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keresi. (3/683) 363 
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1. — İkinci Beş yıllık (1968 - 1972) 

Sarf» 
Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Plân Karma Komisyonu raporu. 
(Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Sena

tosu 3/590) (S. Sayısı : 315) 364:383,384:433, 
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1. — GEÇEN T 

BİRlNCl OTURUM 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Sabri Çağiayangil'e İçişleri Bakanı 
Faruk Siikan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma 
Plânının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
İKİNCİ OTURUM 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının, tümü 
üzerindeki görüşmelere bir süre devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Denizli 

Ferruh Bozbeyli Fuat Avcı 

Sözlü sorular 
ı 1. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm, Si

vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile idare 
âmirlerinin tutumuna dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/569) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair sözlü so
ru önergesi, Başbakanlığa, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Çalışma bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/570) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan bur imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Başkanlığına gönderil
miştir. (6/571) 

4. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şairler 
gecesinde çıkan olaylara dair sözlü soru önerge
si, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/572) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, Ba
sın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün görevine 
ve ilân tarifelerine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir, (6/573) 

A.NAK ÖZETÎ 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tümü 

üzerindeki görüşmelere bir süre daha devam 
olundu. 

27 . 6 . 1967 Sah günü saat 10,00 da top
lanmak üzere Birleşime saat 23,50 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 
îsmail Arar Ali Rıza Çetiner 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Yazılı sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-

san'm, sağlık hizmetlerinin tek elde toplanma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/409) 

2. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Menderes 
Ovasında yapılacak sulama ve muhafaza tesis
lerine dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/410) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Serik, Gazipaşa ve Korkuteli ilçele
rinde orman işletmesi açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/411) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Boğa çayının ıslahına dair yazılı so
ru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/412) 

5. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Korkuteli - Bozova mmtıkasmdaki arazilerin su
lanmasına dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/413) 

SORULAR 
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6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Antalya'nın Elmalı ve Finike ilçelerinde vuku-
tmlan tecavüz ve saldırılara dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/414) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun güzergâhına dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/415) 

8. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü'nün tu
tum ve davranışına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/416) 

9. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Adana'nm bâzı ilçe, bucak ve köyleri
nin yol ihtiyacına dair yazılı soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/417) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok (Çankırı) 
KATİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 12'6 ncı Birleşimini açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Fransa'yı ziyaretleri sırasında kendile
rine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim 
Şevki Atasağun'un vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/683) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Fransa'yı ziyare
tiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı yazısı var, onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi1 Başkanlığına 
Fransayı ziyaret etmek üzere Cumhurbaşka

nı Charles De Gaull tarafından vâki daveti ka
bul ettiğimden 27 Haziran 1967 Salı günü An
kara'dan hareketim mukarrerdir. Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 100 nçü maddesi gereğin

ce avdetime kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhu
riyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasa
ğun'un vekillik edeceğini arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

Muhterem arkadaşlarım, seslendirme cihazın
da vukubulan bir teknik arıza dolayısiyle ses
lendirme cihazmdaki arızanın giderilmesine ka
dar bekliyeceğiz. 

Teknik arızanın giderilmesi için Birleşime 
yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati: 10,07 

•>•«< 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Seslendirme cihazında vukııibıı-
lan bir arızanın giderilmesi için ara verilmiş 

3. — GÖRÜŞ 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kalkın
ma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştir
gelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Plân Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/658; Cumhuriyet Senatosu 3/590) (S. 
Sayısı : 315) 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyonu Baş
kanlığı tarafından verilmiş bulunan bir önerge 
var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçeli geri verme önergeleri üzerinde 

Karma Komisyon ve Hükümetin kanaatinin be-
lirtilebilmesi ve önergelerle ilgili müzakerelerin 
daha sıhhatli cereyan edebilmesi için söz konu
su önergelerin en geç plânın tümü üzerindeki 
görüşmelerin bitimi ânına kadar iki nüsha ha
linde Başkanlığa verilmesi hususunun oylanma
sını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Plân Karma Komisyonu Başkanı 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu hale göre sayın üyeler tara
fından verilecek bulunan geriverme önergeleri
nin Cuma günü akşamına kadar iki nüsha halin
de Başkanlığa verilmesi gerekmektedir. 

Plânın tümü üzerinde gruplar adına söz alan 
arkadaşlara söz vereceğim. Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Mesut Erez, buyurunuz efendim. 

Saat 10,30 dur. 

bulunan 126 rıcı Birleşimin ikinci oturumuna 
başlıyoruz. 

ÜLEN İŞLER 

| ADALET PARJTİSÎ GRUPU ADINA ME-
' SÜT EREZ (Kütahya) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık 
Plânın müzakere ve münakaşasını yapmakta 
bulunduğumuz şu anda bir hususu burada tes-
bit etmiş olmakla bahtiyarlık hissi duymakta
yım. Bugün artık Türkiye'nin iktisadi kalkın
ması için plâna zaruret var mıdır, yok mudur, 
plân lâzım mıdır, değil midir münakaşası arka
da kalmıştır. Dün konuşan çeşitli partilere men
sup hatiplerin de belirttiği gibi, şimdi kalkın
ma plânının zaruretine inanmıyan hemen hiç 
kimse kalmamıştır ve plân fikri millete mal ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, az gelişmiş memleket
lerin bâzı karakteristikleri vardır. Bu memleket
lerde nüfus hızlı bir tempo ile artmaktadır. 
Fert başına düşen millî gelir düşüktür. Tasarruf
lar kıttır, ödenmeler dengesi devaımlı şekilde açık 
verir. Gayrisâfi millî hâsıla içinde sıan'ayiin nis
pî önemini artırmak güç oknıaiktiaıdrr. Nihayet 
geri fcalımış memleketlerdıe idari, telkniilk ve poli
tik kadro zayıf ve kifayetsizdir. Bu memleketleri 
O halden kurtarmak, geri kalmışlıktan çıkarmak 
için fedakârlıklara katlanılması icalbeder. 
1961 tarihli plân hedefleri ve stratejisinde bu 
konuya ilişkin olarak şöyle denilmektedir: 
«istenilen kalkınmanın ancak milletin bâzı feda
kârlıklara katlanmasiyle gerçekleşebileceği mu
hakkaktır.» İkinci Beş Yıllık Plâna ait stratejide 
ise şu cümle vardır : «Fertlerin kalkınmanın 
gerektirdiği fedakârlıklara kendi güçleri ora
nında katılmalarının sağlanacağı»... Bu pren
sip doğrudur. Milletçe bâzı fedakârlıklara kat-
lanmaksızm Türkiye'yi geri kalmışlıktan kur
tarmak imkânı yoktur. Şu halde bizim plânları-
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mız, gerek Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ge
rek ikinci Plân tasarısı yatırım ve fedakârlık 
stratejisi üzerine oturmuştur, bu prensibe da
yanmaktadır. 

Milletçe katlanılması icabeden fedakârlıkla
rın hudutları ne. olacaktır mevzuunda da İkinci 
Beş Yıllık Plânla ilgili stratejide sarahat mev
cuttur. Birincisinde bu konuyla ilgili olarak 
plânlı devreden önce erişilmiş bulunulan hayat 
«seviyesini düşürmemek tarzında bir ifade mev
cuttur. 

İkinci stratejide ise, «insanlık haysiyetine 
yakışan asgari yaşama seviyesini tutmak» denil
miştir. 

Muhterem milletvekilleri, 1966 - 1967 yılı 
Bütçe gerekçesinin 51 nci sayfasında, fert başı
na düşen gayrisâfi millî hâsılanın 2 070 Türk 
lirası- olduğu yazılıdır. Bunun dolarla ifadesi 
220 dolar civarımda bir rakam ediyor. Yunanis
tan'da fert başına düşen millî gelir 500 dolar. 
% 7 kalkınma hızını önümüzdeki devrede tut-
tunsak dalM neticede bir yunanlı gelirinin bir 
Türk'ün geılrlnden üç misli fazla alacağını ge
ne iddia edenler mevcuttur. 

Mnıhtereım arkadaşlar, bütün bunları şu 
cümleyi söyliyebiimek ieiın ifade ediyorum, Kal
kınma plânımızın yatırımı, fedakârlık strateji
sine partiler üstü bir açıdan bakmalıyız. Plân 
hedeflerinin gerçekleşmesiyle ilgili konularda 
iç politfifca münakaşalarından kaçınmalı ve 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kaDkınmasım 
hep birlikte sağlamalıyız, 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi 
Birimci ve İkinci Beş, Yıllık Plânları da gayri
sâfi millî hâsılada yılda % 7 oranında bir ar
tış hıızı hedef olarak teslMt edilmiş bulunmak
tadır. Bu hedefe ulaşmak için 1 nci plânda 
•gayrisâfi millî basılanın % 18 inin yatıranlara 
tahsis edileceği, bu % 18 Mk nisibetin % 14 
ünüm iç tasarruflarla, % 4 ünün de dış tasar
ruflardan karşılanacağı tesıbit edilmiştir. 

İkinci plânla ilgili hedef ve strateji ve 
ikinci plânda, bu dönemde gayrisâfi millî hâsı
lanın % 22,5 unun yatırımlara tahsis edileceği 
ve % 20,5 unun iç tasarruflarla kanlanacağı 
% 2 sinin de dış tasarruflarla karşılanacağı 
tesıbûlt olunmuştur. Bu nisbette yatırım yapa
bilmek için bu nisbette tasarruf temin etmek 
lâzımgelir ve bu tasarrufları da plâna uygun 
yatırımlara yöneltmek icalbeder. Bu yatırımula-

rın finansmanı konusunda, birinci plân döne
minde neler yapılmış ve ne gibi problemlerle 
karşılaşılmıştır? Bunları bilirsek ikinci plânlı 
dönemde bu problemler hakkında ne yapılma
sı gerekir ve konuştuğumuz plân tasarısında 
bu mevzuda ne gibi tedbirler derpiş edilmekte
dir, bu hususta fikrimiz ökır. 

Birinci Beş Yıllık Plân devresinde yatırım
lardan bahsedenken, yatırımları özel sektör ya
tırımları ve resmî sektör yatırımları olarak, 
ayrıntılı şekilde kıceliyecek olursak görürüz 
iki, dört yıl içinde özel sektör yatırımları plân 
hedeflerinin toplam' olarak % 8,3 nisbetinde 
»aştığı halde kamu sektörü yatırımlarının plân 
hedeflerinin gerisinde kaldığı tesıbit edilmiştir^ 
Kamu kesimindeki yatırımların plânda derpiş 
edilen nisib etlerde gerç elkleşmemesinin sebeple
ri arasında bu devrede karşılaşılan iç finansman 
güçlükleri mevcuttur. Kamu sektörü dediği
miz zaman genel ve katma bütçeli daireleri, 
İktisadi Devlet Teşekküllerini ve daha geniş 
anlamda İktisadi Devlet Teşebbüslerinin dö
ner sermayeli idareleri ve mahallî idareleri an
lamaktayız. Yıllılk programlarda kamu kesi
minde genel ve katma bütçelerin ek finans
man İhtiyacı gösterilmiş bulunmaktadır. 

