiğimiz şekil slon derece olbjektif ve masum
dur. Bunu aynen okuyayım: 

«C Millî petnol kaynaklarımızın süratle 
geliştirilip değerlendirilmesi amacını gerçekleş
tiren millî teşekküller, gelişmelerine engel ola
cak zararlı etkilerden korunacaktır.» 

Arz etmek istediğim, bundan ibarettir. Geri 
çevirme takririmin kajbulünü istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Millî petrol konuşumda arkadaşımızın gösterdi
ği hassasiyete tamamiyle iştirak ediyoruz. Plân
da bu husuls üzerinde durulmuştur. Bunu temin 
için ayrıca, plân istikametinde kanun teklifleri 
gelecek; Yüksek Meclise sunulacaktır. 
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Bu sene millî petrol istihsalimizde Ocak 

ayından Ağustos ayına kadar devam eden 8 ay
lık devre nazara alınırsa, geçen yıla nazaran 
mühim bir artış olmuştur; geçen yılın aynı 
8 aylık devresine nazaran artış % 39,07 dir. 
Yani, bir yıl içinde, geçen yılın aynı devre
sine nazaran, millî ham petrol istihsalinde 
% 39 bir artış sağlanmış olması hakikaten 
memleketimiz hesabına sevinilecek bir hâdise
dir. (Bravo sesleri) 1961 deki 1 milyon 906 
bin 260 varile nazaran; 1962 nin aynı devre
sinde 2 milyon 651 bindir. 1 milyon 900 bin 
küsura nazaran 2 milyon 551 bin varil istihsal 
edilmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının bugün ham petrol istihsalinde rolü 
vardır. Fakat bir tevzi şebekesinden mahrumdur. 
Hükümetin düşündüğü; millî bir müessese ile 
gene Türk sermayesinin, Türk işçisinin eseri 
olan ve geniş ölçüde petrol bulmakta devam 
eden diğer bir millî müessese arasında koor
dinasyon kurmak suretiyle; Türkiye'nin kar
şısında bulunan diğer müesseseler gibi, ham 
petrolden tevzie kadar hakları tam olan bir 
zincire memleketi kavuşturmaktadır. Bu yapı
lırken Petrol Ofisinin özel durumu da düşü
nülecek ve elindeki imkânlardan istifadeye 
devamı esas olacaktır. . Yani rekabet bakımın
dan millî petrolü, Türk petrolünü zayıflatıcı 
istikâmette değildir. 

Bundan sonraki çalışmalarımız, millî men
faatleri daha çok düşünen bir istikamette ola
caktır. Huzurunuza teklif halinde geleceğiz. 
(Alkışlar) («Katılmıyor musunuz?» seslleri) 

BAŞKAN — Hükümet olarak katılıyor mu
sunuz! 

BAŞBAKAN YARDIMCISI TURHAN FEY-
ZtOĞLU (Devamla) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren'in vermiş 
olduğu geriverme önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge
nin dikkate alınmasına karar verilmiştir. 

Bir başka önerge okuyoruz, efendim, öner
ge numarası 54. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci 5 yıllık kalkınma plânı tasarısının 41 

nci ve mütaakıp sayfalarında yer alan (karma 
ekonominin kuralları) kısmına aşağıdaki prensip
lerin konulması için, tasarının Hükümete geri- | 
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verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Millet Partisi Meclisi Grupu 
Başkan Vekili 

İstanbul 
Ömer Zekâi Dorman 

Konulması istenilen prensip: 
Karma ekonomide temel unsur, özel teşeb

büstür. 
Devletin, iktisadi faaliyetlerde müteşebbis 

olarak rol alması, zaruretlerin miktarı ve deva
mı ile mukayyet olacaktır. Bu zaruretler nihayet 
buldukça, Devlet işletmeleri şirketlere devredile
cektir. 

Gerekçe : 
Hükümet programında da ifade edilen (Hür

riyet içinde kalkınma) politikası, ferdî mülki
yete ve hususi teşebbüse ön plânda yer vermek 
zorundadır. 

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

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

Bir fert olan patronun istismarına ve haksız
lığına karşı vatandaşın Devlete sığınması ve on
dan himaye görmesi daima mümkündür. Fakat, 
Devlet her sahaya el atmış rakipsiz bir patron 
mevkiinde bulunduğu zaman, onun istismar ve 
haksızlıkları ile mücadele etmek hiç de kolay ol 
m az. 

Bu itibarla, Türk ekonomisinin ferdî mülki
yet ve hususi teşebbüsü temel olarak benimse
mesi, her şeyden evvel hürriyetlerin muhafazası 
ve işçi haklarının korunması bakımından zaruri
dir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Plânda özel 
sektör ile Devlet sektörü arasındaki sınır, aşağı 
- yukarı tahdidedilmiş durumdadır. Bu itibarla, 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu, 
efendim 1. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Kısaca arz edeceğim, 
efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI TURHAN FEY-

ZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, 
karma ekonomiye ait hükümler, Hükümet prog
ramında yer aldığı şekilde - gerek 1 nci Karma 
Hakümet programında, gerekse 2 nci Karma 
Mükümet programında - plânda ifadesini bul
muştur. Türkiye'de ekonomik gelişmenin, Dev
let sektörü ile özel sektörün paralel olarak, 
ahenkli olarak yürümesiyle gerçekleşeceğine 
kaani olduğumuz için, bunlar ikisi beraber, 
ahenkli, dengeli yürütülmezse bu işin olamıya-
cağma kaani olduğumuz için, her iki sektörün 
ahenkli yürütülmesine kaani bulunduğumuz için, 
önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dorman. 
ÖMER ZEKÂI DORMAN (İstanbul) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, özel te
şebbüsün iktisadi kalkınmada temel sayılması sa
dece prensiplerden ve işçi haklarının korunması 
endişesinden doğmaktadır. Başka faktörler de 
bunu zaruri kılıyor. 

1. Genel olarak özel teşebbüsün yatırımları 
Devlet sektöründeki yatırımlardan daha ucuza 
maloluyor ve daha fazla randıman veriyor. Ka
mu işletmelerinin millî tasarruf hâsılasına işti
rak nispetinin gayet zayıf olduğu da meydanda
dır.. 

2. Hızlı kalkınmada yatırımlar, iktisadi ve
rimle alâkalı bir keyfiyettir. Kalkınma hızı, 
özel yatırımın genişlemesi ve özel teşebbüse em
niyet verilmesi nisbetinde artar. 

Türkiye'nin iktisadi durumunu tetkika gelen 
heyetler, özel teşebbüse verilecek kıymet üze
rinde hassasiyetle duruyorlar. Nitekim bu kıy
met, dış yardımı da ehemmiyetli derecede artı
racaktır ve miktarını yükseltecektir. Türkiye'
nin ikt;sadi durumu hakkında İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı tarafından hazırlanan raporda, husu
si teşebbüse güven verilmesini hedef tutan Hü
kümet vaitlerinin ilerde gevşetilmemesi yo
lunda, gevşetilmeden yürütülmesi ve özel 
teşebbüsün teşvik edilmesi şeklinde tavsiyeler 
ileri sürülmüş bulunmaktadır. 

Yabancı sermaye tedarikinde özel teşebbüsün 
Devletten daha şanslı olduğu da aşikârdır. Dev
let, varidatının artması özel teşebbüsün geliş
mesine ballıdır, özel sektörde teklif ettiğimiz 
husus üzerinde önemle durulmaktadır. Nitekim 
Kalkınma Plânı hakkında özel sektörün görüş ve 
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dileklerini aksettiren Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından 
hazırlanan raporda aynen şöyle deniyor : 

«En mühim nokta olarak, hem özel sektörü 
yatırıma sevk edecek emniyet unsurlarının 
gelişmesine yardım edeceğine, hem de mukad
derat birliği halinde bulunduğumuz Batı dev
letlerinden gelbilecek yardımların tahakkukuna 
hizmet edeceğine kaani bulunduğumuz şekilde, 
kalkınma hamlemizde özel sektörün temel un
sur olarak kabul edildiğinin sarahatle ifadesini 
zaruri görmekteyiz. 

Koalisyonu teşkil eden siyasi partilerin se
çim beyanları da, propagandaları da, plânın 
tümü hakkındaki konuşmalarda da, belirttiği
miz görüşü teyidedecek mahiyettedir. Sayın 
Başbakan Yardımcısı Alican'm 1 Ekim 1962 de 
İstanbul'da yaptığı konuşmada; «Temel unsur 
özel teşebbüs olmadıkça memleketin kalkın
ması imkânsızdır.» demişti. Plân tasarısının al
tında imzası bulunan Başbakan Yardımcısı ile 
Hükümet arasında temel noktalarda bir fikir 
ihtilâfı mevcut bulunmadığına göre bu teklifi
mizin Hükümet tarafından benimseneceğini 
kuvvetle ümidetmekteyiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI TURHAN FEY

ZİOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu konuda Hükümet içinde her hangi bir ihti
lâf yoktur. 

Karma ekonominin kurallarını kaydeden her 
satır dikkatle okunmak suretiyle, • Yüksek 
Plânlama Kurulunda her satır üzerinde ciddi
yet ve dikkatle durulmak suretiyle formüle 
edilmiştir. Daha evvel de arz ettiğim gibi, Tür
kiye'de Devletin çeşitli alanlara yatırım yapma 
mecburiyeti, tarihî gerçeklerden millî gerçek
lerden, millî bünyemizden doğan bir zaruret, 
ve bu zaruretten sorumluluk taşıyan hiçbir 
kimse ve sorumlu hiçbir iktidar kendisini kur-
taramamıştır. Bu bir zarurettir. Ve bu zaruret 
plânda açıkça ifadesini bulmuştur. Plân rakam
ları özel sektör tarafından her türlü teşvik ted
birlerinin sağlanabileceği âzami yatırım hacmi 
düşünülmek suretiyle konulmuş rakamlardır. 
Ve daha evvel de arz edildiği gibi, özel sektör 
yatırımları için bir tavan, bir tahdit teşkil et
mezler. Hükümetçe, temennimiz, bunun üzerine 
yatırım yapmaya özel teşebbüs imkân bulursa, 
bu sadece memnuniyetle karşılanacak bir du-
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rumdur. Plân bu bakımdan en küçük bir tahdit 
getirmemiştir. Çünkü, özel teşebbüs bakımın
dan bu plân sadece yol gösterici, teşvik edici 
hükümler getiren bir plândır. 

Muhterem arkadaşlarım, insan hakları me
selesine gelince; hamdolsun Türkiye'de dogma
tik bir açıdan hadiselere bakılmadığı ve her 
alanda tek patronun ve iş verenin Devlet oldu
ğu veya olacağı gibi bir sistem hepimiz tarafın
dan ittifakla reddedildiği için, Türkiye'de Dev
let işletmeciliği, hiçbir zaman özel sektör ve 
Devletin yanyana bulunacağı bu ekonomide 
insan hakları bakımından bir tehlike teşkil et-
miyecektir. Kıymetli bir bakan arkadaşımızın 
birkaç gün evvel sağdan ve soldan yapılan bir
takım hücumlara karşı bu plânın ve Hükümet 
görüşünün savunucusu olarak söylediği bir 
sözü bu kürsüden müsaadenizle tekrarlamak 
istiyorum : «Bizim devletçilik, Devlet işletme
ciliği anlayışımız demokratik insan hürriyetle
rinin tehlikeye girdiği yerde biter.» 

Demokratik insan hürriyetlerini tehlikeye 
sokabilecek her hangi bir anlayışa hiçbir şekil
de bu plânda yer verilmemiştir. Daha birinci 
cümlesinden bağlıyarak demokrasi düzeni için
de kalkınma amacı açıkça ifade edilmiştir. 
Türkiye'de mütemadiyen, şunu yapmak, bunu 
yapmak talepleri ile her hükümet karşıkarşıya-
dır. Bu plânda her alanda Devletçe yapılacak 
yatırımlar bakımından kifayetsiz olduğu daha 
fazla yatırım yapmak iddiaları bir taraftan 
serd edilirken, öbür taraftan, Devlet bu işten 
elini aayğını çeksin, Devlet sanayie karışmasın, 
bunları Sayın Dorman'ın fikirlerine karşı ifade 
etmiyorum, o kadar ileri gideceklerini de tah
min etmiyorum. Devlet sanayie karışmasın, 
Devlet eli ile bu memlekette hiçbir fabrika ku
rulmasın, gibi sözlerle bu kürsüde karşıkarşıya 
kaldık. Bu bakımdandır ki, dikkatle her Hükü
met üyesinin üzerinde durduğu ve her satırını 
inceden inceye tetkik ederek ittifakla kabul et
miş olduğu plândaki formülü değiştirmemekte 
isabet vardır. Türkiye'de her teşebbüs bu plânlı 
dönemde gelişmeye devam edecektir. Yalnız bu 
gelişmenin Türkiye'nin gerçeklerinden doğan 
bir sınırı vardır. Bu itibarla Türkiye'de kalkın
ma sadece özel sektöre bağlı olacaktır, diye 
memleket gerçeklerine asla uymıyan bir görüşü 
plâna koymaya imkân yoktur. 
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Türkiye'de ahenkli kalkınma, birbirini ta-

mamlıyan ahenkli gayretlerin eseri olacaktır, 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ömer Zekâi Dorman. 
ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — Sa

yın arkadaşlar, konumuz ve teklifimiz plânın te
mel felsefesine taallûk etmektedir. Ve bunu ta
kip edecek olan iki önergenin de, gerekçelerin
de beyan eylediğimiz fikir ve mütalâalara grup
ça yeni bir şeye ilâveye ihtiyaç görmemekteyiz. 
Bu hususta Meclis karar alırken, bugün ve ya
rın bu konudaki teşriî mesuliyetleri elbette dik
kate almış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Zekâi Dorman ta
rafından verilen geriverme önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. ' 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı metnine aşağıda

ki hususun konulması için tasarının Hükümete 
geriverilmesini arz ve teklif ederiz. 

Millet Partisi Meclisi Grupu 
Başkanvekili 

istanbul 
Zekâi Dorman 

Konulması istenilen husus : 
Kamu yatırımlarının yerleri plânın kabulü 

tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Hükü
metçe açıklanacaktır. 

Gerekçesi : 
Plânın müphem ve vuzuhtan âri olması, ka

mu yatırımlarının nerelerde yapılacağının açık
lanmamış bulunması birçok tereddütler yarat
maktadır. 

Yatırımlar birtakım hesaplara ve projelere 
istinadettiğine göre, yerlerinin açıklanmasında 
sayısız faydalar vardır. Bu açıklama, tatbikat
ta iktidarların partizan mülâhazalarla hareket 
etmelerine ve yatırımları bir siyasi baskı ve oy 
temini vasıtası olarak kullanmalarına mâni ola
cağı gibi, yersiz ümitlerin beslenmesini ve Hü
kümet üzerinde birtakım siyasi tazyiklerin ya
pılmasını da imkânsız kılacaktır. 

Vatandaşa, İdarenin tarafsızlığını ve dürüst
lüğünü kabul ettirmek ve böylece plânın halk 
tarafından benimsenmesini ve muvaffakiyetini 
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sağlamak bakımından da, böyle bir açıklamaya 
ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon katılıyor mu 
efendim % 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Senelik prog
ramda açıklanacaktır, bu itibarla iştirak etmi
yoruz. 

'BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Yıllık programlar yapmak 9.1 sayılı Kanunun 
âmir hükümleri arasındadır. Beş yıllık bütün 
projelerin bâzıları, bu devre içinde yapılması 
gereken projelerin hepsinin daha şimdiden tes-
bit ve ilânı maddeten mümkün değildir. Ve en, 
verimli projelerin seçilmesi bakımından da za
rarlı bir yol olur. Yıllık program hükmü ka
nunun âmir hükmü olduğundan dolayı önergeye 
katılamıyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Dorman konuşmak isti
yor musunuz ? 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA Ö. ZE
KÂ! DORMAN (İstanbul) — Oya konulmasını 
arz ediyorum. 

'BAŞKAN — Dorman'ın geriverme önergesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etıyi-
yenler... önerge reddedilmiştir. 

Şimdi 56 nolu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beş Yıllık Kalkınma Plânın metnine aşağıda

ki hususun konulması için tasarının Hükümete 
geriverilmesini arz ve teklif ederiz. 

Millet Partisi Grupıı 
Başkanvekili 

İstanbul 
Zekâi Dorman 

Konulması istenilen husus : 
Plân tekliflerine mesnet tutulmuş hesaplar 

ve tahminlerin gerekçeleri, Hükümetçe plânın 
kabulü tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
'açıklanacaktır. 

Gerekçe : 
Plân, mahiyeti itibariyle muayyen gayeleri 

gerçekleştirecek bir iktisadi hesaplar manzume
sidir. Bu hesapların mesnetleri ve tahminlerin 
gerekçeleri açıklanmadıkça, varılan neticelerin | 
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isabet ve tah'akkuku derecesini tâyine imkat> 
kalmaz. Bunlar açıklandığı takdirde, plânı ha-
zırhyan çevreler dışındaki alâkalıların tetkik 
ve tenkitleri sonunda hataların tashihi mümkün 
olur. Bu yapılmadığı takdirde, plânın, tahakku
ku şüpheli bir prensipler katalogu olarak karşı
lanması, hatalarının devamı ve binnetice muvaf
fakiyet şansının azalması kaçınılmaz bir netice 
olur. 

Bu mülâhazalarla, başka memleketlerde plân 
teklifine mesnet olan iktisadi hesaplar ve tali 
minlerin gerekçeleri açıklanmaktadır. 

BAŞKAN — Karma Komisyon adına... Bu
yurun, Sayın Onat. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) —- Sektör rapor
ları hazırlanmaktadır, hattâ tabedilmiş olanla
rı da vardır; bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet adına Sayın Feyzioğ-
lu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Aynı gerekçe ile katılmıyoruz, 'basılıyor efen
dim. 

BAŞKAN — Konuşmak istiyor musunuz sa
yın Dorman? 

ö . ZEKÂİ DORMAN (istanbul) — Oya arz 
edilmesini istiyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Dorman'ın geriverme 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

57 numaralı önergeyi okutuyorum. 

T.B.M.M. Yüksek Başkanlığına 
Plânda tarım ürünlerinden pamuk ürünü ve 

pamuk sanayii ele alınmıştır. (Sayfa 105, 175, 
180 de) Keten, kendir ürünleri ele alınmamış
tır. Halbuki Türkiye'de başlıbaşına ve oldukça 
büyük bir istihsal sahası ve dolayısiyle ekici
si, işleyicisi ve imalcisi; satıcısı ve alıcısı bulu
nan keten, kendir ürünleri ayrı neviden ürün
ler olup pamuk ürünü gibi plânda müstakil 
olarak ele alınmasını; 

Veyahut da : Pamuk ürünü hanesinde pa
muk kelimesinin yanına keten, kendir, kelime
lerinin de ilâvesini arz veteklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
Sinop 

Mahmut Alicanoğlu 
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Gerekçe 

Keten kendir ürünü bilhassa Karadeniz mm-
takasmda baştanbaşa ekilen ve istihsali ile ku
maş imali de yapılan bir üründür. Tohumundan 
da 'bezir yağı yapılmakla boya sanayiinde kul
lanılır. Plânda ele alınmamıştır. Sadece pamuk 
ürünü alınmış ve bu ürünün ekim ve istihsali, 
sulama ve sair için tahsisat konmuş ve bu tah
sisat miktarı da pamuk ekimi sahası nazara alı
narak hesaplanmış ve konmuştur. 

Memleketimiz için ekonomik ve sosyl fayda 
ve gelir ısağlıyan keten ve kendir ürünlerinin 
de plânda ele alınmasını veya pamuk hanesine 
ilâve edilmesini faydalı gördüğümden bu hu
susta önerge vermişimdir, kalbulü rica olunur. 

Sinop 
Mahmut Alicanoğlu 

BAŞKAN — Karma Komisyon katılıyorlar 
mı "l 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ ARİF HÎKMET ONAT (Ordu) — 
Prensip itibariyle kabul ediyoruz. Hükümetin 
bu hususta teklif edeceği metne de iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor- mu efen
dim ? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Rfendim, tarım sektörü raporunda esasen bah
sedilen bitkilerin istihsali, 'bu sahada yapıla
cak yatırımlar teferruatiyle gösterilmiştir. Bu
rada endüstri bitkileri başlığı altında toplanan, 
113 ncü sayfadan sonra, parantez açarak, bü
tün bu bitkilerin sayılmasını teklif ediyoruz. 
Bu tarzı kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — 

Muhterem arkadaşlarım; plânda kabul edilmiş 
olan pamuk ürünü gifoi keten ve kendir ürün
lerinin de ele alınmış olmasını gönül arzu eder
di. Karadenizin bütün mmtakalarmda yetişen 
ve 'bilhassa zayıf topraklarda 'bile randıman ve
ren bu ürünler Türkiye'nin en ücra köşelerine 
kadar sirayet etmiştir. Köylümüz bunları ekip, 
yetiştirmektedir. Liflerinden eşya ve saire ya
pılmaktadır; tohumundan da toezir yağı istih
sal edilir ve bu yağ da boya sanayiinde kulla
nılır. İcabında köylü hunu yiyecek maddesi ola-
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i rak da kullanılır. Bu kadar mühim olan 'bu gibi 

tarım ürünlerinin; yani keten ve buna mümasil 
olan kendirin, plânda yer almadığını gördüğüm 
için bu önergeyi vermiş bulunuyorum. Nasıl 
ki, Ege'nin, Antalya'nın, Adana'nın ve Orta -
Anadolu'nun pamuğu varsa, Karadeniz mlnta-
kasınm en verimli, kendisine fayda temin eden, 
elyaf çıkarmaya yarıyan keteni vardır. Gönül 
çok arzu ederdi ki, bu mevzu da müstakillen ele 
alınsın, ekim ve istihsali teşvik edilsin ve satış 
yerleri temin edilsin; keten denilen sanayi de 

I bu mmtakada tesis edilmiş olsun. 

Filhakika Hükümet adına Sayın Feyzioğlu 
arkadaşımız bunların detaylarından bahsedildi
ğini söylerler. Kendilerine teşekkür ederim. Fa
kat bu mıntakanm halkı keten, kenevir mevzu-

I unun müstakil bir madde olarak kabulünü ve 
I bu şekliyle ele alınmasını istemekteydi. Şu hal

de önergemde de arz ettiğim gibi, bunun müs
takil bir madde olarak ele alınması veya pa
muk gibi, pamuk sanayii gibi ele alınmasını ve 
'maddeye bir keten, kenevir maddesinin ilâvesi 
nıevzuubalhistir. Şimdi görüyorum ki, Hükümet 
bu arzumuzu yerine getirmiş ve <muvafakatta 

I bulunmuştur. Kendilerine Karadeniz halkı adı-
I tıa teşekkürlerimizi bildiririz. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Alicanoğlu ta
rafından verilmiş olan geriverme önergesini, 
gerekçesiyle birlikte ve Hükümetin vermiş ol
duğu izahat muvacehesinde oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınmasına karar verilmiştir. 

58 numaralı geriverme önergesini dün gö-
I rüşmüştük. Şimdi, 59 numaralı önergeye geçi

yoruz. 

I Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5 senelik plânda sağlık işlerinin sosyalizas

yonunun 'beklenen neticeyi verebilmesi; yani 
sosyal adaleti temin edebilmesi için aşağıdaki 
hususların maddeler halinde sağlık işlerinin 

' I sosyalizasyonunda plânda yer almasını arz ve 
teklif ederim. 

ı 1. Sosyalizasyona tabi halkımızın tedavi 
I olacağı doktorunu ve tedavi müessesesini seç

mek hakkının tanınması. 
I 2. Mevcut ve inşa edilecek hususi hasta

nelere, teknik ve kredi yardımı ve bir ımüdde't 
• I için vergi muafiyeti tanınması. 

f 
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3. Hususi hastanelere de Devlet hastanele

rindeki maliyetten fazla olmamak şartiyle sos
yalizasyona tabi hastaların yatmasına müsaade 
edilmesini. 

îçel 
. ihsan önal 

BAŞKAN — Karma Komisyon ne düşünü
yor efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ ARlF HİKMET ONAT (Ordu) — 
Bu gibi doktor tâyini hususu 224 sayılı Kanun
la düşünülmüştür. Hususi hastanelere kredi 
yardımı yapılması hususu plânda vardır. Bu 
sebeple, önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Önal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem Başkan, 

sayın üyeler; benim önergem üç maddeyi ih
tiva etmektedir. Bunlar hakkındaki gerekçe
yi beş dakiyaya sığdırmama hemen hemen im
kân yoktur. Karma Komisyon üyesi saym ar
kadaşımız yalnız bir maddesinin plânda yer al
dığını zikretmekle katılmadıklarını söylediler. 
Yüksek Meclisinizin birkaç dakika vermek su
retiyle, memleketimizin sağlığı bakımından çok 
mühim olan, sosyal adaleti temin edecek olan 
ve bütçeye de hiçbir külfet yü'klemiyecek olan 
bu husus hakkında, fikirlerimizi izah etmeme 
müsaadenizi rica edeceğim. 

5 senelik plânın tetkikinden Hükümetin sağ
lık işlerimize büyük bir ehemmiyet vermek is
tediği görülmekte ve diğer birçok memle'ketler-
de olduğu gibi bizde de sağlık işlerinin sosya-
lizasyoniyle sosyal adalete gidilmek istenmek
tedir. 

Frengi, trahom, ısıtma, tüberküloz mücade-
leriyle zaten bizde de sağlık işlerinin sosyalizas
yonu kısmen çoktan beri başlamış bulunmak
tadır. işçi Hastalık Sigortası bunların en son 
ve en geniş tatbikatıdır. Fakat ne yazıkki, iş
çi Sartlık Sigortası bütün maddi imkân ve teş
kilâtına rağmen işçilerimize 'beklenen sağlık 
hizmetlerini hiç veremediği gibi, memleketin 
serbest tababette her gün bir az daha çökme
sinde, Türk doktorlarının dış memleketlere 
gitmesinde büyük âmirlerden biri olmuştur. 
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iş yeri kapsamına alman iş yerleri kendi iş

çilerine Avrupa mânasında sağlık hizmetleri te
min edecek kadar sigortaya para ödemelerine 
rağmen, işçilere temin edilen sağlık hizmetleri 
tamamiyle kifayetsizdir. Burada şunu 'belirt
mek istiyorum, işçi Hastalık sigortaları bol pa
rası ve imkânları olan bir sağlık sosyalizasyo
nudur. Şehirlerde ve merkezi yerlerde tatbik 
edilmesine rağmen bekleneni hiç verememiştir. 
Hakikat bu olunca; büyük maddi imkân, per
sonel ve teşkilât meselesi olan sağlık işlerimizi 
büyük imkânsızlıklar içinde sosyalize edip, dağ-
başlarma kadar vatandaşın ayağına götürüp 
muvaffak olunabileceğini iddia etmek bir ha
yal olur. Hele bir defa, hâlâ bugüne kadar 
tek bir doktoru bile olmıyan kazalarımıza ev
velâ bir doktor gönderebilelim. 

işçi Sigortaları 450 - 600 lira maaşla çalış
tırdığı pratisyen bir doktora 'bir günde 50 - 100 
- 150 hasta muayene ettirme'ktedir. Bir günde 
bir doktorun 100 hastayı muayene, teşhis ve 
reçetesini yazabileceği ve bu reçetelerden has
tanın da istifade edebileceğini düşünmek ve ka
bul etmek hem memleket ve işçi için felâket ve 
tıp ilmi için de ihanet olur. iş yerlerinin o gün
kü 100 hastanın muayenesi için ödediği para 
2 000 liradır. Fakat o gün 100 hastanın muay-
nesi mukabili doktorun eline geçen para 
15 - 20 liradır. Diğer taraftan işçiler muayene 
için ıztırap içinde saatlerce sıra beklerlerken 
biraz ileride Amerika'da ihtisas yapmış, her tür
lü fennî imkânları muayenehanesine koymuş 
bir doktor bâzan günde 'bir hasta bulamamak
tadır. Niçin sigortalı hastaların tedavi ve mu
ayenesi için serbest doktorlardan da istifade 
etmesinler? Biz maddi imkânsızlıklar içerisin
de sosyalizasyona giderken, bütün imkânla
rına rağmen şehir içinde bile muvaffak ola-
mıyan sağlık sigortası karşısında derin derin 
düşünmemiz lâzımdır. Sağlık işlerinin sosya
lizasyonunda muvaffak olabileceğine inanabil
mek için, bunun, bütün imkânlara sahip işçi 
sigortalarında muvaffak olduğunu görmemiz 
lâzımdır, ister hastaya bakılsın; ister bakıl
masın, sigorta iş yerlerinden sigorta primi 
alır; fakat doktora çok zaman kalifiye bir ha
malın kazancından daha az bir maaş verilir ve 
yevmiye muayene yapabileceğinin 5 - 1 0 misli 
hasta muayene etmek mecburiyetinde bırakı
lırsa ve hele dağ başlarına kadar sağlık hiz-
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metlerinin götürülebileceğine ve bunun muvaf
fak olabileceğine kimse inanmaz. Bunlar kâ
ğıt üzerinde hesaplardır, isviçreli Tabipler 
Birliği Merkez Konseyi Başkanı diyor ki, 
benim memleketimde bütün işçiler sigortalı
dır. Fakat sigortanın tek bir doktoru ve tek 
bir hastanesi yoktur. Hasta istediği doktor ve 
hastanede tedavi olmakta serbestİT. Halbuki 
bizde işçi sigortası, doktora 15 - 20 doktorun 
ancak yapabileceği işi yaptıran, doktorun 
mesaisini istismarla bir nevi süfli bir karabor
sacılık yapıyor; fakat bundan çok daha fe
nası, işçinin hayatı ve sıhhatiyle oynamak gibi 
işçi sağlığım istihkar yoluna gidiyor. Çok za
man sigortaya bir apartmanı, mevzuatla kabili 
telif olmıyacak şekilde icar ettiği bir binayı 
hastane haline sokarak içerisine tıklım tıklım 
hasta yatırır; veyahutta çok modern olarak 
inşa ettirdiği hastane içerisine piyasada bul
duğu en lüks mefruşatı, malzemeyi (buz dolap
ları, radyolar, lüks koltuklar, madenî masaları 
ilâh) doldurur. Fakat bu defa doktor ve hem
şire kadrosu yarıdan fazla noksandır. Halbuki 
aynı masrafla aynı yatak ihtiva eden 2 - 3 
tane hususi hastane yapılabilir ve onlardan çok 
daha fazla hasta mutmain olur ve daha fazla 
sıhhi hizmet yapılmış olur. 

işte saflık işler'nin sosyalizasyonunda mu
vaffak olunabilmesi için Türkiye'de mevcut 
bulunan bütün doktorlardan istifade edilmeli 
v> hastava doktorunu seçme hakkı, yatacağı 
hnstanes'ni tâv ;n hakkı verilmelidi". Aksi tak-
d ' rdı bugünkü işçi sigortalarmdaki zihniyet 
içersinde tatbik edilen bir sosyalizasyondan bek
lenen netice alınamaz. Bir belediye muhammini 
15 dakikalık bir mesafe gittiği zaman 50 lira 
alırken, hayvan sırtında dağlara gidip otop
si yapan bir doktora yevmiye ve harcırah ola
rak 7,5 - 10 lira verilirse ve usta bir hamal 
bil o yevmiye en az 50 lira yani ayda 1 500 
lira kazanırken, daha doktora 450 - 600 lira 
maaş verilmekte ısrar edilirse, Almanya ve Ame-
r'kr.'ya doktor akını durdurulamaz. Bunları 
kimsenin vatan hıyaneti ile damgalamaya hakkı 
yoktur. Ne yapsınlar, aile ve çocuklarını geçin
dirmek için dilenecek değiller ya. 

1948 de ingiltere'de sosyalizasyon başladı. 
10 senelik bir hazırlık safhasından sonra tat
bik ettiler. Umumi muvazenenin % 15, mahallî 
teşkilâtın yardımı ve şahsın da bir şilin ödeme-

21.11.1962 0 : 1 
sine rağmen büyük. müşküllerle karşılaşmakta
dırlar. Orada da Amerika'ya doktor akını baş
lamıştır. Acaba niçin Amerika ve Almanya'ya 
doktor akını oluyor? Buralarda halka daha 
fazla sağlık hizmeti sağlanmakta, bunun içinde 
halkın hizmetine daha fazla doktor ve hemşire 
tahsis edilmektedir. Oralarda doktorların ha
yat seviyeleriyle mütenasip bir ücret verilir
ken, biz hâlâ hamal ücretinden de aşağı dok
tor çalıştırmakta ısrar ediyoruz. Hem de günde 
muayene yapabileceğinin 5 misli vazife istiyo
ruz. Her biri bir milyon liraya yakın millete 
mal olan bu memleket çocuklarının asgari mâ
nada emeklerini değerlendirmiş olsak hiçbirisi 
dışarı gitmez. Birçoklarının maaşları ev kira
larını bile karşılamamaktadır. 

5 senede 60 000 hasta yatağı 113 000 e çı-
karılacakmış. Bu biraz hayal olur, kanaatin
deyim. Bu yataklar tesis edilse dahi bugünkü
nün asgari bir misli doktoru ve sağlık personeli
ni nasıl temin edeceğiz? Acaba çok yüksek üc
ret vermek suretiyle bu defa Alman ve Ameri
kan doktorları Türkiye'ye mi, akın edecekler
dir dersiniz? 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, 
İHSAN ÖNAL (Devamla) — Türkiye'de 

bir hemşireye 37 hasta yatağı düşmektedir. Me
deni dünyada bu 2,5 tur. Bu demektir ki, bu-
<rün hastalarımıza onların kadar bakım te-
rnm edebilmek için Türkiyede'ki hemşire ade-
d'nin 15 misli artırılması lâzımdır. Bugün yi-
m medeni milletlerde 10 bin nüfusa düşen 
doktor adedi 13 - 15 tir. Türkye'de bu 4 tür. Bu 
hale nazaran mevcut yataklarımızı karşılıya-
bilmek irin doktor adedimizi asgari 3 misli 
°.rtırmalıyız. H?lbuk:' gidenleri önliyemivoruz. 
Mevcudu muhafaza edemiyoruz beyefendi. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti, beyefendi. 
İHSAN ÖNAL (Devamla) — Az kaldı 

efendim, devam edeyim. 

BAŞKAN — Meclisin kararı böyledir bey
efendi, biz Heyeti Umumiye nasıl isterse, onu o 
şekilde yapmaya mecburuz. 

Sayın ihsan önal tarafından verilm:ş bulu
nan geriverme önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı, efen
dim. Tekrar rica edeceğim. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 35 e karşı 46 oyla reddedilmiştir. 
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BO numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Birinci ıbeş yıllık Kalkınma Plânının ikinci 

sayfası son prağrafmdaki; 
«Kallkınma hızının hesaplanmasında hare

kete geçirilebilecek iç kaynaklar yanında, ulus
lararası iş birliği çerçevesinde», 

.Kelimesinden sonra., «ve yabancı sermaye 
ile» cümlesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Sadık Tekin .Müftüoğlu 

(lerekçe : 

1. Ya/bancı sermayenin cümleye ilâvesi ile, 
evvelemirde dı§ kaynaklar mevzuu daha çok 
vuzuha kavuşacaktır. 

2. Uluslar arası iş birliğinden yalnız Dev
le/t kanalı ile istifade edilecek ve bu kanaldan 
gelen yardım âmme sektöründe bir faaliyet ve 
yardım olaralk görülecektir. 

Halbuki yabancı sermaye de metne ilâve 
edilirse, o takdirde bu kanaldan gelecek serma
ye, ekseri alhvalde görüldüğü üzere, hususi şir
ketlerle işbirliği halinde yatırım yapacak ve bu 
suretle plânda hususi sektör ile âmme sektörü 
arasında bir eşitlik doğması temin edilmiş ola
caktır. 

•3. Mevcut plânda kalkınma hızının hesap
lanmasında, yalnız iç kaynaklar ile uluslarara
sı iş 'birliğinden elde edilecek duş kaynaklar 

• nazara alınmıştır. 
Buna, yaibancı sermaye ilâve edilirse bu tak

dirde, ya iç finansmanın temininde munzunı 
vergi yükünden valtandaş kurtulacak veya kal
kınma hızı daha yüksek olabilecektir. 

Hürmetlerimle. 
Zonguldak 

Sadık Tekin. Müftüoğlu 

BAŞKAN — Kom%ıon?... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÂRÎF HÎKMET ONAT (Ordu) — Plânda kâfi 
(sarahat vardır. Bu itibarla teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Plânda mevcudolduğu kanaatindeyiz. Esasına 
muhalif değiliz. 

SADİK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
—Çok muhterem Karma Komisyon Sözcüsünün 
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ve gerek Hükümet Sözcüsünün, plânda sarahat 
olduğu esbabı muci'besiyle ileri sürdükleri fikir
ler muvacehesinde, bahis buyurdukları saraha
tin mevcut bulunmadığını bendeniz bizzat plâ
nın bu kısma ait paragrafını okumak suretiyle 
•'huzurunuza ara eltmek istiyorum. 

Plânın ikinci sayfasının son paragrafında: 
«(Kalkınma »hızının hesaplanmasında harekete 
geçirilelbilecek iç .'kaynaklar yanında, uluslar
arası iş birliği çerçevesinde sağlanabilecek dış 
kaynaklar* da göz önünde tutulmuştur.» denil
mektedir. Bu cümleden sarahaten anlaşılan mâ
na. şudur: Dış kaynaiklar olarak yanlız uluslar-
arasmdan elde edilecek kaynaklar mevzulbahs-
iolur. Halbuki, memleketimize yalbancı sermaye
yi getiren kaynaklar, yalnız uluslararası teşek
küllerden ibaret olan kaynaklar değildir. Ni-
telkim, bugün memleketimizde Doğu petrolleriy
le yakın en ilgilenen Mobiloil ve Shell gibi pet
rol şirketleri var olduğu gibi, halen hepimizin 
'hemen hemen kahvaltılarımızda kullanmış oldu
ğumuz Sana ve Vita gibi müesseseler mamulle
rinin menlsulbiolduğu şirketler de hiçbir şekilde 
uluslararası teşekküllerden ve kuruluşlardan 
meydana gelmiş olan teşebbüsler değillerdir. Bu 
itibarla, yabancı sermaye keyfiyetinin metne 
ilâve edilmesi takdirinde, dış kaynaklar mev
zuuna katî bir sarahat verilecektir. Bu bir. 

İkincisi: Malûmuâliniz uluslararası iş birli
ğinde elde edilen yabancı sermaye umumi ah
valde Devlet kanaliyle olduğu için, yatırımlar' 
da Devlet teşejblbüsü şeklinde efkârı umurni/ye-
ye alkseder. Halbuki, fertlere ait yaibancı ser
maye Devlet kanaliyle gelirse, o takdirde Tür
kiye'deki hususi teşebbüsler, hususi şirketler iş 
ibiriiği halinde piyaıs'aya akseder*. Bu suretle ya
bancı sermayenin metinde şu şekilde ifadesiyle 
hiç olmazsa, Hükümet tarafından, hususi sek
törle, âmme sektörüne plânda esas hakkı vere
lim, esbalbı mueibesi bu cümle tahtında bir sa
rahate, bir nraıva.zenoye kavuşacaktır. 

İkinci nokta ; plânda demin okuduğum pa
ragrafta saraftıaten, iç kaynaklar yanında ulus
lararası iş birliği, yani dış kaynaklar ifade
si yer aldığına göre, dış kaynak olaralk yaban
cı sermayenin ilâvesi halinde memlekete yaban
cı sermaye bu suretle girmiş olacaktır. Hükü
met iç kaynaklar yanımda uluslararası teşek
küllerden elde edilecek duş finansmanı, yaban-
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cı sermayeyi de temin ederse kalkınma hızı 
yüksek bir seviyeye çıkmış olacaktır. 

Diğer bir husus: Plânın hedefleri ve strate
jisinde kalbul edilen yüzde 7 nM)etin!delki kal
kınma hızı sabit olarak tutulmak isteniyorsa, 
bu takdirde iç finansmana gidilme yolundaki 
munzam bir vergi tarhından da vatandâşları-
ırnızı bir nebze olsun kurtarmış olacaktır. Yani 
yüzde 7 kalkınma hızı salbit tutulduğu takdir
de, iç finansman için /yabancı sermaye temini 
hususu bir zaruret haline getirilirse, bu takdir
de iç finansmanımızdan temin edilecek serma
yenin bir kısmı, - dün de müzakeresini yaptı
ğımız gibi, - köyün sulama işine, köy yollarına 
ve tarıma tahsis edilmek suretiyle de memle
kette ikinci bir finansman temini yoluna gidi
lecek ve bu suretle istifade edilecektir. 

Bu eslbabı mucibe tahtında muhterem Heye
tinizden sarahate kavuşturmak ve diğer faydalar 
sağlamak bakımından yabancı sermaye kelimesi
nin metne ilâvesini istirham etmekteyim ve, bun
da fayda mülâlhaza etmekteyim. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Buyurun, Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎÖ&LU (Kayseri) —. 
Mulhterem arkadaşlarım, sayın hatip arkadaşı
mız, uluslararası iş birliği .sözü içinde sadece res
mî kaynaklardan gelecek olan dış yardımların 
bulunduğunu, özel yabancı sermayeye plânda yer 
verilmemiş olduğunu ifade ettiler. 