1963 yılımda 847 milyon ek finansman ihti
yacına ihtiyaç tesbit edilmiştir,. 

1964 yılımda 947 milyon, 
1965 yılında 1. 100 000 000, 
19:66 yılında 1 738 000 000 lira, 
1967 yılında 2 219 000 000 lira. Toplam ola

rak bininci plânlı dönemde 6 851 000 000 lira 
tutarında ek finansman ihtiyacı tesıbit edilmiş
tir. Bu ek finansman ihtiyacını kamu sektörü 
için, ek finansman ihtiyacını temin bakımından 
birinci dönemde yapılan yahut da birinci dö
nemde sarf edilen gayretlerin üç safhada mü
talâa etmek mümkündür. Birinci safiha; 1963 
martında yürürlüğe giren varidat artırıcı ka
nunlar safhası, bu devrede vengi gelirlerini ar
tırmak için şu kanunlar çıkarılmış veya kanun
larda değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi, Ver
gi Usul Kanununda, vergilerin hasılatını artı
racak şekilde değişiklikler yapılmıştır. Tapu 
ve kadaısitno harolariyle, Damga Resmi Kanu
nunun ilgili hükümleri birleştirilmek suretiy
le Emlâk Alım Vergisi konulmuştur. Trafik, 
Resmî ve Hususi Otomobil Vergileri birleştiril-
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meık suretiyle Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
ihdas olunmuştur. Kıymetli kâğiftlarla ilgili hü-
iküımler değiştirilmiş ve tevhidedilmiştir. 

Akar yaJkııttan alıınan İstihsal Vergileri ar
tırılmıştır. İthalâta % 5 niıshetinde Damga Res
mi 'konmuştur. 

Iklincii safiha; Mart 1964 tarihinde, mütaa-
Ikıp aylanda yürürlüğe giren vergi kanunları 
safhasıdır. Bu devrede de Gelir Vergisi Kanu
nunun zirai kazançla ilgilendiren hükümleri 
ıbu verginin hâsılasını artıracak şekilde değiş
tirilmiştir. Gelir ^Vergisi Kanununun ortalama 
kâr haddi ve gider esası »ile ilgili hükümleri 
tadil edilmiştir. Gider Vergileri kanunda ya
pılan değişiklik ile Akar Yakıt Vergileri teık-
rar artırılmıştır. Itriyat ve tuvalet maddeleri 
tekrar vergi mevzuuna alınmıştır. Gümrük tari
fe kanunu değiştirilmiştir. Damga Vergisi ta
sarısı kanunlaşmıştır. 

3 neü safha, d9.&6 - 19(67 safhasıdır. Bu saf
hada da yükseltilmiş asgari geçtim indirimi 
hadlerinin uygulanması ertelenmiş/bir. Tom
ruklar, (Gider Vergisi mevzuuna alınmıştır. 
Akar yakıtlardan alınan Gider Vergileri bir 
defa daıha 'artırılmıştır. İthalât Damga Resmi
nin nûsıbeıbi yükseltilmiştir. İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin 'bâzı mamullerinin fiyatları artı-
•rılmıştır. Rıhtım Resmî Kanunu çıkarılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, plânın başarısı 
iç'in gösterilen ve milletten istenilen bu feda-
Ikârliklara rağmen kamu sektörünün finans-
ımarı ühıbiyacı tam olarak karşılanamamış ve 
plânın gelir hedeflerine ulaşılamamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, 
Muıhterem Hocam Nihat Erim'in bir ımütalâası-
na temas etmelk isterim. 

«Adalet Partisi zamanında hangi vergi ka
nunları 'geiJirildi, plânın finansmanını temin 
için hangi vergi kanunları getirildi ve gelir 
dağulıımını müspet şekilde etkiliyen yegâne 
araç Gelir Vergisidir, onu da Cumhuriyet Halk 
PauLilsi getirtmiştir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, birinci dönemde 
plânın finansmanı için ne gibi vergi gayretleri 
'gösterilmiş olduğunu üç safha halinde arz et
tim. Dilkkat buıyuruldu ise her üç safhada ay
nı vergtiler üzerinde durulm'uş ve aynı 'istika
mette tadiller yapılmıştır. Şu halde, plânın fi
nansmanı konusunda C. H. P. ne gilbi. gayretler 
sarf etmiş ise 1966 yılındaki vergi kanunu ile 

ilgili tadilleri gözden geçirirsek, Adalet Parti
sinin de aynı gayretleri sarf etmiş olduğunu 
görürüz, 

Gelir Vergisinin, gelir dağılımım müspet 
istikamette etlkiliyem bir araç olduğunu ve bu
nu da C. H. P. nin getirdiği gelir konusunda
ki mütalâaya gelince: 

Şüphesiz ki, Gelir Vergisini getirmekle hiz
met etmişlerdir. Bunda hiç kimsenin şüphesi 
yoktur. Ancak o şartlar içerisinde o yıllarda 
hangi Hükümet iş başında olursa olsun Tür-
ıkiye'nin o santiar içerisinde eski 2396 sayılı 
Kazanç Vergisi Kanununu ıslâh etmelk ihtiya
cını duyar ve Gelir Vergisi sistemini getirme/k 
isterdi. Türkiye'ye. C. H. P. de bumu yapmış
tır. Gelir Vergkıi Kanununun, gelir dağılımını 
müspet istikamette etkilediği konusundaki mü
talâa hiç müna'kaşasız ve mütearife gibi kabul 
edilebilecek bir mütalâa değildir. Şüphesiz ki, 
Gelir Vergisinin gelir dağılıımını etkilemesi 
hususunda müspet tesiri vardır. Bizim Gelir 
Vergıi sisteımiımiz kemaliyle sistemleşebilmiş, 
tedvin edilebilmiş bir vergi değildir. Bir defa 
birçok açıklarla malûldür. Çeşitli muafiyetler
le âdeta yamalı bir bohçaya dönmüştür. Daha 
ilk ihdas edildiği yılda, şüphesiz ki, Türkiye'
nin şartlarına uygun olarak esnaf muafiyeti 
ile birlilkte yürürlüğe konmuş, esnaf muafiye
ti, Gelir Vei'gisi için bir handikap idi ve bu 
açık kapılan hakkı olan da, hakkı olmıyan da 
girmiştir. 

Ayrıca Gelir Vergisi ha'lihazır durumu ile 
^tokontrolu. tam sağlıyabiimiş de değildir, bir
çok açık ncütaları vardır. Götürü ticari kazançlar 
ve bunların vergilendirilmesi, götürü ücret ka
zançları, götürü serbest ımeslek kazançları, bun
lar Geiir Vergisinin s'istcımi ile bağdaşiabilen şıey-
ilcr değildi hafct'izatında, memleketlin içinde bu
lunduğu zaruretlerden doğmuştur. Binaenaleyh 
Gelir Vergisıi, gelir dağılımını tam mânasfjyle 
müspet şekilde efckiliyecek bir araç olmaktan 
uzaktır. 

.Bu mütalâalarımı teyid için bir rakam da 
zikretmek isterim. Gelir Vergisi çeşitli kazanç
lar ve çeşitli gelirler üzerinden alınan bir ver
gidir. Ticari kazançlar üzerinden Gelir Vergisi 
alındığı gibi, ücret kazançları üzerinden de, dar 
gelirli kimselerin gelirleri üzerinden de Gelir 
Vergisi alınmaktadır. Şimdi bu i/kincisinin ha-
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silaıtma bakalım. 1962 yılında, yıllık beyan
name verenlerin adedi 304 000 dir, vergi oluk
t a n 666 milyon lira, yani ticari kazanç. Muh'ta-
isar beyanınaıme verenlerin a<dedi 1196 000; vergi 
milktarı da 908 milyon liradır. Demek k!i, ücreft 
gelirlerinden alman vergi, ticari kazançlardan 
alınan vergiden daha fazladır. 

1965 yılında bu durum şöyledir : Yıllık be
yanname verenlerin adedi (387) bin, vergi oıilk-
tarı (1 130 000 000), muhtasar beyanname ve
renlerin adedi (1 326 000) vergi miktarı 
(1 000 000 302). 1965 yılında dalhi ücrdt gelir
lerinden ticari kazançlara nisiberle daha fazla 
vergi alınmıştır. Bu durum karşusıında Gelir 
Vergisinin Türkiye'de gelir dağılımının müspet 
istrkamette etkilediği o kadar kuvvetle iddia 
edilemez. Sarf edilen vergi gayretlerine rağmen, 
Birinci dönemde Plân gelirleri hesaplarına ula
şılamadığını biraz önce arz etmiş idim. Elimiz-
ttclki delkûman, yani ikinci Beş Yillılk Plân dev-
roslvle ilgili tasarı, gerçekleri olduğu gibi ak-
sötören bir dokümandır. Baknız; 13 ve 15 nci 
sayfalarında bu 'konu île ilgili olarak ne de
niyor : 

«Birinci Plân döneıminlde kaımu gelirleıri için 
öngörülen hedeflere ne mutlalk büyüiklülk ne de 
gayriısâfi millî hâsılaya yüzde olarak: ulaşıla-
(mamıntır. Geri kalımada rol oynıyan başlıca ge
lir kalemi vergi gelirleredir.»' 

Bu dokümanın bu teşhisi doğrudur ve bu 
gerçekçiliği huzurunuzda tebrik etmek gerekir. 

Münakaşasını yaptığımız dokümanda, vergi 
gelirlerinde geri kalmanın sebepleri olarak şunlar 
gösterilmiştir: Vergi kazası reformunun yapıl
maması, vergi idareöi reformunun yapılmaması, 
vergi kontrol teşkilâtının etkenliğinin artırılama-
ması, vergi ödeme kabiliyeti olan bütün alanla
rın vergilendirilememesi. Bu teşhiste isabet oldu
ğu hususunda şüphe yoktur. Ancak ilk üç nede
nin giderilmesi halinde vergi gelirlerinin hemen 
ar ti vereceğini düşünmek doğru olmaz. Bunların 
tesirleri zamanla görülecek tedbirlerdir. Bundan 
başka, gelir hedeflerine ulaşılamamasmm sebep
leri arasında şu hususların da sayılmasının daha 
doğru olacağı kanısındayız : 

Mevcut vergi güvenlik tedbirlerinin etkenli
ğinin tüm olarak sağlanamaması, yeni otokontrol 
tedbirlerinin araştırılıp bulunamaması, vergi ve 

vergi ziyaı mevzuunda çeşitli resmî daire ve ku
ruluşlar arasında ilgi ve koordinasyonun temin 
edilememesi. 

Bu 3 hususun da, vergi gelirlerinin matlup 
şekilde artmamasına sebebolan âmiller arasında 
zikredilmesi daha doğru olur kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlar, kamu sektörünün fi
nansmanından bahsederken diğer İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden veya İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinden söz açmamak mümkün değildir. 