Plânın «Dış iktisadi münasebetler» kısmında, 
357 nci sayfaya bakacak olurlarsa göreceklerdir 
ki; bu mevzu ile doğrudan doğruya ilgili olan 
ve esas gösterilen dış İktisadi münasebetler kıs
mında açıkça şu cümle yer almıştır, «özel ya
bancı sermayenin, kalkınmamıza verimli olacak, 
katılmasını sağlıyacak tedbirlerle, bu sermaye ha
reketlerinin artırılmasına .çalışılacaktır. 

Milletlerarası malî kurumlardan gittikçe ar
tan miktarda proje karşılığı kredi sağlamak vo
liyle, yabancı sermaye akımının gittikçe büyüyen 
kısmını normal sermaye akımı haline getirmek he
def olarak kabul edilmiştir.» 

Ayrıca Türkiye'nin dış ödeme dengesi kısa za
manda düzeltilmeye çalışılacaktır. Bu dengenin 
sağlanacağı kısaca ifade edildikten sonra, normal 
sermaye hareketleri ile bu dengenin sağlanacağı, 
Türkiye'nin gelişmesi ön plânda ele alınmıştır. 
Ayrıca dış ödeme dengeleri talblolarında özel ser
maye hareketleri diye bir kalem vardır ve rakam 
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olarak da ifadesini bulmuştur. Bu mevzuda ne 
kadar yatırım yapılaibilinileceğinin yönü bilin
mektedir. Tren olarak, seyir olarak ıbilinmekte
dir. Bu mevzuda her hangi bir hayal kurulma
mış, gerçekçi bir rakam konulmuştur. Türkiye'de 
köy yolları ve köy içme .suları dâvalarının halle-
dildbilmesinm, özel sermayenin hareket kabiliye
tini artırmak suretiyle mümkün olalbileceğini söy
lüyorlar. Zannediyorum ki, bu hususlar, gerçek 
olaylarla bağdaştırılamaz. Durumumuz realitele
re uygun olarak hesaibedilmiştir. Bu realiteyi he
saba katmak suretiyle, Türkiye'nin kaderini de
ğiştirecek olan yatırımların yapılması için şu ka
dar finansmana ihtiyaç vardır, denilmektedir. 
Ya'bancı sermayeyi teşvik etmek için vergi almı-
yalım, buradan kazanacağımız kuvveti başka alâ
kalı salhalara teksif edelim demek, özel sermaye 
bunları yapsın demek değildir, özel sermayenin 
kalkınmamızdaki yeri gene gerçekçi olarak tesbit 
edilmiştir. .Rakama vurmadıkıça, sadece, gelsin 
özel sermaye yapsın demek kâfi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Hükü
met Sözcüsünün beyanatından sonra karşılaştığı
mız mesele, ister istemez Yalbancı Sermayeyi Teş
vik Kanununun şümulüne girer bir durum orta
ya getiriyor. Şöyle ki; 

Hakikaten bugün Türkiye'de yalbancı özel ser
mayenin ne miktar yatırım yaptığını zikreden 
sayfa ve notlar mevcuttur. Bunu bendeniz de mü-
şalhede ettim. Fakat, bizim iddiamız bu katî 
rakamlar dışında Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununda gerekli tadilât yapıldığı takdirde mem
lekete yabancı sermaye akımı ziyadeleşecektir. 
Nitekim komşumuz Yunanistan Yalbancı Serma
yeyi Teşvik Kanununda yaptığı ufak tadilâtla bu 
hususta büyük merihaleler katetmiştir. Yunan
istan'a gelen yabancı sermaye ticari iştirakler 
yapmış, yatırımlar yapmış, bu yüzden Yunanis
tan ibüyük menfaatler sağlamıştır. Komşumuzun 
yaptığı Yalbancı Sermayeyi Teşvik Kanunundaki 
tadilât şudur : Kazancın muayyen bir nisbetini 
yalbanci şirketlerin dışarıya çıkaralbilme imkânını 
temin etmiş. Bu hükümler muvacehesinde Yu
nanistan'a dış sermaye büyük yatırımlar yapmış 
ve Yunanistan bu yatırımlardan lâyiki ile istifa
de edeibilmiş ve bugünkü duruma .gelelbilmiştir. 
Bu bir vakıa iken, kuvvetle ihtimal dahilindedir 
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ki, mevzuatta yeni birtakım tadiller yapılmak 
suretiyle, bu şekilde iç finansman kaynaklarının 
bulunulalbilmesi mümkün olur. iç finansmanımı
zı biraz müstdh'ziyane bir sakilde ifade etmekte 
ben bir fayda mülâihaza etmiyorum. Kaldı ki, 
kendilerinin de iddia ettiklerine göre, yalbancı bir 
sermayenin mevcudiyetine lüzum vardır; bu tak
dirde hususi bir formül bulunur ve umumi bir 
hüküm ifade eden ikinci maddenin son paragra
fına göre, ne gl'bi bir... (O. H. P. si sıralarından, 
«fayda mülâıhazasiyle» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
hatip kullanacağı kelimeyi bulur efendim. 

SADIK TEKlN MÜPTÜOĞLU (Devamla) 
— Ne gibi bir zarar melhuzdur, bunu kestirmek 

mümkün değil. Eğer bîr zararı varsa bunu lütfen 
izah etsinler, ben de önergemi geri alayım. Fakat 
ıbendeniz her iki sektöre de aynı hakkı tanımak 
bakımından, son sayfalarda dercedilmiş hüküm
lerin, umumi hükümlerde de dercedilmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun vernr.ş bulunduğu geriverme önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin geçmiş olması 
•sdbebiyle oturuma saat 15,00 te toplanmak üzere 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,10 

Î K İ N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sirmen 
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Vefa Tanır (Konya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Be.3 yıllık 
plân üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

61 numaralı önergeyi gerekçesi ile 'birlikte 
okutuyorum. 

(Kaç önerge var? sesleri) Hepsi 83 tür efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Karşı karşıya 'bulunduğumuz büyük mesken 

ihtiyacı karşısında : 
1. Meskene yapılan yatırımın, umumi yatı

rımın % 20 sini aşmaması ve G. S. M. H. mn 
% 3,5 oranını muhafaza etmesi giibi hudut tes-
bitiriin kaldırılmasını, 

2. Dar gelirli ailelere müteveccih (iktisadi 
halk tipi mesken) inşaatında, bir âmme hizme
ti olarak kabul edilerek, batı ölçüsünde bir fa
aliyetin Devlet eliyle devam ettirilmesini, 

3. Gecekonduların ıslahı ve yeni inşaların 
önlenmesine ait tedbirler plânda yer almıştır. 
Yalnız tasavvur edilen programla gösterilen 

vâde içinde ikmali (mümkün değildir. Daha ge
niş açıdan 'mütalâasını, 

4. Plânda (Lüks) meskenden 'bahsedilmek
tedir. Fakat bundan ne kasded'ildiği, sahasının, 
şümulünün ne olduğu anlaşılmamaktadır. Yeni 
bir tarif ve tavsif yapılmamıştır; ikmalini, 

5. Ayrıca her milletin medeniyet ölçüsün
de baş rolü oynıyan (Mimarî) için, aile yaşa
yışını aksettiren (mesken) lerde sanat hareket
lerini engelleyici, tahdidedici (yeni vergi alın
ması veya ihdası, muafiyetten alıkonulması^ 
hükümlerinin plândan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Muhiddin Güven 

Gerekçe 

Memleketimizin (mesken) ihtiyacı, cemiyeti 
ezen bir ağırlık halindedir. (20) sene müddetle, 
senede (410) bin mesken inşâ etmek mecburi
yetindeyiz. Sosyali meselelerin (Başlangıç) ve 
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(son) noktası olan (Mesken) in gerektiği ehem
miyette mütalâa edilmesi şarttır. 

(Dar gelirlii) ailelere müteveccih (iktisadi 
halk tipi mesken) inşası faaliyetine müteveccih 
olarak plânda yer alan tedbirler uygun olmak
la beraber, bir taraftan özel teşebbüsü ve fer
dî hareketi teşvik, diğer taraftan tahdit var
dır. Kanaatimce teşvik esastır. Bundan dolayı 
nazarî bir tesbit olaraik (kabul ettiğim, umumi 
yatırımın % 20 sini taşmaması, G. S. M. H. mn 
% 3,5 unu geçmemesi kayıtları, beklenen hiz
meti engelleyici ve inşaata bağlı sanayie de 
tesir edici mahiyettedir. Halen ihtiyacını asga
riye indirmiş olmasına rağmen bize nazaran G. 
S. M. II. nin % 4,5 - 5,5 u üzerinde faaliyetini 
devam etıtürtenı Bati' mıeımleketleıli' bize örnek ol
malıdır. 

Ayrıca bir âmme hizmeti olarak kabulü ge
reken (Dar gelirli ailelere) müteveccih mesken 
inşaatiyle, (Gecekondu) probleminin halli mese
lelerinde Devletin, uygulıyacağı, sarih ve açık 
bir (mesken politikası) muhtevasında, üzerine 
düşen vazifeyi ifa etmesi şarttır. Bundan ka
çınmak mümkün değildir. Halbuki plân (Halk 
tipi) meskene ait teşvik tedbirleri almakta, 
fakat Devletin üzerine bir yük taih.mil etmemek
tedir. 

Plânın S. 309 ve T. 347 sinde gecekondu 
yatırımları görülmektedir. Şayanı tebrik olmakla 
beraber, programın tamamı içinde hedefe ulaş-
tırıcı görünmemektedir. 1963 yılı için muhtelif 
tahsis yerleriyle 103 milyon 759 bin liranın ay
rıldığı görülmektedir. Hükümetin bu seneki büt
çeye vaz'ettiği bu raikam üzerinde izahat vermesi 
tereddütlerimizi izale edecektir. 

Plânda, (Lüks) konuttan ve bunun tahdidin
den bahsedilmekte ve vergi alınması, muafiye
tin kaldırılması, kredilerden istifade ettirilme
mesi suretiyle tahdidi, hattâ önlenmesi isten
mektedir. Kanaatimizce (Lüks) ten kasdm ne 
olduğu, inşanın hangi kısımlarına şâmil bu
lunduğu belli değildir; açık ve sarih olarak ta
rifi lâzımdır. Şuna da ehemmiyetle işaret etmek 
icalbeder ki, milletlerin medeniyeti, bilhassa 
(Mimarî) de en manalı ölçüye kavuşmaktadır. 
Tarih bunun misalleriyle doludur. 

Bizde ise (Ev) en kıymetli bir unsur olarak 
maziden intikal eden (Vedia) larımız halinde 
iftihar kaynağımızı teşkil etmektedir. Sanat 
araştırmalarında eser vermeye imkân hazırlıyan 
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serbest çalışmaları teşvik etmek ve milletimize 
hâs (Mimar) lık sanatının (Aile) yaşayışımızı 
aksettiren (Meskenlerimizde) yeni örnekler ver
mesi temin edilmelidir. Bundan dolayı -esasen 
(Lüks) olarak tavsif edilen bina inşaatının çok 
az olduğu mesken faaliyetinde (Yeni vergi alın
ması, muafiyetten alıkonulması) gibi tazyik edi
ci, engelleyici hükümlerin kaldırılması yerinde 
olacaktır. Fakat kredilerden istifade ettirilme
mesi düşünülebilir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Plânda kâfi 
izahat vardır, yetinilmesini rica ediyor ve ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım; Sayın Güven, öner
gelerinde çeşitli konulara temas etmektedir. 
Bunlardan biri, lüks konut deyimidir. Bunun
la ilgili olarak bir tahdit konulmasında bâzı sa-

j kıncalar gördükleri anlaşılıyor. «Sosyal mes
keni» ve «Lüks konut» tahinilerinin kâfi! 'derece
de açık olmadığını söylüyor. Bu deyimler, Sa
yın Güven'in bir süre başımda bulundukları 

| İmar ve İskân Bakanlığmın yayınlarında bahis 
| konıuisıı lolaaı mefhumlardır. Bizzat kendilerinin. 
! bir aıçıış konuşmasiyle açıHimıış bulunan İmar 
i Konigrtesinde irat buyurdukları nutukta diyor-
| lardı k'i : «Melsken ihtiyacıınıu karşılanması için 
i yapılmakta ollan inşaat faaliyetinin gerekli öl-
| çü'ler dâhilinde verimli kılınıması gereklidir. 
j Bu bakımdan arattırmaları dâhilinde bulunan 
: sosyal mesken standartları üzerinde durmak icab-
; eder.» Bakanlık, sosyal mesken standartları üze-
) rinde durmuştur. Daha evvel hazırlıkları baş-
; lamış olan Mesken kanun tasarısı Bakanlıkça 
I. sevk edilmiştir. Burada lüks konutlara kredi 
! vermek yoluna gidilmemiş, sosyal konutlar Ve-
j ikilin direktifine göre teşvik etmek yoluna gi-
I dilmiştir. Türkiye bakımından bu bir zaıuret-
| tir. Türkiye'nin diğer sahalardaki yatırımlarına 

yatırılabilir kaynaklar belli olduğuna göre, ko
nut sahasındaki yatırımların, daha çok nüfusu 
barındırabilecek, bizi daha çok üniteye götüre-

i bilecek şekilde sosyal meskenlere yöneltilmesi 
! zaruretindeyiz. Batı'nm ileri memleketlerinde 
j bile bu yolda tedbirlerin alındığı da cümlenizin 
; malûmudur. Türkiye'de de lüks konut yapımına 
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kredi 'kolaylıkları tanınarak onu teşvik yerine, 
tou gibi kolaylıkları «sosyal meskenlere, sosyal 
standartlara yöneltmek lâzımdır. Bir de ayrıca 
bu tariflerin 'kanunun yönetmeliğinde yer alması 
lüzumu düşünülerek, plân metninde bu mevzuu 
dondurmak yerine, prensiplerine kanunda yer 
vererek kanun hazırlanmış ve Meclise sunulmuş, 
teferruatı ise yönetmeliğe 'bırakılmıştır. 

Umumi yatırım için de meskenlere ayrılan 
yüzde 20,3 ün artırılması hususundaki teklifle
rinin gerekçesini kâfi görmedik. 

Bu yoldaki görüşlere gelince; dün tarım 
yatırımları vesilesiyle arz ettiğim gibi, muhte
lif sektörlere yapılan yatırımlar yüzdelere ay
rılmıştır. Türkiye'de X miktarı üzerinde yatırım 
yapılırsa, bunun nisbetlerinin dengeli kalması 
için şöyle olmak icabeder; konut sahasına yapı
lan yatırımı artırmak demek, yüzdelerin yekû
nu 100 olacağına göre, bir başka sahadaki yatı
rımları eksiltmek icabeder. 

Sektörleri arz edeyim : Tarım; yüzde 12 
den başlıyan tarım, yüzde 20 ye kadar artırılı
yor. Ve vasati yüzde 17 oluyor. Bunu indirenle
yiz. Sağlık; 2,3 tür ; bunu da indirenleyiz. Eği
tim ; yüzde 7,1 dir; bundan fedakârlık istene
mez. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, vaktiniz dol
muştur. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Bitiyor, efendim. •>. 

Turizm; yüzde 1,4. Bütün bunlardan feda
kârlık yapılamaz. Ulaştırma, sanyi, eğitim v. s. 
bunlardan hangisinden yatırım nisbetini indir
mek suretiyle, konut sahasındaki yatırımları 
artırmamız tavsiyesinde bulunduklarını lütfet
sinler, söylesinler. O takdirde meseleyi daha 
berrak münakaşa etmek mümkün olabilir, özel 
sektör ve âmme sektörü bunun içine dâhildir. 
Bu itibarla özel sektör teşvik edilebilir, diyeme
yiz. Bu yatırım miktarları (X) olarak kabul 
edilirse, yüzde olarak dağılım sahalarının ye
kûnu 101 olamaz. O halde nereden, ne şekilde 
artıralım? Bunun illâ artırılması demek, başka 
bir sektör yatırımının indirilmesi demektir. Bu 
mümkün değildir. Mesken dâvasının önemini 
müdrikiz, ama nereden kısmak lâzımgeldiğini 
lütfetsinler, söylesinler. 
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BAŞKAN — Sayın Güven. 
MUHÎDDİN GÜVEN (İstanbul) — Değerli 

arkadaşlarım, tahsis edilen beş dakika zaman 
zarfında mesken mevzuunun izahını yapmak 
imkânına sahip değilim, önümüze getirilen beş, 
on, onbeş senelik kalkınma plânının müzakere
sini ve tetkikini evvelâ 15 dakika, sonra 10 da
kika ve şimdi 5 dakika içinde katetmek mecbu
riyetindeyiz. Elbetteki aralarındaki tezat orta
dadır. Fakat ben yine kısaca arz etmeye çalı
şacağım. • 

Muhterem arkadaşlarım, bütün mesele in
sanların yaşayışına, daha iyi bir hayat teminine 
ait gayretlerin kıymetlendirilmesine mütevec
cihtir. Demekki, insanı evvelâ yaşadığı mesken 
içinde mütalâa etmek icabeder. Mesken mese
lesi, cemiyetin en büyük meselesidir. Arkada
şım Feyzioğlu bana, İmar ve iskân Bakanlığım 
sırasında İmar Kongresinde iradettiğim nutuk
tan parça okudu. Bunda haklıdırlar. 

Ben de şunu işaret etmek istiyorum ki, bu 
nokta üzerindeki gayretlerimiz hem özel sek
tör, hem de Devlet sektörü eliyle en iyi şekilde 
kıymetlendirilme imkânını bulsun. 

Ben diyorum ki ; umumi yatırımın yüzde 20 
sini aşmaması gibi bir kaydı kaldıralım. İlâve 
edelim, demiyorum. Serbest bırakalım, diyorum. 
Yüzde 3,5 oranının gayrisâfi millî geliri aşma
ması lâzımdır, diye kesin bir kayıt vardır. Bu
nu kaldırınız veya ekleyiniz, demiyorum. Fa
kat örnek veriyorum. Batı'da bizden çok daha 
ileri memleketlerde mesken için gayrisâfi millî 
gelirin yüzde 5,5 ıı gibi bir ölçüye varmışlar
dır. 

O halde biz, senede 410 bin mesken yapma 
ihtiyacı ile karşıkarşıya bulunduğumuza göre; 
bunu tahdidedici hükümler, plân içinde yer 
alan teşvik edici hükümlerle tezat halindedir. 
Eğer teşvik * varsa, tahdidedilmemelidir. Ben 
buradaki kayıtlayıcı hükümlere işaret etmek 
istiyorum. Burada bir yanlış anlaşılma var. 
Şimdi bunu aydınlatma imkânına sahiboldum. 
Dar gelirli ailelere müteveccih iktisadi mesken
lerin inşası, elbette özel sektöre gösterilen isti
kametlerde ele alınacaktır, uzun vadelidir. Da
ha fazla âmme hizmeti olan bu mevzuda Devlet 
bu mânada mükellefiyetini nasıl yürütmek isti
yor. Plânda bir kayıt mevcut değildir. Bir sua
lim vardı, izah etmediler, 103 milyon lira gibi 
bir yatırım görülüyor. Bunun 1963 bütçesin-
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deki vaziyeti nedir? Bunu öğrenirsem, bunun 
karşılığını da vermek imkânını bulacağım. Biz, 
mesken konusunu gereken ehemmiyette müta
lâa etmediğimiz takdirde memleketimizin en 
büyük sosyal dertlerinden biri olan gecekondu 
dâvası ıslah edilemez. 

Kıymetli arkadaşlarım, bir cemiyetin sosyal 
bünyesi bir binanın içinde başlar. Bir göz oda
nın içinde 8 nüfus barınır. Bu aile içindeki bü
yük, küçük herkes münasebetlerini aynı odada 
icra ederler. Bu derin bir sosyal dâvadır. 
Her şeyden evvel sağlık bakımından mes
ken dâvasının halledilmesi bir zarurettir. 
Her şeyden evvel bir meskene ihtiyaç var
dır. Lüks mefhumu hangi sahaya müteveccih
tir. Bu belli değildir. Belli olmadığına göre, 
belli olmıyan bir mesele üzerinde tahdidi hü
kümlerin konması aykırıdır, diyorum. Ben de
miyorum ki, kredi verilsin. Takririm dikkatle 
okunmamış. Kredi verilmesin, fakat vergi mu
afiyetinden alıkoymamız doğru mudur? Yani 
vergi almamız doğru mudur? Halledilmediği 
müddetçe ileri vasıftaki meskenlerden mahrum 
olacağız .Binaenaleyh, Yüksek Heyetiniz nasıl, 
böyle bir bina içinde çalışıyorsa, milletimizi 
teşkil eden ailelerin de iyi ve vasıflı bir mes
kene sahibolmalarını temin etmek şiarımız ol
ması icabeder. 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz, tamam. 

MUHÎDDÎN GÜVEN (Devamla) — Müsa
ade ederseniz şu ciheti arz 'edeyim, gayet ta
biîdir ki, kıymetli Hükümetimiz yapacağı ic
raatta muvaffak olmak istiyor. Biz de muvaf
fak olması için gayret sarf edeceğiz ve ediyo
ruz. Asla ve asla plânın karşısında olduğu
muzu söylemedik. Yalnız mükemmel bir plân 
istiyoruz, mükemmel bir plânın temini için 
günlerce çaba sarf ediyoruz. Sayın Hükümet 
muhalefetin sözlerini dinlerken daima bir iyi 
niyet gütme hususunu kendisine şiar edinme-. 
sini temenni ederim. (Soldan alkışlar) Dola-
yısiyle bir his ve heyecan üzerinde müesses 
bir hareket mevcudolursa, Mecliste Hükü
metin bunu yatıştırıcı bir mâkulât tiçinde ko
nuşma yapması, yok eğer böyle bir hava yok
sa his ve heyecanı tahrik eder yola girmemesi
ni rica ederim. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğiu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, «Biz plâna kar
şı. değiliz; plânın mükemmel olmasını istiyo
ruz» buyurdular. Plâna karşı değiliz diyen 
sayın arkadaşım bu plânın müzakerelerinin 
kaldırılmasını; bir sene müddetle yapmama
yı, 5 yıllık plân fikrini bizzat imzalıyarak 
•staratejisine taraftar olduklarını beyan et
tikleri halde; 5 yıllık plânın yatırımlarını be
nimsememeleri doğru değildir. (Alkışlar) 

Binaenaleyh, rakamlar üzerinde hissiyata 
kapılmıyor, sükûnetle duruyoruz. Yalnız; ta
mamen rakamlar üzerinde oynıyarak, bâzı sa
halarda çok fazla yatırım yapıldığını, bâzı 
sahaların ihmal edilmediğini söylediler. Bi
zim de gerçekleri yüreğimizden geldiği gibi 
söylememizi mazur görsünler. 

Şimdi son konuşmalarına geliyorum. Di
yorlar ki, % 20,3 tahdidini kaldıralım. Artı
ralım demiyor. O zaman deminki sualinden 
kolay bir sual çıkar; peki Sayın Güven bir 
plânda muhtelif sektörlere gidecek olan ya
tırımlar nisbeti düşünülmemiş ise, Türkiye'de 
60 milyar yatırım yapılacak, ne kadarı ener
jiye, ne kadarı şu sahaya, ne kalan bu sa
haya yöneleceği bilinmezse; bu plân plân mı
dır? O zaman yatırımları muayyen sahalara 
yöneltmek ve bunlar arasında bir denge, bir 
muvazene kurmak mümkün olur mu? 

Meselâ; imalât sanayiine yapacağımız ya 
•tiranla, imalât sahasında çalışacak personeli 
yetiştirmek ve bunları bir eğitime tabi tutmak 
hususunda bir yatırımı, plân düşünmez, bu 
dengeyi kurmaz'sa o zaman plân yok demek
tir. 

Şimdi aynen kalırsa muhalefet için bir me
sele yok. «Artıralım demiyorum» buyurdu
lar. Artıralım demiyorum dediklerine göre, 
inmesi ihtimalini göze alalım diyorlar demek
tir. Buna da arz ettiğim sebeplerden dolayı 
imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu arz etmek 
isterim ki , konut sahasına yapılan yatırımın 
umumi yatırımların yüzde 20 sini teşkil etti
ğini söylemekle beraber, gayrisâfi millî ge
lir büyük bir artış gösterdiğine göre, plân 
dönemi içinde her yıl konut için sarf edilecek 
miktarın mutlak rakamı yükselerek gide-
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çektir. Yüzde aynı k a k a dahi, sarf edilen 
miktar artacaktır. Çünkü, gayrisâfi millî ge
lir artacaktır ve yatırım hacmi artacaktır. 

Gecekondu dâvası da mühimdir. Plânda 
zannediyorum ki, ilk defa gecekondular gibi 
değil, ama sembolik, gösterişli olmıyan; da
iresi bir işçi bütçesinin, bir dar gelirli büt
çesinin çok üstünde bir fiyata mal olan; 20 - 30 
bin liraya mal olan gösterişli binalar yapmak 
yerine gecekonduları halletmek için yatırım 
düşünülerek bu miktarlar daha fazla artırılır
sa daha yerinde hareket edilmiş olur. 

Lüks meskenden vergi alınmasın buyuruyor
lar. Lüks binalardan vergi alalım ki, lüks bi
nalar cazip olmaktan çıksın k i , vatandaş, biz
zat kendilerinin imar kongresini açarken, irat 
buyurdukları nutukta belirttikleri gibi aynı 
miktar yatırımla sosyal mesken yaparak 
memleket daha çok meskene kavuşturulsun. 
(Ortadan alkışlar) 

imar kongresine sunulan raporda, vergi; 
kredi ve yatırım politikasında bâzı esaslar 
tesbitine lüzum vardır, denilmiştir. Lütfen 
tetkik etsinler. 

Bir yandan lüks meskenden vergi almıya-
lım derken, öbür taraftan gecekondu derdini 
halledelim, bir yandan da «osyal mesken ya
pımını teşvik edelim diyoruz. Bunların hepsi 
bir arada yapılacak şeyler değildir. Bu itibar
la konut yapmak lâzımdır ve dünyanın her ta
rafında bu böyledir. 

Sosyal mesken meselesine gelince: Muhterem 
arkadaşım mimar olmaları bakımından bilirler 
ki, Batıda bunun çok güzel örnekleri vardır. 
Sosyal meskenlerle dolu bulunan muhteşem şe
hirlerdeki bimaılaır, mimari balkıınıiinıdan son dere
ce güzeldir ve şehir de aynı sebepten son derece 
güzel olabilir. Fakat buna benzer şehirlerin bi
naları arasında bir fark olur. Mimari ile lüks 
aynı şey değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhiddin Güven. 
MUHlDDÎN GÜVEN (istanbul) — Sayın 

Feyzioğlu arkadaşımın konuşmalarını daima 
zevkle dinlerim. Fakat kendilerinden rica ede
rim, konuşma mevzularının istikametini değiş
tirmesinler. Biz ne diyoruz, kendileri ne cevap 
veriyorlar? Biz Vekâlette iken esasen buna ait 
esasları tesbit etmiş ve halk tipi meskenlerin ya
pılması üzerinde durmuşuz. Gerek Yüksek Mec-
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lisleriniz huzurunda saatlerce konuşmuşuz ve 
bunun münakaşasını yapıp âmme faaliyetinin 
bir parçası olarak Devlet elinin muhakkak bu 
ihtiyaç karşısında faaliyet göstermesini müdafaa 
etmişiz. Onun içindir ki, geçen sene encümen 
kararı ile 20 milyon lira eklenerek, 6 vilâyette 
tahakkuk ettirilmek üzere, sosyal mesken inşa
sına geçmişiz. Biz bu dâvanın sahibiyiz. Asla 
bu dâvanın dışında ve inkarcısı değiliz. (Soldan. 
bravo sesleri.) 

ikinci bir mesele, ben diyorum ki, özel sek
töre istikamet vermek hususunda, elbette, ted
birler alınmalıdır. Fakat, asla ve asla Devlet 
bu hizmetten fârik olmamalıdır. Bunun aksini 
plânda müşahede etmemeliyiz diyorum. Plânda 
bu mevcut değildir. Diyorum ki, buna ait bir 
şey söylenmemektedir. 

Gecekondu meselesine gelince: Bu mesele be
nim derdim ve hepimizin müşterek derdidir. 
Buralarda yaşıyan insanların ıstıraplarını his
sediyorum. Elbette ki, bunların halli için ted
birler alınacaktır. Ben plânı bu mânada şaya
nı tebrik buluyorum. Fakat bu arada 'bir hu
susu belirtmek isterim: 1963 yılı bütçesi için 
103 milyon liralık yatırım bulunuyor aeaba bu, 
1963 yılı imar ve iskân Vekâleti bütçesinde 
bu şekilde mi tahakkuk edecektir. Bunu bilmi
yorum bunlara ait izahat istedim vermediler. 
Fakat elde ettiğim bilgilerden arz etmek iste
rim: öğrendiğime göre; yapılmış olan tahsis
ler başlanmış olan işlerin bitirilmesi için 14 mil
yon liradır. Gecekondu ıslahı için verilen mik
tar ise 6 milyon liradır, bu miktar, gecekondu
ları ıslah etmek için kendi evini yapana yardim 
şeklinde kredi açıklacaktır. 9 milyon lira ile de 
yine arsalar almak ve âmme tesisleri yapmak 
üzere tahsis yapılmıştır. Ne oluyor 9 H- 6 = 15 
eder, bütçede 103 milyon lira görüyoruz. Bu
nun da izahını talebettim cevabını alamadım. 
Tahmin ederim ki, cevap vereceklerdir. 

Şu husususa da işaret etmek istiyorum; bi
zim, bir kalkınma plânının hazırlanmasında Mec
lisin enine boyuna tetkikat yapması, plânın de
rinliğine inerek neticeye varabilmesi, bu plânın 
basan ile tatbik edilebilmesi için tatbikinde 1962 
.yılında olduğu gibi 1963 bütçesinde o şekilde 
verilmesi ve geri kalan 2 sene için bir tecrübe 
plânı hazırlanmasını ve mütaakıp plân devrele
rinin de dörder senelik olarak hazırlanmasını 
teklif ettik. Bu, plânın karşısında olmak mı de-
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inektir? Bu, bir plânın reddi midir? Asla ! Plân
la beraber olduğumuzu, plânlı bir çalışma ge
rektiğini, burada hassasiyetle ifade ettik. Bina
enaleyh, buna ait düşüncemizi değiştirmeye kim
senin hakkı yoktur. Bu bakımdan tekrar edi
yorum, Adalet Partisi olarak biz, plânın karşı
sında değiliz. Ama, bu plânın memleketin is
tikbalini tereddütsüz temin edecek 'bir şekilde, 
en iyi surette, çıkmasını temin hususunda, has
sasiyetimizin, sonuna kadar devam edeceğine 
inanmanızı istirham edeceğim. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) •— 
Muhterem arkadaşlarım, vaktinizi daha faz
la alacak değilim. Sayın Güven'in, plânın gece
kondular bakımından aldığı bâzı tedbirleri teb
rike şayan bulmasını ve bu kürsüde ifade etmiş 
olmalarını teşekkürle karşılıyorum. 

'ikinci konuşmalarında % 20.3 nisbetinin 
kadırılması veya indirilmesi hakkında beyanda 
bulunmadılar. Bu noktada temenni ederim ki, 
görüşlerimiz birleşmiş olsun. Temel fikir bu 
idi. 

Lüks meskenlerden vergi almamak konusun
da, bilmiyorum İsrar ediyorlar mı ? ıScisyad mes
ken politikası takip etmek demek, kredi poli
tikası ve vergi politikasiyle sosyal mesken in-
şaasını kolaylaştırmak, lüsk mesken inşaasım 
teşvik yerine 'güçleştirmek demektir. Bu yola 
girmiş oları bütün Batı ülkeleri bunu yapmış
lardır. Ve Türkiye bakımından bil'hassa bunu 
yapmak mecburiyeti vardır. Türkiye'de her
kesçe bilinen bir «husus, özel Isektör yatırımla
rının büyük 'kısmının !bu sahaya gittiğidir. Yıl
da 3,i5 milyarlık bir yatırım yapılır; bunun bü
yük kısmı da konut yatırımıdır. Şu halde özel 
teşebbüs özel teşebbüs diyen arkadaşlarımızın 
özel teşebbüsün âzami derecede yatırım yaptığı 
bir sa'hada dıahi Öevletin ille mes'ken yapması 
fikrini savunduklarını görüyorum. Bu da kar
ma sistemin ne kadar kuvvetli bir zemine otur
duğunu göstermektedir. Bu plân, "Devlet eli 
ile pahalıya ımalolan mesken yapımı yerine, 
binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatandaşın 
kendi evini, iktisadi evini, halk tipi evini ya
parken Devletten yardım görmesini; gecekon
du yapmak için, kaçak olarak, "binbir sıkıntı
ya katlanarak evi için evin malzemesine susuna 
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busuna para veren vatandaşın, Devletin gös
tereceği sahalarda, Devletin elektriği suyu gö
türeceği sahalarda, Devletin teknik yardımını, 
kredi yardımını görerek, ralhat rahat yapmak 
suretiyle, ıgeniş ölçüde mesken dâvasını hallet
mek yolunda, Devletin imkânları ile, haılkın 
imkânlarının birleşmesi derpiş etmektedir. Bun
ları teşvik edebilmek için öyle zannediyorum, 
özel sektör yatırımlarını bu sahalara yöneltmek 
için, ucuz tipte meskenler yapımı için lüks mes
ken yapımından vaz geçmek lâzımdır. Esas 
budur. Konut yatırımları içinde lüsk mesken
den uzaklaşmak ve diğer sahalara yöneltmek 
suretiyle yatırımlarla yeni tipte 10 binlerce faz
la ünite kazanmak 'lâzımdır. Plânın getirdi
ği ana fikir budur. Bu ana fikirle 'beraber de
ğillerse; yani plânın dengesini bozmıyalım, 
% 20,3 ü değiştirelim diyorlarsa, hangi sektör
lerde azaltarak, çoğaltarak değiştirelim, bunu 
beyan etmek lâzım diyoruz. 

İkincisi, 'konut yatırımları içinde, lüks mes
kenden sosyal meskene kaydırmak için lüks 
meskenden vergi almamayı teklif ediyorlarsa, 
bunun sosyal mesken anlayışı ile telif zordur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Bu mesken inşaatının gerekli ölçüler dâhilinde 
verimli kılınması gerekmektedir. Bu bakımdan 
sasyal mesken sahaları üzerinde ehemmiyetle 
durmak lâzımgelir, bir standart teslbit etmek 
lâzımdır, yapılacak meskenlerden daha verimli 
sonuçlar almak lâzımdır. Lüks mesken demek 
mesahası bakımından ve malzemenin israfına 
<yol açması bakımından büyük arsa ve malzeme
ye ihtiyaç gösteren mesken demektir. (Soldan, 
«Lüks meısken inşaatını teşvik etmemek lâzım
dır, dedi.» sesleri) Evet, evet. EsM imar ve 
Mtân Bakanı Muhittin Güven arkadaşımız, 
«Lüks mesken inşaatını teşvik etmemek lâzım
dır.» dediler. Bundan ne kastediyorlarsa, ken
dileri söylesinler. 

Lüks mesken, Ibu memleketin konut sahasın
da yapılacak yatırımlarından, mesaha ve mal
zeme itibariyle israfa yol açacağından, az mik
tarda netice alınabilecek bir usuldür. Bunun ye
rine, aynı yatırım ile aynı malzeme ile çok da
ha fazla insanı barındırmak, ki bu aşikâr bir 
şey aynı miktarda malzeme ile, çolk daıha fazla 
mesken temini mümkün olmaktadır. 
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sektöre serbesti tamyafoilmek için böyle kayıt-
lq/ıcı bir hükmün rnevcudolmamaısı icaibeder. 

Lüks konuta gelince, elbette ki, yapılan har
camaların (inşalar (için yapıl aın harcamaların) 
âzami ünite sağlaması humusunda tedbirler alın
ması lâzımgelir. Fakat, «Kredi verilmiyeeektir, 
vergi alınacaktır, vergi muafiyetinden mahrum 
bırakılacaktır» gilbi kayıtlar olunca, kredi ve
rilmemesi keyfiyetini dışarda 'bırakarak, vergi 
alınmasını veyahutta vergiden yani arazi ver
gisi, bina vergisinden 10 senelik muafiyet ko
nusunda tazyik edici hükümlerin, mimaride 
beklediğimiz kıymet unsurlarının ve maziden 
ıberi intikal etmiş olan diğer misallerinin ted
rici olarak yok oTmaısmı tevlidedecektir. Bu en
dişelerle bunların kaldırılmasını teklif etmiş 
^bulunuyoruz. Ook Ikrymetli arkadaşım Turhan 
Feyzioğlu'nun da ibenim düşüncelerimden ayrı 
düşünmediklerini zannederim. Hakikin olduğu 

yerde hakkı teslim etmelidir. Biz 'burada mese
leler üzerine en iyi bir şekilde ve istihzadan 
uzak olarak eğilmişiz. Hele meslek ve ihtisas 
ısaihi'bi insan olarak cemiyet içinde birinci de
recede rol oynamamız icaibeder. Meslekî mese
lelerin daimî müdafiliğini yapmaktayım. Hepi
nizi sevgi ile selâmlarım. 
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BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — 
Bunu mesken işi ile uğraşmış bir tek insanın 
dahi reddetmesine imkân yoktur. Değil Türki
ye gibi bir memlekette, Batı - Almanya'da yok
tur, İngiltere'de yoktur, Fransa'da yoktur. On
lar Ibu şekilde tedbirleri almışlar Ve mesken dâ
vasını öyle çözmüşlerdir. Plân budur arkadaş
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 
MUHlDDÎN GÜVEN (İstanbul) — 49 ya

şındayım ve mimarlığımın da 25 nci senesini 
idrak ediyorum. (Ortadan gürültüler) Müsaade 
(buyurun arkadaşlar. Meselelerimizin üzerine el
bette ki, ciddî olarak eğildiğimiz kabul edilme
lidir. Benim ciddiyetim karşısında sizlerin istih
zası iki taraf arasındaki ölçüyü ortaya koy
maktadır. 

Şimdi, esas meseleye geliyorum: Kıymetli 
milletvekilleri biz ne diyoruz? Halka hizmet et
mek için iktisadi halik tipi mesken yapılması 
lâzımdır. Bu husus, vekâletim sırasında yaptı
ğım müdafaalar ve huzurunuza getirdiğim me
selelerle sabittir. Bu meselelerin plânda yer al
ması beni memnun etmiştir, bu, şayanı tebrik
tir. Ben bunları inkâr mı ediyorum? Asla. O hal
de o yola doğru sevk etmeli. 

Lüks konusuna gelince; hep buraya gelince 
sordum; ne ile ayrılacak mesahası ile mi, yük
sekliği ile mi programı mı yoksa malzemesi mi? 
Belli değil. Buna ait tarifi ben kendime göre 
yaparım, fakat Hükümet plân olarak getirirse 
onun üzerinde münakaşa ederim. Benim sözüm 
şahsidir, Hükümete ait söz ise resmîdir, kayde
dilecektir ve onun için kıymeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi tekrar 
ederek sizleri rahatsız etmek istemem ama söy
lemek mecburiyetindeyim ki, gayelerde ayrı de
ğiliz. Tezatlar varsa ıslahı lâzımgelir. Bir taraf
ta teşvik tedbirleri vardır, krediler açacağız de
niyor, bununla beraberiz; özel sektörü bu jö
ne sevk edeceğiz diyoruz, bunda da beraberiz. 
Fakat öte yanda diyoruz ki ; gayrisâfi millî 
hasılanın yüzde üçünü geçmemelidir. 

Ya teşvik vardır, ya yoktur. «Teşvik varsa 
'karşılığında bir tahdidolmamalıdır.» diye bir 
tez ortaya attım. Karşılığında yüzde 20 olarak, 
(umumi yatırımın içinde) nishet bahis mevzuu 
ise, özel sektörün faaliyeti esastır. Yani, özel 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Mühiddin Güven 
arkadaşımız tarafından verilmiş olan önergeyi 
gerekçesiyle beraber oyunuza sunacağım. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... 

Anlaşılmadı efendim, lütfen bir kere daha 
tekrar edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 106 ya karşı 129 oyla dikkate 

alınması kaıbul edilmemiştir. 
62 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma plânı tasarısının 285 nci sayfasın

da (Radyo) konusu ele alınmıştır. 
Radyo faslına dair mezkûr sayfanın 3 ncü 

maddesinde ise radyo için yapılacak yatırım tes-
bit olunmuştur. 

Tasarının yazılışına göre yatırımlarda, sade
ce yurt içi dinlemesi düşünülmüş olup yurt dışı 
dinlemeye yer verilmemiştir. 

Bu sebeple yatırım kısmına ait plân tasarı
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve bu 
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maksatla tasarının komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

Diyarbakır 
Hilmi Güldoğan 

3. — Yatırımlar : (Değiştiri) 
Türkiye radyolarının yayınları yurdun her 

yerinden ve yurt dışından dinlenememektedir. 
Yurdun her yerinden ve yurt dışından iyi bir 
dinleme sağlama için çeşitli bölgelerde 100 Kw. 
veya daha fazla güçte, 4 veya daha fazla yerde 
yeni verici istasyonun daha kurulması gerek
mektedir. Bu gaye ile plân döneminde 80 milyon 
T. L. lık yatırım yapılacaktır. 