Bu teşebbüslerin muhtelif yıllar itibariyle fi
nansman açıkları şöyledir: 1983 yılında finans
man açığı bir milyar 94 milyon. Bunun bütçe
den karşılanan kışımı, bütçeye ödenek konmuş kıs
mı 380 milyon, 1964 yılında finansman açığı bir 
milyar- 199 milyon, bütçeye konan ödenek 645 
milyon, 1965 yılında 1 084 000 000 lir?, bütçeden 
karşılanan kısım 726 000 000 lira. Plânlı dönemin 
ilk 3 yılında bu İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
3 377 000 000 lira finansman açığı vermişler
dir ve bunun 1 751 000 000 lirası bütçeye öde
nek konmak suretiyle karşılanmıştır. 1966 -
1967 yıllarında bu teşebbüslerin durumları bun
dan pek parklı değildir. İktisadi Devlet 
Teşekkülleri veya teşebbüslerinin 31 . 12 . 1966 
tarihli itibariyle Devlet Yatırım Bankası
na ©diyememiş oldukları bütçelerinin top
lamı 410 402 243 lirası öz kaynak kre
di taksitlerinden, 492,646 milyon lirası da iç fi
nansman fonu taksitlerinden olmak üzere cem'-
an 903 049 215 liradır. Bu teşekküller program
laman yatırımlarının 19'63 yılında % 82,9 unu, 
1964 yılında % 66,3 ünü, 1965 te de % 76,1 ini 
gerçekleştirebilmişlerdir. İktisadi Devlet Teşeb
büsleri veya teşekküllerini bu durumdan çıkar
madıkça plânın finansmanı konusunu halletmek 
bizim kanaatimizce mümkün değildir. 

Mahalli idarelere gelince : 
Mahalli idarelerin kendi kendilerine yeter du

rumda olmadıkları malumlarınızdır. Bu idarele
rin gelir kaynaklarını artırıcı istikametlerde te
sir etmesi beklenen Emlâk Vergisi ve belediye ge
lirleri kanun tasarıları Meclislere uzunca bir za
man önce sevk edilmiş oldukları halde henüz ka-
nunlaşa mamışlardır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Birinci Plân döneminde karşılaştığımız fi

nansman meseleleriyle ilgili mütalâalarımızı arz 
ederken bu dönemin bir hususiyetine temas etme
den geçemiyeceğim. 

— 367 — 



M. Meclisi B : 126 27 . 6 . 1967 O ; 2 

Bu devrenin konsolide bütçelerinden her yıl 
önemli (miktarlarda ödenek iptalleri yapılmıştır. 
1963 bütçesinden 998 milyon lira ödenek ip ta. 
edilmiştir, 1964 bütçesinden bir milyar 261 mil
yon lira ödenek iptal edilmiştir, 1964 bütçesi 
613 milyon lira açık vermiştir, 1965 bütçesinden 
bir milyar 273 milyon lira ödenek iptal edilmiş
tir ve bu bütçe 900 milyon lira açık vermiştir, 
1966 bütçesinden bir milyar 618 milyon lira öde
nek iptal edilmiştir ve bu bütçe de 480 milyon 
lira civarında açık vermiştir. 4 yılda iptal edi
len ödeneklerin toplamı beş milyar 150 milyon 
liradır. Açıkların toplamı da bir milyar 993 mil
yon liradır. Birinci Beş Yıllık Plân devrinin 4 
yılında bütçelerden bu miktarda ödenek ip ta' 
edilmiştir ve bu bütçeler de yuvarlak olarak 2 
milyar açık vermiştir. İptal edilen ödenekler içe
risinde otomatik tasarrufların yeri olduğu gib' 
mecburi tasarrufların ve bu dönemde alman çe
şitli tasarruf tedbirlerinin de önemi büyük ol
muştur. Şimdi buradaki tasarruf millî gelirden 
tasarruf edip yatırımlara yöneltilecek şekildek' 
tasarruf değildir. Buradaki tasarruf giderler^ 
kısmak mânasmdaki tasarruftur. Bu tedbirler 
alınmasaydı, yani bu ödenek iptalleri, mecburi 
şekildeki tasarruf kısmı veya tasarruf tedbirleri 
olmasaydı, bu bütçelerin açıkları daha da büyü 
yecekti ve bu açıklar gayet tabiî açık .finansma
nın usulleri ile kapatılabilecekti. 

Birinci dönemde karşılaşılan bu meselenin 
özü şudur: Finansman veya tasarruf yetersizi iğ 
sebebi ile bu dönemde yatırımların plânda öngö
rüldüğü seviyede gerçekleştirilmesi ile ekonomik 
istikrar arasında bir tercih yapmak lüzumu ile 
'karşılaşılmış ve ekonomik istikrar tercih edilmiş
tir. Bu yüzden 1964 yılında Türk ekonomisi ilk 
altı ayda resesyona girmiştir. Erken teşhis ne
ticesinde alınan tedbirlerle iktisadi durgunluk 
bertaraf edilmiş, bu defa da ekonomide, 1965 yi 
lında enfilâsyonist baskılar hissedilmeye başla
mıştır. Türk ekonomisinde nispî istikrar, ancal. 
1966 yılında tesis edilebilmiştir. 

iSayın Başkıan, sayın milletvekilleri; 
Simidi İkinci Beş Yıllık Plânın finansmanı 

ile ilgili mütalâalarına geçiyorum. Bu mütalâa
larımı arız etmeden önce, münakaşasını ve mü-
aaıkeresini yapmakta olduğu'muz kalkınma plânı 
tasarlısını hazırlatan, kalbul eden ve meclisler* 
sevk ıcyliyen Hükümete, bu dokümanın .hasır

lanması için göz nuru dökmüş, emeği geçmiş 
olanlara huzurumuzda teşekkür etmek isterim. 

Bu dokümanda ekonomik ve sosyal hayatı
mızın karışılaşımaıkta olduğu güç i ilikler gösteril
miş, nedenleri doğru teışlhfe edilmiş, alınması 
mümkün tedbirler düşünülmüş, hiçlbir şey mil-
leıtlten gizlenmemiş, .meselelerin üzerine cesaret
le yüıılünımüştür. İkinci Plân dönemimde gayri-
iâfi millî hâsılanın yüzde 22,5 unun yatırımla
ra tahsis edileceğini, bunun yüzde 20,5 unun 
yurt içi tasarruflarla karşılanacağını siklerimin 
)aşınlda ifade etmiştim. Gayrilsâfi millî hâsıla
nın yüzde 20,ı5 unu teşkil edecek .olan iç tasar
rufun oritalama 9,2 si gönüllü tasarruflarla 
kartşılanacaJktıır. B.u gönüllü tasarruflarla ilgili 
ularak, çeşitli iddialar ortaya atılmış ve plânın 
tutarsızlığından, bu seviyede gönüllü tasarruf
lara ulaşılanı ıyacıağınidan -süz edilmiştir. Hattâ 
bu noktada plânın kendi kendisi ile çelişme ha
linde olduğu da iddia edilmiştir. 

Mulhlterem a/rkadaişlarım, bizim kanaatimiz
ce bu konuda vuzuha varmalk iealbeder. Basma
da çıkan bu konu ile ilgili iddialardan bir ta
nesi şöyle: 

Burada da aşağı - yuikarı buna yakın müta-
âalarda bulunuldu. Deniliyor ki, özel gönüllü 
tasarrufların hızla arttıması tasarruf eğilimleri 
uf ir olan ilk ücretlilerin ve dar gelirlilerin 
milî gelindeki payları da göz önünde tutulursa 
yüksek gelir sahiplerinin gelirlerini Büze hrzı 
ile yükselmesi sajyesinde gerçekleşelbilece'ktir. 
Bunun sağlanması için uygulanacak politika, 
plândaki gelirin fertler arasımda daha âdil da
ğılmasının sağlanacağı hükmiyle çelişmektedir. 

Sayın Profesör Nihat Erim de burada bu 
gönüllü tasarruf nilslbetimin sağlanamıyacağmı 
günkü, bunun şişirilmiş bir nisibet olduğunu 
ifade eititiler. Biz bu kanaatlerle iştirak etmi
yoruz. 

Bir defa diyoruz ki, az gelişmiş ülkelerde 
^elir dağılımında bir adaletsizlik mevcuttur. 
Sayın Nihat Erim de burada nisibet verdi, dedi 
ki, «nüfusun yüzde 20 si, Türildyede millî ge-
'irin yüzlde 68 sini, nüfulsun yüzide 80* i de millî 
Telirin yüzde 34 ünü akmaktadır.» Millî gelirin 
yüzde 66 sini alan zümre niçin yüksek bir oran
la tasarruf yapaımııyor ? İşte millî gelirden faz-

!a pay alan kimselerin yapacakları tasarruf 
önemi miktarlara yiikseltilelbirirlse plândaki • 
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gönüllü tasarrufların rdıslbötini tutturmak, hat
tâ bu nislvöti aşmak -belki de mümkün olacaktır. 
Şimdi yüzde 66 nisbctıinde pay alan kısım orta
lama olarak yüzde 14 veya yüzde 15 civarında 
bir tasarruf sağbyabiliırse - ki, bu plânda 9,2 
•okluğu halde, ben burnu söylüyorum - sağlaya
bilirse nıormal tasarruflarla da yüzde beş, yüz
de altı gibi bir tasarruf .olacağına göre, demek 
ki, gönüllü tasarrufu yüzde 20 ye 'kadar yük

seltmek mümkün olacaktır. Gayet taıbiî bu 
kendiliğinden olmaz. Bu millî gelirden çok pay 
alan zümrenin istihlâk eğilimi tasarrıuf eğili
minden da<ha kuvvetlidir. Demek ki, burada ta
sarruf eğilimini antırrnak icaibeder. Bunıuın için 
de ikna yolu, teşvik yolu ve olmazsa vergi yolu 
vardır. Gönüllü özel tasarrufları artırmak ko
nusunda, plânda banka sisteminin ıslahı, Sayın 
Feyzioğlu da bu konuya değindiler yeninde ola
rak, banka sisteminin ıslahı, posta tasarruf san
dıklarının kurtulması, çekle öd emendin geniş bir 
tatbik sahası bulması için lâzımıgelen tedbirle
rin alınması ve yengilerin bankalar aracılığı ile 
tahsil edilmesi gibi tedbirleri vardır. Ayrıca 
plânın aran ettiği sahalara yatırım yapmak 
ist'iyenlerin teşvik edilmesi için gerekli vergi 
tedbirlerimin, çeşitli teşvik tedbiri erinin alın
mam 'da düşünülecek olursa plânım öngördü
ğü ıgönüllü tasarruf mlsıbotinin pek öyle ulaşıl a-
mıyaeak bir nislbetc olduğunu o kadar kuvvetle 
iddia etmek de mümlkün olmaz. 