Gerekçe : 

Plânda radyonun yurt içinde her yerden din
lenmesi hedef ittihaz olunmuşsa da, yurt dışı 
dinlemeye önem verilmemiştir. Halbuki yurt içi 
için düşünülen dinleme ihtiyacının yurt dışına 
da teşmili icabeder. 

Bu suretle, hem dış âleme sesimizi duyur
muş, hem de bugün millî sınırlarımız dışında 
kalmış olan yüz binlerce Türk'ün, Türk sesine, 
Türk nağmesine olan hasretini gidermiş olaca
ğız. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılıyoruz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güldoğan. 
HİLMİ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Muh

terem milletvekilleri, önergemin gerekçesinde de 
arz ettiğim gibi, bu önergemden maksat; bilhas
sa bugün millî sınırlar dışında kalmış ve Tür
kiye'nin sesini duyamıyan Türk harsını, Türk 
dilini, Türk mefkûreciliğini taşıyan binlerce 
Türk'ün, gelecek nesillerin Türkiye ile olan bağ
larının devamını sağlamak maksadına matuftur. 

Karma Komisyona ve Hükümete teklife işti
rakinden dolayı teşekkür eder, aziz milletvekil
lerinin bu istikamette oy kullanmalarını istirham 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Hilmi Güldoğan ar
kadaşımızın önergesini gerekçesi ile birlikte' oy
larınıza sunacağım. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş, Hükümete verilecektir. 

Şimdi 63 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın enerji ile igili elektrik bölümünün 5 

nci maddesindeki yatırımlara ait (Sayfa 271) de 
«d» fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teminen plânın Hükümete geriverilmesini tek
lif ve arz ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Yapılacak değişiklik : 
(d) yeniden pek çok kasaba ve köyler elek-

tiriğe kavuşturulacaktır. 

GEREKÇE 

Plânın elektrik bölümünün yatırımlara ait 5 
nci maddesinin «el» fıkrasında yeniden 300 ka
saba ve 800 köye elektrik verileceği zikredil
mektedir. 

Bu rakamlar 5 yıllık Kalkınma Plânında elek-
tirik enerjisi için taahhüdedilen 5 milyar liraya 
yakın bir yatırım hedefi karşısında son derece 
az görülmektedir. 

Ayrıca; aded zikredilmesi halinde, imkânlar 
müsaidolsa dahi plândaki rakam ile mukayyet 
kalınmak suretiyle bu plân döneminde, 301 nci 
kasabaya veya 801 nci köye elektrik vermemek 
gibi bir durum hâsıl olabilir. Bu sebepler muva
cehesinde, elektrik verilmemiş olan binlerce ka
saba ve köylerin yanında, ihmâl edilebilecek bir 
adedin tasrih edilmesi doğru değildir. 

Büyük Meclisin kabulüne mazhar olacağına 
inandığım teklifime uygun bir değişiklik yapıl
ması gereklidir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — İştirak ediyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Bu ifade tarzı daha fazla imkân verdiği için iş
tirak ediyoruz. Daha fazla yapılmasına imkân ve
receği için başarılıdır. 

BAŞKAN — (önerge sahibi Memduh Erde-
mir'e hitaben) önergenize Hükümet ve Komis
yon iştirak ediyor. Konuşmak istiyor musunuz? 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Hayır 
efendim, söz istemiyorum, iştiraklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN — Erdemir arkadaşımızın öner

gesini gerekçesiyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir ve Hükümete verilmiş
tir. 

64 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın enerji ile, ilgili elektrik bölümünün 

8 nci maddesindeki allmacak tedbirlere ait (c) 
fıkrasının (sayfa : 271) de aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini teminen plânın Hükümete geri-
verilmesini teklif ve arz ederim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 
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Yukarda arz ettiğim vergiler tamamen kal

dırıldığı takdirde, kurulacak olan Türkiye Elek
trik Kurumu, Devlet bütçesine yük olmadan 
kendi yatırımlarını finanse edebilir. Aksi hal
de müstakbel kurum, Devletin himayesine 
muhtaç, yurdun ihtiyacı olan enerjiyi temin 
edemiyen, kârlılık esasından uzaklaşmış bir mü
essese halini almak mecburiyetinde kalır. 

Bu sebepler muvacehesinde, teklifimin Bü
yük Meclisçe kabulü halinde memleketin en ha^ 
ya'ti meselelerinden birisi kesin olarak halledil
miş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Onat. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ AEÎF HÎKMET ONAT (Ordu) — 
Vergi reformu sırasında görüşülebilir. Bu iti
barla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANT FERİD MELEN — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR- (Kırşeihir) - - Muhte

rem arkadaşlarım, elektrik enerjisi üzerinde alı
nan vergi mevzuu bugün memleketimizde karışık 
bir veo/lıo arz etmektedir. Elektrik enerjisi bu 
memleketin 59,5 milyar liraya varan beş yıllık 
yatırımında hareket noktası teşkil etmekte ve bu 
yatırım dolayısiyle .gelişmesini temin edecek ham 
madde mahiyetindedir. Esasen medeni memleket
ler ikinci Cihan Harbinden sonra gelirlerinin 
mühim ,bir kısmını elektrik enerjisine yatırmışlar 
ve gelir kaynaklarını bu yoldan temin etme yolu
nu tutmuşlardır. Bizim memleketimizde de 5 mil
yar liraya yakın bir yatırım yapılması derpiş 
od ilmektedir. Bu yatırımın yapılması sırasında, 
sulamada elektrik enerjisine ihtiyacımız vardır, 
entantif ziraatte enerjiye ihtiyacımız vardır, sa
nayide elektrik enerjisine ihtiyacımız vardır, sos
yal ve kültürel sahada elektrik enerjisine ihtiya
cımız varıdır. Bu gerçekler muvacehesinde bunu 
ucuzlatmak, aynı zamanda bu ihtiyacı karşılıya-
bilmek için süratle yatırım yapmak meciburiyeti 
vardır. Türkiye'de elektrik kurumu kurulması 
derpiş olunduğuna göre, )bu kurumun kendi kay
nakları ile bu lüzumlu yatırımları yapmasına im
kân vermek için ayrıca maliyenin buradan Gider 
Yergisi mamı altında gelişigüzel tarhedilerek 
ıbir vergi almaması iktiza etmektedir. Bir kere 
kurumun bidayetteki maliyeti 10 kuruş, 6 kuruş 

Yapılacak değişiklik : 
c) istihsal için kullanılan elektrikten ver

gi almmıyacaktır. 
Gerekçe : 
Memleketimizde halen istihsal olunan elek

trik enerjisi »3,5 milyar Kw. saat civarında bu
lunmaktadır. 

Bu istihsalden tenvirat müşterisinden 3 
Kr., sanayi müşterisinden 1 Kr. istihsal Vergisi 

Hazineye ödenmektedir. Ayrıca, belediyeler 
tenvirat müşterisinden Kw.saat başına asker 
ailelerine yardım adı altında 1 Kr. ve Belediye 
Vergisi adı altında 2 Kr. olmak üzere ceman 
3 Kr. tahsil 'etmektedir. Sanayi müşterisi için 
ise Kw. saat başına birerden 2 Kr. alınmaktadır. 
Yani, elektrik istihlâk eden Ibir müşteri tenvi
rat için ceman 6 Kr. ve sanayi için 3 Kr. vergi 
ödemektedir. Bu durum «muvacehesinde : 

1. Plân, Türkiye Elektrik Kurumu kurul
masını ön gördüğüne göre, bu mevcut vergi du
rumu Kurumu doğmadan ölüme mahkûm eden 
faktörlerden birisidir. 

2. Elektrik enerjisi hammadenin de, istih
salin de kulanılan en tabiî bir hammaddedir. 
Hammaddeden alınacak vergiler ise istihsal ma
liyetlerini artırmaktadır. Halbuki ucuz istihsal
lerden temin edilecek malların satışından alı
nacak vergiler elektrikten alınacak vergilerin 
çok fevkinde olacaktır. Bu sebeple de elektrik
ten vergi alınmamalıdır. 

3. Elekrik enerjisi istihsalini' ve binnetice 
istihlâkim artırmadan kalkınmamızın mümkün 
olamıyacağı bir gerçek olduğuna göre, bu sa
hada her gün artan bir yatırımın yapılması 
kaçınılmaz bir zarurettir. 

—• m 
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da vergi 'biniyor, l(i kuruşa çıkıyor. Bu durum
da, Elektrik Enerjisi Kurumunun yatırım ihti
yaçlarına para ayırması gibi bir durum hâsıl ola-
mıyacaktır. Eğer kurum müstakil bırakacak olur
sa, o zaman yatırımlar bahsinde kurum, Devletin 
sırtına yük olmaz, yatırımlarını yapacak duruma, 
güce ulaşması mümkün olur. Bizim gayemiz, bu
rada istihsali artırarak daJha ucuza maletmesini 
temin etmektir. Ucuz istihsal yapıldığı takdirde, 
alınacak vergiler elektrik enerjisinden alınacak 
verginin kat bekat fevkinde olacaktır. Gayemiz; 
Maliye Bakanlığına, bu vergiyi toplamak istiyen 
Hükümete yardımcı olmaktır. Bu safhadaki vergi 
kaldırıldığı takdirde, görülmemiş şekilde, Mali
yenin başka sahalardan çok daJha fazla vergi ala
cağı muhakkak olacaktır. Bu selbeple, takriri ka
bul etmenizi, istihsalin artırılması, gelir kaynak
larının çoğaltılması bakımından istirham ediyo
rum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Sa
yın milletvekilleri; muhterem arkadaşımızın mü
talâası hiç, şüphesiz ki, bir hakikat payı taşımak
tadır. Sınai mamullerin maliyet unsurlarına 
giren her şeyi hafifletmekte fayda vardır. An
cak bunlar aslında plânda prensibolarak yer al
mışlardır. Vergiler, elâstiki olmaktan kurtarıl
malı, sosyal adalet ilkelerine uygun bulunmalı ve 
iktisadi hayatı tazyik etmemeli, ekonomiyi teş
vik etmeli gibi umumi esaslar plâna konmuştur. 
Eğer elektrikten alman vergi iktisadi hayatı taz
yik eder bir mahiyette ise, esasen hu, vergi re
formunda nazara alınacaktır. Buraya bağlayıcı 
•bir kayit koymıyalım. Çok yakında vergi refor
muna ait kanunlar huzurunuza gelecektir. O va
kit ,bu kanunların mahiyetine (bakılır ve prensip
ten inhiraf varsa kaldırılır, veyahut da eklenir. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, 

MBMDUH ERDEMİR (Kırşehir) - Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanı ile bu 
mevzuda hemfikir değilim. Dün kendisi ile yap
tığım bir hasbıhalde bana dedi ki : «Ben vergi 
meselesinde müstakil kalmak, lıiçjbir kayıtla ka
yıtlanmak' istemiyorum.» Bu şekildeki bir zihni
yete sahilbolan Maliye Bakanı, vergi reformu 
mevzuunda, elektrikten alınacak vergi mevzuun
da burada teminat verirse, hen de sözlerine işti-
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rak ederim. Bu teminatı vermediği takdirde, ba
na söylemesine rağmen, reformda derpiş etmiye-
ceğine inanmaktayım. 

Bir kere, maden sanayiinin gelişmesi lâzmıge-
lir. Maden cevheri istihsalinde elektrik enerjisi 
kullanılıyor. Hammadde durumunda istihsal 
ederken pahalı bir hale getiriyoruz. Sonra, cev
heri eritirken, faraza kromu, ferro krom yapar
ken, faraza, demiri yüksek fırınlarda eritirken 
de elektrik kullanılır. Çelik yapılırken de elektrik 
kullanılır. Yani ne oluyor? Bir vergi bir madde
nin maliyetine iki defa giriyor. Halbuki, ham
maddelerden vergi alınması maliyetin artmasına, 
doiayısiyle sürüme tesir ediyor. O halde bu saha
da vergi almamak sürümü temin edecektir. Ve 
bu durum, Sayın Maliye Bakanının hazinelerini 
dolduracaktır. Bu bakımdan, birtakım kolaylıkla
rın kabul edilmesi lâzımgelir. Benim, Heyeti Ali-
yaye arz ettiğim teklif, bu kolaylığı sağlıyacak 
mahiyettedir. 

Bir kere kurum fikri üzerinde duruluyor. 
Sayın Fethi Çelikbaş da aynı kanaattedir. Sa
nayi Vekili olarak elektrikten vergi alınmasına 
taraftar değildir. Fakat bir Hükümetin içeri
sinde iki ayrı kanaatte Bakan bulunduğu tak
dirde durum, Maliye Vekilinin bir nevi inhisarına 
giriyormuş gıiibi bir vaziyet <arz etmektedir. Bi
naenaleyh biz kurum fikrinde ısrar edeceksek, 
içinde bulunduğumuz keşmekeş durumdan elek
trik enerjisini kurtaracaksa'k bu kurumun ile
riye muzaf çalışmalar için gerekli kaynağı gös
termemiz lâzımdır. Bu kaynağı kurumun kendi 
kendine temıin etmesi, elektrik enerjisinden 
vergi almama yoludur. Başka memleketler de 
kalkınma yolunda bunu böylece kabul etmişler
dir. Bizim yeniden bâzı usuller ihdas etmemi
ze ihtiyaç yoktur. Bu bakımdan takririmin 
kabul 'edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir'ki ıge-
riverme önergesinin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

05 numaralı önergeyi okutuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın enerji ile ilgili elektrik bölümünün 

8 nci maddesindeki alınacak tedbirlere ait «E» 
fıkrasının (sayfa 271) de plândan çıkarılması
nı ve aşağıdaki fıkranın ilâvesini tem'inen plâ-
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nın Hükümete geriverilmesini teklif ve arz ede
nim. 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

Yapılacak ilâve -
«e Balen, sistemlere İbağlı olup da çalış-

ürılmıyan. grupların nakli öncelikle ele alına
caktır.» 

Gerekçe : 
Alınacak tedbirler cümlesinden olmak üzere, 

T. Elektrik Kurumunun hemen kurulması plân
da ön görülmüştür. 

Aynı tedbir maıhiyetinde olan «E» fıkrası 
ile Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması ile 
taJbiî bir netice haline gelmektedir. Bu ıselbeple, 
«E» fıkrasının ayrıca bir tedbirmiş gibi müta
lâası doğru olmadığı gibi, bu fıkra tatbikatta 
ihtilâfa da yol açabilir mahiyette görülmek
tedir. 

Ayrıca, halen «isteme 'bağlı odan ımmtakalar-
da birçok santrallerin biran evvel naildi ve iş
letmeye konulması, istihsale yardım edecek bir 
hale getirilmesi gerekli olduğundan, bu sant
rallerin nakline öncelik verilmelidlir. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HÜKMET ONAT (Ordu) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu.1 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — İş

tirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Erdemir. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlarım; biraz evvel elektrikten alı
nacak vergi mevzuunda .yaptığım konuşma üze
rinde duracağım. Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile daha evvel konuşmuştum; mutabakatlarını 
bildirmişler, teklifimi benimsemişlerdi. Kabul 
edildiği takdirde, lonlar da ıkaJbul edeceklerdi. 
Buna rağmen, Hükümetçe konuşmam beğenil
medi her halde, bir işaretle iştirak etmedikleri
ni bildirdiler1 ve takririm reddedildi. Bunun 
meselenin ciddiyeti ile hiçbir alâkası yoktur. 

Türkiye Elektrik Kurumu kurulduğu tak
dirde, bazı tedbirlere ihtiyaç, duyulacaktır. Be
nim teklifim kabul edilirse yapılacak i'lâve : 
«Halen, sistemlere bağlı oluıp da çalıştırılamı-
ŷ an. grupların nakli öncelikle ele alınacaktır» 
şeklindedir. 

Bu takririme iştirak ettiğiniz takdirde bir 
vuzuha kavuşacaktır. Aksi halde, şimdiki (E) 
fıkrası plân yönünden 'bir fayda sağlamıya-
caktır. Bilâkis, arz ettiğim gibi tehlikeli şekil
de, tatbikatta çeşitli yönden -alınacaktır ve b'ir 
cümlenin, düzeltilmesinden ibarettir iş. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir'in önergelerini 
oylarınıza sunuyorum; dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir efendim. 

G6 numaralı önergeyi 'okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Beş yıllık kalkınma plânının kredi politikası 

bölümünde değişiklik yapılarak aşağıdaki hu
susların derci için gereğinin ifasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Bursa Milletvekili Rize Milletvekili 

Ahmet Türkel Arif Hikmet Güne t-

1. Devlet, bütün yatırım imkânlarını müs
takil bir fonda toplıyacaktır. 

2. Yatırımı istenen sahalarda hususi sek
töre % 2 - 3 faizle proje için lüzumlu meblâ
ğın. % 70 ine kadar ve 15 yıl vadeli tesis kre
disi verilebilir. 

3. Lüzumunda sermayenin verimini artır
mak, hususi sektörün yatırıma talibolabümesi 
ve bu yatırımların cazip hale getirilebilmesi 
için muayyen yer ve sahalarda fon yatırımlara 
% 30 u nisbetinde karşılıksız iştirak edebilir. 

4. Fon ihtiyacı bulunan işletmelere % fi 
faizli beş yıla kadar vadeli işletme kredisi ve
recektir. 

Gerekçe 

I. Bir işletmenin rantabl olabilmesi, ancak 
muayyen bir seviyede istihsal yapmasına, pek 
çok defa da bunun büyük işletme olmasına bağ
lıdır. Birçok memlekette sermayesi 20 milyon 
Türk Lirasını aşan işletmelere ancak büyük iş
letme denmektedir. Böylece kâfi sermayesi ol-
mıyan dirayetli iş adamlarınca ya kendi imkân
larını veya anonim şirketler halindeki teşebbüs
lerde diğer küçük sermayeleri de bir araya geti
rerek kredilerle birlikte büyük ve rantabl iş-

| letmeler kurma imkânı olacaktır. 
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2. Teşvikler sayesinde yatırımlar hususi 

sektörce yapılmış olduğuna ve hususi sektörün 
Devlet işletmeciliğine nazaran daha rantabl ça
lıştığı mevzuundaki münakaşalar bitmiş oldu
ğuna ve hususi sektörün yaratıcılık ve dinamik
lik vasfı Hükümet çevrelerinde de kabul edil
miş olduğuna göre yapılan yatırımlar daha 
rantabl işletmeler halinde yapılmış olacaktır. 

3. Piyasada daha büyük bir emniyet ve ha
reket olacaktır. 

4. Devletin istediği sahalarda istediği ka 
dar yatırım yapılmış olacaktır. Hattâ her yatı
rımda sermayenin % 70 ine kadar kredi veri
leceğinin, her yatırımda asgari % 30 nisbetin-
de hususi sektörce katılan fazla bir yatırım ya
pılmış olacaktır. 

5. Bu şekilde Devletin istediği yatırım, hem 
yapılmış ve hem de fonun sermayesi donmıya-
rak 15 yılda tekrar Devletin eline geçmesi im
kân dâhiline girecektir. Böylece, Devlet aynı 
miktarda hattâ faizleriyle belki de daha büyük 
bir miktarda yeniden yatırım imkânı bulacak
tır. Halbuki Devlet bu yatırımları doğrudan 
doğruya yaptığı takdirde bu fonlar donup ka
lacak, Devletin eline dönmiyerek tekrar yatırı
ma tahsisleri mümkün olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bu kadar 
detaylı hükümlerin plâna girmesinde fayda 
mülâhaza etmiyoruz. Bu bakımdan katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Ka

tılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, biz bir kalkınma devresine 
giriyoruz. Memleketin hali malûmdur. Onun 
için bütün imkânlarımızı seferber etmek lâzım-
gelir. Türkiye'de kâfi sermaye olmadığına dair 
öne sürülen bir mazeret vardır. Acaba hakika
ten zannedildiği kadar Türkiye'de bir serma
ye teşekkül etmemiş midir? Sermaye piyasası 
gün geçtikçe doğmaktadır. Sermaye piyasası 
kurulmuş olsaydı, işletilebilmiş olsaydı, bu ka
dar sermaye sıkıntısı çekilmiyecekti. İleri mem
leketlerde, 500 lira, 1 000 lira, 10 bin lira pa
rası olan bunu sermaye piyasasına sürmekte ve 
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böylece imalât sanayiinde mühim hizmetler 
görmektedir. 

Şöyle ki, bu sermaye şirketler haline inkı-
lâbetmek suretiyle pek çok vatandaşın istifade
sine arz edilmiş olmaktadır. 

Türkiye'de pek çok vatandaşın evinde, 
bankada 100 lirası, 500 lirası, bin lirası, hattâ 
10 bin lirası vardır, fakat birçok vatandaş bu 
parayı evinde, elinin altında bulundurmak iste
mektedir. Gene birçok vatandaşların altını 
vardır ,yine pek çokları, spekülatif maksatlar
la paralarını bâzı kimselere ödünç olarak, yük
sek faizlerle verirler. Bizim yaptığımız teklif
te, bizzat plânlamanın tablolarında gördük ki 
takriben 6 milyon liralık bir tasarruf mevzuu-
!baihistir. 1960 yılını hesabediyorum; biz gerek 
altın olarak, gerekse nakit olarak ve evlerde ve
ya ceplerde bulunan paraları hösaba katarsak, 
elimizde kâtı istatistik olmamakla 'beraber, 10 
milyonların üstünde tahmin etmemiz mümkün
dür bu işi. 

'Şimdi, asgari bir hesapla bu oiı milyarlık 
muazzam parayı biz nasıl sermaye piyasasına 
laktarabiliriz. Bunun için diyoruz !ki; Devlet 
elindeki bütün yatırım imkânlarını bir fonda 
toplasın bu fondan doğrudan doğruya kendisi 
yatırım yapmasın, ama nerelerde yapmasın, 
husu'si sektör arasında o sahaya yatırım yapma
ya mütemayil müteşebbisler varsa yapmasın. 
Fakat öyleleri var ki içlerinde yüzlerce milyon
luk: işleri rahat rahat yapaea'k ve tedvir edecek 
durumdadırlar. Ancak buruların ellerinde kâfi 
derecede sermaye yoktur. Onun için Devlet bu 
vatandaşlara bu fondan % 2 - 3 faizli ye uzun 
vadeli, 15 yıl vadeli kredi versin. Diyeceğim 
ışudur; Devlet uzun vadeli'krediler versin. Bu 
keredileri vermek suretiyle Devlet hem yatır
dığı paranın faizini alır, hem de 15 yıl sonra 
bu paraların tekrar kendisine dönmesi suretiy
le yeni yatırım imkânları doğar. Bu paraları 
dondurmak yerine kredi olarak versin 15 yıl 
sonra kendisine yeni yatırım imkânları meyda
na getirsin. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun Ma
liye Bakanı. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Yan
lış anlamadımsa muhterem arkadaşımız şunu 
söylemek istiyor; Devlet gerek vergiler yolu 
ile elde ettiği cehri tasarrufu, gerek özel te
şebbüs ve vatandaşların yaptığı tasarrufları 
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toplasın, bir fon teşkil etsin. 'Bundan kendi 
harcamalarını yapsın, aynı zamanda hususi te
şebbüsün .yapacağı işleri de finanse etsin. 

İBu başka bir sistemdir. Bizim sistemimizde 
bunu yapamıyoruz. İBu (hususta Devlete düşen 
vazifeleri finanse edeceğiz, iktisadi Devlet Te
şekkülleri de kendine düşen vazifeleri kendi 
fonu ile finanse edecektir. Hususi teşebbüsle
re gelince .ancak hu hususta Devlet yardımcı 
olacaktır. Nitekim bu hususta arkadaşımızın 
dediği de yapılıyor. Yatırım bankaları kuru
yoruz. Bir müddet evvel kabul ettiğimiz bir 
'kanunla bu yatırım bankalarının kurulmasına 
imkân verdiniz. Yakın zamanda 'bankalar 'bir 
araya gelerek böyle bir banka kuruyorlar ki bu 
banka yatırım yapmak ist iy enlere uzun vadeli 
kredi açacak. 

(lene Devlet, teşebbüslerini finanse edecek 
ayrıca bir Devlet Yatırım Bankası kılınıyoruz. 
Memlekette bir sermaye piyasasının teşekkülü
ne imkân verecek .Borsalar 'Kanununun huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz. 'Sonra, tasarrufu 
temin ve teşvik edecek tasarruf 'kanunlarını hu
zurunuza sevk etmek üzereyiz. 'Bütün bunlar 
yatırımları kanalize etmek tedbirleridir. Plân-
de bu hedefler umumi hatlariyle gösterilmiş
tir. Binaenaleyh ayrıca böyle bir hususun tas
rih edilmesine ihtiyaç kalmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Güner. 
ARlF HİKMET GÜNER (Rize) — Aziz ar

kadaşlarım, ben diyorum (ki, Devlet tesis ve 
işletme kredisi verdiği takdirde, yatırından 
eğer 'hususi teşebbüs yapmayı arzu ederse o yap
sın. Hususi teşebbüs yaptığı takdirdeki faydaları 
mütalâa edersek, Devlet tarafından yapılanlar
dan çok daha fazla oldurğu aşikâr bir surette 
görünür. Bu faydalar nelerdir? Artık dünya 
iktisatçıları arasında «Devlet sektörü mü daha 
rantabl çalışmakta, 'hususi sektör mü daha ran-
talbi çalışmaktadır!» münakaşası bitmiştir ve bu 
münakaşa özel sektörün leihine nihayetlenmiştir. 

özel sektör kâfi derecede kredi aldığı tak
dirde yatırım yaparsa o zaman kurulan teşeb
büslerin daha rantabl olacağını kabul etmek lâ-
zımgelir. Böylece Devlet istediği hedefe varmış 
oluyor. 

İkincisi, Devlet kendisi yatırım yaptığı tak
dirde bu işletmenin, eğer getirirse, kârından 
istifade edecektir ve uzun bir müddet için bun-
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dan mahrum olacaktır. Halbuki kredi .voliyle 

: yatırımları özel teşdbbüse yaptırdığı takdirde 
j paralar tekrar kendisine dönünceye kadar faizin-
S den istifade edecek, ayrıca bunun kârından da 
! vergi alacaktır. Ve nihayet, kendisi yatırım ya-
\ pıp dondurduğu takdirde tekrar yatırım yapr-
| inak için yalnız vergilere dönecektir. Halbuki 
I kredi vermek suretiyle yaptığı yatırımlar ni'ha-
! yet 15 yıl sonra peyderpey yine eline dönecek-
| tir. Bu sdbeple yatırım fonlariyle (birlikte ya-
| tırım imkânları daha da, çoğalacaktır. Bu bakım-
I dan (bariz (bir surette Devletin ve vatandaşın 
i menfaati olan bu yola. gitmekteki fayda ortada. 
j bulunmaktadır. 
I Ayrıca bir husus daiha var 'burada; birçok 

müteşebbislerin elindeki sermayeler kıt gelmek
tedir. Bunun için ibirçokları 'büyük teşebbüse 

i geçemiyorlar. Halbuki Devlet kendilerine 15 yıl 
vadeli ve % 70 e kadar kredi verebilmelidir. 
İtalya'da 'bunlar oluyor. Yüzre yetmişin dışın
daki kısmın hususi tasarrufun yatırımına yat
ma imkânı olacaktır. Böylece yapmak istediği
miz yatırım miktarından daha fazla yatırım yap
ma imkânı doğacaktır. Mâruzâtım bu kadar, 
takririmin kalbulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Güner arkadaşımızın önergesi
ni gerekçesiyle Ibirlifcte oyunuza sunacağım. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmemiştir. 

67 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki teklifimin Beş Yıllık Plânda yer 

almak ve karma ekonomi kuralları bölümünde 
gereken değişiklikler yapılmak üzere, reye vaz'-
edilmesi hususunda gereğinin ifasını rica ede
rim. Saygılarımla. 

Bursa. Milletvekili tüze Milletvekili 
Ahmet Türkel Arif Hikmet Güner 

1. Tamamı veya % 50 den fazla sermayesi 
devlet elinde bulunan kamu iktisadi teşebbüs
lerinden özel sektör tarafından çalışılan veya 
çalışılması düşünülen sahalarda faaliyette bulu
nanlar yeniden bir değerlenmeye tabi tutulacak
tır. 

2. Yeni kıymette beher 500 er Türk lirası 
nominal değerinde hisse senetli müstakil anonim 
şirketler haline sokulacaklardır. 

3. Hisse senetleri tasarruf bonoları ile teb
dil edilecektir. Bu tebdilde, aynı tesiste çalı-
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şan işçi ve memurlara tercih hakkı tanınacağı 
gibi, mezkûr kimselerin tasarruf bonoları dı
şında peşin veya 5 yıl içinde ödenmek üzere ye
ni hisse senetleri almak hakkı da tanınacaktır. 

4. iSermayenin % 50 den fazlası, özel sektör
de bulunan teşebbüslerindeki hisselerinin tasar
ruf bonaları mukabilinde veya nakden, icabında 
vadeli olarak, aynı tesiste çalışan işçi ve me
murlara nominal değerleri üzerinden devrede
cektir. 

5. Kalan hisse senetleri diğer vatandaşlara 
açık bulundurulacaktır. 

Gerekçe 

Tasarruf 'bonoları, Devletçe vâdesinde nasıl 
ödenebileceği düşünülen ve bugün bir şikâyet 
konusu olan ve vatandaşları % 70 noksanına sa
larak zarara sokan bir borç senedi halindedir
ler. Devlet bunları kendi ihalelerinde bile temi
nat olarak kabul etmemektedir. Devlet fabrika
ları ise bugüne kadar ne Devlete bir varidat 
kaynağı olabilmiştir ve ne de yeni yatırımlar 
yapabilmişlerdir. Bilâkis çok defa açıklarını 
'bütçeden karşılamak suretiyle Devlete yük ol
muşlardır. Teklifimiz veçhile fou tesislerin özel 
sektöre devrinde aşağıdaki menfaatler vardır. 

1. Çok üzücü bir mahiyet almış bulunan ta
sarruf bonoları cazip bir duruma gelecek, Dev
letin haysiyenin zedelenmesi önlenecektir. 

2. Bu bonoları, Hükümet 10 yılda veya ye
ni beyanlara göre beş yılda ödemiyeceğinden tu
tarlarını yeni yatırımlara tahsis etmek imkânı
nı bulacaktır. 

3. İşçiler, memurlar ve diğer vatandaşların 
tasarrufları bu sahalara akacak, tasarruf heves
leri ve gayretleri çoğalacaktır. 

4. Tasarruf bonoları dışında, diğer satına-
hnan hisse senetleri Hükümetin yatırım imkân
larını artıracaktır. 

5. Fabrikalara işçi ve memurların sermaye
dar olarak iştirakleri, fabrikaların el değiştirmiş 
bulunmaları, hususiyle özel sektöre geçmiş ol
maları, fabrikaların daha rantabl çalışmalarına 
yol açmış olacaktır. 

6. Sermaye ve kârın geniş kütlelere male-
dilmiş bulunması ile plânın sosyal hedefine daha 
çok yaklaşılmış olacaktır. 

7. Nihayet sermaye piyasası kurulması yo
lunda mühim bir adım atılmış olacaktır. 
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Burada fabrikaların el değiştirmiş olmasın

dan dolayı işçi ve memur kadrolarında yapıla
cak değişiklik ve tasfiyelerden de fazla endişe
ye mahal yoktur. Çünkü oralarda çalışan işçi 
ve memurların da aynı fabrikalarda hisseleri ve 
söz hakları bulunmaktadır. Bununla 'beraber el
bette bâzı yeni rasyonelizasyon tedbirleri alına
cak ve değişiklikler yapılacaktır. Esasen bu 
durum Devlet iktisadi Teşebbüslerinin reorga-
nizasyonunda bir zaruret arz etmektedir. 

Bu meselenin hallinin mümkün olup olmadı
ğı mevzuunda tarihte başarılı bir. Japonya mi
sali vardır. Japonya evvelce devletleştirdiği te
sisleri, daha 1880 - 1887 yılları arasında hususi 
sektöre ve hem de 25 yılda ödenmek üzere 
devretti. Stoklar bile 16 yıl vâde ile verildi. 

BAŞKAN — Karma Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — tifendim. 
arkadaşımızın teklif ettiği husus iktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorganizasyonu ile düşünü
lebilir. Komisyon olarak iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Ka

tılmıyoruz efendim: 

BAŞKAN — Sayın GKiner, komisyon, Hükü
met iktisadi Devlet Teşekküllerinin reorgani
zasyonu hakkındaki kanunla halledilecektir; di
yorlar. 

ARÎF HİKMET GÜNER (Rize) — Efendim. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyo-
nuna dair kanunla bu meselenin halledileceğini 
Hükümet ve komisyon söylemektedirler ama bu 
hususta acaba tasarruf bonoları ve fabrika ano
nim şirketlerinin ifrağı suretiyle hisse senetleri 
ve ıbonolarm düşünülüp düşünülmediğini öğren
mek istiyorum. Eğer böyle bir düşünceleri var
sa mesele yok. Yoksa ısrarıma devam, edeceğim. 

MALİYE VEKİLİ FERÎD MELEN — Tak
rir sahibinin üzerinde durduğu mesele iktisadi 
Devlet Teşekküllerine verilecek yeni şekildir. 
Bunun kanunu Meclise gelmiş bulunuyor. Ay
rıca tasarruf bonolarına verilecek şekil için de 
bunu ilgilendiren kanun huzurunuza gelmek 
üzeredir. Yüksek Meclisi bu anda bu kanun
lardan evvel bağlamak ve bir sistem değişikli
ğini karar altına almaya ihtiyaç ve lüzum 
yoktur, hattâ mahzurludur. 
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BAŞKAN — Sayın Güner'in geriverme öner

gesini oylarınıza arz 'ediyorum. Nazarı itibara 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

68 numaralı takriri, sahibi Fahir Giritlioğ-
lu geri almıştır. 

Şimdi 69 No.lu takrire geçiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 107 

nci vsayfasının (g) fıkrasında fındık ürünün
den bahsedilirken şöyle denilmektedir : 

«Fındık üretimindeki artış, özellikle iyi bir 
gübreleme, koruma ve 'bakımla elde edilecektir. 
Ekim alanının ancak yüzde 4 kadar artacağı 
tahmin edillmiştir.» Bu ibareye : 

«Bu artışın daha çok Doğu - Karadeniz böl
gesinde gelişmesi dikkate alınacak, kolaylaştı
rılacaktır» cümlesinin eklenmesi için, Plânın 
Hükümete iadesinin oya sunulmasını, saygıla
rımla arz ederim. 

Giresun Giresun 
M. K. Çilesiz Naim Tirali 

Gerekçe 
I 

Doğu - Kararedeııiz bölgesi kıyı şeridinde 2 | 
milyon civarında insan oturmaktadır. Dar ve ; 
çok arızalı bir\bölge olan Doğu - Karadeniz böl- ; 
gC'Sİnin 'başlıca, ürünü fındıktır. Dünyanın en j 
lezzetli, en namlı fındığının yetiştiği bu bölge- ! 
tün bâzı kesimlerinde, fındıktan başka ürün ye- j. 
tiştirmck de, verimsizliği yüzünden imkânsız- ! 
dır. j 

Bölgenin bu özelliği dikkate alınarak, fın
dıktan başka her çeşit ürünü yetiştiren öteki 
bölgelerde fındık fidanı dikmek teşvik edilme- | 
melidir. Karadeniz'in doğusunda teşvik edile- i 
eek fındık dikimi, halen hiçbir işe yaramıyan ! 
fundalıkların açılarak, tarım arazisine eklenme- ı 
sini sağlıyacaktır. öbür böllgelerdeki verimli \ 
tarlaları fındık bahçesi haline sokmanın, yurt i 
ekonomisine hiçbir faydası olmıyacaktır. ! 

Genel olarak ihraç malı olan fındık üretimi 
arttıkça fiyatı düşen bir üründür. Bu gerçek, ; 
son yılların fındık ürünü toplamı ile fiyat se- i 
viyesinin ters orantılı yürüyüşünden de anlaşıl- ' 
maktadır. i 

Doğu - Karadeniz bölgesi fındığının nefase- I 
ti, dünya piyasalarında tercih edilişi yanında, ! 

Doğu - Karadeniz bölgesindeki nüfus yoğun- ! 
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luğu da hesaba katılırsa, teklifimizdeki isabe
ti teslim etmemek imkânsızdır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA SE

KİP İNAL (Hatay) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Ka

tılmıyoruz ; tahdidedilmesi plân prensibine ay
kırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tirali. 
NAİM TİRALİ (Giresun) — Çok saym ar

kadaşlarım .; önergemde teklif ettiğim husus 
bir bölgecilik endişesini taşımamaktadır. Mem
leket iktisadiyatı yararına olan bir tekliftir; 
plânın umumi havası ile çatışma halinde değil
dir. 

Gönül isterdi ki, Karma Komisyon ve Hü
kümet, bu teklifimin plânın bir sayfasında yeı-
almasına müsaade etsin. Ama müsaade etmedik
lerine ve oya konulduğu zaman tasvi.bedilm.iye-
ceğino göre bu önergem üzerinde ısrar etmiyo
rum. Bu önergemin oya konulmam asını istiyo
rum. Bu kadarcik tescil edilmesi kâfidir. 

BAŞKAN — Oya konulmaması™ istemekle 
bir ışey olmaz; oya koymak lâzımgelir. Eğer, ge
ri alıyorsanız, o zaman başka... 

NAİM TİRALİ (Devamla) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
70 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığımı 
Kalkınma Plânı tasarısının tarıım kesimi ya

tırımlarında tablo 59 da gösterilen (Drenaj ve 
kurutma) yatırımının 500 milyon liraya çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
M. Halim Araş 

Gerekçe 

Tarım kesimi yatırımları kısmında tablo 59 
da gösterilen drenaj ve kurutma için ayrılan 
115 milyon liralık yatırımı kifayetsiz buluyo
rum. Türkiye'de verimi çok yüksek, kurutul
duğu takdirde kısa zamanda kendini amorti 
edecek ve istihsale hizmet edecek bataklık ara
zinin az olmadığı muhakkaktır. Beş yılda her 
yıl için ayrılan 10 ilâ 20 milyon lira ile bu dâ
vanın halledilemiyeceği şüphesizdir. Hattâ bu 
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bataklıklardan, 1,5 milyon dönüm genişliğinde
ki Develi ovasını verimsiz hale getiren Sultan 
Sazının kurutulmasına »ayrılan miktarın kâfi 
gelmiyeceği de izahtan varestedir. 

Şu hale göre, sadece Develi ovasmdaki Sul
tan Sazllığını kurutma ameliyesine dahi kâfi 
gelmiyen mi'ktarlîı beş yılda kurutma mevzuun
da esaslı bir faaliyete geçilemiyeeeği kanaati
ne varılmaktadır. 

Bu tutum, pilânda gözetilen hedeflerden kı
sa zamanda verim alma ve istihsali artırma 
politikasına da aykırı düşmektedir. 

Kısa zamanda millî gelirin artışına hizmet 
edecek bu gibi yatırımların i'hm'al edilmemesi 
gayesiyle beş yılda sarfı düşünülen 115 ımilyon 
liralık, kurutma ameliyesi için ayrılan yatırım 
miktarının 500 milyon liraya eıkarıllm'asmı arz 
ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZ

CÜSÜ ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — 
Teknik bakımdan tahakkuk etmesi mümkün 
değildir. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet." 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Hükümet de katılmıyor. 
BAŞKAN — Sayın Araş. 
ABDÜLTIALÎM ARAŞ (Kayseri) — Muh

terem arkalaşlar, vaktin kifayetsizliği dolayı-
siyle uzun izahatta bulunmıyacağım. Yalnız, 
şunu ifade etmek isterim ki, bunlardan bir 
tanesi, Develi Ovasını verimsiz hale getiren 
ve bataklık halinde bulunan Sultaıısazı'nın 
kurutulması ameliyesi hususundaki proje ta
mamlanmak üzeredir. Bu itibarla teknik ki
fayetsizlik bakımından mümkün değildir de
niyor. Kaldı ki, ayrılan miktar on - yirmi 
milyon gibi gayet cüzi bir miktardır. Ben 
bunu, plânın devamınca ele alınmıyacağı mâ
nasında görüyorum. Takririmi de bu maksat
la vermiş bulunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Araş'm önergesini ge
rekçesiyle birlikte oylarınıza sunacağım. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

77 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plânın 129 ncu sayfasında, «Üretim artı

şını destekleyici tedbirler» arasında zikredi-
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len «toprak reformu» bahsinde mülkiyet 
dağılımı incelenirken mesele, 

a) İşletmelerin genişliği, 
b) Toprak toplulaştırmaması, 
c) İşletmelerin rasyonelleştirilmesi, 
d) Dağıtılacak toprak, 

fasıllarında ele alınmıştır. Bunlara şu fık
ranın da eklenmesi için, plânın Hükümete 
geriverilmesinin oylanmasını, saygılarımla arz 
ederim. 

Eklenmesini istediğim fıkra : 
«e) Satmalmacak toprak 
Topraksız köylünün, toprak reformunda 

dağıtıma tabi tutulacak veya tutulmıyacak 
özel mülk topraklarından satmalmak istediği 
ve mülk sahipleriyle uyuştuğu hallerde, top
raksız köylüye kredi imkânı sağlanacaktır. 
Topraksız köylüler arasında; ortakçılar; ki
racılar önceliğe sahibolmalıdır.» 

Giresun Milletvekili 
Naim Tirali 

Gerekçe 
Yıllardır sözü edilen toprak reformunu 

sağlıyacak kanun çıksa bile, bütün yurdu 
kapsıyan bir toprak reformu uygulaması daha 
uzun zamana ihtiyaç gösterecektir. Bunun da 
tarım sahasında plânın özgördüğü üretim ar
tışının teminini imkânsız kılacağı muhakkak
tır. Hem plânın hedeflerine, hem toprak re
formu anlayışına uygun olarak, toprak refor-
miyle topraksız köylüye dağıtılacak veya da-
ğıtılnııyacak ve mal sahipleri tarafından işle-
tilmiyen tarım arazisi ve meyvalıkları, top
raksız köylülerin, tercihan o toprağı işliyen 
kiracı ve ortakçıların satmalmalarmda, hem 
tarım politikamız, hem sosyal politikamız ba
kımından büyük faydalar vardır. Ancak; top
raksız köylüye, üstünde oturduğu veya işle
diği toprağı, mal sahibinin de rızası ile satm-
alabilmesi için kredi sağlamak lâzımdır. Ala
cağı toprağın gerçek değeri üstünden köylüye 
açılacak uzun vadeli kredi ile; kısa zamanda 
yurdumuzda topraksız köylü -sayısı bir hayli 
azalılacak ve çıkarılacak Toprak Reformu Ka
nununun uygulanması çok kolaylaşacaktır. 

Ayrıca, plâna konulacak böyle bir fıkranın 
ışığı altında alınacak tedbirler; gösterilecek 
kolaylıklar; sosyal bakımdan da faydalar sağ-
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Uyacak; arazi anlaşmazlıklarını büyük ölçü- j 
de önlliyecektir. Bunun dışında; ellerinden I 
fazla tarım arazisini çıkaran mal sahipleri de 
sattıkları toprak bedelleriyle; plânda, çok 
ümit bağlanan «Sermaye piyasası» na geniş 
ölçüde katılmak imkânına kavuşmuş olacak
lardır. 

Böyle bir kredi imkânı ile; kamulaştırıla
na k halka; topraksız köylüye toprakları da
ğıtılacak büyük toprak sahipleri de; toprak
larını kendi rızasiyle elden çıkaracakları için; 
toprak reformunun asıl güç ve psikolojik bir 
mukavemet doğuracak kısmına; özel mülk 
topraklarının kamulaştırma yoluyle dağıtı
mına uygulamada lüzum bile kalmayacaktır. 

Bütün bu psikolojik; sosyal ve tarımsal 
sebepler bir arada düşünülünce; yukarda plâ
na girmesini teklif ettiğim üç satırlık cümle
nin önemi ve faydaları daha açık şekilde or
taya çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KAKMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Toprak re
formu kanunu geldiği zaman «nine boyuna 
müzakere edilebilir. Bu itibavlla iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? , 
MALİYE BAKANİ FERİD MELEN 

İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Tİrali. (Yok sesleri) 
Efendim; Naim. Tirali tarafından verilen 

geriverme önergesini; gerekçesiyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

72 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi, Başkanlığına 
Plıân talsarusmın 300 ,nc<ü sajyıfasındaki sos

yal hizmetler .bölümünde; «Sosyal hizmetler 
programının amacı çeşitli çevrelerde ortaya çı
kan sosyal düzensizlik ve bozuklukların gideril
mesidir. Bu amaç, çeşitli gönüllü kuruluşlarda 
Devletin iş birliği yapın asiyle sağlanacalktır.» 
denilmekte ve bu «suretle 'sıosyal hizmetlerin 
programda teslbit edilmiş olan amaca ulaşma
lımda, Devlet faaliyetinin değil gönüllü faali
yetlerin esas tutulduğu müşahede edilmektedir. 

Teklifimiz şudur 
•Sosyal hizmetler programının amacı, çeşitli i 

çevrelerde ortaya çıikan sosyal düzensizlik ve j 
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ıbozuklukların giderilmesidir. Bu amaç Devietin 
ve onunla iş birliği yapacak olan çeşitli gönül
lü kuruluşların çalışmalariyle sağlanacaktır. 

Yozgat 
Mustafa Kepir 

Gerekçe 

Yukarda da arz edildiği üzere; plânda sos
yal düzensizlik ve bozuklukların giderilmesi fa
aliyeti esas olarak gönüllü teşekküllere bırakıl
makta ve Devletin bu teşekküllere yardımcı ola
cağı belirtilmektedir. Plândaki bu hüküm ev
velâ Anayasamıza ve Anayasamızca kabul edil 
miş olan sosyal Devlet fikrine uygun düşme 
inektedir. 

Filhakika Anayasamızın 48 nci maddesi. 
«.Sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı 
'kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerinden-
dir.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu hükme göre Devlet, sosyal hizmetleri 
ibizzat teşkilât kurmak veya kurdurmalk sure
tiyle ifa edecektir. Icaıbederse gönüllü faaliyet
lere de evleviyetle yardımcı olabilecektir. Arz 
edilen bu duruma göre plânın bu kısmının Ana
yasaya hükmü ile (bağdaştırılması elbette ki güç 
olacaktır. 

Diğer taraftan programın bu hükmü, s yasi 
partilerimizin program!ariyle de bağdaşama-
maktadır. Filhakika, bu hüküm Adalet Partisi 
programının 12 nci maddesine C. H. P. progra
mının 36 nci maddesine C. K. M. P. programı
nın 105 nci ve Y. T. P. programının 26 nci mad
desine de aykırı düşmektedir. Bu kısa mâru
zâtımızın dikkate alınaralk teklifimizin kabulü
nü saıygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) - İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — İş

tirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kepir, söz istiyor mu

sunuz 1 
MUSTAFA KEPİR (Yozgat) -- Hayır, te

şekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kepir'in önergesini ge

rekçesiyle birlikte oyunuza sunuyorum. Dikka-
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te alınmasını kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir ve Hükümete verilmiştir. 

73 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aziz Türk Milletinin ebediyen doyurulması 

ve kıtlığın elbed'ıyen tarihe gömülmesi maksa-
diyle Tünk zirai ürünlerinin tümüne muadil 
zirai istihsal kapasitesine sahip ve halen tatbik 
edilmekte olan resmî projelere kıyaslanmak ve 
yirmi milyon dönüm tamamen sulanmak şartiy-
le yılda asgari üç milyar T. L. miilî gelir artışı 
sağlıyaeak olan Şimali - Mezapotamya - Harran 
ovalarının sulanması konusunun müzakere et
mekte bulunduğumuz beş yıllık kalkınma plânı
na hususi bir program olarak ithali teklifimiz 
•onaltı rey farkı ile reddedilmiş bulunmakta
dır. 

Kanunun arz ettiği hayati ehemmiyete bina
en hiç olmazsa bu bölgenin sulama etütlerinin 
yaptırılması işinin ayrı bir problem olarak ele 
alınması ve etütlerinin yaptırılması hususunun 
usul kanununa göre plâna ithalini arz ve istir
ham ederim. 

Urfa 
Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÂRÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim, bu 
mevzu üzerinde çıok konuşuldu ve mesele ta
vazzuh etti, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — İş

tirak etmiyoruz efendim. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Sözcü, bu mevzu konuşuldu, 
tavazzuh etti, dedi. Ama tavazzuh eden husus 
olarak, önümüzdeki bütçe yılında buraya gele
cek olan etüt nazarı dikkate alınarak Şimali -
Mezopotamya bir proje olarak buraya konula
cak diyorlarsa o zaman münakaşa edilecek bir 
mesele kalmıyor. 

Yok, şayet, bu mesele konuşuldu, biz de öğ
rendik ki, yılda üç milyar 228 milıyon liralık 
millî gelir sağlıyaeak saha olmasına rağmen bu 
işde maddî imkânsızlıklar karşısında kalıyoruz, 
derlerse, o zaman ayrı bir dâva olarak ben de 
noktai nazarımı arz ederim. Yofea benim tetir-
ihamımm sebebi şu idi: Bütçe Komisyonunda bu 
mevzuun müzakeresi yapılırken, biz bunun hu-

21.11.1962 0 : 2 
susi bir' program giıbi bir projesinin yapilması 
hakkındalki önergemizi 16 rey ile kaybettik. 
Şimdi hiç olmazsa bunun bir etüdü yapılsjn, 
bu iş için bir proje ortaya çıksın, ileride dış ser
maye veya yerli sermaye ile tatbik mevkiine 
konulabilsin. 3 milyar 228 m%ıon liralık bir 
millî gelir sağlıyaeak olan, böyle büyük bir dâ
va hakkında, böyle çok küçük olan bir yatırım 

| hakkında ve bu kilit mevzuu da bir tek kelime 
ile, «tavazzuh etmiştir» diye, kapalı bir cümle-
ile bu mevzuun geçiştirilmesi mümkün değildir.. 
Onun için, Komisyon Sözcüsü arlkadaşımız ta
rafından bu mevzuun evvelâ tavzihi istirham 
ediyorum. (Oya, oya sesleri) ; -

BAŞKAN — Komisyon izahat vermek istiyor 
mu efendim? 

I KARMA PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
I ARİF HİKMET ONAT (Ordu) —İzahata lü

zum yok efendim. 

BAŞKAN — Hükümet izahat vermek istiyor 
mu? 

I BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Bunun için 1962 de tahsisat var
dı:', 1963 te, 1964 te tahsisat konacak ve gerçek
leşecektir. Arkadaşım mutmain olsun. 

BAŞKAN — Lütfen kürsüden izahat verin 
efendim. 

I İLYAS SEÇKİN (Devamla) —Muhterem 
arkadaşlarım, Kadri Eroğan arkadaşımın hu
susi bir ehemmiyet verdiğini müşahade etti-, 

j ğim Şimalî Mezopotamya ovalarının sulanması 
konusunda etüt yapılmasını teyideder mahiyet
teki bu önergesi hakkında kısaca şu mâruzapa 
bulunmak isterim : 

1962 bütçe yılında bu ovaların sulanması 
için etütlere başlanmış, 30 tane yüksek mühfen-

i dis şu anda çalışmalara devam etmektedir. JFı-
rat Bürosu tarafından buna 1963 yılında de
vam edilecek ve mutlak olarak bu ovaların su
lanması için Türk hükümetleri gayret sarf ecle-

I çekler ve bu işi gerçekleştireceklerdir. Merak 
buyurmasmlar, bu iş Türkiye'nin hayati oir 

I işidir. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar; muhterem Bayındırlık Bakanı Bey
efendinin bu izahlarına samimî teşekkürlerimi 

I arz etmekle şeref duyarım. 
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Keban'dan Birecik'e kadar 520 kilometre 

karelik saha içinde Fırat nehrinin plânlan, 
havzanın etütleri yapılırken bu mevzuda pro
jeler ve programla içinde sarahaten Haran 
ovasının ve Şimalî Mezopotamya'nındır diye bir 
etüt mevzuunun bulunmamasına rağmen, sırf 
şahsi gayretleri ve iyi düşünceleriyle bu mev
zuu etüt ettirmeleri ve bundan sonraki faali
yetlerde de bu işe devam olunulaeagmı yani, 
Şimalî Mezepotomya'yı kapsıyan bir etüdün 
gelecek hükümetler tarafından de devam ettiri
leceği yolunda olan huzurunuzdaki beyanatla
rını şükranla karşılıyorum, hakikaten minnettar 
kaldım. 

BAŞKAN — Bu izahat karşısında önergenizi 
geri alıyor musunuz? 

KADRİ EROĞAN (Urfa) — Bu izahat kar
şısında öne gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geriverilmiştir. 
Şimdi 74 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
ilişik listede 'belirtilen ve raporda sebepleri 

ortaya konan cümle ve paragrafların plândan çı
karılması veya bu kısımların hususi teşebbüsün 
aleyhinde olmıyacak şekilde yazılması için plânın 
komisyona iadesi hususunu saygıyla arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Mehmet Turgut 

1. Sayfa 42 de «kamu ve özel sektör faaliyet
lerini kesin çizgilerle sınırlandırmak lüzumsuz ve 
imkânsızdır. Devlet plân hedeflerinin gerektir
diği şartları sağlamak için iktisadi faaliyetleri 
d üzenliyebilmelidir.» 

2. ıSayfa 43 te «özel teşebbüs yatırım yap
mıyorsa ,ve bu durum ekonomide bâzı önemli tı
kanıkların meydana gelmesine selbebolacaksa Dev
let veya kamu teşebbüsleri yatırım programlarını 
ayarlıyacak gerekli yatırımların yapılmasını sağ
lı yacaktır.» , 

3. Sayfa 43 te «Ayrıca Özel kişiler tarafın
dan fiilî tekel kurularak bunun kötüye kullanıl
ması veya spekülatif kaızanç sağlama amacı hali
ne getirilmesi durumunda Devlet müdahale ede
cektir.» 

4. Sayfa 52 de «Teşebbüs sahipleri henüz 
eğitim görmüş idarecilerin ve işletmecilerin fay
da ve gerekliğine inanmamışlardır.» 

5. Sayfa 70 de «kuruluşların zamanında 
alımlar yaparak üretici ve tüketiciyi aynı şekilde 
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korumaları sağlanmalı, oranlarını gereksiz ka
zanç elde etmesi önlenmelidir.» 

6. Sayfa 273 te «Bugün sahipsiz ve çok ka
rışık bir durumda olan taşıma politikasını tek bir 
elden yöneltmek.» 

7. Sayfa 273 te «Uzak taşımaları demiryolu 
ve deniz yoliyle yapmak.» 

8. Sayfa 273 te «sistemler arası, sistem içi 
yıkıcı rekabete son vererek taşıtları toplum ve 
ulusal ekonomi yararına uygun olarak kullan
mak.» 

9. Sayfa 277 de «İşler bir elden yürütülecek
tir.» 

10. ıSayfa 277 de «Yol ağının kurulmasında, 
işletmede ve tarifede tutarlı bir ulaştırma politi
kasının tesbitini yapacak ve tatbikini takifoedecek 
bir bakanlıklar arası yüksek ulaştırma kurulu 
kurulacak.» 

1.1. ıSayfa 277 de «Ayrıca taşıma sistemleri 
arasında mallara göre de ayırım yapılacaktır.» 

12. ISayfa 288 «e» ve «f» fıkraları. 
13. Sayfa 308 «c» ve «f» fıkraları. 
Yukarda sıralanan cümle veya paragraflar

dan bir kısmı hususi teşebbüsü ürkütücü mahi
yette, bir kısmı hususi teşebbüsün aleyhinde, bir 
kısmı da son derece muğlak ve ilerde hususi te
şebbüsün aleyhine olabilecek tatbikata sebebola-
eak durumdadır. Bu bakımdan çıkarılmalarında 
veya daha ve kesin bir şekilde yazılmalarında za
ruret vardır. 

Esibaibı mucibe raporu 
1. Plânın hedeflerine ulaşabilmesi hususi te

şebbüsün kendinden bekleneni vermesi ile müm
kündür. Hususi teşebbüs ise her şeyden önce em
niyet ve açıklık ister. 

2. Mazinin kötü tatbikatı hususi teşebbüse 
bir ürkeklik vermiştir. Memleketimizde kanunlar 
ve nizamların sarih olmıyan hükümleri daima hu
susi teşebbüsün aleyhine işlemiştir. Meselâ ilk 
beş yıllık plânın takdiminde 1932 senesinde dev
rin başvekili «Hususi teşebbüse her türlü yardı
mın yapılacağını» söylediği halde, tatbikat tama
men aksine olmuştur. 1927 ile 1933 yılları arasın
da sınai teşekküllerin sayısı 342 den 1 473 e çık 
tığı halde beş yıllık plânların tatbikata geçme
siyle bu şirketlerden büyük kısmı ortadan kalk
mıştır. 

!3. Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar 
ve yabancı sermayeye karşı duyulan ihtiyaç bu 
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gibi ifade ve hükümlerin plândan çıkarılmasını 
ieaibettiriyor. 

4. Bilhassa ulaştırma bölümü karma ekono
miye örnek bir ibölüm okluğundan, bu kısımda 
bulunan ve hususi teşebbüse aidolan hükümler, 
«Karma ekonomi» esasına göre hazırlanan plânın 
diğer sektörlere ait tutumu hakkında da hususi 
teşebbüsü endişeye düşürmektedir. 

MEHMET TURGUT ('Afyon Karaıhisar) — 
Önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Turgut önergesini geri al
mıştır. önergesi igeriverilmiştir. 

Şimdi 75 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özü : Karma ekonomi 
hakkında geri çevirme 
önergesi. 

Türkiye'de karma ekonomi anlayışına sara
hat vermek ve her iki sektörün hudut ve şümu
lünü kesin hatlarla belirtilebilmek için teklifi
miz : 

1. Devlet işletmeciliği ve iktisadi teşekkül
lerinin 1962 yılındaki durumu tesbit edilerek 
mevcudatının tutarı yekûnu, kül halinde, bir 
(Millî sermaye, sosyal sermaye) olarak belirli 
hale getirilmeli, 

2. 50 milyar tahmin edilen ve Türkiye gibi 
sermaye bakımından son derece fakir bir memle
ket için büyük değer ifade eden bu sermaye ve 
varlıklardan Türkiye'nin kalkınmasında fayda
lanabilmek üzere yapılması gereken İslâhatı ya
parak prodiktivitesini ve rantabilitesilıi sağla
mak suretiyle Devlet sektöründe devamı zaruri 
görülen yeni tatbiklere imkân yaratmak; böy
lece 10 - 15 yıl sürecek bir tatbikattan sonra 
alınacak neticeye göre hakkında bir karara var
mak, 

3. Çerçevelendirilecek Devlet sektörü dışın
da kalan sahanın bütününü teşkil eden serbest 
sektörün başarısı ve serbest sermaye piyasası
nın tanzimi için gerekli tedbirleri almak, 

4. Bu kesin ayrılışın icabı olarak ve hususi 
teşebbüsün yatırımlara her yıl kendi sahasında 
daha geniş ölçüde iştirakini temin için bu sa
hada munzam vergi yoliyle Devlet sektörüne ser
maye çekmeyi düşünmemek, 
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Gerekçe 

Plân daha ziyade Devlet sektörüne dayanan 
bir esas üzerine bina ettirilmiş olduğundan ser
mayenin bu sahaya akmasını sağlıyacak şekil
de tertiplenmiştir. Bunun tabiî bir neticesi ola
rak Devlet sektörü lehine, hususi sektörün zayıf
laması neticesini verecek ve esasen serbest teşeb
büs aleyhine mevcudolan dengesizlik bu plânın 
tatbikatı ile daha da büyüyecektir. Plânın mü
dafaası yapılırken söylenenler ise bunun aksini 
gösterir ve temenni eder bir mahiyette olduğu 
da nazara alınarak plânın memleket ihtiyacına 
ve bu beyanlara uygun olarak tanzimi bir zaru
ret halini almış bulunmaktadır. Arz olunur. 

Konya İçel 
Faruk Sükan İhsan önal 

istanbul 
Tahsin Demiray 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Konu daha 
evvel müzakere ve münakaşa edilerek vuzuha 
varmıştır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu1? 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN —. A^m 

sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Demiray. 
TAHSİN DEMİRAY (istanbul) — Millet 

Meclisinin sayın üyeleri, 
Bu önergemiz, iki günden beri bir seri halin

d e redde uğrayan önergeler manzumesinde mu
kadder yerini alacaktır. Bu hususu bile bile böy
le bir teşebbüste bulunuşumuz abesle iştigal mev
kiine düşmek gibi veya sadece bir tescil gayreti 
içinde olduğumuz görünmemizi; fikrini uyandı
rabilir. Fakat bizim kasdımız ne o, ne de bu
dur. Burada ayrı hedefimiz pek tabiî olan hesap
lı gidişin bi rtabiî icabı olarak yapılması gerek
li proje, plân ve programlarda dünyada olduğu 
gibi, Türkiye'de de iki görüşün artık keskin bir 
şekilde mevcudolduğunu en kısa şekilde göster
mektir. Vermiş olduğumuz önerge, bizim karma 
ekonomi anlayışımızı özet olarak bütün açıklı
ğı ile ortaya koymaktadır. Biz, bugün mevki
de bulunan kuvvei siyasiye ile işte bu noktada 
ayrılıyoruz. Bu temel görüş ayrılığıdır ki, sos
yal ve ekonomik önergelerin hemen hepsine şâ~ 
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mil bir hal alıyor. Ve bu da, önergeleri kabul et-
miyenler için de, edenler için de pek tabiî olu
yor. Ve biz işte bu önergemizi böyle bir tabiî ha
lin tabiî bir icabı olarak tabiî bir şekilde sun
muş bulunuyoruz ve bunun üzerinde teferruatlı
ca durmayı lüzumsuz görüyoruz. 

Yalnız, bu vesile ile bir iki ht&usu kaydedi
yorum ki, faydalı telâkki ediyoruz. 

Plânda, Devlet sektörü, hakiki bütünü ile 
gösterilmemiştir, iktisadi sahada geniş yer alan 
ve müessir rolü bulunan bir kısım sanayi ve iş
letme kolları Devlet sektörü içinde büyük ölçü
de serpilmiş olmasına rağmen plânda gösteril
memiştir. Bunu bir misalle belirteceğim. 

Devlet sökteri içinde geniş bir yer tutan bu 
iş ve sanayi kolu : Baskı sanayiidir. Devlet se
ri ile ilgili baskılar yapacak (Dışişleri, Millî Sa
vunma yerine matbaaları, emniyet, B. M. M., 
Başbakanlık, Harita matbaaları) nı diğer Dev
let matbaaları, banka matbaaları, Tekel matbaa
ları başta olmak üzere üniversitelerin, fakülte
lerin ve sayılamıyacak kadar çok dairelerin mat
baaları yekûnu olarak sermaye ve kapasite ola
rak millî bünye içinde çpk ehemmiyetJi bir yer 
tutmaktadır. 

Fakat maalesef millî iktisadımızın bütününü 
kucaklıyan, kucakladım diyen plânda bu sana
yi kolu, Devlet sektöründe gösterilmemiştir. Gö
rülüyor ki, önergemizin X nci maddesinde teklif 
ettiğimiz Devlet sektörünün mevcudiyetinin ta
mamının tesbiti noksandır, 

Bu bir... 
Devlet sektörünün topyekûn bir revizyona 

tabj tutulmasına dair olan 2 nci maddemizde bu 
gibj Devlet işletmelerinin ve sanayiinin verimle
rinin de ciddiyetle hesabedilmesi istenilmiştir. 
Devlet sektörünü çerçeveleme zaruretini bu mat
baacılık bakımından olan durum da açıkça gös
termektedir. 

BAŞKAN— Sayın Demiray, konuşma müd
detiniz tamam olmuştur, lütfen sözlerinizi to
parlayınız. 

TAHSÎN DEMİRAY (Devamla) — Topar; 
lanıyoruz efendim, elbette ki,, toparlanacağız. 
(Gülüşmeler) 

Türkiye'de matbaacılığa, basın sanayii hususi 
teşebbüs tarafından yapılamamış mı ki, Dev
let matbaalar açmış ve halen yenilerini açmak 
gayreti için4ef 
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Bütün Meclis üyelerine gönderilmiş olan 

(Türk matbaacılığı ile baskı sanatkârlarının kar-_ 
şı karşıya bulundukları büyük tehlike) başlıklı 
broşürünün bu münasebetle göz önüne alınması
nı arkadaşlarımızdan rica ederim. 

önergemizde Devlet işletmeciliği münasebe
tiyle temas ettiğimiz bu matbaa konusu, hususi 
sektör bakımından da, plânın büyük bir eksikli
ğini teşkil etmektedir. Plânda kâğıt sanayii sek
töründe kâğıt imalâtının beş yılda ne miktar 
artacağı gösterilmiştir. Bu miktar 1962 ye nis-
betle beş yıl sonunda % 41 artacaktır. Fakat ih
tiyaç ise % 67 artacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Demiray'm önergesini gerekçe
si ile birlikte oyunuza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

76 numaralı önergeyi okutuyorum. 

: Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
- İlişikte liste halinde verilen kelimelerin kar

şılıklarında verilen kelimelerle değiştirilmesi 
hususunun reye sunulmasını saygı ile arz ede
rim. 

;, Afyon Karahisar 
Mehmet Turgut 

Gere'kçe 
Plânın lisanı ağır ve gayrimütecanistir. Bu

nun sebebi muhtelif kısımların farklı kimselerce 
yazılmış olması ve 'buna ilâve olarak bir uydur
ma kelimeler kullanma özentisinin a§ikâr bir 
şekilde tezahürüdür. Bâzı mevzuların Garp 
lisanlarından tetkik edilmiş olması plâna birta
kım Garp kelimelerinin gelişigüzel sokulması
na da yol açmıştır. Bütijn bu ihuisusiarm bir 
araya gelmesi plânın lisanını bir yama bohçası 
haline koymuştur. Türk Milletinin ve vatani
nin gelecek 5 senelik istikbajlini tanzim gilbi bü
yük bir iddiası bulunan bu plânın temiz ve gü
zel bir Türfeçe ile yazılmış olması, hiç şüphesiz her 
Türkün en samimi arzusudur. Buna muvaffak 
olabilmenin ilk adımı lisanımızda kuilanılmı-
yan kelime veya tâbirlerin plândan ihraç, edil
meleridir. Bu «ma'ksatla yapılmış olan bir in
celeme aşağıdaki kelime ye tâbirlerin bu tarif 
içine 'girdiklerini ve yerlerine karşılarında gös
terilmiş olan kelimelerin ikame edilmesinin ye
rinde olacağı gösterilmektedir, 
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BAŞKAN — Arkadaşlar; üç büyük cetvel 

halinde adedini bilemediğimiz kelimeler var, 
bunları da okuyalım mı? (Ortadan «hayır, 
hayır lüzum yok» sesleri) (soldan: «Okunsun 
sesleri») («Reye sunulsun» sesleri.) (Gürültü
ler) O hâlde okutuyorum efendim. 

A) Yabancı 
Epidem 
Sübvansiyon 
Enfrastrüktür 
Etrüktür 
Statü 
Beform 
Endüstri 
Projeksiyon 
Sistematik 
Ütilizâsyon 
Varyant 

asıllı kelimeler : 
Salgın 
Devlet yardımı 
Temel tesis, alt yapı 
Bünye 
Drumu, vaziyet 
Islahat 
Sanayi 

i Tahmin 
i Muntazaman, düzenli 
i Faydalanma 
Î Hal tarzı 

B) Henüz yerleşmemiş ve yerleşip yerleş-
miyeceği belli olmıyari ve mâna bakımından yer
lerine konan kelimeleri tam karşılanmıyan keli
meler : 
Tüketmen 
Öirincil 
İkincil 
İlintili 
Ayrıntılı 
Yöntem 
özgür 
Yüklem 
Öngörülmek 

Dolaylı 
Dolaysız 
önerilmik 

öğe 
Kanı 
Gereç 
Kapsıyan 
Uygulanma 
İlke 
Amaç 
Uygarlık 
Yoksun 
Konut 
Onur 
Etken 
Çaba 

Müstehlik 
Asli 
Tâli 
Alâkalı 
Teferruatlı 
Usul-
Hür 
Mesuliyet - fiil - eylem 
Lüzumlu görülmek - icaıb-
etmek 
Vasıtalı 
Vasıtasız 
Teklif, tasavvur, plânla
mak 
Unsur 
Kanaat 
Malzeme 
Şâmil 
Tatbik etme 
Esas 
Hedef, gaye 
Medeniyet 
Mahrum 
Medken 
Şeref 
Tesir 
Gayret 
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Olumlu 
Bilinçli 
Ulus 
Ulusal 
Mutluluk 
Ürün 
Bilim 
Kesim 
Tutarlı 
Oluşum 
Eğilimli 
Birikim 
Nitelik 
Yansıma 
Zorunluluk 
İlişki 
Somut 
Doğal 
Toplum yararı 
Tüketim 
Olağan dışı , 
Kişilerin 
öncelik 
Araç 
Üretim 
Tüketici 
Çelişiklik f 
örneğin 
Etkin : 
İzlemek 
Taşınmazlar 
Varsayım 
Yararlanmak 
Üretken i 
Bağıntılı : 
Yönetilme 
Bilinçsiz : 
Sakınca s 
Belirtken s 
Zorunlar i 
Uyumlu : 
özendirilmek : 
örgüt : 
Saplamak : 
Yüküm : 
Doğurgan : 
Neden ; 
Kural ; 
Saklaç s 

İ 
: Müspet 
: Şuurlu 
: Millet 
: Millî 
: Saadet 
t ' Mahsul 
! ilim 
: Kısım, saha 
: Ahenkli 
: Vakıa, husus 
: Mütemayil 
: Teraküm 
• Vasıf 
• Aksetme 

Mecburiyet 
• Münasebet 

Müşahhas 
Tabiî 
Âmme yararı (menfaati) 
tsti'hlâlk 
Fevkalâde 
Fertlerin 

: Tercih 
Vasıta 
İstihsal 
Müstehlik 
Tenakuz 
Misal 
Müessir 
Ta'kibetmek 
Gayrimenkull er 
Faraziye, kabul 
Faydalanmak 
Müstahsil 
Alâkalı, münasebetli 
Sevku idare 
Şuursuz 
Mahzur 
Bariz 

5 Meseleler 
Ahenkli 
Teşvik etmek 
Teşkilât 
Tâyin etmek 
Mükellefiyet 
Velûdiyet 
Sebepler 
Kaide 
Yatak 
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lanç 
Değinilmek 
Güdü 
Eğitilmek 
Tanımlama 

M. Meclisi 
ihtiyat, rezen' 
Temas etmek 
Saik 
Terbiye etmek 
Tarif 

B : l l 31.11.1962 
| BAŞKAN - Lütfen müdahalede bulunma

yın. 

Plânın lisanın bir insicam olmadığına aşa
ğıdaki ibareler gösterilebilir. Bu ibareler muh
telif yerlerde birbiri erine .müteradif olarak kul
lanılmıştır. 
Toplumsal 
Amaç 
Uluslararası 
Ulusal 
Kesim 
Birikim 
Endeks 
Endüstri 
Politika 
Tahmin 
Kompozisyon 
Himaye 
Üretim 
Zaruri 
Strüktür 
Temel yapı 
Nitelik 
Takibetmek 
örneğin 
Şâmil 
Kapsam 
Niteli işçi 
Ütilizasyon 

Sosyal, içtimai 
Hedef 
Milletlerarası 
Millî 
Sektör 
Kümülâsyon 
Gösterge 
Sanayi 
Siyaset 
Prej eksiyon, görü n go 
Birleşim. 
Koruma 
İstihsal 
Zorunlu 
Bünye 
Enfradtnüktür 
Vasıf 
izlemek 
Misal 
Kapsıyan 
Şümul 
Vasıflı işçi 
Yararlanma, faydalanma 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARlF HÎKMET ONAT (Ordu) — Bu kelime
lerin birçoğu yeni Anayasada vardır; bu itibarla 
teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKÎN 

(Ankara) — Katılmıyorum; efedim. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, 
MEHMET TURGUT (Afyon Kuran işar) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; bunu tetkik etmiş
sek herhalde vazifemizi yapmışızdır. 

BÎR MİLLETVEKİLİ'— iyi tetkik etmiş. 
Efendim, hiç olmazsa sizin gibi .gezmedim. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Efendim, 
hiç olmazsa sizin gibi gezmedim. 

MEHMET TUR&UT (Devamla) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; ben 33 yaşındayım. 
Genç nesle mensubum ve bu plânın lisanını an-
lıyamıyorum. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Allah ver
sin. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun ( arkadaşlar. 
vaktimiz, dardır. 

Devam buyurun efendim. 
MEHMET TURGUT (Devamla) —• Muhte

rem arkadaşlarım; Komisyon Sözcüsü arkadaşı
mız dedi ki, Anayasamızda bu kelimelerin bir 
kısmı vardır. «Binaenaleyh, Anayasada. olduğu 
için burada da kullanılmıştır.» dediler. Uzun 
cevap yermiyeceğim. Anayasada «Millet» diyor. 
Anayasada «Ulus» demiyor. Mademki--burada 
bu yazıldı, Başkanlığın bunu derhal çıkarması 
lâzımdır. Bu bir. 

ikincisi; eğer Anayasa Lisana hâkim olmak, 
lisana tesir etmek isteseydi, maddelerinden bi
risine, bu Anayasanın lisanını bundan sonraki 
kanun ve kararlarda da kullanma mecburiyeti
ni koyardı. Biz de o zaman böyle bir''çalışmaya 
lüzum görmezdik beyi er...; 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu plânın ilk 
gününden itibaren, plân mevzuunda bir polemik 
yapmıyalım, dedik, çalışalım, tetkik ' edelim, 
dedik. Falşat maalesef sizler bir türlü buna ya
naşmadınız. Çok istirham- ediyorum, elinizi vic
danınıza koyun, buna göre reylerinizi verin. 

Sözlerime son verirken, arkadaşlarımızın ne 
şekilde çalıştığını, sorularının ne şekilde cevap-
landırıldığını... Bunları söylemek istemiyordum, 
fakat Feyzioğlu arkadaşımız, sabahleyin bura
da, Adalet Partisi ö rupu ; hakkında yapılan ko
nuşmalarda dediler ki ; bu konuşmayı yapan ar
kadaş, Adalet Partisi Vekili tarafından tâyin 
edilen, geçen devrede on-sene bu işi yapan ar
kadaşımız dediler ki Adalet Partisi mensubu Ve
kil tarafından tâyin edilmiştir. 

BAŞKAN — Mevzu tutmuyor Turgut Bey, 
bir dakikanız kaldı. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — .Burada 
söylenen hilafı hakikattir; bunu söylemek isti
yorum. ' 

BAŞKAN — Mevzu dışına çıkmıyalım. (Gü
rültüler) Karkılışlı konuşmıyalım, müzakeremi
zi ihlâl etmeyiniz. 

m — 
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MEHMET TURGUT (Devamla) *- Çok muh

terem arkadaşlarım; şu kelimelerin sizinle, 
Türkçe olmadığı, Türkçeye uydurulduğu ve 
zorla sokulduğu hususunu, mühendis olduğum 
halde,, istediğiniz jüri, istediğiniz ilmî heyet hu
zurunda münakaşa etmeye hazırım. Ama siz bu
nu kabul etmezsiniz. Çünkü siz, hiçbir zaman 
hakikatleri kabul etmediniz. Allah size, bu mem
lekette. iktidarda söylediğinizi muhalefette iken 
yapmayı, muhalefette iken söylediklerinizi ik-
ti'darda yapmayı nasibetmemiştir ve etmiyeeek-
tir. (Ortadan: Gülüşmeler/ gürültüler). 

ORTADAN BÎR MİLLETVEKİLİ —Vur
guncu, yağmacılık devrini arıyorsun, alıştın 
çünkü... (Gürültüler). 

BAŞKAN — 'Vaktimiz dardır, lütfen sükû
tu muhafaza ediniz arkadaşlar... 

Buyurun Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım; bir önerge ile karşı 
karşıyayız. «Katılmıyoruz» dedik. Arkadaşımız, 
çok acı bir şekilde polemik yaparak ve işi tama
men parti mevzuuna dökerek tenMdde bulundu 
ve plânın dilini parti yazmış gibi (Soldan, gü
rültüler)... Sabahleyin partiden bahsettim, ceva
bını aldınız... 

Mutluluk kelimesine itiraz ediyorlar, «saadet 
kelimesi konsun» diyorlar. 1933 te Atatürk - Ne-
mutlu Türküm diyene - demişti (Orta sıralar
dan, bravo sesleri, alkışlar.), (Soldan, gürül
tüler). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, sü
kûtu muhafaza edin. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Atatürk, 1923 te kullandığı lisanı getirin. 
Atatürk Anıt - Kabirde «Eyvah!... Dil inkılâbın
dan evvelki dili diriltmeye çalışıyorlar.» derdi. 
OSoldan gürültüler, Atatürk, mutlu kelimesini 
kullanmıştır, sesi). 

Dinlemeye sabrınız var mı?.. Sükûnetle din
lemeye sabrınız var mı arkadaşlar?.. (Soldan, 
var sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar, 
bu şekilde hareket ederseniz, müzakerelerden 
bir netice almak mümkün olmaz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR. 
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Atatürk milliyetçiliği Anayasada yer almış-
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tır. Fakat, âmme menfaati tâbiri, yarar tâbirin
den daha çok kalblerde yer etmiş. Bu bir anjla-
yış meselesidir. Müstehlik, tenakuz, gayrimen
kul kelimeleri, faraziye, şevki idare kelimeleri
ni teklif ediyorlar. Arkadaşlarımız buradaki tâ
birleri daha yakın buluyorlar. Fakat benim genç 
kuşaklarla, arkadaşlarım anlasınlar diye söylü
yorum, genç nesillerle, hoca olarak devamlı ola
rak yaptığım temas sonunda bildiğim bir gerçek 
vardır... (A. P. ile C. H. P. liler arasında ayak
ta gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Riyaseti, İçtüzük 
hükümlerini tatbik mecburiyetinde bırakmama
nızı rica ederim. Lütfen hatibi dinleyin, takrir 
sahibi de söz alıp konuşabilir. Devam edin efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım; arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum, bütün arkadaşlarımdan is
tirham ediyorum, sükûnetle dinliylim. Bu mev
zuu reylerinizle halledeceksiniz. Bir arkadaşım 
müstehlik kelimesini sarf eder, Tslir arkadaşım 
tükedici kelimesini sarf eder. Bir arkadaşım sa
adet der, bir arkadaşım mutlu der. Bu bîr 
anlayış meselesidir, sevgi meselesidir. Bu bir 
milliyetçilik anlayışı meselesidir. Bâzı insan
lar dilinin Türkçeleşmesi nisbetinde bunu ntfl-
liyetçiliğe daha uygun «görür, bir .'başka arka
daşım aksi istikamette görür. Hemen bir nok
tayı söylemeye mecburum, objektif olmak için 
söylemek istiyorum. Plânda, yer yer dilimizde 
bulunan bâzı kelimelerin tekrar edilmesi için 
değişik kelimeler kullanılmıştır. Arkadaşımızın 
'bunları işaretlerken (toplumısal, içtimai veya 
sosyal; amaç veya hedef; endüstri veya sana
yi) tâbirlerinin Türkçesinin kullanılmasını is
temekte, ve bu gibi aynı kavramı karşılayan 
terimlerin değişik şekilde kullanılmış olmasıina 
Ihaklı olarak temas edebilir. Fakat verdikleri 
önergede, umumi havası itibariyle şevki idare 
gibi hâttâ Arapça terkibe kadar varan kelime
leri tavsiye ettiler. Birçok yerlerde lise öğren
cilerimizin, orta okul öğrencilerimizin ders ki
taplarında okudukları terimler yerine, ders 
kitaplarımdan çoktan kalkmış, belki bizim neslin 
okuduğu terimler. Ama bugünkü genç insanlar 
lisede okumadıkları terimleri teklif ediyor. Var 
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. sayım = faraziye.. Varsayım bugün mantık ki
taplarında çok uzun yıllardan 'beri vardır. Bir 
şeyi var saymak yerine ipotez karşılığı «varsa
yım»1 konulmuş. Eskiden, faraziye deniyör
müş. Tıpkı «müselles» in bâzı arkadaşlarımı
zın diline daha kolay gelmesi gibi. Ama, mü
sellesin, sâlisten geldiğini 'bilmiyen genç arka
daşlarımıza şimdi «müselles» kelimesi yerine 
«üçgen» kelimesi daha sevimli geliyor ve bunu 
kullanıyorlar. 

Bu itibarla dilde geri bir anlayışı ifâde et
tiği için bu önergeye katılmıyoruz, bu zihni

yete katılmıyoruz. Dolayısiyle reddini istiyo
ruz. (Ortadan şiddetli alkışlar) 

• BAŞKAN — Sayın Turgut. 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; muhterem Turhan 
fteyzioğlu arkadaşımızın evvelâ, mutlu kelime
si;.ile mutluluk kelimesinin ayrı olduğunu bil-
jm^si lâzımdır. Büyük Atatürk'ümüz mutluluk 
kelimesini kullanmamış, mutlu kelimesini kul
lanmıştır. Arkadaşlarım, mutlu kelimesi Tütfk-
(ge,çle vardır. Ama, mutluluk »kelimesi uydurul
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım; sonra, yarar keli
mesi hiçbir zaman fayda karşılığı değildir. Ik-
^işatta 'bir fayda nazariyesi vardır. Ama, yarar 
nazariyesi yoktur. Kendileri profesördürler, 
bıu^nları çok daha iyi bilirler. 