Dün burada 'dört prlofesör arkadaşımız ko-
nuşutlar. İşçi Partisinin sözcüsü Prof. Sa'dun 
Aren'in bir mütalâasına değinmek istiyorum. 
Haildi olaralk diyorlar ki, «Özel tasarruf bu se
viyede gerçekleşse dahi, bunun Plânın öngör
düğü sahalara bilfarz sanayie kanalize eidlilmesii 
mümkün olamaz. Bu yine konult saikasına, lülks 
konut yapımı sahasına giidecelktir.» Filhakika 
Birine! Plânlı dönemde, bu konult sahasına giden 
yatırımların nisibeti yüzde 43 civarında, özel ta
sarrufların yüzde 43 ü konut yapımına gitmiş. 
Ancak, bu yeni bir şey değildir. Plânı yapan
lar da bunun farkında, Hükümet de bunun far-
Ikında ve tedbirlerini de gdtirmiş, göstermiş. 
Balkınız 79 ncu sayfada bu konutla ilgili olarak 
ne diyor : 

«Özel tasarrufların gayrimledkül yatıırımlari
na ve kısa vâdede kâr getirebileedk verimsiz 
alanlara kayması yerine sürükleyici yatırım 

sahalarına ve az gelişmiş bölgelere yönelmesini 
teşvik etmek iç'in tedbirler alınacalktır.» Müta-
akıp sayfasımda; «özel tasarrufların büyük bir 
kısmı konult yatırımlarına yöne'lmdktedir. Hıızlı 
şehirleşme artan nüfus ve konult sltandardtları
nın düşüklüğü konut ihtiyacını artırmalkta ise 
de lülks konut yapımını engellemek, tasarrufla
rın daha verimli sektörlere kaydırılması Ve böy
lece Plân hedeflerine varmak için önemlidir. 
Bu sebeplerle vergi ve kredi politikası, sosyal 
standartlarındaki konutların yapımını teşvik 
dtimdk, lüks konut yatımmlarıındalki artış eği
limini duıidurmalk için kullanılacaktır.» Demek 
ki, bir taraftan kredi tedbirleri, diğer taraftan 
vergÇ tedbirleri alınacak, özel tasarrufların, gö
nüllü tasarrufların konult sakasına yönlenme
sine gayret edilecektir, örileneoeikltir.' 

Bu konu ile ilgili izalhatımıi biitirmıeden önce, 
gönüllü tasarrufları arttırmak ve ımül-lî gelirden 
fazla pay alanların vergi tasarruflarını artırmak 
bir ilmî bir dkonami ve maliye tdkniği mese
lesidir ve herhalde gayrimümikün değildir. Bu
nu arz etmdk isterim. 

Elimizdelki dokumanın 64 ncü sayfasındaki 
«Kamu Kesimi Dengesi» adlı başlığını taşıyan 
tablonun tetkikinden anlaşıldığına göre, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânın döneminde ihtiyaç 
duyulan ek finansman miktarı yıllar itibariyle! : 
1968 de 600 000 000 1969 da 800 000 000 1970 
te 1 200 000 000 1971 ide 2 000 000 000 1972 de . 
ise 2. 000 500 000 liradır. Ceman, 7 100 000 000 
efe finansmana ihtiyaç vardır. Birinci dönenılde 
yıllık programlarla toplanan eJk finansman ihti
yacı 6 851 000 000 lira ildi. Muhterem milletve
killeri, Birinci Plân dönemlinde hemen her yıl 
yeni vergi konuları getirilmiştir. İktisadi Dev
let Teşebbüslerinin durumu düzeltilmemiş, bu 
sebeple maımu'l'lerine zaım yapılmış/tır. İkinci 
Beş Yıllık Plân devresinde 7 100 000 000 lira 
tutarındaki dk finansman ihtiyacı nasıl karşı-
'tonacalfatır? Bu suale cevabı, elimizdeki dokü
manın 61 ve mütaalkıp sayfalarında vardır. Bu 
doküman ek finansman ihtiyacı diyor : 

1. İç borçlanma, 
2. Vergi gayretlerinin artırılması, 
3. Mahallî idare gelirlerinin artırılması, 
4. Katma bütçe gelirlerinin artırılması, 
5. İktisadi Devlet Teşdbbüslerimn öz kay

nak ve fon'laıınm artırılması, 
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6. Döner sermayeli 'kuruluşların gelirlerinin 
arltırıY.naısı suretiyle karşılanacaktır. 

İç borçlanma başlığı altında şöyle denliCımcIk-
ted'ir : 

«İkinci Beş Yıllık Plân döneminde uzun vâ-
ıdel'i borçlanma yoliyle sağlanacalk Ikaynak'lar 
Plânın finansmanında kulla'mlaealİYİtır. Kısa 
(vadeli bortçlanmaıya ıcari nakilt ihtiyacım 
:karşılamr.lk İçin başıvuru'Tacak'tır.» K>«a vadeli 
»b^rn1 armada ekonominin gidişine uygun bir 
pol'Jtika izlenecek ekononrilk şartlar elverdiğ.' 
ölçüde Merkez Ban/kası kaynaklarına başvuru
lacaktır. T. C. Meılkez BarJkaısımn kaynaik1 arı
na Birinci Plân döneıminlde ve omdan 1 - 2 y ' 
önce ne niMbctle banvnrulmuf-i'tıır, bu fotkika de
ğer bir konudur. Buna baik'tığımrz zaman görü
yoruz ki, Merkez Bankasının resmî sdktöre açtı
ğı kredilerim malî sekltıör ve dkonom::Jk sektörü 
Ib'lrVr t̂e Hlkrediyorum : 19-G1 de 553 milyon, İflfi? 
de 1 m'ilyar 23 milyon, 19G3 tc 2 milyar 9 mY-
yon, 1064 te 2 milyar 052 milyon, 1965 te 3 mT-
yar 184 milyon, 1966 da 4 m'ilyar 204 mi'lynn. 
De^rr- ki. 1-9B1 don bu yana Türikye Cumhu
riyet Merkez Bankası resmî malî sekrıöre ve 
manî eko.nT-niik sdktöre 4 m'ryar 204 milyon e,'-
varmda Ikred'i açmıştır. 154 sayılı Kanunca tah-
Ikim edilmeden evvelki kred,! yd^ûımu 4 milyar 
973 milyon olduğu haltırlanacHk oluma. 4 milyar 
204 mi'lyon lira raPTarmnım öy^e küftüm wn o e-e"1' 
Ib'ir rakam olmad^ı anlaşılır. M erik ez Ban'kas1 

(kredileri kısa vadelidir. Bu kredilerin bankayo 

av)Vt 'nVınmeler'niın öneml'i öVüde enf1â^v^n!;^'-
.ev r1 eri. olalbilir. Bu konumun İkinci Bıo;3 Ydb'* 
df\u,n,min yılları ioer'Hmde yı'l'lık program1 ardn 

drfV*1. yalondan iz^enieceğ'ıne ve tedlbirllerlin'in göa-
'teriV^e^inc kaa.nı: buhınuyoruz. 

Mu^e^em arkadaş1 ar, bu V, borc^an^a m ev. 
zuu hakkındaki mütalâamı bitirmeden önoo Ra
yın Sadrm Aren'in bir mütalâasına da değin
mek isterim : 

İç borçlarıma mevzuu denince tasarruf b^-
rn".r,oir-'n',.n ha^ra. f^Tne^i mıü^/kün d'e"Pd,ir. S a v r 
Sadmn Aren dedi ki «öğrendim ki, bi'iLo)knm ı '̂,-
rrlL. geVr'^or'ıni 'tasarruf bonmu tevkifaltuıdan 
vorv\ teb^ı^altınıdan muaf tutuyonmu^unuz, ya-
•hrıt y'T^dk gelirlilerden, borç alacaksanız. bu 
yîV^ik gelirli'1 erden yaktığınız istikrazı, bore 
a^bğımz narayı muaf kıldığınız zümreye ver"-,' 
rr'ara!k cdeitef> piksiniz»' diyor. «Bu doğru dıeğil-
d'ir, olmaz» diyor. 

Şiımdi bu mültalâayı biraz tahlil ödecefk olur-
r,a'k diyelim ki, şimdiye krdarıki, tatbikatta 
o'lduğu gibi aşağı - yukarı hepsinden tasarruf 
»bonosu tcıvki'faıtı yapılıyor. Sadun Aren'in mü
talâası gereğince, bu takdirde şunu söylemek 
icaboder : B'ir taraftan bu dar gelirlilerden is
tikraz akdediyorsunuz, borç para alıyorsunuz, 
diğer taraftan bu borç parayı bunlardan aldığı
nız vericilerden ödetiy nnunuız. 

Ayrıca muaf kıldığınız zaıman «Efendim 
diyor, muaf kıldığımız zaınıan da daha dar ge
lirlilerden aldığınız vergilerle yüksclk gelirli
lerden aldığımız borç paraları ödüyorsunuz,» 
diyor. Bunun doğru olabilmesi içim yü'kse/k ge
lirlilerden hiç vergi alınmamış olması lâzım/ge
lir, yülksclk gelirlilerden 'hiç vergi alınmıyor, 
sadece dar gelirlilerden vergi alıyorsunuz. Sa
dece dar gelirlilerden vergi alıyor, yüksek 
gelirlilerden de borç para alıyorsunuz, o zaunan 
buradan aldığınız vergi ile bunu ödersiniz. 

M'Uihıtercım ankadaşlarım, bu mütalâa suri 
mantılk ile serd edilmekte ve keza surıi mantık 
ile bâzı neticelere varılmaktadır. Bunun bir 
hususiyeti vardır... 

BAŞKAN — Sayım Erez konuşmanızı biti
riyor musunuz? 

MESUT EREZ (Devaımla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanıım. 

BAŞKAN — Lütfen. 
MESUT EREZ (Devaımla) — Birinci Beş 

Yıllık Plânın finansmanını temin etmelk için 
bizim kanaatimizce şu 3 anatedbiırlerin bir ara
da yürütülmesi lâzıımdır: 

1. — Cari harcamalarda tasarruf sağlan
malıdır, 

2. — Vergi ziyama müessir şekilde müca
dele eidilım elidir, 

3. — Mevcut vergi kanunları düzeltilmeli, 
yeni vergi rezervleri bulunımalı, şimdiye kadar 
vergi dışı kalmış konular vergiye taıb'i tutul
malıdır. 

Bu üç nclktada yeni şeyler değildir. Elimiz
deki dokümanda bu üç noktanın birlikte yü
rütüleceği, bu üç anatedblrin binlikte yürütüle-
ccğinıi göeteren sarahat varıdır. Kamu gelirle
rinin daıha ziyade yatınım harcamalarına ayrıl
masını temin etımclk balonundan cari giderler
de tasarruf, Türk ekonomisi için önem taşrmaik-
tadır. Grene! ve kaıtma bütçeli idarelerle tkıtisa-
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di Devlet Teşebbüslerimin cari giderlerinde 
büyük ölçüde tasarruf sağlanabileceğine kaa-
<ni bulunuyoruz. Vatandaşın Devlete vergi ola
rak verdiği paraların bir tek kuruşunun dahi 
israf edilmemesi lâzımıdır. Plânlı kalkınmada 
Devlet gelirlerinin israf edilmesine Türkiye'
nin taıhaımımülü yoktur. Kalkınma plânında bu 
ıkonu ile ilgili olarak 'şöyle deniyor: «Toplam 
tasarruf seviyesini yükseltebilmek ve kaynak 
israfı önlemek üzere kamu cari harcamaları 
kısıtlanacak: ve uygulama sırasında öngörülen 
sınırlar içinde tutulmasına özel bir dikkat gös
terilecektir. Cari harcamalar için tahsislerinin 
dayandığı kriterler tam olarak bilinmemek
tedir.» 