.Muhterem arkadaşlarım; milliyetçilik anla
ydı ile de bunun münasebetini bendeniz kura
l d ı m . (Ortadan «çok» sesleri) Muhterem Ri
yaset 'takririmi okursa ne demek istediğimizi 
acarsınız. Biz şunu demek istiyoruz; bir taraf-
Jajı Türkçeye girip girmiyeceği, yaşayıp yaşa
mayacağı belli olmıyan kelimeler kullanılırken, 
tyir taraftan da garp lisanlarından bir seçime 
tabi tutulmadan kelimeler alınmış ve ıkullanıl-
m ı̂stır ve bunların her ikisinin de seçilerek ko
nuşulan Türkçenin kullanılmasını istiyoruz. Bü-
yfi|^ üstadımız Ziya Gökalp demiştir ki : «Ko-
n^u'lan dil Türkçeleşmiş Türkçedir. Bizim 
Türkçülüğümüz, milliyetçiliğimiz budur. Bir 
u j4 u r a n a y a gitmeyiz.» Biz konuşulan Türkçe
nin taraftarıyız. Arkadaşlar Türkçeyi mevzu 
ergimiz için Türkçe olmıyan kelimelerin bu
r h a n çıkarılmasını istedik. Milliyetçilik anla-
yjşjmız budur. 
, ferinden çıkış yapan arkadaşlardan istirham 
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ederim; 'bu kürsü konuşmak için yapılmıştır. 
Eğer okurlarsa, çalışırlarsa ve fikir sahibi olur
larsa, bu kürsüye gelip fikirlerini ifade eder
ler. Fikri olmıyan insanlar da mütemadiyen 
yerinde çıkış yaparlar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Turgut'un önergesini 
oyunuza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... İşaret buyuranlar lütfen yerinde 
kıpırdamasınlar efendim. Dikkate alınmasını 
kalbul e'tmiyenler... önerge 126 ya ıkarşı 145 
oyla reddedilmiştir. (Ortadan alkışlar) 

Efendim, 77 numaralı önergeyi okutuyorum. 
AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 

Efendim, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar; Riyaseti usule uymamak
la suçluyorum. Verilen takrir, yapılan teklif 
plânda arı Türkçenin veya kullanılan Türkçe
nin yer alıp almaması hususunda bir Türkçeci
lik görüjüne matuftur. Konuşulan dilin veya 
kullanılan dilin arılaştırılmasına matuf bir üs
lûp tarzıdır. Bunun, plânın bütünlüğü ile bir 
alâkası yoktur. Tamamen bir anlayış meselesi, 
bir siyasi kader meselesi, bir telâkki meselesi
dir. Plânın muhtevasından olan iktisadi esas
larla, iktisadi görüşlerle zerrece ilgisi olmıyan 
bir hususta verilen takriri Riyasetin oya koyma
sı, üzerinde müzakere açması tamamen hatalı
dır. Riyaseti suçluyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; Yüce 
Meclisçe kabul edilecek olan kanunlarda olsun, 
kararlarda olsun metin üzerinde mânaya taal
lûk eden tadili yapmaya yetkili olduğunuz gi
bi kullanılacak kelimeler üzerinde de yetkili ol
maya muktedirsiniz. Bu itibarla 77 numaralı 
önergeyi lokutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizde, iktisadi hiçbir gaye düşü

nülmeden gelişigüzel kurulmuş ve normal gelir 
imkânları bulunmıyan umumiyetle geçimleri
ni mutlak millî varlıklar aleyhine temin eden 
bir kısım köylerin kendi çevresine yakın daha 
müsait sahalara veya yine kendi çevresine ya
kın köylere eklemek suretiyle nakillerinin ya
pılması için 5 yıllık Kalkınma Plânına her yıl 
için 15 milyon liralık tahsisatın konulmasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Mehmet,Yüceler 

—.m— 
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Gerekçesi 

Memleketimizin kısa zamanda ve hızla kal
kınmasını sağlıyacak dâvaların başında normal 
gelir imkânları bulunmıyan, çok çetin şartlar 
içerisinde yaşıyan ve aynı yerlerde kaldıkları 
müddetçe Devlet yardımlarına rağmen kalkınma 
imkânlan mümkün olmıyan küçük çaptaki 
köylerin kendi çevrelerine yakın daha müsait 
sahalara veya köylere eklenmek suretiyle nakil
leri memleketimiz için büyük faydalar sağlıya-
eaktır. Bu faydaların başında sırası ile şu mev
zular bulunmaktadır : 

1. Ormanlarımızın korunması ve geliştiril
mesi 

2. Meralarımızın korunması ve geliştiril
mesi 

3. Mera 'hayvancılığının ıslahı ve geliştiril
mesi 

4. Erozyon probleminin halli imkânları 
5. % 25 nisbetinde 'köy yollarının halli 
6. Köylerde sosyal ve kültürel işlerle alâka

lı olarak yapılacak yatırımlardan % 25 nisbe
tinde istifade temini 

7. Sosyal yönden gelişen, şehirle aılâkası 
artan, medeni ihtiyaçların hiç olmazsa bir kıs
mının temini imkân dâhiline girer köylerde 
öğretmen bulundurma imkânı kol'aylı'kları 

8. Çeşitli esnaf ve köylü küçük el sanatla
rının artırılması 

9. Memleketimizde küçük çiftçi adedinin 
azalması, daha rasyonel faaliyet gösterecek or
ta büyüklükteki zira işletmelerin inkişâfı 

.10. Birçok köylerimizin su ve elektrik gibi 
ihtiyaçlarının daha kolaylıkla giderilmesi hal 
yoluna girece'ktir. 

Kanaatıma göre her meslekten teşekkül ede
cek ihtisas elemanlarından müteşekkil heyetler
le Türkiyemiz köy köy tetkik ve etüt edilecek 
olursa bugün ortalama olarak kırk :bin civarın
da bulunan köylerimizin otuz bine indirilmesi 
mümkün olacaktır. 

Bu maksatla memleketimizi yirmi bölgeye 
ayırmak mümkündür. Buna göre her bölge 
için ortalama 500 köyün, beş yıllık Kalkınma 
Plânı içerisinde de her sene 100 köyün nakli 
icabetmektedir. Bu köyler umumiyetle küçük 
ve geri köyler olduğuna göre,ortalama olarak 
her köy 30 hane hesaplanabilir. Her hanenin 
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alâkalı kimselerle müştereken nakli için 5 000 
lira, 30 haneli 'bir 'köyün nakli için 150 000 lira, 
her sene 100 köy de 15 milyon liraya ihtiyaç var 
ki ceman 5 yıllık Kalkınma Plânında 500 köy 
için 75 milyon lira tutma'ktadır. Bunun da büt
çeye büyük bir külfet tahmil ettiğini kanaatm-
da değilim. 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bu bahse
dilen husus bundan evvelki önergelerde de gö
rüşülmüş ve reddedilmiştir, Meclisin kararı 
tavazzuh etmiştir. («Duymuyoruz» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Onat duymuyoruz diyor 
arkadaşlar, lütfen kürsüye gelip konuşunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Komis
yon katılmıyor. 

BAŞKAN.— Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) —Muhterem arkadaşlar, Sayın Meh
met Yüceler köylerin yerlerinin nakledilmesi 
için 15 milyon liralık ödenek konmasını tek
lif etmektedirler. Mütehassısların yaptıkları 
hesaplara göre bir köy ailesinin nakledilip 
müstahsil hale geçirilebilmesi iç'n, arkadaşı
mızın dediği gibi, 5 000 liraya değil, 25 000 
liraya ihtiyaç yardır. 15 milyon lira ancak 20 
köyün nakli mümkün olabilir, 100 köyün de
ğil. Bir defa teklifleri bir hesap hatası ile ma
lûldür ve önergeleri ciddî bir tenkide istina-
detmemektedir. 

İkincisi halen Toprak İskân Umum Müdür
lüğü, Orman Umum Müdürlüğü bu konuda - ki, 
ciddî bir konudur, lâalettayin icraata geçemez -
derinlemesine tetkikler yapmaktadırlar. İkinci 
beş yıllık plânda düşünülmesi uygundur, öner
geye Hükümet olarak katılmıyoruz, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem milletvekili arkadaşlarımı ve Divanı 
hürmetle selâmlarım. Muhterem arkadaşlarım, 
memleketimizin er. can alır bir mevzuu olan iç 
iskân mevzuu konuşulurken Hükümet üyele
rinin oturdukları yerden «Bu mevzua katlimi-
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yoruzi» demeleri, cidden hüzün vericidir. Bu 
•lâalettayiim verilmiş bir önerge değildir. Baya
tını köylerde geçiren, 40 yaşma gelen, 59 vi
lâyeti karış karış köyleri ile gezen ve bu mes
lekten anlıyan bir ziraat mühendisi tarafından 
verilmiş bir önergedir. 

öiddî etüt ne demektir'? Arkadaşlarım, arzu 
ederlerse ciddî etütler dosyalarımızda mevcut
tur. Icabederse bunları ayrı bir oturumda eni
ne boyuna münakaşa etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memleketin asır
lık dâvaları vardır. 6 yüz küsur seneden beri 
maalesef Türkiyemiz araladığımız istikâmette, 
arzuladığımız seviyede bir kalkınma göstere
memiştir. Osmanlı İmparatorluğunun kuru
luşundan bu yana icrayı saltanat eden her 
Hükümet, plânlı da olsa plânsız da olsa, bu 
memleketin kalkınması için bir gayret sarf et
miştir. Fakat maalesef, 1962 yılında bütün dün
ya milletlerinin fezaya hükmetmeye çalıştığı 
bir devirde bizim Türkiye'mizde bâzı bölge-
cikler, bâzı köycükler vardır ki, kaderiyle baş-
başa, mağara devrinde, taş devrinde yaşamak
tadır. Bunu bilmiyen arkadaşlarımız azdır, her
kes bilir. Hal böyle olunca, şu hale göre, bu 
memleketin asırlardan beri kalkmamayışının 
sebepleri vardır. Bunların başında, kanaatime 
göre bir numaralı olarak gelişigüzel yapılan is
kân gelir. Yani hiçbir iktisadi gaye gütmeden, 
yalnız baskınlardan korunmak suretiyle dağ 
başlarına, mutlak orman içine, çeşitli yamaç
lara, ziraat arazisinden uzak yerlere yerleş
tirilmeleri gelmektedir. Böyle köylerimiz var
dır, kaderleriyle başbaşa kalmaktadırlar. Yol 
yok, su yok, yiyecek yok. Devamlı olarak gur
bet hayatı yaşamaktadırlar. Şu hale göre (Gü
rültüler.) Müdahale eden arkadaşlarımın en az 
benim kadar bu memleketi gezip tanıması lâ
zımdı*. 

Muhterem arkadaşlarım, öyle köyler biliyo
ruz ki, bu köylerimizde içecek su bulunmadığı 
gibi, hayvanlarını sulayacak su da yoktur. 
Bu yaz sıcağında - Şarkta değil, Orta - Ana
dolu'da - kızgın güneş altında kavrulan hay
vanların su bulamayıp çamur yaladığını gör
düm. Ne kadar müşkül durumda olduklarını, 
köstebek gibi toprak altlarında, mağaralarda I 
yaşadıklarını bâzı umum müdür arkadaşlarıma I 
da gösterdim. I 
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| Muhterem arkadaşlarını, beş dakika içindo 

bu mevzuun deşilmesine imkân olmıyacağmı 
bilirsiniz. Bu mevzuun hiç şüphe yok ki, çeşitli 
jönlere çekilmesi de mümkündür ama ben bunu 
da göze alarak önergemi verdim ve müdafaa
sını da yapraıya çalışacağım. 

1. Evvelâ bu memleketin bekası, onunla 
çok yakından alâkalı olan orman dâvasının 
halli ile mümkün olacaktır. 

2. Meralarımızın korkunç denecek şekilde 
imha edildiğini biliyorsunuz, işte, bu suretle 
meralarımız korunma imkânı bulacak ve mera
larla ilgili bulunan mera hayvancılığımız kur
tulacaktır. 

Yüzde 25 nisbetinde köy yollarının halli 
mümkün olacak ve bilhassa köylerde sosyal 
yatırımlarla ilgili binaların ve yatırımların ko
laylıkla yapılması imkân dâhiline girecektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır, efendim. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, kısaca arz edeyim. Köyle
rin birbirine eklenmesini istemiyorum. Açıkla
mak isterim, ben çok müşkül şartlar altında 
bulunan ve gelirleri mutlak olarak millî var
lıkların aleyhine olan köylerin, hiç olmazsa 
kendi çevresine yakın müsait köylere veya 
sahalara eklenmesini istiyorum ve talebettiğim 
de 30 haneli her köy için 150 bin liradır ki, 
her hane için 5 000 liradır. Her sene 100 köyün 
nakli beş yıllık kalkınma plânına 500 koy için 
75 milyon liradan ibaret bir meblâğdır. Fazla 
bir para değildir. Lütfederseniz, hiç olmazsa 20 
bölgeden birisi, beş yıllık devre içinde denen
miş olur ve bu suretle memleketimizin kaderi 
belki değişir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar; Riyasete bir 
ihbar vâki olmuştur. Şimdi, oylamaya geçmeden 
evvel, Yüce Meclisin milletvekilleri arasında 
bâzı senatör arkadaşların bulunduğu da bildi
rilmektedir. Oyları sayarken karışıklığa mey
dan vereceği için senatör arkadaşlarım varsa, 
rica ediyorum, iki taraflı locaya teşrif etsin
ler... 

Yüceler arkadaşımızın önergesini gerekçesi 
ile birlikte oyunuza sunuyorum, dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir; 
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tS numaralı önergenin sahibi Bahri Yazır 

önergesini geri almıştır. 79 numaralı önergeyi 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kalkınma plânı tasarısında toplum kalkın

ması (Köy kalkınması) bölümünün 72 nci sayfa 
ikinci satırında; «Bu konuda idari tedbirler 
yanında örnek bölge çalışmaları da yapılacak
tır.» cümlesinden sonra bu çalışmaları ger
çekleştirmek amaciyle bölge (Teknik, sanayi ve 
kültür merkezleri kurulur.) cümlesinin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Konya 
Faruk Sükan 

Gerekçe 
Türkiye'nin kısa zamanda kalkınabilmesi, 

nüfusumuzun dörtte üçünün yaşadığı ve mem
leketimizin insan ve iş gücü ve aynı zamanda 
iktisadi potansiyel kaynağı olan köyün geliş
mesi ve kalkmmasiyle mümkün olacaktır. Bu 
kalkınmayı temin için bilgi, maharet, teknik 
vasıta ve cihazların hulâsa maddi ve mânevi 
medeniyet unsurlarının köye girmesi ve köylü
müzün bunlara sahibolabilmesi lâzımdır. Bu 
maksatla diğer milletlerin bu sahadaki faaliyet 
ve tecrübelerinden de istifade ederek memleke
timizin muhtelif yerlerinde kültür, teknik ve 
sanayi merkezlerinin açılması çok faydalı bir 
yol olacaktır. 

FAEUK SÜKAN (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, toplum kalkınmasının, yani köy kal
kınmasının en önemli meselesi; dayandığı felse
fenin açıkça, sarih olarak ifade edilmesidir. 
Kalkınma siyasetimizin bir yönü olan zirai sek
tör ve ona bağlı olarak köy ve köylü konulan 
umumi kalkınma felsefemizin bir parçası ha
lindedir. 

Köy kalkınmasının esası bizce; köy - şehir 
ikiliğini ortadan kaldırmak, köyü şehrin nimet
lerine kavuşturmak, iki sosyal yapı arasındaki 
raaniyet farkının derecesini azaltmakıtır. Köy 
kalkınmasının ve toplum kalkınmasının ana 
felsefesini biz böyle ifade etmek istiyoruz. Bu 
noktadan hareketle bölgelerin kalkınmasını te
min için ve bilhassa çok kötü şartlar altında 
bulunan bölgelerin mahallî imkânlarını kıymet
lendirmek, tabiî kaynakları kıymelendirmek, 
bizatihi mahallî mmtakalarda tetkikler yapmak, 
ilmi araştırmalar yapmakla mümkün olabilir. 
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işte bu araştırmalara imkân vermek ve mahallî 
kıymetleri, kaynakları kıymetlendirmek için 
bölge teknik kültür ve sanayi merkezlerinin 
kurulmasını zaruri mütalâa etmekteyiz. Bu hu
susta Türkiye'de yapılmış bir etüt de vardır. 
îlim ve teknik elemanlarından ve sosyologlar
dan müteşekkil bir heyet Türkiye'de realist ola
rak bölge teknik, kültür ve sanayi merkezleri
nin kurulmasiyle, köy kalkınmasının çok kısa 
zaman içinde mümkün olabileceğini müşahede 
etmişler ve tesbit etmişlerdir. Elimizde buna ait 
ilmî doküman da mevcut buluunma'ktadır. Mü
saade buyurulursa bahsettiğimiz teknik müesse
se Ve kültür müesseselerin nelerden ibaret ol
duğunu madde, madde arz etmek istiyorum. 

1. Teknik müessese olarak bölgelerde köy
lünün ileri bir seviyede istihsal yapmasına ya-
rıyacak her nevi malzeme ve vasıtayı satan bir 
satış deposu. 

2. Köylünün kullanacağı her nevi malzeme, 
âlet ve vasıtaları icabında tamir edebilecek bir 
bölge atelye ve tamirhanesi. 

3. MaJhalî toprak ve hayvan mahsullerini 
değerlendirecek küçük fabrika ve imalâthane
ler. 

4. Gfeniş ölçüde 'kültür tesisleri olarak 
okulu bıüunmıyan ve 100 köyü içerisine alan 
bölge okulları, ayrıca bu okullardan mezun 
olanların istidat ve kabiliyetlerine göre yetiş
tirmek üzere orta mektep seviyesinde muhtelif 
teknik ve meslek okullarını ihtiva eden bir po-
li - teknik müessesesini ihtiva etmektedir. 

5. içtimai ve kültürel faaliyetlerine sahne 
olacak bir 'halk salonu ve zengin bir kütüphane 
tesisi. 

6. Mahallî ayrıca yine bu bölgelere ait 
sağlık işlerini tedvir edecek bir dispanser ve 
sağlık merkezi veya sağlık ocağı kurulması. 

Aziz arkadaşlarım, bunların finansman kay
naklarını da arz etmek' isterim. Malî portesi şu 
kanallardanı temin! edilebilir : 

Zaten Türkiye'de 70 000 memur ve muhte
lif bakanlıklar bu konulara fazlasiyle paralar 
tahsis etmiş bulunuyorlar. Fakat koordinasyon 
kifayetsizliğinden bu paralar heba olmaktadır. 
işte ayrılan bu paralarla beraber Avrupa Kon
seyinin Kültür Fonunda ICE'den, NATO'dan, 
UNESCO'dan ve ETU'nun Kültür fonlarından 
bunun iptidai finansman imkânları kaynakları 
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tenlin edilebilir. Bu itibarla kalkınma plânımı
za bu hususun girmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sükan'm önergesini ge

rekçesiyle birlikte oyunuza sunuyorum. Dikka
te alınmasını ka'bul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

80 numaralı önergeye geçiyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Beş Yıllık Kalkınma Plânının 125 ve 126 ncı 

sayfalarında ormancılıktan ve ormanın korunma
sından bahsedilirken, ormanın tahribini önlemek 
için dam örtüsü problemi ele alınmamıştır. Aşa
ğıdaki fıkranın plâna dâhil edilmesi için plânın 
Hükümote ger İver ilmesinin oya konulmasını say
gılarımla arz ederim. 

Giresun 
Nalın Tirali 

Teklif edilen fıkra : 
(IX) Orman bölgesinde oturanların, dam 

örtüsü ihtiyaçlarını ormandan karşılamalarını 
.önlemek için, köylünün oluklu çinko temininde 
kolaylıklar sağlanacaktır. 

Gerekçe 
Orman bölgesinde ve orman bölgesi civarında 

oturan vatandaşlarımız, dam örtüsü olarak ince 
tahtalar veya Doğu - Karadeniz bölgesinde oldu
ğu g!lbi ^hartama» kullanmaktadırlar. Orman 
mevzuatının yasaklamalarına rağmen, bilhassa 
«ılıartama» için ormanlarımız büyük ölçüde tah-
rilbedilmektedir. Bunun en gerçekçi bir görüşle 
önlenmesi, köylünün dam örtüsü ihtiyacını karşı
lamakla mümkündür. Bu yüzden dam örtüsü ola
rak kullanılan oluklu çinko temin edebilmesi için 
köylüye, imkân sağlamak lâzımdır. Bu imkân 
oluklu çinko ithalinde kolaylık sağlanması, köy
lünün, orman bölgesi köylüsünün kullanacağı 
dam örtüsünden gümrük resminin kaldırılması ve 
orman bölgelerindeki köylüye kredi ile oluklu 
çinko temin edilmesiyle gerçekleşecektir. 

Orman Genel Müdürlüğü ve Tekel Bakanlığı
nın da bu konuda çalışmaları vardır. Ancak, tek
lif ettiğim fıkranın plâna alınması, bu çalışma
ları daha da buzlandıracaktır. Bir güvene kavuş
turacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA ARÎF 

HÎKMET ONAT (Ordu)—Tekli fe katılmıyo-
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ruz. Yalnız, bu hususta Hükümet bir beyanda 
bulunacaktır. 

BAŞKAN — Hükümet adına. 
BAŞKAN — Hükümet adına Gümrük ve Te

kel Bakanı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 

ÖZ'TRAK (Tekirdağ) — Muhterem arkadaşla
rım, Hükümet iktisadi ve içtimai mülâhazalarla 
her zaman gümrük tarifelerinde indirim ve mua
fiyete kadar gitme yollarını her zaman bulabilir 
ve buna : yetkilidir. Binaenaleyh ormanlarımızı 
korumak için zaten detay plânlarında bulunan 
bâzı tedbirlerle bu bahsolunan hususlar bize inti
kal ettirilmiş hususlar arasındadır. Bu hususta 
çalışmalar vardır, plânda yer almasına lüzum 
yoktur. Bu bakımdan arkadaşımızın teklifine ka
tılamıyoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Naim Tirali. 
NAİM TÎRALI (Giresun) — Saym arkadaş

larım, ormanın muhafazasında ve korunmasında 
orman bölgesinde oturan köylülerin dam örtüsü 
ihtiyacını düşünmek, kanaatimce başta gelen ted
birlerden biridir. Plânda ormanın korunması ba
kımından 7 - 8 madde halinde birçok tedbirler sı
ralanmıştır. Bu maddelere bir de, dam örtüsü ih
tiyacını karşılama maddesi eklenirse kanaatimce 
yerinde bir iş yapılmış olur. Bilhassa, Türkiye'de 
en çok yağış alan ve geniş ormanlarla kaplı bulu
nan Doğu - Karadeniz bölgesinde, köylü vatan
daşlar, yıllardır muztariptir. Çünkü, Orman Ka
nunu, ormana girmesini ve ormanda ağaç tahrib-
etmesini haklı olarak menetmiştir. Fakat ihtiyaç
la karşı karşıya kalan vatandaş, her çeşit cezayı 
göze alarak yine ormana girmekte ve ladin ağaç
larından hartama çıkarmak için ormanı taıhrib-
etmektedir. Bu tahribin önüne geçmek yalnız ka
nunlardaki cezai müeyyideleri artırmakla olmaz, 
vatandaşın ihtiyacını temin etmekle olur. Bunun 
için de vatandaşın oluklu çinkoya ihtiyacı vardır 
ve bu çinkonun memlekete -bol miktarda getiril
mesi ve vatandaşa dağıtılmak üzere Gümrük Res
minden muaf tutulması lâzımdır. Doğu - Kara
deniz bölgesindeki köylü vatandaşlar evlerinin 
damlayan, akmıyan yerlerini bulmak için güçlük 
çekmektedirler. Bu bakımdan, Doğu - Karadeniz 
bölgesi köylüsünün bir ıstıraibını dile getirmek ve 
buna çare bulmak için bu küçük fıkranın plâna 
konulmasında fayda görüyorum. Reylerinizi is
tifham ediyorum. Saygılarımla... 
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BAŞKAN — Tirali arkadaşımızın önergesini, 

gerekçesiyle birlikte, oylarınıza sunuyorum. Di-
kate alınmasını kabul edenler... Ka:bul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

81 numaralı önergeyi okuyoruz : 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
5 yıllık Kalkınma Plânı kitabının 106 ncı 

sayfasında 7 nci satır ile (d) fı'krası arasına 
aşağıdaki (ç) fıkrasının eklenmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Eklenecek (Ç) fılkrası : 
«ç) Elma: Plân dönemi sonunda % 126,1 

(bir üretim verecektir. Bugün dahi istenen bir 
ihraç maddesi olma yolundadır. îhracını sağlam 
esaslara dayamak için (Kredi, tarımsal eğitim 
ve mücadele, stanıdardizaıfnyon, ambalaj ve dış 
pazar bulma) konularında Devletin özel bir ko
ruma ve desteklemesi, elma üreten her bölge ve 
vatandaşa sağlanacaktır.» 

'Gerekçesi : 
Elma, Türkiye'de birçok illerde son yıllar

da üretilen baş meyva mevkiine ulaşmıştır. An
cak, yalnız memleket ihtiyacı ve tüketimi, üre
tici vatandaşları korum amaktadır. İhraç malı 
olması ise plânlı bir himaye ve desteklemeyle 
ancaik mümkündür. 

Plânda zikredilen bâzı meyvalarm arasında 
elmaya da lâyık olduğu önem ve yerin veril
mesi millî bir zarurettir. 

BAŞKAN — Komisyon... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bütün ihraç 
mallarımız için plânda tedbirler vardır. Bu iti
barla iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet.. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKÎN 

(Ankara) —• Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Kağızman'dan Fethiye'ye, Hopa'dan 
Çanakkale'ye ve Edirne'ye kadar Türkiye'nin 
hemen her ilinde ve son beş yıl içinde, elma üre
timi, bütün meyvalarm başına alınmış; yalnız 
bir ilde, «Kendi iline iltimas geçiyorsun», di
yeceksiniz, onun için adını söylemiyeceğim, son 
altı ay içinde 60 bin elma fidanı dikilmiştir. 
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Portakalın, üzümün bir kanun metninde yeri 
olur da elmanın, nasıl olmaz? Kanun metninde 
kendi verdikleri 55, 56, 57 ve 58 numaralı tab
lolara bakarak ve onlardalki rakamları kıymet
lendirerek çıkardığım neticeyi arz edeyim: 

Bugün Türkiye'de portakal yılda 264 bin 
ton verim veriyor. Elma 249 bin ton verim veri
yor. Portakal üretimi beş sene sonra 355 bin to
na çıkacak; elma da 309 bin tona çıkacaktır. 
Eşit üretimde iki kardeş moı/vamız... 

Uzman Beyle konuştum, dedi ki ; «Portakal 
dinamik ihraç malımızdır, çok para ediyor». 

56 numaralı tabloyu tetkik ettim, yılda an
cak 12 500 ton portakal ihraç ediliyormuş kalan 
252 000 ton ise yurt içinde heder oluyor, den
mektedir. Yani, üretilen portakalın ancak yir
mide biri memleket dışına satılabiliyor! Bu da, 
yılda 380 milyon dolar tutan millî ihracatımızın 
binde dördü kadar düşük bir paydır. Bu mu? 
(Dinamik mal) Çünkü kilosunu bir liradan ih-
racetmek 12,5 milyon lira eder. Halbuki yalnız 
Mısır, bizden senede bundan fazla elma çeker. 
Her sene ihracedilen portakal ile elma kıyasla
nırsa, elma lehine bir artış olduğu da görülür. 
Bu hususta plânlamanın resmî neşriyatı da var
dır. Portakal ise dikkat buyurulursa her iklim
de yetişmez. Ama, Türkiye^e Kars'tan - Fethi
ye'ye Edirne ve Çanakkale'den - Van'a kadar 
her tarafta, Anadolu'nun ve Trakya'nın her ta
rafında yetişir; çeşit ve tatları ile dünyanın hiç
bir yerinde yetişmiyen bu nefis elmalar, dışar-
da henüz az müşteri bulmaktadır. Bir kere de 
bakalım, bu kadar nefis olan elmalarımız kendi 
memleketimizde nasıl istihlâk ediliyor? Metin
de 55 numaralı tabloya bir kere bakalım. Tür
kiye'de herbir kişi yılda 7 kilo 200 gram elma 
yiyormuş. Bu, çok azdır. Halbuki aynı talblo 
gösteriyor ki, Türkiye'de beher nüfus başına 
195 Kg, huıbulbat istihlâki vardır. Bunun yarısı 
eksilse de yerini elmaya versek millî beslenme 
rejimimiz ve sağlığımız tam ıbir gıda ihtilâlini 
'başaracaktır. 

Demek ki, ihraç imkânı olan bir meyvanm, 
aynı zamanda dâhilde de daha fazla istihlâk 
edilebilir. Onun için, elmaya ehemmiyet ver
mek zaruridir. 

Şimdiki sönük ihracat durumunun devamı 
gelecek 5 yılda ve ondan sonra gelecek on yıl
da maişetini buna bağhyan yüzıbinlerce ailenin, 
hemen hemen her ilde, Türkiyenin her tarafın-
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da bulunun vatandaşların ümitlerinin ve refa
hının gittikçe sönmesi demektir. Zira ihraç me-
taı olmıyan bir mal, bundan sonraki ekonomik 
devrede helba olan zayi olan bir maldır. O hal
de tek çare olarak bundan sonraki ve daha son
raki 5 er yıllık plânda bu millî ümit kapısını 
kapamamak bu ümitleri söndürmemek lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bakımsız, des
teksiz kalan ağaçlar sökülüyor; ağaçlara bak
mıyorlar. Fidan, sn gübre, ilâç, yani kredi ve 
eğitim yok. Uzman arkadaşımız dedi ki: 

«Ben pazarda ikilbuçuk liraya elma alamı
yorum, fakat köyde 30 kuruşa toptan satılamı-
yor.» Hayır arkadaşlarım. Bir mekanizma ak
saklığı varsa o da Hükümet ve millet olarak 
ürünü yurt çapında bir gıda ve mal değerinde 
yapıp iç ve dış pazarlarda . satamamak!] ğımız-
dadır. Fakat asıl iş, elmamızı yabancı memle
ketlere çıkartıp satabilmektir. Zira bugün mem
leket içinde hepsini de istihlâk etsek yine de 
senede nüfus başına ancak 7 kilo 200 gram dü
şer, «Portakal ise yılda beher nüfusa 7 kilo ve 
300 gram düşüyor. (Tablo 55). Hattâ yumurta 
bile nüfus başına senede 2,2 aded düşer. Yani 
be§ kişiye 11 yumurta demektir ve çok azdır. 
Bu derece düşük olan dahilî üretimin bu niısbet-
ısiz şekli ve hâlâ bir mekanizmaya bağlanmamış 
olması vatandaşın kabahati değildir. İhracat 
için dış piyasaların araştırılıp üretimle tüketi
min denkleş'tirilnie'si evvelâ Hükümetin vazife
sidir. Bu kanunda buraıya portakal girer de, 
hattâ ondan daha da az oranda tüketimi olan 
bir meyva daha girer de elma naısılgirmez, hay
ret ediyorum!? 

Birçok yetiştiriciler bu ağaca ümitlerini bağ
lamışlardır. Sadece Güneyde portafkal, fakat 
Doğu, Kuzey, Orta - Güney ve Batı - Anadolu'
da ve Trakya'da elma, baş mahsulümüzdür. Sa
yın arkadaşların bunu ihmal etmeleri, bir cüm
leyi oraya 'koymayı esirgemeleri benim için cid
den hazindir. Elma 56 numaralı tabloya 'konma
mıştır. Artık böylesine nakıs addediyorum. 
Bahçe mahsulleri kitabını dağıtacaklarını söy
lemişlerdi. Bu kitap da elimizde (yok. Bu done
ler elimizdıe olmadan nasıl hüküm vereceğiz, 
anhyamıyorum. Sonra da katılmıyoruz, diyor
lar. Hükümet de komisyon da, katılmıyorlar. 
Teklifimin kabul edilmesini rica ederim, hür
metlerimle. 

21.11.1962 O :2 
BAŞKAN — Sayın Asım Eren'in geri verme 

önergesini dikkate alanlar lütfen işaret buyur-
ısunlar... Kabul etmiyenler... Dikkate alınmış ve 
Hükümete geri verilmiştir. 

82 numaralı önergeyi okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Beş yıllık kalkınma plânının kredi konusu

nu inceliyen kısmının tarım kesiminde kredi 
bahsinde 355 mci sayfanın 8 nci satırından son
ra aşağıki cümlenin de plâna konulması için 
pl'ânın hükümete geriveriılmesinin oylanmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Giresun 
Naim Tirali 

Teklif edilen cümle : 
Ziraat Bankasının kredi politikası, ticari 

alandan çıok tarım alanına çevrilmeli, tarım 
alanında da, bilhassa çoğunluğu teşkil eden kü
çük çiftçi göz önünde tutulmalıdır. Müstahsilin 
tefeciler elinden kurtarılması için de Ziraat 
Bankası başlıca sorumu taşımalıdır. 

Gerekçe : 
Tarım alanında kredi politikası düzenlenir

ken küçük çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifle
rinden faydalanan müstahsilin durumu üstünde 
durulmamıştır. 

Oysa ki, büyük kütleyi teşkil eden küçük 
çiftçinin, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeter
sizliği yüzünden, tefecilerin ve mahsulün idra
kinden önce avans veya peşin bedel vermek (Su
retiyle mahsulü çok ucuza kapatan tüccarın 
elinde perişan olduğu, bilinen bir gerçektir. 

Ziraat Bankası, kredi imkânlarmı tarım 
alanına teksif etmedikçe ve tefecilerin, fırsatçı 
tüccarın elinden küçük müstahsili kurtarmadık-
ça, tarım alanında beklediğimiz gelişme, tarım 
ürünlerinden beklenen artış gerçekleşemiyecek-
tir. 

Ayrıca tefecilerin ve fırsatçı tüccarın gayri -
meşru kazançları da önlenememiş, bu önemli 
«osyal yaranın tedavisine gidilmemiş olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
PLAN KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

AKÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet'? 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — izah edeyim, efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlar; zıannediyorara 
ki, Türkiye'de kredi mekanizmasının başında 
gelen banka bir tanedir ve Türkiye'nin hemen 
her tarafına, her yanma yetişen Ziraat Banka
sıdır. Ziraat Bankasının kredi politikası, zirai 
kredi politikasıdır; ister Tarım Kredi Koope
ratifleri yolu ile olsun, ister 'başka yoldan ol
sun. 

Şimdi, 'bunun yanında ticari ıkredi de verir 
ki tüccarın istediği, üzerinde durduğu ticari 
kredi, kusa vadeli kredidir. Binaenaleyh, bu
gün ilgili fon bu maksat için kullanılmıyor. 
Ben zannediyorum ki, (bu bakıımdam Türkiye'nâm 
bir tek Ziraat Bankasına teşekkür etmek icab-
eder. Çünkü köylünün malını, büyük ve kü
çük müstahsili korumak: suretiyle, değerlendir
mek suretiyle vazifesini yapmaktadır. Bu iti
barla takriri kabul edememek zorundayız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tirali. 
NAÎM TÎRALÎ (Giresun) — Sayın millet

vekilleri ; Komisyon da, Hükümet de bu önerge
ye katılmadılar. Niçin katılmadıklarını, sayın 
Vekilin izahatına rağmen, anlamış değilim. 

Türkiye'de bugün yürekler acısı bir istismar 
vardır. Bu istismar tefecilik, faizcilik şeklinde 
belirmektedir. Benim istirhamım, bilhassa kü
çük çiftçiye, Ibu bakımdan ne şekilde bir yar
dım yapılacağıdır. Küçük çiftçiye yapılacak 
yardımın ilki, tefeciliğin kaldırılması şeklinde 
olmalıdır. Çoğunuz bilirsiniz, bu istismar so
nunda % 50, % 60 faiz alınmaktadır. Köylü, 
çiftçi istismar edilmektedir. Bu tefecilerden 
miemleketin her yanımda para alınmaktadır. 
Tefeciler küçük çiftçiye mahsul sonuna kadar, 
beş altı ay için para vermektedirler. Çiftçi 
mahsulünü idrak edince, Ibu parayı faizi ile bir
likte geri almaktadır. Gene küçük çiftçi, yarı 
parasını peşin vermek suretiyle bâzı ihtiyaçla
rını tedarik etmekte ve gene küçük çiftçi böy
lece kalkmamıyacak duruma sokulmaktadır. 
(Bravo sesleri) 

Çok sayın arkadaşlarım; Plânda, umumi fel
sefe olarak, jfikir olarak, her çeşit istismar 
için bir hava vardır. Plânda, küçük çiftçiyi, 
büyük kütleleri koruyacak, memleketin kalkın
masını sağlıyacak bir anlayış vardır. 
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Teklif ettiğim bir cümle, Ziraat Bankasına 

belki birtakım külfetler yükliyecektir. Fakat, 
, plânm önemi üzerinde, plânın anlayışı, sosyal 
anlayışı üzerinde tamamen uygundur. Bu 4si 
tismar, elbette gerek Hükümette, gerekse Mec
liste önlenmesi gereken bir istismardır. Fakat, 
plânda bir cümle halinde, bir temenni halinde 
bu istismarın önlenmesine dair bir hüküm ko
yarsak her halde bundan hiç kimse 'zarar gör
mez. 

Bu kürsüde sosyal adelet, bu 'kürsüden köy
lü haklarının, . çiftçi haklarının savunmasını ge
rek komisyon 'gerekse Hükümet üyelerinden 
çok dinledik. Fakat bu mevzuda küçük bir 
teklif yapılınca anlaşılmaz bir taassupla red
dediyorlar. (Sayın arkadaşlarım, ne plânm muh
tevasına aykırı, ne de bütçe fikrine aykırı 
düşecek bir teklif değildir, teklifim. Plânın 
umumi havasına uygundur. Parlâmentonun an
layışına da uygun olan 'bu teklifim. Hükümet 
programlarına uy'gun bir tekliftir. 'Bunun için 
reylerinizi esirgememenizi istirham ediyorum, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun 'Ticaret Bakanı, 
TÎOAREİT BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlarım, zannederim ki, ' 
ımevzu üzerinde esaslı surette durmak lâzımdır. 
Birçoklarımızın bildiğiniz 'gibi, 'Türkiye'de 
her yerde şubesi olan banka Ziraat Bankasıdır. 
Birçok bölgelerimizde Ziraat Bankasından baş
ka banka yoktur. 

(Kaldı ki, ticaret erbabı aldığı bu kredi zirai 
mahsulerin alım satımında kullanırlar. Bu mah
sulün değerlendirilmesine, ticari kredi de (hiz
met eder. Ziraat Bankasının ticaret erbabına 
kredi vermemesi bankacılık prensiplerine de 
uygun değildir, Türkiye ziraatına da uygun 
değildir. O itibarla çok hassas olmak lâzımdır. 
Kaldı ki plânm muhtelif yerlerinde zirai kredi
nin genişlemesi için muhtelif hükümler var
dır. Türkiye'nin bugünkü 'zirai kredi ihtiyacı 
6 milyarı aşmaktadır. Binaenaleyh bugünkü 
imkânlar içinde Ziraat Bankası, elinden geldi
ği kadar zirai kredi vermektedir ve plânda zi
rai kredinin 'genişlemesinin 'birtakım hususi
yetleri'vardır. 

Arkadaşlar; çok rica ederim, bu mevzu pek-
çok hassastır. Her şeyden evvel, Mithat Pa
şa 'nm kurduğu bu müesseseyi zedelememek, boz
mamak lâzımdır. Çok rica ederim, ve ziraate 
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de tüccara da hadim olan bir müessesedir. Çok 
rica ederim bu hassas mekanizma üzerinde faz
la İsrar etmesinler. Emin ve müsterih olsunlar 
ki plânda, zirai krediyi genişletmek için âzami 
imkân yer almıştır. 

BAŞKAN — Naim Tirâli. 
NAÎM TÎRALl (Giresun) — Çok sayın 

arkadaşlarım • Ticaret Vekilinin Ziraat Ban
kasının çalışması bakımından, Ziraat Banka
sının imkânları bakımından meseleye temas edi
şi kendi'yönünden haklı olabilir. Ziraat Ban
kasının işleyiş tarzı bakımından, "bankacılık 
anlayışı bakımından haklı olabilir. Ama biz 
bankacılık anlayışı üzerinde, burada milletve
killeri olarak, halkın temsilcileri olarak, istis
mar edilen halkı, faizcinin, tefecinin elinde pe
rişan vaziyete düşürülen köylünün durumunu 
düşünmek zorundayız. 

Ben «Ziraat Bankası mutlaka ticari kredi
leri kessin ve likidite imkânlarını kaybetsin ve 
olanca parasını köylüye, küçük çiftçiye dağıt
sın» demiyorum. Benim dediğim, benim istedi
ğim aşırı faizciliğin, tefeciliğin önlenmesi im
kânının bulunmasıdır. Ben istiyorum ve teklif 
ediyorum : Ziraat Bankasının vazifesi, tücca
rın kredi kesmesi değil, tüccardan ziyade Zi
raat Bankası ismine de uygun olarak küçük 
çiftçinin bankası olması yoluna gitmesidir. Bu 
demek değildir ki, Ziraat Bankası büyük şehir
lerdeki şubelerini kapatsın, Ziraat Bankası ka
sabalardaki tüccara, esnafa kredi açmasın. Bu, 
katiyen bu anlama gelmez. Ama Ziraat Bankası, 
adından da anlaşılacağı üzere, asıl ödevi kü
çük çiftçinin, tarım sahasının finanse edilme
sidir. Banka bu fonksiyonu kâfi derecede yapı
yor mu, yapmıyor mu? Mesele budur. Hükümet 
ısrar ederse ben Ziraat Bankasının çalışmaları
nın yönlendirilmesi bakımından yaptığım tek
lifte Ziraat Bankası adını da çıkarırım. Ama 
ben şunun üzerinde ısrar ediyor, milletvekille
rinin de ısrarla üzerinde durduklarını tahmin 
ediyor ve diyorum ki, plânda faizciliğin, tefeci
liğin bu yoldan yapılan her çeşit istismarın ön
lenmesi için bir cümle bulunması şarttır. Bir 
cümle bulunması katiyen çok değildir ve kati
yen plân ve sosyal adalet fikrine aykırı değil
dir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Hükümet. 
DEVLET PLÂNLAMA MÜSTEŞARI ZİYA 
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MÜEZZÎN03LU — Konunun aydınlanması için 
Heyetinize teknik mahiyette bir hususu arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Ziraat Bankası bugün bankalarımız içinde 
mevduat bakımından en ehemmiyetli yeri işgal 
eden bankadır. 8 milyarı bulan umumi mevdu
at hacmi içinde Ziraat Bankasının hissesi 2,5 
milyar liradır. Bu mevduatın en büyük kısmı 
tüccara ait vadesiz ticari mevduat mahiyetin
dedir. Bu şu demektir ki, Ziraat Bankasının 
kaynakları sadece çiftçiye hasredildiği takdir
de tüccar Ziraat Bankasından mevduatını çek
mek durumunda kalacaktır. Bu da şüphesiz Zi
raat Bankasını güç durumda bırakacaktır. 

Bundan başka, vadesiz mahiyetteki ticari 
mevduatın, ekseriyeti orta veya uzun vadeli 
olmak durumunda bulunan çevirme ve yatırım 
kredileri şeklinde kullanılması bankacılık tek
niğine de uygun değildir. Bir banka kredi açar
ken mevduatın-bir gün geri çekilebileceğini de 
düşünmek ve plasmanlarını ona göre ayarla
mak zorundadır. Bankanın bütün imkânlarının 
teklif edilen şekilde kullanılması onu her an 
müşkül durumda bırakabilir. Ziraat Bankası 
konusunda önergede işaret edilen başarılar esa
sen yer almıştır. Bankanın üç vekili de dâhil 
bulunduğu bir Zirai Krediler Nazım Heyeti 
vardır. Bu heyet bankanın ana vazifesini na
zarı dikkate alarak her sene kredi politikasını 
tesbit etmektedir. Plân devresinde de, işaret 
edilen hususları şüphesiz ki, nazarı dikkate 
alınacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKİLİ MUHLİS ETE (Anka

ra) —• Bu konuşmalardan sonra, şu neticeye 
varıyorum; arkadaşım Ziraat Bankasının daha 
ziyade çiftçiye faydalı olacak şekilde yöneltil
mesini istiyor. Buna emin olsunlar k i ; hakika
ten Ziraat Bankası bu şekilde hareket edecek, 
bilhassa bu sene üzüm mahsulünün, incir mah
sulünün, fındık mahsulünün ve birçok mahsul
lerin kurtarılması mevzuubahsolduğunda bu, 
Ziraat Bankasının doğrudan doğruya ve kredi
leri ile karşılıyacağı bir husustur. Gönlümüz 
arzu ederdi ki, bunu daha fazla verelim. Fakat 
memleketin kredi ihtiyacı bir tarafta, Ziraat 
Bankası bir tarafta... 

Bu imkânlar bu sene için daha fazla olama
dı, önümüzdeki seneler daha fazla olacaktır. 
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Şunu ilâve edeyim ki, Ziraat Bankası zirai 

ikrazatı yalnız bu menabiden değil, yalnız büt
çeden karşılıkla değil, aynı zamanda ticari bir 
tasarruf mevduatiyle de, bunları sıkmak ve Zi
raat Bankasına tahsis etmek suretiyle hareket 
edilmiştir. İstikbalde de bu açıdan hareket edi
lecektir. Bundan emin olabilirsiniz. 

Hakikaten, Ziraat Bankasının köylüye ve 
küçük çiftçiye çok faydası olmuştur. Ziraat 
Bankasının gayet hassas olan bu meselesinde 
ısrar etmemenizi ve Ziraat Bankasının köylüye 
ve küçük çiftçiye daha faydalı olacağından 
emin olmanızı bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tirali. 
NAÎM TÎRALİ (Giresun) — Sayın arkadaş

larım; biraz önce de konuştum. Huzurunuzu faz
laca işgal ediyorum, özür dilerim. Ancak; daha 
evvel de konuşurken bir noktayı kâfi derecede 
açıklamış olduğumu sanıyorum : Ziraat Banka
sının çalışmalarına her hangi bir şekilde müda
hale etmek, yahut Ziraat Bankasının çalışmaları
nı şu veya bu şekilde aksatmak gibi bir fikre asla 
sahip değilim. Ve biraz evvel de dediğim gibi 
hepimizin istediği; faizciliğin, tefeciliğin ortadan 
kaldırılarak küçük çiftçinin ezilmesinin önlenme
sidir. Bu, şu şekilde yapılır, bu şekilde yapılır. 
Lâkin plâna bu mahiyette bir cümlenin girmesi 
her halde faydadan uzak değildir ve ben takri
rimde geçen, Ziraat Bankası ile ilgili kısmın çı
karılmasına hazırım. Yeter ki, komisyon, Hükü
met bu plânın tefeciliğin, faizciliğin aleyhinde 
bir plân olduğunu ve bu fikri taşıdığını belirtsin. 
Bir cümleyi lütfen kabul etsin. Bu da her halde 
fazla bir şey değildir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tirali arkadaşımızın önergesini 
gerekçesiyle birlikte oyunuza sunacağım. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

83 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plânda yıllık değeri yarım milyarın üzerinde 

nebati yağcılığımıza ayrılan bölüm 5, sayfa ve 8 
tablo içerisinde mahdut, basit ve yanlış istatistikî 
malûmata dayanmaktadır. 

Hüküm ot i ikaz ve plânın bu kısmında gerekli 
tadilâtın yapılması için plânın geriçevrilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Turgut 
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Gerekçe 

Plânda pirinç mevzuuna tek cümle ile temas 
edilmiştir. Senelik istihsal değeri 10 -15 milyon 
lira civarında olan bu konu hakkında ve ihracat 
imkânlarının nasıl artırılabileceği meselesi üze
rinde şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalardan 
istifade edilmemiş olduğu anlaşılıyor. Kalkınma 
tezi üzerinde fiilî olarak müessir olabilecek bir ta
rım ve sanayi koluna daha fazla önem verilmesi 
lâzımıgeldiğine kaani bulunuyorum. 

Balıkesir 
Cilhat Turgut 

BAŞKAN — Karma Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
(BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Cihat Turgut. 

. CİHAT TURGUT (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, verdiğim tadil önergesi plânda tesa
düf ettiğim yanlış ifade tarzı, görüş, kanaat ve 
bu anlayış havası içerisinde kesinleşecek hüküm
ler ihtiva etmesi yüzündendir. 

Mahiyeti itibariyle temas etmek istediğim ko
nu, nebati yağ sanayii ve dolayısiyle zeytin yağı 
konusudur. 367 sayfalık plânda zeytinyağcıhğa 
sadece sekiz satır içerisinde yer verilmiştir. Yüz 
milyonlarca liralık bir üretim maddesine cömert
çe ayrılan sekiz satırla verilen kıymetin önemsiz
liğine şaşmamak elden gelmiyor. 

İstihsalin ve dolayısiyle ihracatın nasıl artırı
lacağına dair sihirli bir ifadeye raslıyamadım, , 

Sadece zeytin yağı üretimi artırılacak ve ihra
cat geliştirilecektir, giîbi komprime ve komplike 
bir tekerleme ile işin içinden çıkılmak istenmiştir. 

Üretimin artırılması için müstaihsıla yapıla
cak yardım şekli hakkında bir bilgi verilmiyor. 
Türkiye'de mevcut zeytin ağacı miktariyle delice 
miktarı ve kaç yılda ne miktar delice aşılamak su
retiyle istihsal artışına nasıl yardım edileceği 
meskût geçilmiştir. Yılda ne miktar zeytinin su
lanacağı ne kadarının gübreleneceği ve ilaçlana
cağı belirtilmemiştir. Sadece istihsal edilecek zey
tin yağı 1962 de 80 bin ton, 1963 de 85 bin ton, 
1967 de 98 bin ton olacağı kitaba dercedilmiş bu
lunmaktadır. Bu memlekette plânsız ve program
sız olarak da yılda 90 bin ton zeytin yağı istihsal 
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edildiği bilinen bir hakikattir. Plânın hedefi ile 
olan aradaki fark sadece 8 bin tondur. Bu rakam. 
iftiharla ilân edilen % 7 kalkınma hızını temin 
edecekse aldanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Millî Zeytincilik Kongresinin 18 

Ocak 1960 da Bornova'da akdedilen kongresin
de yetkili zeytin müstahsilinin ve mütehassıs 
•teknik personelin hazırladığı raporda aynen 
şöyle denilmektedir : 

«Türkiye 10 yıl sonra 150 milyon kilo yağ 
istihsal seviyesine ulaşacak ve 50 milyon zey
tin ağacmia ilâveten daha 20 milyon ağacı muh
tevi zeytinliklere sahib olacaktır. Bugünkü du
ruma nisbe'tle elde edilecek millî gelirin hesabı 
kısaca şöyledir : 

65 milyon olan bugünkü istihsal 150 milyon 
kiloya yükselmekle 85 milyon kiloluk bir yağ 
artışı kaydedilecektir ki bugünkü asgari rayiç
le 382,5 milyon Türk liralık bir fazlalık demek
tir. Ve bu suretle her sene artan ve olmazsa it
haline mecbur kalacağımız 85 bin ton yağ için1' 
lüzumlu döviz tasarruf edilmiş ve ihracat im
kânları hazırlanmış olmakla bir döviz Ikazancı; 
sağlanmış olacaktır. Teknik şartlar içinde yetiş-, 
tirilmiş olacak 20 milyon zeytin ağacını ihtiva 
eden sahalardaki erozyon felâketi de önlenmiş 
ve bunun neticesi olarak pek çok faydalar sağ
lanmış olacaktır. Ayrıca sınai ve diğer iktisadi 
sahalarda büyük ni'sbette iş hacmi yaratmk su
retiyle sosyal bakımdan da hizmetler ifa edil
miş' bulunacaktır. 

Ayrıca 20 milyon ağ'acm asgari 50 liradan 
50X20 000" 000=1 milyar Türk liralık ve ömrü 
birçok asırlarla ifade edilen ağaç kıymetine sa-
îıibolacağız ki, 20 sene sonra bu miktar ağacın 
değeri Devletçe artık hiçbir yatırım yapılma
dığı 'halde 3 milyar lirayı bulacaktır. 

Yukardaki hesaba göre 10 yıl 'Sonra millî 
varlığımız 1 milyar liralık bir kıymet artışı kay
dedecek ve millî gelirimiz projenin tatbiki ile 
beraber artmaya başlıyacak, 10 ncu sene 382,5 
milyon liraya baliğ olduktan sonra daha en az 
20 sene bendesi bir nisbe'tle' yükselecektir. Ta
biîdir ki, bu rakama 20 milyon ağaçlık yeni 
plântosyonlarm geliri de eklenecek ve millî ge
lir de o nisbette artmış olacaktır. Buna karşılık 
Devletin 10 yıllık yatırım mecmuu iki proje 
içîn yuvarlak (hesap 150 milyon liradan ibaret 
(kalacaktır. 
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yılda 294 bin ton ithalât yapılacağı, bunun için 
yıilda 223 milyon, 5 yılda 1 milyar 117 milyon 
liralık dövize ihtiyaç hâsıl olduğu zikredilmek
tedir. Biraz evvel Okuduğum 10 yılda 20 mil
yon ağaç yetiştirme projesi mevkii tatbika ko
nulursa bu proje için sarf edilecek paranın ye
kûnunun 150 milyon liradan ibaret oHduğunu 
hatırlıyacaksınız. 

Bu suretle 3 milyar değerinde 20 milyonluk 
bir mülkün sahibi olacağımız gibi arzulanan 'is
tihsal kapasitesinin çok daha üzerinde bir ka
pasiteye ulaşacak, hakiki bir döviz kaynağına 
ısahibollacağız. îşte hakikatin ve rakamların di
li ile bel bağladığımız plânın dayandığı hedef 
ve strateji arasındaki muazzam fark. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, müddetiniz biti
yor. 

CİHAT TURGUT (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri; bana öyle geliyor ki, zeytin yağı 
ve zeytin hakkında doküman toparlıyarak plâ
na derceden kişiler, ya ömrü boyunca zeytin 
ağacı görmemiş yahut da istihsal bölgelerini 
masa başında harita üzerinde izlemiştir. Yağ 
istihsali Akşehir Gölünden kova ile ısu doldur
maya benzemez. Bu iş emek ister, bakım ister, 
'himaye ister, kredi ister. Bir dikmenin veya aşı
nın mahsule yatması için 10 sene beklemek lâ
zımdır. Buna mukabil bir ağaç ortalama bin 
yıl yaşar ve nesilden nesile intikal eder. Zeytin 
müstahsili bütün imkânsızlıklara, gelmiş geç
miş Hükümetlerin hışmına uğramasına rağmen 
şayanı hayret derecede bir gelişme kaydetmiş
tir. Bu gelişmeyi basit bir iki misalle sizlere 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Turgut. 
CİHAT TURGUT (Devamla) — 1946 da 

26 578 000 'olan ağaç sayısı 1959 da 53 726 000 
ne yükselmiştir. 13 yıüdaki artış miktarı 
(27 148 000 dir. 

BAŞKAN — Sayın Turgut vaiktiniz doldu, 
cümlenizi tamamlayınız 

CİHAT TURGUT (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; Hükümetten ve Komisyondan, 
bu teklifimin nazara almmasmr ve plânda bu 
şekilde bir tadilât yapılmasını istirham ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
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ARÎF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Turgut'un önergesini ge

rekçesiyle beraber oyunuza sunuyorum. Dikka
te alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

84 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma Plânının 289 ncu sayfasında bulu

nan hizmetler (Kamu Hizmetleri) bahsinde, say
fa 299 da bahsi geçen (Belediye hizmetleri ve 
başka hizmetler) kısmındaki (1) «durum» fık
rasının birinci cümlesinden sonra ikinci cümle
nin başına «gerek bu hizmetlere ve gerekse iç
me suyu, kanalizasyon» kelimelerinin ilâvesini 
ve aynı fıkrada bulunan dördüncü cümlesinin 
aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmesi ve plân
daki bu metne ilâvesi için plânın Hükümete ge-
riverilmesini arz ve teklif ederim. 

Değiştirilmesi teklif edilen husus : 
«Ancak bu yönde belediyelere genel bütçe

den bir süre için yardım yapılmakla beraber, 
asıl hedef olarak belediyelerin öz kaynaklarının 
geliştirilmesi ve bu arada ödünç alma imkânla
rının gerçekleşebilir bir seviyeye getirilmesi ve 
tesis harcamalarına halkın gönüllü katılma im
kânlarını göz önünde bulundurmak gerekmekte
dir.» 

Not: Gerekçesi eklidir. 

Samsun Bolu 
Ilyas Kılıç Kâmil İnal 

Konya Yozgat 
ihsan Kabadayı ismet Kapısız 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

Gerekçe 
Elektrik, su ve kanalizasyon, mezbaha, hal, 

soğuk hava tesisleri, harita ve imar plânı gibi 
âmme hizmetlerini ifa etmekle mükellef bulu
nan belediyelerin bu görevlerini bugünkü şart
lar içerisinde ifa edemedikleri Yüksek Meclisin 
kıymetli temsilcilerince de bilinen bir gerçek
tir. 

Beş yıllık Kalkınma Plânında mevcut beledi
ye hizmetlerinin ifa edilelbilmesi için belediyelere | 
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bugünkü durumda Genel Bütçeden hibe suretiy
le yardım yapılması zaruridir. Bu maksatla il
ler Bankasının 1963 iş ve plasman programına 
almış bulunduğu belediye hizmetlerine sarf edil
mek ve bu hizmetlerin 1963 yatırımlarını karşı
lamak üzere borçlanma güçlerini yitirmiş bele
diyelere hibe olmak üzere, bir süre müddetle ge
nel bütçeden yardım yapılması ve evvelemirde 
1963 plân ve programının tahakkuku için genel 
bütçeden 36 milyon liralık bir yardımın acilen 
sağlanması iktiza etmektedir. 

Aksi takdirde, bu konularda beş yıllık plân
da derpiş edilen hedeflere ulaşılması mümkün 
olamıyacağı kanısı içinde bu işlerin tahakkuku
nu temin edebilecek hükümleri havi teklifimi 
arz etmiş bulunuyorum. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Metne işti
rak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Teklif edilen metne iştirak, ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ali Baran Numanoğlu. 
(«Yeter, konuşma, teşekkür et» sesleri.) 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Çok muhterem arkadaşlarım; gerek komisyonun 
ve gerekse Hükümetin gösterdiği bu anlayıştan 
dolayı huzurlarınızda kendilerine teşekkür ede
rim. Bütün belediyeciler ve beldeler halkı adına 
şükranlarımı sunarım. Reylerinizle, bunu tesit 
etmenizi rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Numanoğlu arkadaşımızın ge-
riverme önergesini, gerekçesiyle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Hükümete geriverilmiştir. 

85 numaralı ve son önergeyi okutuyorum. 
(Alkışlar) 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Zirai kredi hemen hemen yalnız Ziraat Ban

kasının verdiği krediye inhisar etmektedir. Bu 
da efektif olarak bir milyarın biraz üstündedir. 
Bu kadar para ile Türkiye'nin geniş toprakla
rında zirai istihsal artırılamaz ve istihsal müm
kün değildir. 
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Diğer taraftan, tetkikimize göre Ziraat Ban-

kasının 600 milyon liralık bir ticari kredisi de 
var, halbuki hususi bankalar çiftçiye hiçbir zi
rai kredi vermemektedir. Bu itibarla: 

1. Yalnız çiftçilerin paradiyle meydana gel
miş olan Ziraat Bankasının bu 600 milyon lira
sının da zirai krediye tahsis edilmesini, 

2. Diğer hususi bankaların da kapasiteleri
nin % 20 si nisbetinde zirai kredi vermeye mec
bur tutulmalarını arz ve teklif ederim. 

tçel 
İhsan önal 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım, Ziraat Bankasına ait fıkra 'husu
sunda biraz 'evvel Yüksek Meclis fiterini ifade bu
yurmuştu. 

İkinci kısma gelince : önerge sahibi insaf bu
yursun, hususi bankalara siz sermayenizin yüz
de 20 sini zirai sektöre tahsis edeceksiniz diye 
bir hüküm plâna nasıl konabilir? Buna kanu
nen, hukukan, maddeten imkân yoktur. Ko
misyon olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın önal, buyurun. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Sayın Balkan Muh

terem üyeler; 
Bendeniz önergemde şu hususları tebarüz et

tirdim. Zirai kredi hemen hemen yalnız Ziraat 
Bankası tarafından verilmektedir. 

Türkiyenin millî gelirinin % 50 sine yakını 
zirai gelir teşkil ettiğine göre kalkınmamızda 
en mühim rol oynıyacak olan unsur ziraat ve 
zirai istihsaldir. Bu itibari a en büyük yatırım 
bu sahaya yapılmalıdır. Halbuki ancak bir mil
yarın bir az üstünde olan bir senelik yatırım ve
ya zirai kredi ile hiçbir zaman müspet bir netice 
alınamaz. Almanya'nın zirai sahası bizimkinden 
çok az olmasına rağmen senelik zirai kredisi 80 
milyar lira civarında. Köylünün entansif ziraat 
yapabilmesi için kâfi kredi ve imkânlar sağla
mamız lâzımdır. Halbuki köylü zirai kredisiz-
lik yüzünden tohumu tarlaya koyduktan bir 
.müddet sonra, fakrüzarureıt karşısında idrak 
edeceği mahsulü % 50 noksanı bir fiyatla mura
bahacılara satmaktadır, Veya % 30 - 50 gibi fa-
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İzle kredi almaktadırlar. Bu şartlar altında 
nüfusunun % 80 köyde oturan toprak ve hay
vancılıkla iştigal olunan bir memlekette bir kal
kınma mevzuubahsolamaz. Bugün bu kütlenin 
tohum ve hattâ kura ekmeğini bile hariçten te
min etmek durumuna düştük. Sonra bir çiftçi 
veya bahçesi beşyüz bin liralık tarlasını veya 
bahçesini Ziraat Bankasına ipotek yaparak aldı
ğı para çok zaman beş bin liradan fazla değil
dir. Fakat aynı miktarı teminat gösteren bir 
tüccar bankalardan beşyüz bin lira kredi alır. 
Halbuki tüccarın zirai sahalara yatırılan kredi
ler esas millî gelirimizi dolayısiyel milî refahı
mızı artıracaktır. 

Ve hem de neden Ziraat Bankasının 600 
milyon lira gibi bir fonu ticari kredi olarak tah
sis etmiştir. Bunun da zirai krediye tahsis edil
mesi lâzımdır. 

Ve yine hususi bankalar kredilerinin % 20 
sini zirai krediye tahsis etmeleri temin edilmiş 
olsa o zaman zirai kredi bir misli artmış olacak
tır; k i ; bu da zirai istihsalimizin ve dolayısiyle 
millî gelirimizin büyük çapta artmasını temin 
edecektir. 

Onun için, burada istirhamım şudur : Ziraat 
Bankası, kendi çiftçilerine kredi temin edemez
ken ; bir de 600 milyonluk ticari kredi ayırması 
yerinde değildir. Bu miktarın da zirai kredi 
olarak çiftçilere verilmesi ve bu hususun tefeci
lerin elinden kurtarılması lâzımdır. Diğer ta
raftan, eğer ticari bankalar, kapasitelerinin yüz
de 20 si nisbetinde bir parayı ziraate yatırırlar-
sa, o zaman bu memlekette istihsal artacaktır, 
Böylece ticari faali\^et de, o nöbette artmış ola
caktır. Biz bu yatırımı yapmayız derlerse, mem
leketin yüzde 50 millî gelirini sağlıyan ziraatin 
düşük kaldığı müddetçe ticari meseleler de o 
nisbette azalacaktır. 

Onun için bu şekilde bir tedbir alınması 
memleket istihsalini artıracak, ziraatçi ve çift
çilerin bu şekilde korunmasiyle millî gelirimiz 
artacak ve kalkınmamız mümkün olacaktır. Bu
nun için bu hususun nazarı dikkate alınmasını 
yüksek heyetinizden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı. • 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An

kara) — Arkadaşım mazur görsün, bu olamaz. 
Ç'linkü zirai finansmana tahriş edilen parala"in 
membaı vardır. 

5 3 4 -
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Ziraat Bankasının iki nevi kaynağı vardır. 

Birinci öz kaynaklar denilen bütçesinden veri
len ve kârla takviye edilen kısım ki, bu kısım 
tamamen zirai plasmana ayrılır, bu kısım tama
men ziraate tahsis edilir; diğer taraftan, ikinci 
bir kaynak vardır ki, bu kaynak ticari mevduat 
ve tasarruf mevduatıdır. Ticari yatırımlar ve 
mudî yatırımlarından elde edilen paraların va
desi kısadır. Kısa vadeli paralar, uzun vadeli sa
halara yatırılamaz. Hele ticari ve mûdî paraları 
zürra tahsis edilemez. Bu, banka mevzuatı bakı
mından kabili tatbik değildir. Bunun için kısa 
vadeli paraların uzun vadeli plasmana tahsisi 
doğru değildir. Bu gibi şeyler çok tehlikelidir ve 
diğer bankaların duymaması lâzımdır. Ziraat 
Bankası diğer kaynaklardan fon tesis ettiği tak
dirde seve seve ve evleviyetle züraa daha fazla 
kredi açacaktır. 

Demin de arz ettiğim gibi, birçok vilâyetle
rimizde Ziraat Bankasından başka diğer banka
ların şubeleri yoktur. Orada' tüccara da kredi 
temin edecek tek banka Ziraat Bankasıdır. Tüc
cara kısa vadeli mevduattan istifade ederek kre
di verecektir. İnşallah Ziraat Bankası daha 
fazla sermaye iktisabeder de zürraa bugünkün
den çok daha fazla kredi yardımları yapar. Bu
nu biz de bütün kalbimizle temenni ediyoruz. 

BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Muhterem arkadaş

larım, yalnız 2 - 3 cümle ile vaktinizi alacağım. 
(Y. T. P. si milletvekilleri saflarından «Ne olur, 
alma» sesleri) Ziraat Bankasının yetkili şahıs
larından öğrendiğime göre, bu bankada Devle
tin emrinde bulundurulan 200 milyon lira var
mış. Bu para Ziraat Bankasında dondurulmuş 
bir vaziyette durmaktadır. Hiç olmazsa, Hükü
metin, Ziraat Bankasında zirai krediler için tah
sis edilen bu parayı vermesiyle, zirai kredilere 
tahsis edilen bu 200 milyon liranın da artırılma
sı bir imkân dâhiline girer. Hükümet bütçe açı
ğını sununla, bununla kapatmak suretiyle, bu 
dondurulmuş parayı zirai kredi olaraktan yanlız 
bu sene için verilmesini lütfetsinler. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, önal arkada
şımın önergesini gerekçesiyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sayın milletvekili ar
kadaşlar tarafından verilmiş olan önergelerin he-
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pisi görüşüldü. Uzun vadeli plânın yürürlüğe 
konması ve Bütünlüğünün korunması hakkın
daki Kanun hükmüne göre Yüce Meclisçe dik
kate alınıp ve fakat Hükümet ve Komisyonca 
iştirak edilmemiş olan üç önerge vardır ve arz 
ettiğim kanun hükmüne göre bu önergelerin 
iki defa müzakeresi icabetmektedir. 

Ancak, bu önergelerden ikisi için şu anda Hü
kümetin katıldığını gösteren ve Yüce Meclisçe 
dikkate alınmış olan kararlara uygun olarak ha
zırlanmış olan metinlere ait rapor gelmiştir. 

Şimdi, Yüce Meclisçe dikkate alınmış olup da 
o zaman Hükümetin katılmadığı 20 numaralı 
önergeyi,okutuyorum. 

Kabul edilen önergeye uygun olarak Hükü
metçe hazırlanmış olan metni de okutuyorum. 
Sonra reyinize sunacağım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kalkınma plânı tasarıs.:ım sayfa 277 (d) fık

rasına aşağıdaki ilâvenin yapılmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Kâmran Evliyaoğlu 

Fıkra (d) de : 
«Gerek Demiryollarında ve gerekse Karayol

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

Buna : «Turizmin gelişmesine imkân verecek 
karayollarının yapılmasına öncelik tanınacaktır» 
cümlesi ilâve edilmelidir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 20 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısı
nın 277 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet Adına 

İsmet İnönü 

278 nci sayfada 11 nci satırdan sonra (9) nu
maralı bent olarak eklenecek metin : 

«Turizm gelişmesine imkân verecek karayol
larının yapılmasına öncelik verilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar plân, Hükü
metin raporuna göre, düzelecektir. Bunun için 
Hükümetin raporunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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ıŞimdi yine Yüce Meclisçe dikkate alınıp, 

Hükümetçe o zaman iştirak edilmemiş olan 32 
sayılı önergeyi okutturuyorum : Yani, önergeyi 
uygun olarak Hükümetçe düzeltilmiş olan met
ni muhtevi raporu okutturuyorum : (Met-
nin okunmasına lüzum yok, sesleri.) 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutaııyalım mı? 
(«Hayır, hayır;» sesleri.) O halde yalnız önergeyi 
okutturuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet programında tesbit edilen şu hu

susların 5 Yıllık Kalkınma Plânında yer alma
sını arz ederiz. 

Boluı Kırşehir 
Kâmil İnal Halil özmen 

«Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını 
halkımızın bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını 
ıkarşılıyaeak yeterliğe ve verimli geliş
meye kavuşturabilmek aydın din adam'ları 
yetiştirmek ve bunları lâyık oldukları refah 
seviyesine ulaştırmak için gerekli tedbirler alı
nacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek M'Celfeçıe kabul ©dillen 32 sayılı ge-

riverme Önergesine uygun oİarak, plân tasa
rısının 330 ncu sayafsında aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet Adına 

İsmet İnönü 

. 330 ncu sayfaya «(k) kitaplıklar» bendin
den sonra eklenecek (o) bendi : 

«(O) Din eğitimi : 
Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını 

halkımızın bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını 
karşılıyacak yeterliğe ve verimli gelişmeye 
kavuşturabilmek, aydın din adamları yetiştir
mek ve bunları lâyık oldukları refah seviye
sine ulaştırmak için mümkün olan tedbirler 
alınacaktır.» 

BAŞKAN — Hükümetin şimdi okunan rapo
runu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

81 sayılı önergeye de Hükümet ve komisyon 
iştirak etmemiş, fakat Yüce Heyetiniz bu öner
geyi kabul etmişti. Bunun ikinci müzakere
sini açacağız. Yalnız Hükümet iştirak edip bir 

21.11. 1962 0 : 2 
metin hazırladı mı efendim?.. («Hazırlıyoruz» 
sesleri.) 

önergeyi ve Hükümetten gelen raporu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
5 Yıllık Kalkınma Plânı kitabının 106 ncı 

sayfasında 7 nci satır ile (d) fıkrası arasına 
aşağıdaki (ç) fıkrasının eklenmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Eklenecek (Ç) fıkrası : 
«ç) Elma : Plân, dönemi sonunda % 126,1 

üretim verecektir. Bugün dahi istenen bir ihraç 
maddesi olma yolundadır. İhracını sağlam 
esaslara dayamak için (Kredi, tarımsal eğitim 
ve mücadele, standardizasyon, ambalaj ve dış 
pazar bulma) konularında Devletin özel bir 
koruma ve desteklemesi elma üreten her bölge 
ve vatandaşa sağlanacaktır.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 81 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarı
sının 116 ncı sayfasına aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet Adına 

İsmet İnönü 

Sayfa 116 da tablo 63 ün altındaki parag
rafın son cümlesinin yeni şekli : 

«Taze meyvalardaki gelişmenin tahminine 
esas olan düşünce özellikle Avrupa pazarların
daki talebin gelişmesi; üzüm, sebze ve şef
tali gibi maddelerde * ürünlerimizin nitelikleri 
ve hasat zamanları bakımından üstün durumu
muz bâzı ürünlerde ise (Portakal, limon ve 
elmada olduğu gibi) orjinal ihracatçı duru
munda olmamızdır.) 

ASIM EREN (Niğde) — Rapor hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım; demin kabul reylerinize iktiran 
eden geriçevirme Önergemden sonra Plânlama 
Dairesinin sayı uzmanı bir arkadaşımız ben
denizi çağırdı. Daha evvel önergem reye kon
madan evvel metin itibariyle kendileriyle mu
tabık kalamadık. Zira uzman arkadaşımız tek 
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•bir elma kelimesinden gayri bir ibarenin plâna 
girmesinin doğru olamıyacağmı ifade etmiş
lerdir. Elma kelimesini eklemek, millî ama
cımızı tatmin etmez. İstediğim ek, önergemde 
vardır. 

Muhterem Yüce Meclisiniz bu önergemin Hü
kümetçe nazara alınmasını kabul ettiği halde 
Sayın Hükümetin bunu tek bir (elma) kelimesi
ni eklemekle karşılaması elbet millî menfaati sağ-
lıyamaz. Yani, metinde kendileriyle bu İsrarları 
sebebiyle, oylarınıza rağmen, mutabakat temin 
edemiyoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, bendenizin teklifi elma
nın fidan su ve toprağının hazırlanması meselesin
den iki pazarın 'bulunmasına kadar yani, bir 
taraftan 'Tarım Bakanlığının tarımsal faaliyet
leri yönünden Öbür taraftan da Ticaret Bakan
lığının bunula ilgili olaraktan iç ve bilhassa dış 
pazarlar bulması bakımından himayesini plâna 
almaktadır. 'Standart bir mahsul (haline konul
ması, ambalajı ve bunun satılması gayretlerin
de de millete rehber olmasının yani iki yönlü 
bir görevin ve zaruretin Hükümete tevcihini ve 
tahmilini gerektiren bu arz ettiğim metnin plâ
na girmesi teklifi idi. Bu teklifimin plâna bir 
(Ç) fıkrası halinde girmesini teklif etmiştim. 
Plânın 106 ncı sayfasında (C) fıkrasından 
sonra (D) fıkrası geldiği ve araya bir (Ç) fık
rası rahatça gireceği halde, Plânlama Teşkila
tındaki uzman arkadaşlar bunu yine de müna
sip görmediler. Bu teklifimin tatbik edilmesin
den §u sebeple kaçmıyorlar ve diyorlar ki, 
«eğer bu fıkrayı oraya sokarsak, plânm bü
tünlüğünü bo'zar» Hayır arkadaşlar plânda por
takalı, üzümü zikreden bir plân hazırlayıcısı 
pekâlâ demin arz ettiğim eşit değer ve önemde 
bulunan elma mahsulümüzü de elbette oraya 
koyacaktır. Ama, ta 116 ncı sahifenin bir yeri
ne, bir parantez içinde bir tek (elm'a) kelimesi
ni koymakla, demin arz ettiğim mühim millî 
dâva ve mesele temin edilmiş olmaz. Burada 
bu tek kelimeyi metne ek koymakla vatanda
şı 'tatmin edemeyiz. Zira 'arz ettiğim gibi Ka
ğızman'dan - Fethiye'den - Çanakkale lye ve 
Edirne'ye kadar bütün vatandaşların elma 'ağaç
larını sökmesine ve ocağında odun olarak yak
masına müncer olacak bir neticeden vatandaşı 
kurtarmak için-çalışıyoruz. Onun için teklif etti
ğim metnin, Hükümetin teklif ettiği tek kelimelik 
metne tercih edilmesini ve benim teklif ettiğim 
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metnin kabul Duyurulmasını istirham ediyo
rum. Hüraıetlerile. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet görüşmek istiyor 
mu? 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAİS SEÇKİN 
(Ankara) .— Hayır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar vaziyet tavazzuh 
etmiştir. Hükümetin getirdiği raporu oya su
nacağım. Red edildiği takdirde Asım Eren ar
kadaşımızın kabul edilen önergesinin metnine 
göre düzenlenmesi için Hükümete iade edece
ğiz. 

Hükümetin getirdiği raporu 'kabul buyuran
lar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyen-
ler... 

(«Reyler belli olmadı» sesleri) 
Efendim; arkadaşlar reylerini değiştire

cek değillerdir. 
Tekrar reylerinize arz ediyorum. Hüküme

tin getirdiği raporu kabu'l edenler... Kabul et-
miy enler... 

îSayın 'arkadaşlar Hükümetin raporu 135 şe 
karşı 152 oyla reddedilmiştir. 

Şimdi, evvelce kabul buyurduğunuz önerge 
dâhilinde plân üzerinde tashihat yapılmak 
üzere o önergeyi Hükümete takdim ediyorum. 

Arkadaşlar, şimdi de Hükümetin iştirakiy
le Yüce Meclisin kabul etmiş olduğu önergele
re uygun olar'ak, plânda yapılmış olan tashi-
hata dair Hükümetten gelmiş olan ,16 rapor 
mevcuttur. Bunları oylarınıza arz edeceğim. 

İk i numaralı önerge, kabul ettiğiniz öner
geye uygun olarak yapılmış tashihatı havidir, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyona ıgeriverilecek ( Kalkınma Plânı

na, sahife 71, satır 22 de (yatırımlara) keli
mesinden sonra - Telkin, tavsiye ve teşvik yo
lu ile - kelimelerinin ilâvesini, bahse vuzuh 
vermesi bakımından, arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN — Hükümet raporunu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meelisçe kabul edilen 2 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısı-
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fim 71 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet adına 

İsmet inönü 

71 nci sayfanın 21 nci satırında 
«Bu konuda» kelimeleriyle foaşlıyan cümlenin 

yeni şekli : 
«Bu konuda tutulacak yollardan biri tarım 

ve tarım dışı sektörlerde iş gücünü değerlendi
recek özel iş alanları yaratmak, yapılacak çalış
ma ve yatırımlara telkin, tavsiye ve teşvik yo
lu ile halkın gönüllü olarak katılmasını sağla
maktır.» 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kaıbul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — 12 numaralı önergeye ait Hükü
met raporunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 12 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısı
nın 119 ncu sayfasında aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet adına 

İsmet İnönü 

119 ncu sayfada ilik paragrafta yer alan (1) 
bendinin 'başına eklenecek metin : 

(1) Arazi ıslalıı ve toprak muhafazası : 
Toprak kaynaklarımızın su ve rüzgâr eroz

yonundan korunması, tarıma elverişli hale ge-
tiriıtelbilecek arazinin ıslahı, imarı ve ilhyaısı ile il
gili tedbirlerin alınmasına öncelik verilecektir. 

BAŞKAN — Hükümet raporunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — 19 numaralı önergeye ait Hü
kümetten gelen raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 19 sayılı geri-

verme önergesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak, 
plân tasarısının 304 ncü sayfasında aşağıdaki 
değişiklik yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet adına 

İsmet İnönü 
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304 ncü sayfada «5 nci tedbirler» bölümü

nün sonuna (m) bendi olarak eklenecek metin : 
«m) Turizme ve turistik maksatlarla ge

liştirmeye elverişli tabiat değerlerinin kullanı
lışını tâyin etmek ve bu gibi yerlerde spekülâs
yona mâni olmak için ilgili makamlara gerekli 
yetkileri veren kanuni hükümler getirilecektir.» 

BAŞKAN —* Hükümet raporunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

21 numaralı geriverme önergesine mütaallik 
Hükümetten gelen raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe 'kabul edilen 21 sayılı geri

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısının 
; 304 ncü sayfasında aşağıdaki değişiklik yapıl

mıştır. 
Arz ederim. 

Hükümet adına 
İsmet İnönü 

304 ncü sayfada «5. Tedbirler» bölümünün 
(i) bendinin yeni şekli : 

«i. Yeni yapılacak turizme elverişli otel ve 
motellere bir süre için Bina Vergisinden mua
fiyet tanınması imkânları araştırılacaktır.» 

BAŞKAN — Hükümet raporunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

39 numaralı önergeye mütaallik Hükümetten 
gelen raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 39 «ayılı <cre-

riverme önergesine uygun olarak, plân tasarısı
nın 38 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet adına 

İsmet İnönü 

38 nci sayfada 
«'3. Bölgeler arasında sosval adalet den

gesi» bölümünün 2 nci paragrafının «bugün 
geri kalmış...» kelimeleriyle başlıyan ilk cüm
lesinin yeni şekli : 

«'Bugün sosyal ve ekonomik bakımdan geri 
kalmış bölgelerin zaten çok dar olan imkânla-
nyle biriken yetersiz fonlar bile buralardan en 
müteşebbis nüfusla birlikte gelişmiş bölgelere 
doğru akmaktadır.» 
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BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüce Heyetinizce birleştirilerek kabul edil
miş olan 42 ve 58 numaralı önergelere ait Hü
kümetten gelen raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe 'birleştirilerek kabul ediler 

42 ve 58 sayılı geriverme önergelerine uygun 
olarak, plân tasarısının 328 nci sayfasında aşa
ğıdaki değişiklik yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet adma 

İsmet înönü 

328 nci sayfada «a. Eğitim politikası» bö
lümünün (il) bendinin sonuna eklenecek me
tin : 

«Eğitim imkânlarından bütün vatandaşların 
hakkıyla istifadesini temin makisadiyle çeşitli 
bölgelerdeki okulların eğitim ve öğrenim sevi
yelerinin eşit İmle getirilmesine çalışılacaktır. 
ö te yandan her dereceden gece öğretimi yapan 
eğitim müesseseleri kurulması imkânları üzerin
de durulacaktır.» 

ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
Söz istiyorum efendim. (Gürültüler), («Oylama 
esnasında söz istenmez» sesleri) 

BAŞKAN — Daha evvel söz istemişler, Ri-
yast farkında olmadı... 

Buyurun, Sayın Numanoğlu. 
ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; vermiş olduğum 
değiştirge önergesinden maksat ve gayemiz, bü
tün vatandaşiları, öğretim ve eğitim müessese
lerinde gece öğretimi yapmak suretiyle fayda
landırmaktan ibarettir ve bu yola ışık tutmak
tadır. Hal'buki Hükümetin -getirdiği metinde bir 
kısaltma vardır. Hükümet imkân bulduğu nis-
bette ve plân tatbikatında ileriye muzaf hedefi 
tâyin etmek yönünden teklifimiz şu idi : «ve 
•wm zamanda bütün eğitim ve öğretim .müesse
selerinde gece Öğretimi açarak her ferdi kabi
liyetleri dâhilinde yetiştirmek fikri büyük bir 
öncelik alacaktır» kaydı mevcut idi, Sunmuş 
olduğumuz önergelerdeki metnin aynen kabul 
buyuTulmasmı, Türk maarifinin yeni bir ham
le yapması bakımından arz ve istifham edece
ğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
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BAŞKAN — Hükümet raporunu oyunÜz4 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka--
bul edilmiştir. 

45 numaralı önergeye ait Hükümet raporu
nu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 45 sayılı geri

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısı
nın 293 ncü sayfasında aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet adma 

îsmet înönü 

293 ncü sayfada (2) ((b) bendine eklenecek 
(V) nci fıkra olarak eklenecek metin : 

«(V). Hastanelerin döner sermayefli ku
rumlar haline getirilmesi imkânları araştırıla
caktır.» 