Demek ki, cari harcamalar için yapılan 
tahsislerin kriterleri bilinmiyor. Şimdiye ka
dar bunların kriterleri belli değildi, bilinme
mekte idi. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
kamu cari giderleri açıklıkla tamamlanacaik, 
kriterlere dayanılarak tesbit ve tahsis edilecek
tir. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin ellerinde 
'bulundurdukları fonlardan âzami tasarruf sağ
lamak temel ilke olacaktır. Bu kuruluşların 
cari harcamaları mümkün olanları en düşük 
seviyede tutulacak, verimsiz çalışmalar önlene
cek. Maliyetlerinin düşürülmesine gayret edi
lecektir. 

BAŞKAN — Sayın Erez, grup başkanlığın
dan aldığım bir yazıda sizin beyanınızın 45 
dakika içerisinde mütalâa edildiği beyan edili
yor. Bu bakımdan dikkatinizi celbederim. 

MESUT EREZ (Devamla) — Sayın Başka
nım 15 dakika daha konuşmam lâzım/gelir ve 
ancak bu zaman içerisinde bitirebilirim. Uza
nılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz. («Oylayın» 
sesleri) Meclise ait bir durum yoktur. 

MElSUT EREZ (Devamla) — Plânın bu 
tedibin üzerimde mutabık oılma*mak için hiçbir 
sebep yoktur. Ben tahmin ediyorum ki, çeşitli 
partilere mensup 'milletvekilleri cari harcama
larda tasarruf yapılması mevzuunda hem fi
kirdirler. 

Vergi zıyaı ile müessir mücadele konusuna 
gelince: «Bu konuda plânda vergi idaresi ve 
kontrolünün etkenliği artırılarak vergi gelirle
r i önemli oranda yükseltilecektir.» denilmek
tedir.) Vengi beyannamelerinin % 2 sinin in

celenebildiği düşünülecek olursa konunun 
ehemmiyeti anlaşılır. Bu hususta alınacak ted
birlerin yanımda vergi güvenliği tedbirlerinin 
ve cıbo'kontrol vasıtalarının da ihmal edilme
mesi icabeder. 

Vergi sisteminin ve vergi rezervlerinin ıs
lahı konusuna gelince: Bu konuda plânda şun
lar söyleniyor, Sayın Feyzioğlu da bu hususa 
değimdi. «Mevcut vergi sistemi yeterli ölçüde 
eısnclk değildir. Finansman ihtiyacını karşıla
mak, vergi reform ilkelerine uygun olarak sistemi 
ıslah etmek için gerekli yeni vergi kaynaklarına 
da başvurulacaktır.» Bu hususta her halde mu
tabakat vardır, sayın milletvekilleri arasında. 
Gelir Vergisi tarifesinde, alt gelir dilimleri 
arasında kademeler büyütülecek üsıt gelir di
limleri sahiplerinin ödedikleri Gelir Vergisi 
kademelerinin farklılaştırılması suretiyle artı
rılacaktır. 

Vergi adaıletini müdafaa edenler için bu 
noktada biri eşmem ek için bir sebep yoktur. 
Asgari geçim indirimi bir vergi indirimi hali
me getirilecektir. Karayolları ulaştırması, ba
kım ve idare masraflarını karşılıyacak şekilde 
çejitli vergilendirilecektir. Lüks tüketim mal
ları vergiye tabi tutul aoak. 

Lüks tüketim malları mevzuuna gelmişken 
.Sayın Sadun Arcn'in bir mütalâasına değin
meden geçemiyorum; «Lüks tüketim malları 
vergiye tabi tutulamaz, diyor. Bu laftır, çünkü 
herkes istihlâk eder» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu bizi vasıtalı vergi
lerle vasıtasız vergilerin hangisi daha âdil ol
duğu mevzuuna götürür. Şüphesiz ki vasıta
sız vergiler daha âdildir. Ancak vasıtalı vergi
ler mevzuunda da havalci zaruriye üzıerime ver
gi koymamak suretiyle bir dereceye kadar 
şabsileştirmek mümkündür. Bunu Sayın Aren 
de pekâkâ bilir ve ayrıca üzerine vergi koydu
ğunuz her malın durumu aynı değildir. Ekme
ğin üzerine vasıtalı vergi koyarsanız başkadır, 
ithal edilen makine üzerine vasıtalı vergi ko
yarsanız başkadır. Binaenaleyh lüks tüketimi 
veyahutta geliri az olan zümreleri daha az taz
yik altında tutacak tüketim malları üzerine 
vergi koymak mümkündür. 

Tarım sektörümden alman verginin artan 
gelire paralel olarak yükseltilmesi temin olu
nacaktır. Bakvurulaeak yeni vergi kaynakları-
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nın özellikle vasıtasız vergiler alanında olma
sına dikkat edilecektir. 

Bu noktaya gelmişken Sayın Feyzioğlu'nun 
ıbir mütalâasına cevap vermek isterim. Sayın 
Feyzioğlu, dediler ki, «plânın 59 ncu sayfasın
da vasıtasız vergilerin riiaıbeti düşüyor, vasıtalı 
'verıgilerininki- artıyor. Bir taraftan diyorsunuz 
ki, vasıtasız vergi nisbetinıi yülkseleeek, diğer 
taraftan bu dokunmanda bu vardır, bu gelişme
min giderilmesi icaibeder. 

Muhterem milletvekilleri, vasıtasız vergi, 
vasıtalı vergilerin nıisbetleri bu dokumana alı
nırken halen mer'i mevzuatta, vasıtasız vergi
ler konusundaki mevzuatta bir değişiklik ya
pılmadığına göre hesap edilmiştir, nisbıet çıka
rılmıştır. Filhakika bu plânda bu dokümanda, 
bu vergiler hususunda tedbirler getirmeden, 
kanunları çıkarmadan hesaplayıp, işte vasıta
sız vergilerin nisbetleri şu nisbette yükselecek
tir denilemezdi. Çünkü bu konuda getirilen ted
birleri Yüksek Meclislerde ruyu kabul görmi-
yeceği peşinen belli değildir. 

Sayın milletvekilleri; bütün bu vergi ted-
Ibirleri ve finansman tedbirleri güzel tedbirler
dir. Kuvvetle tahmin ediliyor ki, çeşitli par
tilere mensup bütün milletvekilleri bu tedbir
lerin alınmasında hem fikirdirler. Adalet Par
tisi grupu bu tedbirlerin gerçekleşmesinde Hü
kümete yardımcı olacaktır. 

Finansman konulariyle ilgili izahatıma son 
vermeden önce bir noktaya daha yüksek dik
katlerinize arz etmek isterim. 

Birinci dönemde gayriısâJfi millî hasılanın 
% 18 nisıbetinde yapılacak yatırımların 
% 4 ünün, ikinci plân döneminde yapılacak ya
tırımların % 2 sinin dış tasarruflarla karşıla
nacağı dalha önce ifade edilmişti. Plânın 12 nci 
sayfasında bu konu ile ilgili olarak başka bilgi 
bulunmamaktadır: Plânın ilk dört yılı için ön
görülen toplam dış tasarruflar 9,20 milyar 
'T. L. olduğu halde, gerçekleştirilen miktar 5,82 
milyar T. L. civarında kalmıştır, sağlanan dış 
tasarruflar toplamı öngörülenden yüzde 36,7 
düşüktür. 

İkinci plân döneminde taJhmin edilen mik
tarlar dış tasarrufa oellbedilemezse, 7 milyar 
100 milyon lira olan toplam ek finansman ihti
yacı daha da büyüıyeıbileee'ktir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının başarı
lı olmasını ve Büyük Türk Milleti için hayırlı 
olmasını temenni eder, hürmetler ederim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ekrem Alican, buyurunuz. Saat (11,30) dur. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Sakarya) — Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş 
Yıllık Plânımızın görüşmelerini yapmaktayız. 
Bu vesileyle Yüce Heyetinize bir duygumu ifa
de etmek isterim. Türk ekonomisinin düzenlen
mesi çalışmaları bakımından, Türk toplumu 
olarak plân üzerindeki görüşlerimiz ne olursa. 
olsun, bir büyük merhaleyi aşmış bulunmakta
yız. Yıllardan beri «Türkiye'de ekonomi plânlı 
olarak mı yoksa plânsız olarak mı düzenlenme
lidir?» fikirleri tartışılırken, bugün İkinci Beş 
Yıllık Plânımız üzerindeki fiikrler tartışılır ha
le gelmiştir. Plân lâzım mıdır, değil midir, tar
tışmaları artık tarihe karışmış, onun yerine 
plân üzerindeki görüşler tartışma konusu ha
line gelmiştir. Bu, büyük bir merhaledir. Bu 
merhaleyi Y. T. P. Grupu adına büyük memnu
niyetle karşıladığımızı ve bundan sonrası için 
Türk Ekonomisinin yeni yeni merhaleye ulaş
ması temennisinde bulunduğumuzu konuşma
ma başlarken zevkle ifade etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, ben, plân üzeninde ya
pacağım bu konuşmada fazla teferruata girmek 
niyetinde değilim. İşte «falan sektörde, falan 
yatırım miktarı isabetli midir, değil midir, fa
lan sektörde şu istikamette yatırım yapılması 
isabetli midlir, değil midir, yahut işte vasıtalı 
vergilerde % 0,1 artma lâzım mıdır değil mi
dir» gîbi fazla teferruata kayan bir konuşma 
yapmak niyetinde değilim. Asıl Yüce Heyeti
nize arz etmek istediğim hususlar plânın temci 
ekonomik ve sosyal amaçları üzerinde grup ola
cak ne düşünüyoruz, sektörler arasında kurul
mak istenen dengenin isabetli olup olmadığı hu
lusunda ne düşünüyoruz, bu suretle plâna ka-
;andırılmak istenen ekonomik ve sosyal karakter 

nedir, nasıl, bir iktisadi felsefe, nasıl bir sosyal 
.'elsefe bizim kanaatimize göre İkinci Beş Yıllık 
•.-'lâna hâkim olmuştur ve İkinci Beş Yıllık Plâ
nın temsil etmek istediği bu çeşit felsefelerle, Bi
rinci Beş Yıllık Plânın temsil ettiği felsefe ara-
jında temel ekonomik ve sosyal anlayışlar arasın
da acaba farklar var mıdır, bu çeşit faikları mü-

— 372 — 
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şahede etmekte miyiz. Plânm temel makro den
gesi dedikleri, bu işin mütehassıslarının, yani ge
nel olarak kemiyetler itibariyle memleket ekono
misinin gerekleri bakımından plâna verilmek is
tenen istikametler ve bu istikametlere göre plân 
için kabul edilen büyük harcama hedefleri, bü
yük gelir hedefleri acaba isabetli görüşlere bizim 
kanaatimizce dayanmakta mıdır? Ve nihayet 
plânlı ekonomi konusunda, plân uygulamasının 
taşıdığı önem nedir? Plân hazırlamakla, şu beş 
veyahut altı ciltlik dokümanı kaleme alınmakla 
işler bitmekte midir? Yoksa meselenin asıl önem
li yönü plân uygulaması denilen ikinci kısmı mı
dır?... Bunlar üzerindeki görüşlerimizi, geçmişten 
de edindiğimiz tecrübelerle, bu tecrübelerle elde 
ettiğimiz derslerle, Yüce Heyetinize genel hatla
rı içerisinde arz etmek için huuzrunuza gelmiş 
bulunmaktayım. 