BAŞKAN — Hükümet raporunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

48 numaralı önergeye mütaallik Hükümetten 
gelen raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 48 sayılı ge-

i 

riverme önergesine uygun olarak, plân tasarı
sının 170 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet adına 

îsmet înönü 
170 nci sayfada « 7. Katma 'değer» bölümün-

den sonra eklenecek «8. tedbirler» 

8. Tedbirler 
'a. 'Çaycılığın gelişmesini sağlamak rnaksa-

diyle Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca müştereken yapılacak etüt sonunda gere^ 
kirşe ayrı bir teşkilât kurulacaktır. 

b. Çay bölgesinde kurulacak olan Teknik 
Tarım Okullu müfredat programında çaycılığa 
geniş bir yer verilecektir. 

c. Bölgesel budama ve toplama usullerinin] 
uygulanması Tarım Bakanlığınca ele alınacak-! 
tır. 

d. Çayın iç ve dış piyasalarda sürümünü 
artıracak denemelere girişileûaktir. 

— 539 — 



BAŞKAN — Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

49 sayılı önerlgeye mütaallik rapor gelmiştir, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 49 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısının 
120 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik yapılmış
tır. Arz ederim. 

Hükümet adına 
ismet İnönü 

Plân Karma Komisyonunca 120 nci sayfaya 
eklenmesine karar verilen cümlenin yeni şekli : 

«Su ve toprak kaynakları .bakımından ekono
mik potansiyeli yüksek görülen ve özellikle sula
madan büyük faydalar beklenen gerikalmış böl
gelerin sulama konusu ile, büyük sulama ünite
leri kurulmasına elverişli büyük ve devamlı akar 
suları bulunmıyan ve kuraklık çeken geri kalmış 
bölgelerde küçük sulama işlerinin etüt ve proje
lerinin yapılmasına ve inşaat safhasına geçilme
sine öncelik verilecektir.» 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

60 sayılı önergeye ait gelen raporu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kaJbul edilen 50 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısının 
329 ncu sayfasında aşağıdaki değişiklik yapılmış
tır. Arz ederim. 

Hükümet adına 
îsmet inönü 

329 ncu sayfanın sonuna eklenecek paragrafın 
metni. 

Tarım ve sağlık okullarının müfredat prog
ramlarının tes'bit ve kültür derslerinin denetimin
de Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapıla
caktır. 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

53 sayılı önergeye ait gelen raporu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kaibul edilen 53 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısının 
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137 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik yapılmış
tır. Arz ederim. 

Hükümet adına 
ismet inönü 

137 nci sayfaida baştan 3 ncü satırdaki (b) 
bendinden sonra eklenecek (c) bendi. 

i (e) Millî petrol kaynaklarımızın süratle ge
liştirilip değerlendirilmesine yardım eden teşek
küllerin çalışmaları kolaylaştırılacaktır. 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.. 

57 sayılı önergeye mütaallik raporu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 57 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısının 
113 ncü sayfasında aşağıdaki değişiklik yapılmış
tır. 

Arz ederim. 
Hükümet adına 

ismet inönü 

113 ncü sayfanın 13 ncü satırındaki «endüst
ri 'bitkileri» kelimelerinden sonra parantez içinde 
eklenecek metin. «(Pamuk, şeker pancarı, tütün, 
keten - kendir, yağlı tohumlar v. s. gilbi) » 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir.. 

62 sayılı önergeye ait raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kaJbul edilen 62 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısının 
28'5 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik yapılmış
tır. 

Arz olunur. 
Hükümet adına 

ismet İnönü 

285 nci sayfa, «3 ncü yatırımlar» bölümünün 
yeni şekli. 

Türkiye radyolarının yayınları yurdun her 
yerinden ve yurt dışından dinlenememektedir. 
Yurdun her yerinden ve yurt dışına iyi bir din
leme sağlamak için çeşitli bölgelerde 100 kw. ve
ya daha fazla bütçe 4 veya 5 yeni verici istasyo
nun daha kurulması gerekmektedir. Bu gaye ile 
plân döneminde 80 milyon T. L. lık yatırım yapı
lacaktır. 
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BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyen'ler... Kabul edil
miştir. 

63 sayılı önergeye mütaallik rapor gelmiş
tir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 63 sa<yılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısı
nın 271 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet Adına 

ismet înönü 

271 nci sayfada, baştan 3 ncü satırdaki (d) 
bendinin yeni şekli: 

«d) Yeniden pek çok kasaba ve köyler elek
triğe kavuşturulacaktır.» 

BAŞf]£AN" — Raporu oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72 sayılı önergeye ait rapor gelmiştir, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 72 sayılı ge-

riverme önergesine uygun olarak, plân tasarı
sının 399 ncu sayfasında aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır. 

Ara ederim. 
Hükümet Adına 

ismet înönü. 

'300 noü sayfada, «Sosyal hizmetler», bahsi
nin, «1 nci ana ilkeler ve metot», bölümünün 
yeni şeikli: 

il. Ana ilkeler ve metot : 
Sosyal hizmetler programının amacı, çeşitli 

çevrelerde ortaya çıkan sosyal düzensizlik ve 
bozuklukların giderilmesidir. Bu amaç Devle
tin ve onunla iş birliği yapacak olan çeşitli gö
nüllü kuruluşların çalışmalariyle sağlanacak
tır. 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

84 sayılı Önergeye ait gelen raporu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yükselk Meclisçe kabul edilen 84 sayılı gen-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısı-
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nın 299 ncu sayfasında aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet Adına 

ismet inönü 

299 ncu sayfada, «(1) durum» pragrafinin 
2 nci cümlesinin başına eklenecek metin: 

«Gerek bu hizmetlere ve gerekse içme suyu, 
kanalizasyon...» 

Aynı paragraftaki dördüncü cümlenin yeni 
şekli : 

Ancak bu yönde belediyelere genel bütçe
den bir süre için yardım yapılmakla beraber, 
asıl hedef olarak belediyelerin öz kaynakları
nın geliştirilmesi ve bu arada ödünç alma im
kânlarının gerçekleşebilir bir seviyeye getiril
mesi ve tesis harcamalarına halkın gönüllü ka
tılma imkânlarını göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümetten gelen 81 sayılı raporu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Meclisçe kabul edilen 81 sayılı geri-

verme önergesine uygun olarak, plân tasarısı
nın 106 nci sayfasında aşağıdaki değişiklik ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Hükümet Adına 

Isjııet İnönü 

iSayfa 106 ya, (ç) bendi olarak ek : 
Elma istihsalimizin 5 yılda yüzde 124,1 arta

cağı tahmin edilmektedir. Bu artış, elma saha
sının genişletilmesi, elma hastalıklariyle müca
dele ve elmacılığımızm geliştirilmesi için bu 
alanda faaliyet gösteren yetiştiricilerin eğitim 
ve öğretimlerinin sağlanması ile mümkün olabi
lecektir. 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, affmızı istirham ederim. Arz ettim, 
bir mahsulün kıymetlenmesi, bugünkü ekonomi 
çağında ancak ihracat kıymetini alması ile 
mümkündür. Muhterem uzmanlar ihracata hiç 
temas etmeden sadece sınırlı tarımsal bir cümle 
ilâve etmişler. Hâlbuki bu hususun iki cephesi 
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Vardır: Toprağın bütün untsurlariyle hazırlan
ması ve pazar. Burada ne bütün konulariyle top
rağa ve ne de dış pazara temas vardır, ihracat 
imkânlarını artırmalk için Hükümete direktif 
de konmamıştır. Sadece tarımsal kısım o da sı
nırlı olarak, ele alınmıştır. Bu da kâfi değildir 
arkadaşlar. Hükümetten istirham ediyorum, arz 
ettiğim şekilde standardizasyon ve dış pazar 
'bulma kelimelerinin de ilâvesini kaıbul buyur
sunlar. Lütfen bu ciheti de kaJbul buyurun. 
Hürmetlerimle. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
DEVLET BAKANI VB BAŞBAKAN YAR

DIMCISI TURHAN FEYZÎ03LU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, plânın 106 ve 107 nci 
maddelerinde; tarım sektörü üzerimde yapılan 
etraflı çalışmalardan sonra ihraç kabiliyeti gös
teren bâzı maddelerle ilgili tedbirler yer almış
tır. Fakat bunların hiçbirisinde standardizas-
yon ve amlbalâj yer almamıştır. Neden? Çünkü, 
plânın ayrıca ihracat kısmı var. Burada stan-
dardizasyondan, ambalajdan ayrıca bahsedili
yor. 

Şimdi bir plânın sistematiği içinde porta-
ıkaldan, elmadan bahsolunur. -Sonra sebzeden, 
üzümden, fıstıktan, tütünden, pamuktan ayrı 
ayrl ambalaj ve standardizasyon için bahsedil
mez öıbür taraftan temas edildiği için temas 
edilmez. Elma için bu teferruata girilirse mah
zurlu olabileceği düşünülmüştür. Çünkü, bu 
©ser mulhtelif dillere tercüme edilecek, herke
sin eline geçecek ve alan bakacak, «Acaba, bu
rada elma için ambalaj ve standardizasyon dü
şünülmüş de, portakal ve üzüm için düşünül
memiş mi?» diıyecek. Bu itibarla, arkadaşlarım 
ambalaj ve standardizasyon hepsi için umumi 
olarak düşünülmüştür. 

_ Elmanın ihracatı meselesine gelince: Meselâ 
şeftali gilbi bir mahsul ihracediliyor, hattâ ar
kadaşlarımızın tahminlerine göre ihraç potan
siyeli oldukça yüksek. Ama burada çok dina
mik artış gösteren mahsuller örnek alınmış. De
diğim gibi atıfla iktifa edilerefe şeftaliden bah
sedilmemiştir. Buna rağmen Yüksek Meclis ka
bul buyurduğu için ve arkadaşımız ısrar ettiği 
için, «Elmanın bu şekilde istihsali geliştirile
cektir, hastalığı ile mücadele edilecektir, yetiş
tirici yetiştirilecektir, eğitilecek, önem verile
cektir. Tabloda gösterilen artış sağlanacaktır...» 
dendi. Kabili ihracolup olmadığı hakkında uz-
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manların ciddî tereddütleri var. Şimdiye kadar 
3 bin dolarlık bir ihracat sağlanmış. Bunun için 
katî bir şey söylenemez. İhracatı mümkün ol-
mıyabilir ve bu husus plânda ele alındığı zaman 
hayali bâzı ihracat imıkânlariyle acaba bizi avu
tuyorlar mı dedirtmemek için buna yer verilme
di. Eğer ihracedilirse bundan hepimiz mem
nun oluruz. İstihsali şu kadar artırılacaktır. 
Elbette ki, bunun içinden istihlâk edilmiyen 
kısmı, artanı ihracedilecektir. Kalitesinin yük
seltilmesi ve hastalıkları ile mücadele burada 
yer almıştır. Fakat arkadaşlarım kerem buyur
sunlar, ambalaj ve standardizasyon diğer mahsul
ler için de umumi olarak konulmuştur. Bundan 
dolayıdır ki, burada ayrıca konulmamıştır. Ar
kadaşlarım isterlerse, lütfetsinler, bir önerge 
versinler, vakit geç de olsa hepsi için ayrı ay
rı kayıt koyalım. Portakal için dış pazar da dü
şünmekteyiz. Ambalaj ve standardizasyon mev
zuu vardır. Teklif edilen şekil iki tarafı da tat
min edecek bir şekildir. Hürmetlerimle. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, bir noktasını düzelteceğim, Sayın Fey-
zioğlu arkadaşımızın. % 124,1 nisbetini bende
niz istemedim. Bu rakamın beş yıllık plân dö
nemi sonunda Sayın Hükümetin ve komisyonun 
tahmin ettiği ve 57 sayılı tabloda yazılı olan 
üretim miktarı tavanıdır. Burada dış ticaretin, 
tarımdan başlıyan bir ön meselesi vardır, arz 
etmeme müsaade buyursunlar • İhraç için dış 
pazarlar ne evsafta elma istiyorsa, Ticaret Ba
kanlığı bunu öğrenerek Tarım Bakanlığına bil
direcek, Tarım Bakam da yetiştiricilere : «Şu 
evsafta elma isteniyor. Bunun yolu da şudur» 
diye önderlikte bulunacak ve oradan başlıya-
rak toprağın hazırlanması cihetine gidilecektir. 
O itibarla dış ticaretle alâkası vardır. Bununla 
beraber Hükümetin biraz önceki vaitlerini kâfi 
görüyorum; kendilerine teşekkür ederim. Kal
kınma Plânında ihracatı da nazarı itibara al
dıklarına göre mesele kalmamıştır. Metinlerini 
aynen kabul ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gelen raporu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun tümünü 
açık oylarınıza sunmadan evvel lehte ve aleyhte 
söz istiyehler vardır. Şimdiye kadar söz almış 
afkad&şlar şunlardır : 
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Millet Partisi Meclis Grupu adına : Ömer 

Zekâi Dorman; 
C. K. M. Partisi Meclis Grupu adına : Ah

met oğuz; 
C. H. P. Meclis Grupu adına : Suphi Bay-

kam; 
Şahsı adına da bir arkadaşımız söz istemiş

tir : Halil özmen. 
İçtüzük hükümleri Yüce Heyetinizin malû

mudur. Ancak, verilmiş bir önerge vardır. Ev
velâ onu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6/E 

bendinin 3 ve 4 ncü fıkraları gereğince dikkate 
alman geriverme gerekçeleri hakkında görüş
me yapıldıktan sonra; bütçe görüşmelerinde ol
duğu gibi, istedikleri takdirde, siyasi parti 
grupları sözcülerine ve biri lehte, biri aleyhte 
olmak üzere iki milletvekiline tüm üzerinde 
söz verilmesini, bu konuşmaların onbeşer daki
kayı aşmamasını, ve Hükümetin, istediği tak
dirde, bu konuşmalardan sonra tüm üzerinde 
konuşmasını arz ve teklif ederim. 

îzmir 
Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Yüce 
Heyete hatırlatmak üzere Tüzüğün bu hususa 
ait 137 nci maddesinin son fıkrasını okuyaca
ğım : 

Madde 137 son fıkra : «Reye müracaattan 
evvel mebuslar reylerinin gayet veciz bir su
rette esbabı mucibelerini kürsüden söylemek 
isterlerse, reis lehte ve aleyhte yalnız birer zata 
ruhsat verebilir.» 

Geçen sene bütçe konuşmaları esnasında, ha-
tırlıyacağmız üzere, o zaman dört grup vardı, 
ikisi iktidarda, ikisi de muhalefette idi. Dört 
grup bütçenin tümü oylanmadan evvel ayrı ayrı 
görüştüler, onun dışında şahsı adına kimseye 
söz verilmedi. 

Şimdi, bu takrirle deniyor ki, söz istiyen 
grup sözcülerine, (ki, beş grup bulunmaktadır) 
lehte, aleyhte söz verilsin. Bundan başka, bir 
lehte, bir aleyhte olmak üzere, söz istiyen mil
letvekili arkadaşlara da söz verilsin ve fakat, 
en son olarak da Hükümet konuşsun. Takririn 
muhtevası budur. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, grupumuz adına 
söz istemiş bulunuyoruz. Yalnız Muhterem Ri
yasetçe bu sözün İçtüzüğün 110 ncu maddesi 
hükmüne göre istenmiş olduğu hususu belirtil
memiş bulunmaktadır. Biz, sözü, 110 ncu mad
deye istinaden istemiş bulunuyoruz. Bu madde, 
«lâyiha veya teklifin maddeleri üzerinde müza
kere bittikten sonra, heyeti umumiyesi hakkın
da, lehte ve aleyhte söz söylemek istiyenlerden 
yalnız birer milletvekiline izin verilir» der. Ri
yasetçe tatbiki istenen 137 nci madde ise veri
lecek reylerin ne şekilde ve hangi sebepler tah
tında verileceğinin belirtilmesine imkân veren 
bir maddedir. Bu bakımdan, bendeniz, bizim 
söz hakkımızı 110 ncu maddeye istinaden kul
lanmak istediğimizi belirtmek için söz almış 
bulunmaktayım. Bu hususu Yüksek Heyetinize 
arz ederim. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Cevat Bey. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Pek muh

terem arkadaşlarımız; bizim kanaatimiz odur 
ki, plân tasarısı, sarahat bulunmadığı hallerde 
İçtüzüğe göre, sarahat bulunan hallerde uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konulması ve bütünlü
ğünün korunması hakkındaki kanun hükümle
rine göre müzakere edilerek karara bağlana
caktır. 

Şimdi, plân tasarısı, Yüksek Meclisten 'bir 
kanun olarak değil, bir karar olarak çıkmakta
dır. Bu itibarla yapılan bütün konuşmalar, par
ça parça da olsa, bu usul kanununa göre plânın 
tümü üzerinde yapılmıştır. Usul kanununun 5 
nci maddesinin (B) fıkrasında şu hüküm mev
cuttur : 

«Uzun vadeli plânın Karma Komisyonla 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel 
kurullarında görüşülmesi, plânın tümü üzerinde 
yapılır.» 

Şimdi, bütün görüşmeler plânın tümü üze
rinde yapılacaktır. Bu, bir kanun olmadıkına, 
bir karar olarak Yüksek Meclisten çıkacağına. 
hususi kayıtlar da mevcut olduĞrına VP hupusi 
bir usule tabi tutulduğuna göre kanunlara tat
bik edilen usulün bu tasarı için tatbik edilme
mesi icabeder. Bu itibarla yine kanaatimiz odnr 
ki, yine kanunlarda olduğu gibi lehte, aleyhte 
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ve üzerinde konuşmaya lüzum yoktur ve bunun 
derhal reye vaz'ı gerekir. Bu hususu Yüksek • 
Riyasete hatırlatmak isteriz. Plânın derhal re
ye vaz'mı arz ve istirham ediyoruz. Bu itibar
ladır ki, Adalet Partisi Meclis Grupu plânın 
tümü hakkında fikir ve kanaatlerini ariz ve 
amik izah ettiği içindir ki, plânın karara vaz'ı 
hususunda söz almamış bulunmaktadır. 

Usul hakkındaki mütalâamızı ve kanaatimi
zi bu şekilde Yüksek Heyetinize arz etmiş bu
lunuyoruz. (Alkışlar) 

ŞEREF BAKŞIK (îzmir) — Önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
ge geri alındığı için önergeyi oylarınıza sunmı-
yaeağım. 

(Millet Partisi Meclis Grupu adına söz iste
miş olan arkadaşa verilecek sözün İçtüzüğün 
110 ncu maddesine mi, yoksa 137 nci maddesi
ne mi aidolduğu hususunda tereddüt hâsıl ol
du. Çünkü, grupu adına söz istemiş olan Zekâi 
Dorman arkadaşımızın önergesinde İçtüzüğün 
hangi maddesine göre söz istemiş olduğu tasrih 
edilmiş değildir. Bu tasrih yapılmamış olduğu 
için, Riyaset, bunu 137 nci maddeye göre oyla
madan evvel istenmiş olarak telâkki etmişti. 

Şu hususu da yüce heyetinize arz edeyim 
ki, bu iki madde, tatbikat itibariyle, oylamadan 
evvel söz istiyen arkadaşlara, şimdiye kadar. 
bir lehte, bir aleyhte olmak üzere söz verilmek 
suretiyle tatbik edilmiştir. Bu Meclisin geçen 
bütçe tatbikatmdaki hareketini, müsaadenizle 
izah edeyim. Bendeniz, o zaman Riyasette ol
duğum için hatırlıyorum, yüce heyetinize, hem 
şahsı adına, hem de grupları adına söz istiyen-
lerin bulunduğunu, içtüzük hükmüne göre de, 
ancak iki kişiye söz verilebileceğini, eğer mü
saade edilirse, sadece kanatları temsil eden 
gruplara söz verilmesini oylayacağımı arz etmiş, 
mevcut dört gruptan ikisi iktidarda ve ikisi de 
muhalefette olduğuna göre bu şekilde bir hal 
çaresi olduğunu belirtmiştir. Neticede gruplar
dan başka her hangi bir milletvekili arkadaşa 
söz verilmesi hususu kabul edilmemişti. Tatbi
kat bu idi. Bu izharattan'sonra arkadaşımız 110' 
ncu maddeye nazaran konuşmak istiyorsa yine 
kendilerine söz veririm. 

Bir hususun tavzih edilmesine ihtiyaç vardır: 
Takrir geri alnıdığma göre, içtüzük hüküm

lerine bağlı kalınarak yalnız grup da olsa iki 
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kişiye mi söz vereceğiz, yoksa bütçe tatbikatın
da yaptığımız gibi bütün gruplar söz isterler
se onlara da söz verecek miyiz? 

Bu hususta Riyasetin kanaati şudur: Plânın 
ehemmiyeti, bütçenin ehemmiyetinden daha faz
la olduğu için gruplar söz istedikleri takdir
de iktidarda olsun, muhalefette olsun söz veril
mesinin uygun olacağı kanaatindeyiz, 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Bütçe bir ka
nundur, plân ise bir karar olarak çıkacaktır. 

BAŞKAN •— Bu kanunun yürürlüğe konul
ması hakkındaki kanunun son maddesinde «T. 
Bx M. M. Plân Karma Komisyonu çalışmalarında 
bu kanunda sarahat olmıyan hallerde Millet 
Meclisi içtüzüğü hükümleri uygulanır.» denil
mektedir. Bu komisyon çalışmalarına mün
hasır gibi görünmekte ise de bir karardır. Fa
kat öyle bir karardır k i ; tıpkı bütçenin ka
bulü şeklinde bir karardır. Nasıl k i ; bütçe 
Senatoya gider; Karma Komisyonda görüşü
lür; ondan sonra Millet Meclisine gelip gö
rüşüldükten sonra nihai bir hal alırsa; bu 
da o şekilde müzakereyi istilzam eden bir ka
rardır. Yoksa-; Cevat önder arkadaşımızın 
dediği gibi; tek bir Meclisin kararı değildir. 
Bu; buradan çıktıktan sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı olacaktır. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Senatoda 
tatbikatı. 

BAŞKAN — Senatoda; 137 nci maddeye 
istinaden niçin kırmızı veya beyaz oy kulla
nacağının izahı için söz istenmiş ve söz istiyen 
arkadaşlara bu hususta söz verilmiştir. Be
nim bildiğim budur. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hak
kında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Çok aziz * 

arkadaşlarım; esas itibariyle biraz önce ko
nuşan Cevat önder arkadaşımızın bu konu^ 
daki mütalâalarına iştirak etmemek imkân
sızdır. Kendileri; uzun vadeli kalkınma plâ
nı müzakeresinin özel kanunla düzenlendiğini; 
özel kanunda; bu müzakereye mütaallik ola
rak mevcut özel hükümlere aykırı olan içtü
zük maddelerinden gayri; içtüzük maddeleri
nin tatbikinin mümkün olamıyacağını mükem
mel şekilde izah etmişlerdi. Yine Sayın Cevat 
önder arkadaşımızın söylediği gibi; Içtüzü-
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gün 110 ncu maddesi münhasıran kanun lâ
yiha ve teklifleri hakkında sevk edilmiştir. 
Binaenaleyh; 110 ncu maddenin bir onay ka
rarına mevzu teşkil eden kalkınma plânı tasa
rısına uygulanması imkânı mevcut değildir. 

Bütçeye uygulanmış olan usule gelince; 
şunu belirtmek lâzımdır ki ; bütçede uygulan
mış olan usul,dahi Meclisin İçtüzüğü değiş-
tirilmeksizin; o anda alınan bir kararla aç
mış olduğu bir tatbikattır. Yüksek Meclisin 
malûmudur ki; yazılı lâfzi kaidelerin mevcud-
olduğu yerde; bu lâfzi kaideleri usulüne uy
gun olarak değiştirmedikçe; alman peraken
de; kararlarla İçtüzüğün değişmiş olduğunu 
kabul etmeye imkân yoktur. İçtüzüğün değiş
mesi için yine usule uygun bir teklif gelir; 
Anayasa Komisyonuna gider; komisyon raporu 
burada bir defa ve kanunların tâbi olduğu usu
le tabi olarak müzakere edilir. İçtüzük on
dan sonra değişir. Ve yeni kaide ancak ondan 
sonra tatbik edilebilir. Bütçe müzakeresinde 
bundan evvel başka türlü bir yol takibetmiş 
olabiliriz. Ancak, şunu belirteyim ki, bu ta
kibetmiş olduğumuz yol, İçtüzükte bir değiş
me olmadan alınmış bir kararla tatbik edil
miştir ve Batılı emsal olarak ileri sürmeye im
kân yoktur. 

Bu durumda hangi maddeyi tatbik edece
ğiz? Riyaset işte bu noktada haklıdır. İçtü
züğün 137 nei maddesi, açık reyin ne şekilde 
istihsal edileceğine mütedairdir. Plân hakkın
da da, hususi kanun, açık rey kullanılaca
ğından bahsetmektedir. İçtüzüğün 137 nci mad
desine göre de açık rey istihsal edilecek her 
konuda, ister kanun, ister karar bahis konu
su olsun, mebusların reylerinin esbabı muci-
besini gayet veciz bir surette kürsüden söyle
mek isterlerse, Reis, lehte ve aleyhte birer 
zata söz verebilir. 

137 nci nıadde ile 110 ncu madde arasın
daki fark nedir? 110 ncu maddeye göre leh
te ve aleyhte konuşacak olanlar, bu beyan
larını veciz surette • dermeyan etmek mecbu
riyetine tabi tutulmamışlardır. Halbuki, 137 
nci madde; açık rey istihsal etmeden önce, 
leh ve aleyhte konuşmak istiyen milletvekille
rini veciz olarak konuşmak mecburiyetine tâbi 
tutmuştur. Açık rey istihsal olunmadan evvel 
137 nci maddenin son fıkrasına göre reye mü
racaat etmeden mebuslar rey esbabı mueibe-
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lerini söylemek isterlerse leh ve aleyhte birer 
zata ruhsat verebilir; bunlardan birisi grup 
sözcüsü ise elbette ki, milletvekillerine takad
düm hakkı mevcuttur. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN— (Buyurun. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yoz&at) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, burada müzake
resini yaptığımız ve biraz sonra reyimizi kulla
nacağımız şey, kalkınma tasarısıdır. Günlerce 
üzerinde uğraştığımız kitapta böyle yazmakta
dır. «Tasarı» kelimesi de «'lâyiha»1 karşılığı
dır. 

110 ncu .maddede ifee şöyle denmektedir : 
«Lâyiha ve teklifin maddeleri üzerindeki mü

zakereler bittikten sonra.. «Yâni bu tasarı üze
rindeki müzakereler bittikten sonra lelhte ve 
aleyhte 'birer kişiye söz vermek, 110 ncu .mad
denin âmir hükmüdür 

Biraz evvel, söz alarak, Yüksek Riyasete ve 
heyetinize 110 ncu maddeye göre >söz istediği
mizi tasrih etmek .mecburiyetinde 'kaldık. Bel
ki bâzı .arkadaşlar buna neden lüzum gördüğü
müzü merak etmişlerdir. ıŞimdi anlaşılıyor ki, 
tasarının aleyhinde konuşmak istiyen gruplara, 
şahıslara tasarının neden dolayı 'aleyhinde ol
duklarını ve müzakerelerden edindikleri intibaı 
anlatmak imkânı verilmiyecek, «sadece 137 nci 
madde gereğince çok kısa bir konuşma imkânı 
verilecektir. Halbuki beş yıllık plânı en ince 
teferruatına kadar 'gözden geçiren yüksek he
yetinizin huzurunuzda Grup .sözcülerinin konuş
malarına imkân vermemesi için sarf edilen gay
retlere hakim olan zihniyeti bir türlü 'anlıya-
•mıyorum. («(Bunu nereden çıkarıyorsun?» ses
leri) Bir kısım arkadaşlar itiraz ediyorlar. Evet, 
müzakere devam ediyor. Reylerin nasıl verile-, 
ceği ve nasıl hareket edileceği belli değil. An
cak biraz evvel, Sayın Reis, Zekâi Dorman 
Paşanın hangi maddeye göre söz istediklerinde 
tereddüde düştüklerini ifade etti. Halbuki biz, 
Sekreterlik odasına gittik, 110 ncu madde ge
reğince söz istediğimizi tasrih ederek bir yazı 
verdik. Bilâhare 'bu kâğıdın kaybolduğu yolun
da bize haber verildi. Tekrar bir yazı yazarak, 
bu .maddeye göre Söz istediğimizi bildirdik. Bu
ma rağmen, ıSayın Reisin o şekilde konuşması 
bize bu zeha'bı vermiştir. Eğer »bu 'zaiha'bımız yan-
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lışsa, ö'zür dileriz, bu, Başkanlığın yanlış ha
reketinden meydana gelmiştir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. P. Oru-
pundan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, tatbik edile
cek usul hakkında muhtelif görüşler mevcuttur 
ve muhtelif görüş sahipleri de kendi görüşle
rimi izah etmişlerdir. Binaenaleyh ne suretle 
hareket edilmesi lâzımgeleeeğini oylarınızla hal
letmek zarureti karşısındayız. Bundan başka 
çaremiz de yoktur. Şimdi bir arkadaşımız der 
ki : «Plânın bütünlüğünün korunması hakkın
daki kanun tatbik edilen usule göre oylama
dan reye sunulur». Bu Cevat önder arkadaşı
mızın görüşleridir. 

Coşkun Kırca arkadaşımız da: «110 ncu mad
deye göre söz verilemez, ancak 137 nci mad
deye göre dyunu niçin ve ne şekilde kullanaca
ğı hakkinda izah etmek imkânı verilir» der. 

Diğer bir aikdaşımız ise «gerek 110 ncu mad
deye göre, gerek 137 nci maddeye göre söz is
tenebilir ve ona göre konuşulabilir.» der. Şimdi 
bunu, Yüce Heyetin karan ile halletmekten baş
ka çare yoktur. 

ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Bu hususta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎSMAÎL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, Tüzüğün bir hük
münün uygulanıp uygulanmaması oya sunula
maz. Daha evvel Meclisimizde, grup sözcüleri
ne mütaaddit defa söz verilip verilemiyeceği 
hususundaki, İçtüzüğün sarih bir maddesi, yan
lış ve hatalı olarak tatbik edilmiş, bu husus 
oylarınıza sunulup bu hatalı karara Yüksek 
Heyetiniz de iştirak ettirilmişti. Burada, bu 
maddelerden hangisinin tatbik edilmesi lâzım-
geldiği reyle halledilemez. Tüzük hükümleri sa
rih ve âmirdir, buna riayet de mecburidir. Bu 
bakımdan Yüksek Heyetiniz bu hususta her 
hangi bir karar veremez, reye konulması usul 
ve kanuna aykırı bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Cevat önder. 
CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, bir usulü müzakereye gelmiş 
bulunmaktayız. Bu usulü müzakerede de bir 
neticeye varmak gerekmektedir. Şimdi kanaa
timiz odur 'ki, 110 ncu madde tatbik olunamaz. 
Bendeniz Coşkun Kırca arkadaşıma iltihak edi-
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yorum. 137 nci maddenin tatbik olunacağını 
arz ediyorum. Zira 137 nci madde şu ve şu se
beple tatbik olunacaktır. 

Plânın bütünlüğünün korunması ve yürür
lüğe konulması hakkındaki Kanunda «Plânın 
tümü açık oya konur.» d eriyor. Açık oy mües
sesesi sebebiyle 137 nci madde tatbik oluna
caktır. 137 nci madde tatbik olununca da Ri
yaset bir lehte ve bir aleyhte konuşacak arka
daşa söz verecek. Lehte ve aleyhte konuşan ar
kadaşlarımız da niçin lelhte ve niçin aleyhte 
olduklarını vecîz bir şekilde bildireceklerdir. 
Plân, karar halinde çıkacağı için, kanunlarda 
tatbik edilen maddenin tatbik edilmemesi ikti
za eder. Ayrıca Usul Kanununda sarahat ol
madığı, açık rey içinde, İçtüzüğün tatbikatı ge
rektiği için Coşikun Kırca arkadaşımızın usul 
hakkındaki beyanına iştirafe ediyoruz. Zaten Coş
kun Kırca arkadaşımız bizim tekliflerimizi itmam 
edici bir teklifte bulundu. Bunu arz ve beyan 
ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, plânın 
oylanmasında içtüzüğün 137 nci maddesine göre 
hareket edilmesine dair bir takrir vardır. Baş
ka türlü mütalâa eden arkadaşımız varsa teklif 
etsin, oya sunalım. Şimdi verilmiş olan takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İçtüzüğün 137 nci maddesinin son fıkrasının 

uygulanmasını arz ve teklif ederiz. 
İstanbul Erzincan 

Coşkun Kırca Sadık Perinçek 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

137 nci maddeye göre söz istiyen arkadaş 
var mı? 

Buyurun, Sayın Zekâi Dorman; aleyhte mi 
konuşacaksınız, efendim? 

ZEKÂÎ DORMAN (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ÖMER ZEKÂİ DORMAN (İstanbul) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
beş yıllık kalkınma plânı tasarısı biraz sonra 
Yüksek Meclisin tasvibine arz edilecektir. 

Plânın tümü üzerinde grupumuz adına yap
tığımız konuşmada, 'Yüksek Mecliste cereyan 
edecek müzakerelerde alınacak kararlarla plâ-

— 546 — 



M, Meclisi B : 11 
nın noksanlarının mümkün olduğu kadar gide- ı 
rilmesi ve memleket için daha hayırlı bir hale I 
getirilmesi yolunda izhar ettiğimiz temenni ma- I 
alesef gerçekleşmemiştir. I 

Hükümet ve dayandığı çoğunluk, plân bün- I 
yesindeki zaıfları gidermek için yapılan gay- I 
retlere katılmamış, bilâkis bunların muhafazası I 
hususunda aşırı bir taassup göstermişlerdir. 

Haklı sebeplere dayanan önergeler redde- I 
dilmiş, yapılan ilmî ve objektif tenkidlere aynı I 
şekilde ve ikna edici cevaplar verilmemiştir. I 

İktisadi kalkınmamızda özel teşebbüsün te
mel unsur olduğunun plânda açıkça ifade edil
mesi, yatırımların hükümetlerce bir baskı vası
tası olarak kullanılmasını önlemek ve çeşitli 
faydalar sağlamak maksadiyle yerlerinin ilân 
edilmesi ve plân tekliflerine mesnet tutulmuş 
hesaplarla tahminlerin gerekçelerinin açıklan
ması yolundaki Önergelerimizin reddedilmiş ol
ması, bu iddiamızın aşikâr bir delilidir. 

Hükümete ve onu destekliyenlere hâkim bu
lunan zihniyeti belirtmek için bir iki nokta 
üzerinde durmak isteriz : 

Hükümet adına, Başbakan adma Başbakan 
Yardımcısı Sayın Turhan Feyzioğlu tarafın
dan yapılan konuşmada ileri sürülen bâzı müta
lâalar son derece dikkate şayandır. I 

Sayın Feyzioğlu bu konuşmasında, ikinci 
karma Hükümete Yüksek Meclisçe güven oyu 
verilmekle plân hedefleri ve stratejisinin Mec
lisçe tasvibedildiğini iddia etmiştir. 

Plân hedefleri ve stratejisinin tâyininde, 
Parlâmentonun en ufak bir rol sahibi olmadığı 
hakkındaki mütalâaları bu suretle çürütmek 
ve cevaplandırmak istemiştir. 

Dünyanın hiçbir demokrat memleketinde 
bir iktisadi kalkınma plânının hedefleri ve 
stratejisi parlâmentonun tasvibinden bu yolla 
geçirilmemiştir. I 

Hükümet programlarının önergelerle tadi- I 
li bahis mevzuu olmıyacağma göre orada atıf
ta bulunulan plân hedefleri ve stratejisi adlı 
kararın Meclisçe müzakere ve kabul edildiği
nin iddia edilmesi demokratik icaplara ve ta- I 
biati eşyaya aykırı bir bid'at teşkil eder. I 

Diğer taraftan bir hükümete güven oyu ve- I 
rilmesi her zaman programında yer alan bütün I 
hususların tasvibi mânasına gelmez. I 

Programlarda yer alan bâzı hükümler çe- I 
şitli mülâhazalar ve memleketin içinde bulun- j 
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duğu şartlar oyların rengini tâyinde müessir 
olur. 

Nitekim bu plân hakkında vereceğimiz oy
larda grupumuzca bu mülâhazaların ışığı altın
da tesbit edilmiştir. 

Bütün bu gerekçeleri kemaliyle bilecek mev
kide bulunan Sayın Turhan Feyzioğlu'nun 
(Hükümet güven oyu almıştır. Programda 
atıfta bulunan plân hedefleri ve staratejisi 
de bu suretle Meclisin tasvibine mazhar olmuş
tur) şeklindeki beyanları ve bundan çıkar
mak* istedikleri neticeler ve tenkidleri önleme 
gayretleri Hükümetin hataları örtbas etme zih
niyetinin yeni bir tezahürüdür. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Ekrem Alican'-
ın (Temel unsur özel teşebbüs olmadıkça mem
leketin kalkınması mümkün değildir.) şeklin
deki beyanının henüz mürekkebi kurumadan 
bu prensibin plâna derci yolundaki talebimi
zin Hükümetin muhalefetiyle karşılaşması ise 
ayrıca ibret vericidir. 

Hükümet kalbinde veya dosyalarında tut
tuğu mefruz bilgi ve hesapları açıklamamış 
parlâmento plân mevzuunda geniş ölçüde karan
lık içinde bırakılmıştır. 

Bütün bu dâvaları ile Meclisi bir emrivaki 
tescile memur bir heyet gözü ile gördüğü sabit 
olan Hükümet maalesef kalkınma ve demokrasiyi 
yerleştirme dâvamızın en endişe veren bir unsuru 
mevkiindedir. 

Muhterem arkadaşlar, beş yıllık kalkınma plâ* 
nı, bütün zaıflarına rağmen, Türkiye'nin plân ve 
programdan uzak kaprislere ve günlük siyasi mü
lâhazalara göre idare edilen bin memleket olmak 
şöhretini kısmen dahi olsa izaleye yardım edebi
lecek bir başlangıçtır. 

önümüzdeki yıllarda plânın hatalı noktala
rının tashihi ve memleket realitelerine intibak et
tirilmesi yolu tamamiyle kapanmış sayılamaz. 

Bu mülâhazaları ve plânın reddinden doğacak 
malhzurları nazara alan Millet Partisi Meclis Gru-
pu bir bekleyiş ve iyi niyet işareti olarak yeşil oy 
kullanmaya karar vermiştir. 

Plânın milletimiz için hayırlı olması yolunda
ki temennimizi tekrar eder, hepinizi saygı ile se
lâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi adma Sayın 
Oğuz, lehte. 

AHMET OĞUZ (îstaribul) — Muhterem 
arkadaşlarım, kalkınma plânının altı günden 
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beri devam eden müzakereleri, hiç. şüphe yok 
ki, bu plânı hazırlıyanları ve plânı tatbik ede
cekleri ve hattâ Yüksek Parlâmentoyu yetiştir
me bakımından çok büyük faydalar sağlamış
tır. 

(Böylece yeni bir devreye giren millete, ilk 
plân ekonomisinde ibütün Devlet idaresine şâ
mil bir anlayış zihniyeti aşılanmaktadır. 

Hiç şüplhe yok ki, birçok müşküllerle karşıla
şacağız. Ve birçok anlaşmazlıklardan sonra bir 
yolunu bulacağız. Muhterem arkadaşlar, bu müd
det zarfında devam eden konuşmalardan çı
kan mâna şudur : Bir bakıma dolaylı yollar
dan, 'bir bakıma doğrudan doğruya, plânlı kal
kınmaya inanmıyan arkadaşlarımız veya-hut 
ibir zümre bu memlekette mevcuttur. Bunun 
yanında dünyanın görüşü, memleketin görü
şünde de büyük istihaleler olduğundan dolayı, 
artık bu memlekette değil, dünyada bile, plânlı 
kalkınmanın zarureti, içtinabı kabil olmıyan 
bir zaruret olduğuna inananlar da vardır. 

IBu itilbarla, bendeniz gayet kısa bâzı ana 
mevzular üzerinde durmak zorundayım. Böy
lece sarahate varmak ve hiç olmazsa ana gö
rüşlerde mutabakata varmanın mümkün olaca
ğına kaani bulunuyorum. 

Bir Devletin, bir milletin plânlaması, hattâ 
dünya çapında, milletlerin plânlaması ne de
mektir? Sorusuna, şöyle kısaca denebilir ki : 
Muayyen hedeflere erişebilmek için mevcut, 
imkânlarla, en az emekle, en kısa mesafeden 
en verimli neticeye varabilmek için tertiplen
me, düzenlenme imkânını sağlamak demektir. 
(C. H. P. sıralarından, bravo sesleri) Bu mef
humun, bâzı memleketlerde, cemiyete yeni ni
zam vermek, yeni bir dünya görüşünü tatbik 
etmek için kullanıldığı devirler de vardır. Bura
larda da uzun zaman plândan bahsedilmekte
dir. 

İnsanlığın bugüne kadar benimsediği, bâzı 
insanların beşeriyete yen} bir zihniyet ve istika
met vermek istediği, cemiyetin inançları kav
ramını, ferdin hürriyetinin, ferdin hiç oldu
ğunu, cemiyetin var olduğunu, her kudretin 
ve kuvvetin cemiyetin varlığına teveüh edilmesi 
lâzımgeldiği ideolojiısini savunan müesseselerde 
de, toplamalarda da plân! mefhumu, tatbik edil
mek istnmiş ve kendilerine görede bâzı neticeler 
olmuştur. Bu tarihten beri süregelen bir nizam 
zorlayıcı, plân teşebbüsleri ve denemeleri va-
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pılma'ktadır. Orada cemiyete yeni bir nizama 
yeni 'bir istikamet, yeni bir anlayış vermek is
temiyor. Bunun karşısında Türkiye'de bir, mül
kiyet hakkını kaldırmadan, toplumda fert hak 
ve hürriyetlerinin esaslarına dokunmadan ce
miyetin varlığım ayakta tutacak bir nizam kur
mak istiyoruz. Millî gelirin tarzı taksiminde 
bâzı esaslar koyuyoruz, ona göre; yönetiyoruz. 
Bir taraftan toplumda, sosyal adaleti temine ça
lışırken, plânlama baıbsiıide, bugünün ilim ha
yatında tatbik (dilen yollardan istifade ediyo
ruz ve buna göre bir istikamet veriyoruz. İkti
sadi ve içtimai kalkınma hedefine ulaşmak için 
cemiyetin 'bünyesini kıymet ölçülerini değitirme-
ye müteveccih plân fikrini, konusunu, vasıta
sını reddederiz. 

Almanların Planüvirtsehaft kavramının he
defi, Rusya'da olduğu gibi, cemiyetin dünya gö
rüşünü değiştirmeye, bütün tarihî ve içtimai öl
çüleri altüst ederek yeni bir sistem kurmaya 
müteveccihtir. Bizdeki plânın ise Anayasamızın, 
tarihimizin, ananemdzin, hedefimizin gayesi 
.bulunan bir plân. sistemi olduğunu ve bizim 
görüşümüzün böyle, mütalâa edilmesi lâzımgel-
diğini hassaten Iburada belirtmek isterim. 
(C. H. P., (\ K. M. P. sıralarından bravo sesleri, 
alkışlar.) 

Mulhterem arkadaşlarım; Anayasamız hak ve 
hürriyetlerin temelini, memleketin dünya muva
cehesindeki ideolojisini teslbit etmiş durumda
dır. töldeki plân yeni ,bir nizam verme, içtimai 
bünyeyi değiştirme anlamına değil, bizdeki plân, 
kaynaklarımızı, ihtiyaçlarımız karşısında hare
kete geçirmek, tertip ve düzenlemek suretiyle en 
az emek ve sermaye ile en büyük neticeyi almaya 
müteveccih gayretler toplumudur. Ayrıca, ikti
sadi kalkınma yanında 'bunun mütemmimi olan, 
yardı mıcısı olan, cemiyetimizin maddi ve mâ
nevi kaynaklarını nizama koymaya müteveccih 
bir gayretin mahsûlüdür. 

Mulhterem arkadaşlar, bundan 88 - 40 sene 
evvel bendeniz dünya nüfusunu 1,5 milyar 
olarak okudum. Bugün 3 milyarı aşan dünya 
nüfusu karşısında movcut yeraltı ve yerüstü kay
nakları maihdut ve muayyendir. Dünyanın nü
fus artışı nisbetinde bu kaynaklar artmaktadır. 
Sere serpe, başı boş bir iktisadi nizam içinde 
geçindbilen dünün (30 - 40 sene evvelki) insa
nının Ibugün 3 milyar olarak ve yarın 6 milyar 
olarak avnı bası boşluk, ve dağınıklık içinde 
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ayakta durmasına imkân ve ihtimal yoktur. 
Şu halde plân, insanlığın her türlü hak ve nimet
lerinden istifade etmek istiyen bugünkü ve ya
rınki nesillerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
için; bir tertip, bir düzenle, az emekle çok ne
tice almak sanatının talbiî bir icaibıdır. İnsanlık, 
iktisadi, siyasi alanda her türlü haklardan isti
fade etmek yanında sosyal adalet prensipleri 
içinde yaşamak zorundadır. İnsanlık bunu ayak
ta tutmak mecburiyetindedir. Hal böyle olunca; 
hiçbir Devlet, hiç/bir topluluk bu gidiş karşı
sında kendisini peşinen hesaplanmış zapturapt 
altına alınmamış plânsız bir gidişe terk edemez. 
Bunun sonu hüsran olur. (Alkışlar, bravo ses
leri.) 

Muhterem arkadaşlarım; 800 bin metre kare 
üzerindeki 14 milyon Türk milleti geçmişte bir
takım ıstıraplara garkolduğu zaman, ihtiyaç
larını karşılamak zorunda kaldı o günlerin icabı 
ihtiyaçların tazyikiyle bu kadar geniş bir alan
da bu kadar az bir nüfus için birçok tertipler, 
birçok teşebbüslere girişmiş ve mevziî, mahdut 
mevzular üzerinde plânlar yapmıştır. Ama aynı 
arazi üzerinde otuz milyonu aşan, yarın kırk 
ve elli milyona doğru giden bir nüfus akışı 
karşısında bu memleketin kendini bundan son
ra birtakım başıboş rasgele mevziî plânla
malar, mevziî teşebbüslerle ayakta tutmasına 
imkân yoktur. 

Mazide memleket idaresinde müşahade edi
len tutumu, ve meselâ dünün acele ve zaruri 
ihtiyaçlariyle imkânlarını ele alarak bir demir
yolu siyasetine gidişi, bu arada 1933 - 1938 yıl
larında Devlet İktisadi Teşekkülleri mevzuu- I 
na giren bir kısım sanayii teşebbüsü, bunu ta- j 
ki'beden devrede ve bilhassa 1950 den sonraki I 
iç ve dış hâdiselerin sağladığı büyük imkân- I 
larla girişilen ve her sahada ihtiyacın karşılan- I 
masına müteveccih davranışları, bütün hata ve I 
sevabı ile, bugün tarihî bir tekâmülün ve ica- I 
bm basamağı ve neticesi olarak kabul etmek zo- I 
rundayız. Hal böyle olunca; yeni devrede iş- I 
ler başarabilmek için, maziyi inkâr ve tenkid I 
zihniyetinden kurtulmamız lâzımdır. I 

Plânlı ekonomi ve kalkınma şuuruna sahip I 
bir millet olarak bundan sonraki yönümüzü bu I 
cemiyetin az masrafla en az gayret ve sermaye I 
ile en fazla netice elde edebilmek için plânlı bir 
şekilde kalkınmaya tevcih etmemiz yerinde olur. 1 
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BAŞKAN — Sayın Oğuz, 137 ye uygun ko

nuşun. 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu vesile ile 

plânlı bir ekonomik kalkınma yoluna girmiş ol
makla, bu memleketin siyasi kaderinde vazife 
alan topluluklara da, bambaşka vazifeler düştü
ğünü arz etmek istiyorum. 

Artık, ne dünün demiryolu siyaseti, ne dü
nün sere serpe şu veya bu şekilde Devlet ser
mayesi ile kurulmuş birtakım müesseseleri ve 
ne de plânsız bir devrede girişilen teşelhbüsler bu 
memleketin siyasi kaderi üzerine müessir bir 
slogan olmaktan çıkmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, 137 nci maddeyi 
hâtırlıyarak biraz veciz konuşun. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Efendim, plâ
nın bu memlekette bir plansızlık olduğunu söy-
liyenler olduğu gibi, plânın bir zarureti ikti
sadiye, bir zarureti içtimaiye olmadığımı da söy-
liyenler karşısında bâzı hakikatleri belirtmek 
zarureti aşikârdır. O itibarla bendeniz bu husus
ları belirtmeye lüzum görüyorum. 

Türkiye'de siyasi toplum faaliyetinde bulu
nanlar, bu memleketin kaderine yeni bir nizam 
vereceklerse, yeni bir plânlı devrenin açacağı 
hamleleri yapacaklarsa, geçmişte şu veya bu ya
pılmıştır. Şu yapılmamıştır, diye bizi bu hâle 
getirnn safihayı bırakmak zorundadırlar. 

Siyasi teşekküllerin bundan sonraki mücade
lelerinde, beğenmedikleri bu plânın yerine yeni 
'bir plân hazırlamak ve işlemek ve neticede umu
mi efkâra, Türk milletine görüşlerini arz etmek 
suretiyle hizmette yarış etmeleri zarureti bulun
duğuna işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu tenkidler sıra
sında üzerinde ehemmiyetle durulan ve istiyerek, 
istemiyerek her arkadaşın temas ettiği bir ko
nu vardır; o da karma ekonomi telâkkisi üze
rinde toplanmaktadır. Birçok arkadaşlarımız 
karma ekonominin hudutlarının kesin olduğunu 
veya olmadığını belirtirken şu nokta üzerinde 
dikkat nazarlarını çekmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, sözlerinizi niçin 
lehte olduğunuza inhisar ettirin. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, plânın memleketin gerçeklerini esas 
almak suretiyle tertip ve tanzim edildiği Hükü
met tarafından söylendi. İktidar bir partinin 
Hükümeti olmadığına göre, 3 partinin Hükü-
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meti halinde çalışıldığına göre, elbette hiçbir 
parti programını bu plâna mesnet yapamaz idi. 
Şu hale göre hususi sektör ile, Devlet sektörü 
arasındaki münasebetleri tanzim, eden bir ölçü
nün bulunması ve birbirine karşı olan münase
betleri .belirten bir esasın olması kaybederdi. Bu 
mühim noktayı ben de arkadaşlarım gibi arar
ken şurada buldum. 

Üç parti Koalisyon Hükümetini teşkil eder
lerken iktisadi alanlardaki görüşlerini bir ara
ya getirdiler ve bu iktisadi görüşlerini bir an
laşmada teslbit ettiler ve dolayısiyle bu plânın 
ana hedeflerini, hususi sektör ve Devlet sektörü 
arasındaki durumu teslbit eden bir esasa bağla
dılar. Binaenaleyh eğer karma ekonominin hu
dutları nedir diye sormak istiyorlarsa, bu üç 
partinin bir arada hazırlamış bulundukları pro
tokoldeki hususi sektör ve Devlet sektörü hak
kındaki görüşlerinin enmuzici olmak lâzımgelir 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, tümü hakkında 
konuşan arkadaşlara cevap verme mahiyetinde 
değil yalnız kullanacağınız oyun mucip sebe
bini arz edin. Lütfen efendim. Aksi takdirde 
sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Şu halde 
karma ekonomi telâkkisi muvacehesinde bu plâ
nın yürütülemiyeeeğini, «bu memleket gerçek
lerine dayanan» fikri üzerinde bu dümenin gi-
demiyeceğini ve bu yönden bu plânın kabul edil
memesi lâzımgeidiği hakkındaki mütalâaların 
yersizliği böylece meydana çıkmaktadır. Bu 
arada bir partiye maledilen Devletçilik öbür 
partiye maledilen liberalistlik ve diğer partiye 
maledilen aihenkli bir çalışma sistemi elbette 
esas alınmamaktadır. Bugün değil, yarın de
ğil, öbür günde, başka bir Hükümetin teşekkü
lünde daJhi ikinci beş yıllık plânı hazırlarken 
hiçbir şekilde, iktidarın mutlak ekseriyete sa-
hibolmaması halinde, kendi programını bu plâ
nın metni olarak kabul ettirmesine imkân yok
tur. (Bravo, sesleri;) 

Kaldıki arkadaşlar, «bu plânın kabul edil
mesi halinde ortada kesin hatlar vardır, Dev
let istediği gibi plasmanları kendi sabasına, 
ayıracaktır, hususi sektör dışarıda bırakılacak
tır» telâkkisi de doğru değildir. Devlet, elin
deki sanayiin büyük bir kısmını, hususi sektö
rün inkişafı ve kabiliyeti nisbetinde, ilk plân
da bu imkânları bulması halinde - ki, Demokrat 
Parti bu imkânı bulamadı da onun için dev-
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retmedi - ve yeni devre içinde bu imkânların 
hâsıl olması halinde bu müesseseleri hususi 
sektöre kaydırmakta tereddüt etmiyecektir. Bu 
memleket daha büyük icapları, dertleri karşıla
mak, yeni teşebbüs hamleleri yapabilmek için 
kaynakların sağlanmasını temin yoluna da gide
bilir. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz bitti mi? 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Şimdi, iki 

nokta var. 
BAŞKAN — Toplayın ; kullanacağınız reyin 

mucip sebeplerine hasredin ve toplayın, efen
dim. Heyeti umumiyesi .hakkında tekrar gö
rüşme açılmış değildir. 137 nci maddeye göre 
müzakere yapılmaktadır. Tekrar rica ediyorum, 
toplayın. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Mulhterem ar
kadaşlarım, plân bu memleketin dertlerini ak
şamdan sababa halledecek de bütün işler yolun
da gidecektir, zalhabı ile bu plânın karşısında 
direnmek istiyen zihniyete kısaca şunu arz et
mek isterim. ('Gürültüler) 

Beş yılda. 61 milyar lira para yatırılacak
tır. Beş yılda millî gelir 21 milyar lira arta
caktır. Şu halde beş yılda 39 milyar lirayı kar
şılamak zorundayız. Fazla istihsal ettiğimiz ge
lirden harcadıklarımızdan gayrı Türk Milleti 
39 milyar lirayı karşılamak sorundadır. Böyle
ce dış finansmandan sağlanacağı ümidedilen ve 
bugün sağladığı mevcutla karşıladığı 16 milyar 
liranın mütebaki 20 küsur milyar lirası Türk 
Milleti tarafından tekrar ödenecektir. Yani ik
tisadi varlığımızı ayakta tutabilmek için beş 
yıllık millî gelir artışından gayrı, vatandaş ay
rıca 'külfete katlanacaktır. Şu halde; «Plân kül
fet getiriyor, bu külfeti getiren plânı kabul et
mektense ; yarını gül - gülistan gösteren bir va-
itte bulunsak acaba daha iyi olmaz mı?» sua
linin cevaplandırılması, plânın leJhinde, kabul 
edilmesini zaruri kılan fikirlerin merkezidir de 
onun için bahsettim. (Alkışlar) 

İBAŞKAN — Tamam Sayın Oğuz, kâfidir. 
Oyu kullanmak için mucip sebebi anlatınız. 

AHMET OĞUZ (Devamla) ~~ Plâna niçin 
müspet oy vermek zarureti olduğunu ifade eder
ken rakamlarla... 

BAŞKAN - Plânı takdim etmiyorsunuz, 
plânın mulhtevasini izah etmiyorsunuz. Oyunu
zu müspet veya menfi vereceğinizi gayet kısa 
söylememiz lâzımgelir. Şimdi bitmiştir. 
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AHMET OĞUZ (Devamla) — Yani sözümü 

kesiyor musunuz? (Konuşsun, sesleri) (Bravo, 
sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlarım, iki 
arkadaş grup adına ve iki arkadaş da şahısları 
adına söz istemişlerdir. Ancak biraz evvel ka
bul ettiğiniz önergeye göre, ne grup adına ne 
de şahısları adına söz istiyen arkadaşlara söz 
veremiyeceğim. 

Plân tasarısını Plân Komisyonunda kabul 
edilen değişikliklerle ve Yüce Heyetinizde mü
zakere ve kaibul edilen önergeler üzerinde Hü
kümet raporuyle tesbit edilen değişikliklerle 
birlikte açık odlarınıza sunacağım. Oyları ata
cağınız sepet kürsüye konulacaktır. Hangi inti
hap dairesinden başlanacağı hususunda kur'a 
çekeceğim. 

Yalnız bu arada arkadaşlarımdan şunu rica 
edeceğim: Verilmiş iki önerge vardır ki, oyla
ma bitip tasnif yapılırken oylarınıza sunacağım." 
Bunlardan biri Yüksek Hâkimler Kurulunun ça
lışmalarını sağlamak için halen seçilemiyen üye
nin seçimi içindir. 

Diğer bir önerge de Meclisin mesaisine kı
sa bir müddet ara verilmesine dair bulunmak
tır. 

Onun için arkadaşlarımdan rica ediyorum; 
oylarını kullandıktan sonra salonu terk etme
sinler. Diğer önergeleri oyunuza sunacağım ve 
ona göre muamele yapacağım. 

Şimdi, hangi seçim çevresinden itibaren oy
lamaya geçileceğine dair ad çekiyoruz. 

Aydın seçim çevresinden itibaren oylamaya 
başlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar; beyaz oy kaibul, yeşil 
oy çekimser ve kırmızı oy ret mânasını tazam-
mun edecektir. Üzerinde oy puslası bulunmı-
yan arkadaşlar lütfen Riyasete isimlerini yaz
dırıp mühürlü beıyaz kâğıt alsınlar. Ancak, ye
şil veya kırmızı oy kullanmak istiyen arkadaş
lar ayrıca kâğıt üzerinde bunu tasrih etmek zo
rundadırlar. 

Şimdi oylamaya başlıyoruz. 
(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Beş yıllık plân tasarısına oyu
nu kullanmıyan var mıî 

(Yo'k sesleri) 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
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Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kurulunun kuruluşunu ta-

mamlıyarak bir an önce görevine başlamasını 
sağlamak üzere, bu Kurula yedek üye seçimi
nin, plânın nihai açık oylamasından hemen son
ra yapılmasını arz ve teklif ederiz. 
C. H. P. Grupu Adına A. P. Grupu Adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkanı 
ibrahim öktem. Sadettin Bilgiç 

Y. T. P. Grupu Adına O. K. M. P. Grupu Adına 
Grup Başkanı Grup Başkanvekili 
Sadık Perinçek Cevad Odyakmaz 

M. P. Grupu Adına Afyon Karahisar 
Grup Başkanı Halûk Nur Baki 

Ö. Zekâi Dorman 

BAŞKAN —• Takriri oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi mühürlü kâğıtlar dağıtılacaktır. Yük
sek Hâkimler Kuruluna bir yedek üye seçecek
siniz. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun yedek üyeliği
ne taliibolanlarm isimlerini okutturayım mı 
efendim? («Evet», sesleri) O halde, listeyi 
okutturuyorum : 

1. Ahmet Kaya Alper 
2. Mehmet Müfit Saka 
3. Naim Eşref oğlu 
4. Abdurrahman Sincar 
f). M. Necati Ardoğan 
16. Mebrure Zeren 
7. Hikmet Lûtfi Sancar 
BAŞKAN — Şimdi hangi intihap dairesin

den başlanılmak üzere rey kullanılacağını tes
hil için, kur'a çekiyorum. Ordu. 

Şimdi, 3 kişilik tasnif heyetini teşkil etmek 
üzere ad çekiyorum : 

Refik Pirinçcioğlu, burada mıı («Burada», 
sesleri) 

Rıza Yalçın (Kars) - Burada mı? («Burada» 
sesleri) 

Kasım Gülek (Adana) - Burada mı? («Bu
rada», sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, puslalara seçilecek 
adayın ismini yazdılarsa seçime başlıyalım. 

(Ordu milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı) 
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BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş- I 

lar varsa lütfen kullansınlar efendini... Oy top
lama işlemi bitmiştir. 

Tasnif heyeti lütfen yerini alsın. 
Muhterem arkadaşlarım; Birinci Beş Yıllık 

1963 - 1967 Kalkınma Plânına 352 arkadaş 
oyları ile iştirak etmiştir. (216) kabul, (92) ret, 
(44) çekirıser oyla., Birinci Beş yıllık. Kalkın
ma Plânı tasarısı kabul edilmiştir. I 

(Ortadan ve sağdan alkışlar) 
Söz Başbakanındır... (»Sürekli alkışlar.) 
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya.) — 

Yüksek Meclisin Sayın Üyeleri; . 
Plân, Yüce Meclisin tasvibim; sunulmuştur. 

Aldığımız karar, memleketin 5 yıllık geleceği
ne yön veren tarihî bir karar olacaktır. Bu ka
rarınız aynı zamanda, iktisadi ve sosyal hayatı- I 
mızm düzenlenmesinde Hükümetçe teklif adi- I 
len tutumun tasvibini ortaya koyacaktır. 

Plân üzerinde 24 Ekimden beri Plân Karma I 
Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosunda ve Yü- I 
oe Meclisinizde yapılan etraflı görüşme, ve tar
tışmalar memleketin geleceğine1, güvenle baka
bileceğimizi göstermiştir. Türk toplumunun çe
tin iktisadi ve sosyal meseleleri vardır; fakat, I 
bu meselelerin demokrasi düzeni içinde çözüle- I 
miyeceği şeklindeki görüşlerin mili (îtçe kaıbul 
edilmediği artık anlaşılmıştır. (Birlik alkışlar) 

Türk Milleti, ferdin ve toplumun huzur ve 
refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına al- I 
mayı mümkün kılacak bir demokratik düzeni 
kesin olarak seçmiştir. Türk Milleti, iktisadi ve 
sosyal halatın, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir ya- I 
sayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenmesi arzusunda ve azmindedir. Türk milleti, 
hürriyet içinde kalkınacaktır. 

Kalkınmanın plânlı veya plânsız gerçekleş- I 
tirilmcsi üzerinde uzun tartışmalar yapılmıştır. I 
İlim ve politika çevrelerinde hemen bütün dün
yada yapılan bu tartışmalar plânlı kalkınma 
görüşünün zaferi ile sonuçlanmıştır. Zamanı
mızda temel mesele haline gelmiş olan kalkın- I 
ma ve iktisadi büyüme için plân, başvurulması 
gerekli bir vasıta olarak görülmektedir. 

Yüz yıllarca devam etmiş olan durgunluk 
devresi 19 neu yüz yılda meydana gelen sanayi 
inkılâbından sonra yavaş da olsa yerini ikti
sadi gelişmeye terk etmiştir. Bu gelişmenin so
nuçları sanayileşen toplumların ilerlemesine ve I 

2İ . 11 . 1962 O : 2 
fertlerin hayat şartlarının geniş ölçüde yüksel
mesini' imkân vermiştir. Bugün teknik ilerleme 
sayesimde }kinci bir inkılâba şahit oluyoruz. Bu 
inkılâbın başlıca vasfı iktisadi ve sosyal alan
larda gelişmenin süratlenmiş olmasıdır. Bugün 
gelişme sonunda meydana gelen değişmeler bir 
insan ömrü içinde görülecek kadar hızlanmış
tır. 

Hızlı gelişme mümkün olunca, geri kalmış 
memleketler için hızlı kalkınma bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Bugün ileri ve geri kalmış bü
tün ülkeler daha ileri gitme ve kalkınma çabası* 
içindedirler. 

Türktoplıımu dünya milletleri arasındaki bu 
yarışmada plânsız davranışların acı sonuçlarını 
görmüş ve plânlı kalkınmayı başarıya götüren 
bir yol olar?Jt seçmiştir. 

Buraya kadar açıkladığım temel görüşler ve 
şartlar içinde hazırlanmış olan kalkınma plânı
mızı gözden düşürmeyi hedef tutan başlıca iki 
cereyan vardır. Birincisi, plânı sosyal adalet 
bakımından zayıf bulmakta özel teşebbüse geniş 
haklar tanındığını ileri sürmektedir. İkincisi 
Devletçiliğe imtiyazlar tanındığını, özel teşebbü
sün ihmal edilerek kısır bırakıldığını iddia et
mektedir. Biribirinin zıddı bu iki cereyan plâ
nın karşısı udadır. Kökleri aşarı felsefi görüşle
re dayanan bu iki cereyanın plânın karşısına 
dikilmiş olması plânımızın Türkiye gerçekleri
ne uygun, doğru yolda bulunduğunu gösteren 
kuvvetli bir delildir. Bununla beraber bu du
rum plânın bütünlüğünü muhafaza etmek, tah
ripkâr hareketlere karşı milletçe uyanık bulun
mak zorunda olduğumuzu da göstermektedir. 

Milletlerarası yarışmada bir memleketin ye
ri o memleketteki istihsal artışı nisbeti ile öl
çülmektedir. Geçmiş yıllarda kalkınma hızımız 
ortalama olarak % 5,2 nin üstüne çıkamamıştır. 
Nüfusumuzun lıer yıl % 3 kadar artması 
sebebiyle fert başına yılda ortalama ancak 
% 2,2 kadar artış sağlanabilmiştir. Bu du
rum. geçmişte % 3 ten fazla artış sağlı-
yan mensubu bulunduğumuz Batı - Avrupa ca
miası ile ve hattâ yakın komşularımızla aramız
daki mesafenin gittikçe açılmasına imkân ver
miştir. Kalkınma plânımızda gelecek beş yıl için 
kalkınma hızı % 7 ölçüsünde tesbit edilmiştir. 
Bu ölçüyü az bulanlar tabiî, beşerî ve malî kay
naklarımızın sınırlarını düşünmemişlerdir, öte 
yandan % 7 kalkınma hızını, gerçekleştirilmesi 
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imkânsız bir ölçü sayanlar da cıkmıştır. Yrük-
sek Meclislerdeki tar t ı şmalar % 7 hızının doğ
ru luğunu göstermiştir . Kalkınmamızın gelecek 
beş y ı lda % 7 nin altına düşmesini hiçbir yur tse
ver T ü r k arzu e tmez; % 7 nin üs tünde bir kal
kınma, bugün için, imkân ve kaynaklar ımızın 
ötesinde görülmektedir . 

P l ânda tesbit edilen kalkınma, hızı iktisadi ve 
sosyal hayat ımızda bizi adalete, tam çalışma esa
s ına ve herkez için insanlık haysiyetine yara- \ 
şır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacına yönel- İ 
tecekt i r . Bununla beraber bu amaçların plân ; 
devresi içinde tanı gerçekleşmesi mümkün de
ğildir. Bu bakımdan^plânda daha uznn bir dev
re, 15 yıllık bir gelecek nazara alınmıştır. 

Nüfusumuz her yıl % >> nisbetinde a r tmak ta 
dır. Her yıl bu ölçüde nüfus toplumun çalışını-
yan, faal olmıyan nüfusuna eklenmektedir . Öbür 
yandan, köyden .şehirlere akın devam etmekte, 
şehirlere gelen nüfus iş sahalar ı a ramaktad ı r . 
B u g ü n k ü durumda gizli ve açık işsizlik toplum 
için düşündürücü 'bir mesele halindedir . Yaşa
yış tarz ı bak ımından köyler ile büyük şehirler 
a ras ında derin fa rk lar vardı r . Nüfusun hızlı ar
tışı sonunda toplum yapımızdaki devamlı değiş- j 
me ist idadı karşıs ında kıt kaynaklarımızı ilim 
ve akıl yoliyle millî tasar rufu a r t ı rmak, yat ı
r ımlar ı toplum yarar ın ın gerekt i rd iğ i öncelikle
re yönel tmek zorundayız. Plân bu yolda bize bir 1 
y a n d a n muhtemel buhranlara , issizliğin artması- 1 
na, emflâsyona düşmemizi önlerken,, öbür yan- j 
dan ka lk ınmada adalet i sağl ıyacakt ı r . Böylece 
T ü r k toplumunun bugün karşı karşıya bulundu
ğu ikt isadi ve sosyal meseleler çözüm voltına 
bağlanacak ve ileride doğabilecek meseleler bu
günden kest ir i l ip ünlenebileeektir. 

Kalkınma, için gerekli ya t ı r ımkınn hacım, 
bunlar ı yapmak için gerekli zaman düşünülecek 
olursa ileriyi görıniyen, geleceği (inceden kest ir
in iyen ve imkânlar ını buna g'öve kullanmasını 
bi lmiyen toplumların dünya gidişine ayak uy
durmalar ı mümkün değildir . Âdil, dengeli \ e 
hızlı bir kalkınma içinde yalnız ileriyi görmek 
ve çeşitli tahminler yapmak da. kâi'i değildir. . 
Bu tahmin ve hesapların, amaçları gerçekleşti- •• 
recek şekilde birbirleriyle tu ta r l ı olması gerek- ] 
t ir . Böyle olmazsa, ikt isadi ve sosyal buhran la r ; 

baş göster ir ve ka lk ınmadan umulan gerçekle
şemez. • 

. . . . FİR' 
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Toplumca kabul edilen 'bir geleceğe yönele-

bilmek için milletçe çabalarımızı benimsenen 
amaçlara güvenle yönel tmek zorundayız. T ü r k 
toplumu ilim ve akılla ikt isadi ve sosyal mese
lelerinin çözülebileceğine inanmışt ır . Devlet 
bu meselelerin çözülmesinde gösterilecek çaba
ların ve faaliyetlerin düzenlenmesinde, mille
t in seçtiği yolun açıklanmasında ve ileri ıh anıl e-' 
^erin başar ı lmasında bir mihrak noktasıdır . Bu 
anlayrş içinde plân Yüksele Meclisinizin kabu
lünden sonra, millet iradesi ile geleceğin ve kal
kınmanın güvenil ir bir vasıtası değerini kaza
nacakt ı r . 

Bu nok tada plânın Devlet sektörü ve özel 
teşebbüs için uygulama bakımından vasfı üze
rinde d u r m a k isterim. Plânın özel teşebbüsü 
ihmal ettiği ve kısır 'bıraktığı iddiası yersiz ol
duğu gibi, özel teşebbüse uvulması mecburi 
hedefler ve t ahd i t l e r get i rdiği iddiası da asıl
sızdır. Plân özel teşebbüsün faalivet kolları 
i t ibariyle gerçekleştirebileceği yat ır ım miktar
larını tahmin e tmektedir . Plânda, bâzılarının 
zannett iği gibi, özel teşebbüs isletmeleri için 
hedefler yoktur . Tahmin edilen ya ti rm! arın al
t ında kalınması veya üstüne çıkılması mümkün
dür. Özel teşebbüsün bu mik ta r l a r ı asan yat ı
r ımlar yanması ka lk ınmanın emniyet altına alın
ması ve düşünülenden daha hızlı gerçek1 ekmesi 
bakımından arzu edilecek ve sevinil ecede bir 
sevdir. P l â n d a özel teşebbüsü 'bu yönde te^v ;k 
ednii tedbir lere önem verilmiştir. Pb1n hedef
lerine vöne'en özel teşebbüs va lirim l a n kredi 
imkânlar ından , döviz tahsisinde kolavl ıklar-
dan ve vergi indirimi gibi teşviklerinden fayda
lanacakt ı r . Bundan başka plân kamu yat ı r ım
larının belirti İm esli, iktisadi ve ticari polit i
kalarla, açıklık ve karar l ı l ık getirmesiyle özel 
teşebbüs faaliyetleri i cin güven ortamı yara ta 
caktır . Ayrıca plân istihsal için en elverişli 
sürüm sahalar ını göstermesi bakımından özel 
teşebbüse rehber l ik edecektir . 

Kamu yatırını hedeflerinin teshil inde özel 
teşebbüsün gelişme imkânlar ı göz önünde tu tu l 
muştur. Özel teşebbüsün gelişmiş olduğu veva. 
gelişme is t idadı gösterdiği yer lerde kamu ya
t ı r ımlar ından d ikkat le sakınılmışlar. Plân özel 
'teşebbüse ekonomik zarure t le r dışında idar î 
veya siyasi t ecd i t l e r t an ımamaktad ı r . 
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Plânda ön görülen 'ekonomik zaruretler, ma

lî istfikrar ve dış ödeme dengesinin sağlanması 
'hedefine yönelmiştir. Plânın enflâsyona gitme
den finanse edilerek para kıymetinde ve genel 
fiyat seviyesinde dalgalanmaların önlenmesi te
mel şart olarak alınmıştır. Dış ödeme dengesi-
nıin devamlı açıklardan kurtarılıp ekonomimizi 
dış yardımlara muhtaço'lmaklan gelişecek duru
lma getirmek plânın Ibaşlıea amaçlarından biri
dir. 'G-eri kalmış veya gelişmekte olan bir mem
leket içÜn bunlar kalkınmanın vazgeçilmez şart
larıdır. IBu ışartlar iktisadi ve sosyal istikrarın 
temel unsurlarıdır. İleri memlelketlerde Mle 
ekonominin ve sosyal yapının korunması için 
bu gibi dolaylı kontrol vasıtalarına baş vurul
duğu görülmektedir. Bu se'b'eple Türkiye'de 
bun'larm mevcudiyeti ileri sürülerek Devletin 
özel teşdbbüse müdahale ettiği, onun gelişmesi
ni önlediği 'iddiası ileri sürülemez. 

Devlet yatırımlarının plânda özel teşebbüs ya
tırımlarından miktar itibariyle daha çok olması 
tenkid konusu yapılmıştır. Devletin yatırım
lara ayırabileceği fonları kredii ve hattâ hibe 
'şeklinde özel sektöre vermesinin daha faydalı 
olacağı ileri sürülmüştür. Bu görüşü savunan
lar Türikye'de yol, liman, sulama tesisleri, 
okul, hastane, içme -suyu g/ib'i hayati ih tay aç
ıların Devlet yatırımlarını beklediğini bilmez gö
rünmektedirler. Onlar aynı zamanda özel te-
şe'b'busün kâr ve kazanç peşinde gitmekten vaz
geçip 'tasarruflarını yurdun geri (kalmış bölge
lerindeki ihtiyaç 'sahalarına yatırabileceklerini 
sanmaktadırlar. Türkiye'de kamu yatırımları 
ile özel teşebbüs yatırımları tabiatlarına uygun 
çalışarak blirbirini framomlıyacaktir. 

Plân bir yandan topyekûn kalkınmaya, bir 
yandan da geri kalmış bölgelerin hızla gelişme
sine imkân verecek tedbirleri ön görmüştür. 
Geri kalmış 'bölgelerin gelişmesli için Devletçe 
yapılacak yatırımlar yanında özel teşebbüs ya
tırımlarının bu bölgelere yönelmesi için gerek
li teşvik tedbirleri alınmıştır. , 

Plânın Türküye Büyük Millet Meclisi Plân 
Karma 'Komisyonunda, Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulumda ve Yüce Meclisinizde görüşül
mesi sırasında ileri sürülen fikirleri Hükümet 
dikkatle ta;kip etmiştir. Bu fikir ve görüşler 
genfiş ölçüde faydalı ve verimli olmuştur. Ko
nuşan sayın üyeler araismda plân fikrinin he
men hemen geni olarak açık veya kapalı şe-
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kilde benimsenmiş olması, plânın uygulanma
sında ve halkça kendine mal edilmesinde Hükü
metin en büyük desteği oiacaktır. Bu görüşme-
UM." plânın birer uygulama vasıtası olan yıllık 
programların ve bütçelerin hazırlanmasında 
Hükümete ışık tutacaktır. 

Burada plânın hazırlanması ile ilgili bir nok
taya da temas etmeme müsaadenizi rica ederim. 
Plân ileri plânlama usullerine göre hazırlanmış
tır. Kullanılan bilgilerin güvenilir olmasına, il
mî verilere dayanmasına itina edilmiştir. İsta
tistik! bilgilerin kıt veya güvenilir olmaması 
plân yapılmasını önliyen unsurlar leğildir. Çün
kü plân ilmî plânlama usulleri sayesinde devam
lı tekamül içinde bulujıan canlı bir varlık gibi
dir. Plânın bu hayatiyeti 'bu konudaki endişe
lere yer vermiyecek mahiyettedir. Türk plân
lama sisteminde yıllık programların mevcudiye
ti bu hayatiyetin devamlılığını sağlıyan başlıca 
özelliktir. 

Plân iki yıl gibi kısa sayılabilecek bir za
man içinde hazırlanmıştır. Bu zaman içinde 
bir yandan çalışmaları koordine eden Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kuruluşu tamamlanmış, 
bir yandan da plân çalışmaları yürütülmüştür. 
Bu çalışmalar »kapalı duvarlar içinde değil, de
mokratik plânlama vetiresine uygun olarak özel 
teşebbüs temsilcilerinin, ilim adamlarının, uz
manların katıldıkları özel ihtisas komisyonların
da yapılmıştır. Her safhada üniversite, idare, 
özel teşebbüs ve meslekî teşekküller temsilcile
rinden kurulu danışma kurullarının fikirleri 
alınmıştır. Çalışmaların çerçevesini ve direktif
lerini teşkil eden plân hedefleri ve stratejisi de 
aynı usule göre mümkün olduğu kadar geniş is
tişarelerden sonra Hükümetçe tesbit edilmiştir. 
Millî Birlik Hükümeti zamanında hazırlanmış 
olan bu vesika 'bugüne kadar iş başına gelen iki 
karma Hükümet tarafından da aynen kabul edil
miştir. 

Nihayet plân üzerinde geçen uzun bir ilgi 
ve tartışma devri milletimizde geniş bir ilgi 
uyandırmıştır. Yüksek Millet Meclisinin tas
vibine mazhar olan şekliyle bu plân Türk mil
letinin arzu ve iradesinin bir ifadesi olacaktır. 
(Alkışlar) 

Hükümetiniz plânın uygulanması için üzeri
ne düşeni yapmaya kararlı ve azimlidir. Plânın 
gerçekleşmesi yalnız iktisadi ve sosyal kalkın-
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mamızın başarısı değil, aynı zamanda demokra
simizin bir zaferi olacaktır. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulundaki 
yedek üyelik için yapılan seçimlerin neticesini 
-bildirir tasnif heyeti raporu gelmiştir, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince Kurula yedek üyelik için yapılan 
seçime (282) üye katılmış ve neticede aşağıda 
ismi bulunanlar hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Vefik Pirinçcioğlu 

Üye 
Kasım Gülek 

Hikmet Lûtf i Sancar 
Kaya Alper 
Mebrure Zeren 
A. Şefik Türkdoğan 
M. Kemal Erkovan 
Boş pusla 
iptal 

Üye 
Rıza Yalçın 

252 
8 
6 
4 
2 
9 
1 
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'BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, nisap vardır 

ve seçim tamamlanmıştır. Bu suretle Hikmet 
Lûtfi Sancar yedek üyeliğe seçilmiştir. 

Şimdi, bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 3 Aralık 1962 gününe ka

dar ara verme kararı almasını arz ve teklif 
ederiz. 
C. H. P. Grupu adına A. P. Grupu adına 

Grup Başkanvekili Grup Başkanı 
Bursa İsparta 

ibrahim öktem Sadettin Bilgiç 
Y. T. P. Grupu adına G. K. M. P. Grupu adına 

Grup Başkanı Grup Başkanvekili 
Erzincan Sivas 

Sadık Perinçek Cevad Odyakmaz 
Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul buyurulan önerge gereğince 3 Ara
lık 1962 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,10 

?>«-«aB»-
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Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânı tasansına verilen oyların sonucu 

(Plân kabul edilmiştir,) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 352 

Kabul edenler : 2 6 
Reddedenler : Q 2 
Çekinserler 44 

Uya katıl m ıy anlar y j 
Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarılbrahirrıoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
V e l Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım YıLmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Niha/t Berkkarı 
Bülent Eeevit 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmiraalıoğlu 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

(Kabul 
ARTVİN 

Saffet Kminağ'uoğlu 
AYDIN 

Orhan Apaydın 
Mustafa •Şükrü Koy 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
'^ennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baitacıoğlu. 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin 'Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahim i inceler 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
fct'aruk KürelS 

DENİZLİ 
Hüdai Ora! 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 

edenler] 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioglu 

ELÂZIĞ 
Elürrem. Müıfitügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettıin Karaca 
Şer af ettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Comalcılar 
Seyfî öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin tncioğiu 
Mithat San 

GİRESUN 
A1] i Cüceoğlu 
Mustafa. Kemal Çilesiz 
Nakn Tirald 

GÜMÜŞANE 
Halis Bay rain oğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah GUli 
Ahmet Sırrı llocaoğluı 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arşlar* 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sahri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adaî 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
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Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebi t Yurdoğlıı 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı oktanı 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

Ali öadikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Oökeır 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altnf 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
îrfan Baran 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
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Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Ke*w>tı 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet I Mikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Alj Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Bilimi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
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NİĞDE 

Asım Eren 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf îzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Haziru-tlar 
Arif Hikmet nn«t 

SAKARYA 
Burhan Akdaj? 
Ekrem Alican 
Yusuf UlıiNoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
tlya» Kılıp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğtu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
tbraıhiaıı Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turban 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dİ2iman 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
tsımail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boatepe 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydın çer 
Melâhat Gedik 
Regat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
rw ,u 
Cihat Turgut 

BtLEOlK 
Sadi Binay 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
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ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğar» Şen 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğni'l Akça 
Turhan Bilgi» 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GİRESUN 
ibrahim Etem. Kılıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 
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HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğhı 
İÇEL 

Celâl Kılıç 
İSPARTA 

Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Sahabettin Ürhon 
Naci Öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 

KARS 
Necmettin Akan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
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Hüsamettin Gümüşpala 
.Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Fikret .Filiz 

KOCAELİ 
Hâldan Kısuyol 

KONYA 
Ahmet Gürkarı 
Faruk. Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Şâdi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Hâmit Kip'eır 
Hüseyin Özalp 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Cemil Karu 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müfîtüoğlu 

[Çekinserlerj 
ADANA 

Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Zühtü Pehlıivıanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
îamet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Cevat Kanpıüat 
Ahmet îhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Kâmil inal 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğılu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

İÇEL 
Mazhar Arıkaıı 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
îhsan Gürsan 
Nihat Küıışat 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Jlalit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ref et Aksoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 

BALIKESÎE 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİNGÖL 
M. Suddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paıksoy 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğhı 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
tsmail Ertan 
Atıf S oh ot? İn 

DİYARBAKIR 
R e c a i Iskcrnl.M-ıığlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nıizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Göka? 
(B.) 
Hilmi Oben 
tsmail Ha"kkı Tekine! 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 

Ragıp Gümüşpala 
Şinasd Osuna 
Kadri özek 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 

KIRŞEHİR 
Memdüh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Sadrettm Tosbd 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Şevket Ra§it Hatipoğl 
(B.) 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Seyfi Güneş/tan 

MUĞLA 
îlhan Tekin a İp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 

Ata Topaloğlu 
RİZE 

Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Zeki Yagmurrlereli 

TUNCELİ 
Vahap Kısşoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereiısıoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 
Ay'dın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

1 
1 
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