Evvelâ dünlkü görüşmelerde tartışıldı: Bu plân 
merkezî plân mıdır, yoksa demokratik plân mıdır? 
Elbet bu konuda hiçbir tereddüdümüz yoktur. 

" Nasıl Türkiye'nin Birinci Beş Yıllık Plânı bir de
mokratik plân idiyse, İkinci Beş Yıllık Plân da 
bir demokratik plândır. Merkezî plânla, merke
zî plân tarifiyle demokratik plânları karşı karşı-

. ya getirmek diye plân literatüründe her hangi 
bir anlayış mevcut değildir. Sayın Aren arka
daşımın bu bakımdan Bütçe Komisyonunda da 
ifade ettiği, «Efendim, plân deyince her plân 
merkezîdir, çünkü bir merkezde hazırlanır,» fik
rine Y. T. P. Meclis Grupunun bir Sözcüsü ola
rak iştirak etmediğimizi ifade etmek isterim. Bu 
o kadar basit bir gerçektir ki, hattâ iddia edile
mez, plân bir merkezî otorite tarafından hazırla
nır. Türk Beş Yıllık Plânını bilmıem falan vilâye
tin falan kazasmdaki falan memur hazırlıyacak 
değildi. Türk Devletini idare eden, Türk Mille
tinin temsilcilerinin seçtiği bir Hükümet vardır, 
o Hükümet hazırlıyacaktır. «Madem ki, Hükümet 
hazırlamıştır, merkezde hazırlanmıştır, o halde 
plân, her plân merkezîdir.» diyen bir anlayışın 
savunuculuğunu yaptı arkadaşım. Sureti katiyede, 
ekonomide ve plân literatüründe böyle bir anlayışı 
savunmak bahis konusu olamaz. Merkezî plânla de
mokratik plân arasındaki kriterler plânların da-
yandılkarı ekonomik anlayışlara göre tesbit edi
lir. Bir plân serbest piyasa mekanizmasını bir 
yana itmişse, bir plân özel sektör firkini kabul et
memekte ise, bir plân kâr unsurunu reddetmekte 

ise, serbest rekabete göre teşekkül edecek bir 
piyasa mekanizması fikrini bir tarafa bırakmışsa 
ve bütün kararları merkezden vereceğim, ekono
minin kendi şartları içerisinde taazzuv etmesi, 
teşekkül etmesi icabeden kararları doğrudan doğ
ruya bir merkezî otoritede ben düzenliyeceğim di
yen plânlar, merkezî plândır. Onun dışında özel 
sektöre, özel teşebbüse, teşebbüs kabiliyetini ge
liştirme imkânını veren, üretim araçlarından özel 
sektörün mülkiyet hakkını tanıyan, serbest piya
sa ekonomisini benimsiyen, kâr unsurunu benim-
siyen, hülâsa demokratik ilkeler içerisinde tatbik 
edilmesi mümkün olan plân, demokratik plândır. 
Bu itibarla sayın arkadaşımın, dünkü tarifine iş
tirak etmediğimizi bu vesile ile arz etmekte fay
da gördüm. 

Bizim anladığımız şekliyle arz ettiğim gibi, 
İkinci Beş Yıllık -Plânımız, bu mânada bir de-
morkatik plândır. Ve bu mânasiyle bu plânı el
bet biz de benimsemekteyiz. Plânın temel amaçla
rı şöyle tesbit ediyor; «Türk Milletini hür ve 
medeni ortamda demokrasi ve karma ekonomi 
düzeni içinde adalete ve tam çalışma esasına bağ
lı olarak, herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesini sağlamak, fert başına geli
ri hızlı ve devamlı olarak artırma, çeşitli gelir 
grupları ve bölgeler arasında dengeli gelişmeye 
kavuşturmak, çok sayıda vatandaşlara iş imkân
ları yaratma, kalkınmanın nimet ve külfetlerini 
fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içerisinde 
paylaştırmak, beş yılda gayrisâfi millî hâsılada 
% 40,3 nisbetinde artış sağlamak ve yıllık artış 
hızlarını da Birinci Beş Yıllık Plânda olduğu gi
bi % 7 ölçüsünde muhafaza etmek.»... Bütün bu 
temel amaçları, ekonomik ve sosyal amaçları ger
çekten bütün gönlümüzle benimsememeye elbet 
imkân yoktur. Esasen bütün bu amaçlar, Türk 
Anayasasının da kabul ettiği, sosyal Devlet ilke
sinin gerektirdiği amaçlardır. Bu yönden de 
tkinci Beş Yıllık Plânımızı, Birinci Beş Yıllık 
Plândan farklı mütalâa etmemekte ve tamamiyle 
benimsemekteyiz. 

, Sayın arkadaşlarım, amaçları şüphesiz tesbit 
etmek kolaydır. Gerek iktisadi, gerekse sosyal 
amaçları tesbit etmek kolaydır. Yıllık % 7 kal
kınma hızı ile beş yılda şu kadar kalkınma 
sağluyacağım, sosyal adalet ilkesini şu şekil
de gerçekleştireceğim, gelir dağılımını şu şe
kilde gerçekleşjtireoeğim. Hakikaten buna ina-
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•nılmadıktan Sıomra da başarıya plânı ulaştır
mak bahis konusu olamaz. Bu itiihaırla daima 
plânlarda bu amaçların c'ddî olarak tosbit edil
mesi gerekir. Hem de sadece aımaçlarırı tesbit . 
edilmesi ile sonuçlanıl alımamuyacağı fikri de 
iyice kafalara yerleş'tinmek suretiyle plân uygu
laması fikrine ıgereken öıiöiu verilir. 

Türkiye'de, dikkat otmişseniz, Birinci Beş 
Yıllık Plân devrasıinde aynı amaçlar mevcut 
idi. Fakat Birinci Beş Yıllık Plân devresinde 
bir türlü plân fikrinin önemimi kemdi aramızda 
dahi lâyıkı ile ıbenimaiyemcdik, nerede ki, 
30 000 000 Türk Vatandaşına plân fikrinin he
yecanını aşıhyaöilmiş olalım ve plân fikrinin 
heyecanından elde oddmosi gerekli sonucu alabil
miş olalım. Birimci Boş Yıllık Plânda büyük 
'hatamız bu istikamette olmuştur. Uygulama ba
kımımdan büyük başarısızlık içinde bulummu-
şuzdür. Bunu biraz sonra sırası geldiği zaman 
arz edeceğim. Yani bendenizin ediciden beri bir 
kanaati vardır; plânlarda .plânın karakteri şu
dur, budur; plânın temel karektorine baka
rım ben. Prensip plânım temel karakteri itiba-
niyle benim benimısediğim ekomotmilk felsefeye 
urygun olduktan senra plânın şu rakamı şu is
tikamette, bu rakami eksiktir, bu rakamı faz
ladır meselesi, benim kanaatimce tali teferruat
tır. Eısa;s mesele plânı gcırek taübÜk edenler için, 
gerekse plân tatbikatı yapılacak toplum için 
plân heyecanını yaratabilmek ve o plân heye
can içinde uygulama yapabilme, meselenin esa
sıdır, bu inin mânevi unrjurudur, plân metni 
maddi unsurudur. Plânın uygulaması heyecanı 
•mânevi umsur. BILI heyecanı ve rem etliğiniz müd
detçe geçek bunu tatbik edenlere, gerekse tat-
Ibik edilen topluma plânın başarısında mut
laka bir aksak tarafınız var demektir, İşte Bi
rinci Baş Yıllık Plân devremizde büyük m fsa
nımız bu istikamette olmnıştur; mânevi unsuru 
ısağlüyamadık. Plân heyecanını ne Türk Milleti
ne vcrcbild'Jk, ne de plânı tatbik eden kişilere 
verebild ık. Bunu veremediğimiz müddetçe de ba
şarılı tatbikat yapamayız. 

Sevgili arkadaşlarım bir kısıa hâtıracığımı 
sizlere arz edeceğim: 

1963 bahar aylarında plân uygulamasını 
izlemek için memlekette bir dolaşma yapmış-
tım O zaman Hükümette idim. Gittiğim vilâyet
lerde plân tatbikatı yapan vazifelileri davet 
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edip kandile raine o yılın programındaki yatırım
larının neler okluğunu, yatırım tatbikatının ne 
safhada olduğunu, neticelerin nasıl alınabile
ceğini ihnidettiklerini sondum. Birtakım vilâ
yetlerde bu çeşit toplantılar yaptım. İnanınız 
'bana, plânı ta'tıbik eden Hükümet meseleye cid-
dî .alâka göstermektedir havasını, plânı tatbik 
eden idareci sorumlularda hâsıl olmaya başla
dığı andan itibaren heyecan değişti. Öyle ki, bu 
çeşit toplantılar yapmayı istemediğim bâzı vi
lâyetlere gittiğim zaman idareciler bama geldi
ler, «Beyfondi plân üzerinde toplantı yapmıya-
cak mısınız, plân tatbikatı konusunda bizden 
birtakım öğreneceğimiz taraflar yok mudur1?» 
diye beni sıkıştırmaya başladılar. 

Arz etmek istediğim şu; öyle heyecanlı me
mur arkadaşlara rasladım ki, o zaman, biz 
bu plânı başarıya ulaştıracağız, üzerimize dü
şen vazifeyi yerine getireceğiz ve Tüılk toplu
muna da bu bakımdan hizmetimizi yapacağız 
demenin devamlı heyecanı içerisinde yukarısını 
tazyik eder hale geldiler idi. Demek istediğim, 
bu mânevi unsuru dikkate almadığınız takdir
de, plân tatbikatında başarılı olmamız çok bü
yük güçlüklerle karışılaşacaktıır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; bu itibarla amaç
ları benimsediğimizi ifade ediyorum; amaçların 
isabetli olduğunu da ifade ediyorum. Ama, 
amaçları tesbit etmenin şüphesiz plânın başarı
sında yeterli olmadığına kusaca işaret etmiş bu
lunuyorum. 

Şimdi bu İkinci Beş Yıllık Plânın temsil et
tiği ekonomik felsefe acaba Birinci Beş Yıllık 
Plânın temsil ettiği ekonomik felsefesinden 
farklı mıdır diye plânı ben dikkatle tetkik et
tim. 

Edindiğim nihai kanaati şöylece özetlemek iste
rim : Tabiî Birinci Plânda olduğu gibi bu plân da 
karma ekonomi düzoninin savunucusudur. Fakat 
plânlı ekonomide karma ekonomi düzeninin savu
nucusu olmak kâfi değildir. Onun da hudutları, 
kuralları mevcut. Hudutlar ve kurallar bakımın
dan benimsenen karma ekonomi fikrinin karakteri
ni tesbit etmek şarttır. Meclisimizde zannediyo
rum temsil edilen, altı yahut yedi parti oldu, 
hemen hepsi karma ekonomi düzenini benimse
miş bulunmaktadır. Birinci Beş Yıllık Plânda 
beş partimin sorumluluğu olmuştur, o plân kar-
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ma ekonomi düzenine dayanmakta idi. Hattâ 
T. î. P. Sözcüsü arkadaşlarımız dahi karma eko
nomi fikrinin taraftarı olduklarını daha dün 
burada ifade etmiş bulunmaktadırlar. Bu iti
barla da plânın karma ekonomiye dayanan plân 
denilmesi kâfi değil. Acaba bu plânı hazırlıyan-
ların karma ekonomi anlayışı nedir diyerekten 
bunu tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bendenizin 
kanaatime göre Birinci Beş Yıllık Plân ile ikin
ci Beş Yıllık Plân arasında karma ekonomi an
layışı bakımından bir nüans farkı mevcuttur. 
İkinci Beş Yıllık Plân birincisine nazaran sağa 
kaymış, biraz daha liberal ekonomiyi benimse
miş bir plân hüviyeti göstermektedir. 

«Acaba bu hükmü nereden tesbit ettin Ali-
can?» diye elbette sorulacaktır. Sayın Başba
kan da merak etti gülüyor. «Nasıl olur?» diyor. 
Halbuki, izahlarım kendisine gösterecek biraz 
sonra. (C. H. P. sıralarından «Başbakan solda 
buluyor» sesleri) Memnuniyetinden gülüyorsa 
onu da tabiî görürüm. Çünkü, liberal bir ikti
sadi polıitikannı temsilcisidir. A. P. tenıkid et
mek değil, bendeniz teşhis ediyorum. Benimki
ler teşhis. Şimdi yalnız bu teşhislerin içerisinde 
fazla liberal ekonomiye kaçmıyan yönlerin de 
bulunabileceğini gene izahlarım gösterecektir. 
O hususu da teferruatiyle arz edeceğim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, fazla teferruatlı 
izahlara girmeden, iki yerde bu İkinci Beş Yıl
lık Plânın birinciye nazaran daha liberal bir 
politikanın temsilcisi gözükmekte olduğunu, fa
kat rakamlar itibariyle bunu başarmanın müş
kül olduğunu rakamlariyle tescil ettiğini sizle
re izah edeceğim. 

Birincisi, karma ekonominin kuralları kısmı 
vardır, gerek Birinci Beş Yıllık Plânda, gerekse 
İkinci Beş Yıllık Plânda. Orada iki bahsi karşı-
karşıya alıp arkadaşlarımın karşılaştırmalarını 
tavsiye ederim. Karma ekonominin kuralları ba
kımından birinciye nazaran ikinci plân kamu 
sektörünü daha hudutlayıcı hükümlerle gelmiş 
bulunmaktadır. Kamu sektörünün, bilhassa üret
ken yatırımlar sahası dediğimiz plânın terimi 
müstahsil yatırımlar daha çok ekonomik yatı
rımlar sahasındaki hudutlarını birinci plân da
ha genişçe çizmiştir. İkinci plân bu sahada ka
mu sektörünü daha dar hudutlar içine sokmuş 
bulunmaktadır. Burada bir farklılık gözüküyor. 

İkinci nokta da fiyat politikası. Fiyat poli
tikası kısmında birinci plân Devlete fiyat dü
zenlemeleri bakımından daha geniş inisiyatif ta
nımıştır. Spekülatif hareketleri önlemek, tröst
leri önlemek, ekonomi az gelişmiş bir memleket 
ekonomisi olduğu için, arz ve talep mekanizma
sının düzenliyemediği, bundan dolayı doğacak 
tıkanıklıklarda Devlete görevler vermek bakı
mından Birinci Beş Yıllık Plân daha inisiyatif 
tanıyıcı bir hüviyet taşımaktadır. İkinci Beş 
Yıllık Plân ise bu bakımdan Devleti daha libe
ral bir politika takibetme durumu ile karşıkar-
şıya getirmektedir. Metinleri okumakla vakit
lerinizi almak istemiyorum, bunlar büyük açık 
farklılıkla müşahede edilmektedir. Arkadaşla
rım merak ederlerse arz edeceğim gibi, karma 
ekonominin kuralları ve fiyat politikası kesim
lerinden bunu açıkça müşahede edebilirler. Plâ
nın bir beyanını bu bakımdan Yüce Heyetinize 
okuyacağım ve şüphes;iz arz ettiğim hususlar 
A. P. nin benimsediği ekonomik politikasının 
icaplarıdır. Biz ancak bu hususları tesbit öde
riz, ama müretin tasvibiyle iktidara gelmiş 
olan bir partiye programiyle kabul etmiş olduğu 
bu esasları niye tatbik ediyorsunuz demek bizim 
hakkımız değildir, haklı değilseniz isabetli değil
dir bizim kanaatimize göre deriz. Ama tatbik et> 
mök elbotte o ikt :darm hakikidir. 

Şimdi, yalnız bir noktayı bu pi ândan çıkar
makta isabet görüyorum. Bir plân pragrafmı 
okuyacağım ve niye yanlış bir beyandır, yine 
izah edeceğim. Plân komisyonu tarafından me-
Vmıden çıkartılmamıştır bu paragraf 2 nci cil
din 8 nci sayfası yatırım harcamalarına taallûk 
öden bir bölümdür; burada şöyle bir paragraf 
var: «Toplam yatırımların özel ve kamu kes'm-
leri arasındaki dağılımı zorlayıcı bir nitelik ta
şımamaktadır.» Yani toplam olarak Eainci Beş 
Yıllık Plân 119 miilyar liralık beş yılda bir 
yatırım hedefi kabul etti. Bunların sektörler 
arasında, «1968 yılında özel sektörün hissesi, . 
payı şudur, kamu sektörünün payı şudur» diye 
tesbit ediyor plân. 1969 da şudur, 1970 de şudur, 
1971 de şudur, 1972 de şudur, beş yıl içinde bu 
119 milyar liralık yatırım iki sektör arasında 
dağıtılmaktadır. Ve bu iki sektör arasındaki 
dağıtımda da benim tesbit ettiğim rakamlar; ka
mu sektöründe zannediyorum 60 küsur milyar, 
özel sektöre de 50 küsur milyar yatırım hissesi 
düşmektedir. 
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Şimdi bu paragraf, bu rakamlar için hüküm 
koyuyor, diyorum ki, toplam yatırımlarda özel ve 
kamu sektörü kesimleri arasındaki dağılımı zor
layıcı bir hüküm taşımamaktadır. Yani bu dağı
tım plân Hükümet tarafından her zaman değiş
tirilebilir. 

TALÂT KÖSBOĞLU (Hatay) — Gayet ta
biî., 

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA EKREM 
ALİCAN (Devamla) — Gayet tabiî dedi bir 
arkadaşım. Gayet tabiî olmıyan bir taraf var, 
onu arz ediyorum zaten. Şimdi, diyoruz ki, plân
da kamu sektörü için emredici olmak vasıfmı gö-

• rürseniz kaldırırsanız o zaman hakikaten plân 
kalmaz (arkadaşlar. 

GEVAT ÖNDER (Erzurum) — Öyle bir şey 
yok. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EKREM 
ALİCAN (Devamla) — öyle bir şey yok diyen 
arkadaşımız-, paşam siz misiniz? 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Ben söyle
dim. ' 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin. 
Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EKREM 

ALİCAN (Devamla) — Şimdi, plân, plânın ma
niası öyle değilse, [memnuniyetle karşılarım mütalâ
anız, cümle şu, «toplam yatırımların öızel ve 
kamu kesimleri arasındaki dağılımı zorlayıcı 
bir hüküm taşımamaktadır.» iki sektör arasın
daki rakamlar değişebilir. Sonunu okuyacağım. 
uzun vâdede ekonomik kalkınma bakımından 
önemli olan yatırımların toplam seviyesi ve çe
şitli sektörler arasındaki dağılımıdır. Toplam s--
viyesidir, uzun vâdede aslolan çeşitli sektörler 
arasındaki dağılımıdır. Toplam seviye şarttır, 
diyor. Tabiî bu ciddî bir fikirdir, bunu isabetli 
buluyorum, toplam seviyeyi sağlamak şarttır, 
yani 119 milyar lirayı sağlamak 119 milyar li
rayı sağladığın takdirde sektörler arasındaki da
ğılımın önemi yoktur, diyor. Bu fikirde tatbik 
kabiliyeti olsa evet derim, ben de, sizin gibi. 
Sayın arkadaşlarım, sabırsızlanıyorsunuz, so
nunu getirmeden daha mütalâalarımın. 

Tatbik kabiliyeti olsa, evet aslolan Türkiye'
nin kalkınması ve aslolan, hakikaten özel teşeb
büs kanalı ile kalkındırabilsem, devleti hiç ara
ya sokmadan, daha memnuniyetle karşılıyaca-
ğım bir netice. Ama Türkiye'nin şartları bakı
mından buna imkân olmadığı için karma eko

nomi düzeni şarttır, diyorum, Devletin üretken 
sahalarda da ekonomik faaliyetlere girmesi şart
tır, diyorum, Devlet ne kadar yatırım yapabi
lirse, onları Devletin bütün tasarruflarını top
ladığı beş yıllık plânlarıma koyacağım ve em
redici nitelik taşımak suretiyle yatırımlara sevk 
edeceğim, diyorum. Çünkü neden? Memleketin 
şartları bunu zaruri kılmaktadır. Şimdi memle
ketin bir taraftan şartlarını böyle mütalâa eder
ken, beri taraftan plân yapıyorum diyeceğim, 
ben bu plânda bir büyük hedef çizdim, nedir? 
Bu beş yıl için 119 milyar lira aslolan bu büyük 
hedefe ulaşmaktır. Evet, aslolan bu büyük he
defe ulaşmaktır. Ve bu büyük hedefe plânın 
çizdiği iki sektör marifeti ile kavuşmayı kabul 
ediyorum. Ve o da isabetlidir, diyorum. Ve on
dan sonra bir yumuşatıcı hüküm getiriyorum. 
Ben bütün bunları çizdim, rakamları tesbit et
tim. Ama bu tesbit ettiğim rakamlardan sektör
lerden birisi rakamları aşmak imkânına sahip 
ise, o aşar, ötekinin rakamlarında tenzilât yapa
bilirim. Hakikaten aşabilse sadece Devlet değil, 
ikisi de burada olur. (A. P. den, «Devlet sektö
ründe azalmıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yin, çok rica ederim. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EK
REM ALİCAN (Devamla) — Burada öteki fi
kir de var. Burada diyor ki, özel sektörde ön
görülen yatırımlarını yapamaz ise bu defa Dev
let sektörünün yatırımlarını artıracağım, diyor. 
O da var burada. Politika burada sağa da gide
bilir, sola da gidebilir, ayrı bir politika değil 
bu, bu bir beyandan ibarettir, Yani bu bir mut
lak liberal ekonomik politika olsa, burada de
rim ki, özel sektör için tanıdığın tasarruf tema
yüllerini artırmak için elinden gelen gayreti 
sarf edip buradaki yatırım miktarını yükselte
ceğim. Yükselttiğin takdirde kamu sektörü yatı
rımlarından indirimler yapacağım. Bu bir eko
nomik felsefe anlayışı olur. Öyle değil burada, 
öyle olmaması daha isabetlidir. 

Karma ekonomi anlayışı içinde diyor ki, 
özel sektör de hedefine ulaşamaz. Tasarladığım 
tedbirleri alamam başarı ile. Kamu sektörü üze
rinde kalabilir. - Özel sektör geride kalacak ki, o 
zaman kamu sektörünün gayretlerini artırmayı 
görev biliyorum, diyor. Bu isabetli bir anlayış, 
ama böyle bir fikir tüm olarak plâna girerse, 
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aslında tatbikatçıları adalete sevk edici bir ni
telik taşır. Ben bu bakımdan itiraz etmekteyim. 
(Sonunu müsaade ederseniz bitireyim. 

Devam ediyor plân «Uzun vâdede ekonomik 
kalkınma bakımından önemli olan yatırımların 
toplam seviyesi ve çeşitli sektörler arasındaki 
dağılımıdır. Gönüllü tasarruflar, tahminlerden 
hızlı arttığı takdirde kamu yatırım gereği aza-
labilecek (kamu sektörü için tesbit ettiğim ra
kamlar azaltılabilecek) veya özel tasarruflarda 
aksi yönde - Paşam, dikkatle dinleyin - bir eği
limin belirmesi halinde kamu yatırımlarını ön
görülen seviyelerin üzerine çıkarmak gereke
cektir.» 

Demek ki, kamuya da giderim istersem di
yor, özel sektöre de giderim istersem, diyor. Bir 
iktisadi felsefenin doğurduğu taassub içinde 
konmuş bir hüküm değil, bir umumi denge için 
konulmuş bir hüküm aslında. Yani... (A. P. 
den, «hedefe varmak.» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim arkadaşlar, 
hatip rahat konuşsun. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EKREM 
ALÎCAN (Devamla) — Ben arkadaşlarımın mü
dahalesini kötü niyetle yapılmış müdahaleler 
saymıyorum. Yani meselelere vuzuh kazandır
mak için kafalarında tereddütler beliriyoT*. 

' BAŞKAN — Velev öyle de olsa, usul bakı
mından", müdahaleleri yersizdir. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — Efendim, 
bendeniz Tüzük bakımından müdahale etmedim, 
değil demedim, kendi bakımlarından müdahale 
ediyorlar. (Ortadan ve sağdan gülüşmeler, alkış
lar) 

Hulâsa arkadaşlar, bu hüküm der ki; bu plân 
hedefleri tâyin etmiş, iki sektör arasındaki den
geyi .kurmuştur. Fakat bu denge 5 yıl içinde tat
bikatta bir değişik denge 'halini alabilir. Nasıl 
olur? Ekonominin istikametlerine göre olabilir. 
Ekonomik öyle hakikaten özel teşebbüs yatırım
ları istikametinde burada öngörülen rakamlar
dan dalha fazla tasarruflar yapacak, yatırımlar 
yapacak istikamette yönelebilse ve bunlar kesin 
olarak tesbit edilmesi mümkün temayüller ise, 
bu hüküm zararlı olmıyabilir. Fakat Türkiye'de 
realiteler böyle değildir arkadaşlar. Nitekim., so
nunda plânı hazırlıyanlar bunu aşağı yukarı 
kabul ederek bir başka cümle koymuşlar. Di
yorlar ki, «Ancak kamu yatırımlarının hedef 

alman seviyelerde gerçekleştirilmesi, kamu sek
törü için emredici olan plânın başarılı uygula
masının en önemli şartıdır.». 

Şimdi bütün yukardaki paragraftaki fikir
leri. aşağıdaki bu cümle aşağı - yukarı reddedi
yor. Bu bir supleks veriyor plâna ki, benim ka
naatimce plânın plân olması vasfını azaltıyor. 
Bu bakımdan bu plândan çıkarılması lâzımge-
lir. Birinci Beş Yıllık Plânda bu mevzuda kabul 
ettiğimiz prensip şu idi sevgili arkadaşlarım. 
Kamu sektörü için yatırıma tahsis edilebilecek 
imkânların âzamisini tesbit ederiz, bunları em
redici bir plân halinde plânlarız, özel sektör için 
gerçekleştirilebilmesi mümkün olan rakamları 
tesbit eder, plâna koyarız, özel sektörü destek
leyici, teşvik edici tedbirleri yine plâna koya
rız, teşvikler sonunda özel teşebbüs plânda tes
bit edilen hudutlar dışında tasarruflar yapar, 
hudutlarının üstünde yatırım imkânlarına sahi-
bolursa elbette Türkiye ekonomisi için hayırlı 
bir sonuç doğurur bu. Fakat Birinci Beş Yıllık 
Plânda «Bu kamu sektörü yatırımlarında indi
rim yapılmasını gerektirmez.» şeklinde idi. Bu
nu bu mânada kabul etmiştik, özel sektör ta
sarrufları için elbette iyimserlik yapıp, çok faz
la iyimserlik yapıp büyük tasarruf rakamları 
tesbit edip de plânı ona göre düzenleseniz ha
yale kapılmış olursunuz. Plân da gerçekleşmiş 
olamaz. Onun için özel teşebbüsün marjinal ta-
tasarrufları ne olur diye nihayet mütehassıslar 
tesbit ederler, o rakamı getirirler, koyarlar. 
Ama özel teşebbüs bundan daha fazla tasarruf 
yapar, bundan daha fazla yatırıma gidecek olur
sa ekonomi için tesbit edilen hudutlar dışında 
yatırım yapılabilmesi kalkınma müddetlerini 
azaltacağı için memnuniyetle karşılanması gere
ken bir husustur. Ama siz plânınıza böyle bir esa
sı koyup da, ey özel teşebbüs sen daha fazla ya
tırım yaparsan beni kamu yatırımları sahasında 
yatırım yapmaktan kurtaracaksın dersen ve özel 
teşebbüs yatırımlarını tesbit etmek de fevkalâde 
güçse, fevkalâde güçtür arkadaşlarım, özel te
şebbüsün Türkiye'de Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı ile öngörülen yatırımları fazlasiyle 
yaptı, noksaniyle yaptı denilen yerler vardır. 
Müsaade ederseniz hiç rakamlara bendenizin iti
barım yoktur bu mevzuda. Yoktur, açık söylü
yorum. Niye yoktur, nasıl tesbit ettin dendiği 
zaman, şu şekilde tesbit ettim, şu inandırıcı şe
kilde tesbit ettim diyecek bir vesika benim hu-
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zuruma getirilemiyor. Efendim, anket yaptım, 
falanla konuştum, filânla plân sanayii tesisle
riyle bilmem ne yaptı şu neticeye ulaştım, yüzde 
yüzün üzerinde özel teşebbüs yatırım yaptı gibi 
birtakım ciddî şüphelerle karşılaştım. Bir misal 
vereceğim. Mevzua bu mevzua aktardım, kusu
ra bakmayın. Rakamlar meselesinde çok şikâyet
çiyim, onun için, sizleri ikna etmek için bir mi
sal vereceğim. 

Sayın Nihat Erim dün gelir dağılımı konu
sunda ; plânlamanın hazırladığı meşhur gelir da
ğılımı etüdü vardır. O dokümanı ben 'görmüş
tüm, okumuştum. Bir defa o dokuman sureti ka
tiyede ikna edici metotlar içerisinde hazırlan
mamış, hani mesafelerin tâyininde olsa olsa 
usulü vardır, onu yapar gibi olsa olsa gelir, 
şu % 20 nin geliri şu olur, olursa bu olur, diyen 
birtakım anlayışlarla doküman hazırlanmış, 
okudum. Şimdi bu dokümandaki rakamlar da
hi yanlış verildi, dün ve bugün. Sayın Nihat 
Erim 66 demiş, Türk topluımuınun en üst gelir 
seviyesini alan yüzde 20 si toplam gelirlerin 
yüzde 66 sini almaifetadıır, demiş, Sayın Erez'in 
ifadesine göre, biraz evvel yaptığı konuşmada. 
O rapordaıki rakamları açtım ve baktım benim 
elimde de o raporun son rakamları var. Yüzde 
66 değil, yüzde 57 o raporda. Fakat bu rapor 
Türk nüfusunun tüm olarak yüzde 20 si, Türk 
millî gelirinin yüzde 57 sini .almaktadır diyor. 
Türk toplumunu 5 e bölmüş, her yüzde 20 nin 
millî gelirde aldığı paylar karşısında gösteril
miş. En üst kademedeki yüzde 20 gelirlerin 
yüzde 57 sini alıyor diyor bu rapor. Sayın 
Erim'in yüzde 66 dediğinden baüısetti Sayın 
Erez. Ben de o vesile ile baktım. Yani bizde ra
kamlara hiç akıl ermez, bunu arz etmek istiyo-
ırnm. Orada der ki, «tarım sektöründeki en üst 
yüzde 20, gelirlerin yüzde 46 sini alır.» Dikkat 
buyurun, tarım sektöründe en üst yüzde 20 ge
lirlerin yüzde 46 sini alır. Tarım sektörünün dı
şındaki sektörlerin en üst kademedeki yüzde 20 
gelirlerin yüzde 54,5 ini alır. Şimdi tarımdaki 
yüzde 46 smı alıyor henüz, ötekisi yüzde 
54,5 ini alıyor. Yekûn olarak rakam yüzde 57. 
Bu nasıl oluyor? Bu matematik hesaba da ak
lım ermedi. Yani demek istiyorum ki, Türkiye'
de rakamlar, bu kadar gayriciddî usuller iç> 
risinde tesbit edilebilmektedirler. Efendim, 
Alican sen müesseselerimize iftira ediyorsun, 
şu ediyorsun, bu ediyorsun diye ıbana nıe söyle

nirse söylensin, ben bunlar söylenirken kapıdan 
dışarı çıkardım. Şimdiye kadarki tecrübelerim 
bana bu fikri verdi maalesef. Bu mevzularda 
da plân devresinde hiç olmazsa rakamları cid
dî ıtesbit edebilmek fikri üzerinde çok ciddiyet
le durmamız lâzımdır. 

Buraya atlamamın iSdbebi şu : Arz ettiğim 
ifade de diyor iki, özel sektör bu plânla kendi
si için öngörülen hudutlar üzerinde yatırım 
yaptığı takdirde kamu sektörü yatırımlarında 
indirimler yapılır. Tesbit edilmesi bu kadar 
güç ve tesibit ettim denildiği zaman aksinin is
pat 'edilmesi hakikaten imkânsız olan bir durum 
karşısında plâna atalet getirecek, pl'âm uygu
lamalarını bir nevi gevşekliğe sevkedecek olan 
ıbu ^hükmün 'bu plânda bulunması benim kana
atimce zararlıdır. Çünkü bu plânı tatbik ede
cek bir Hükümet pekâlâ kendisini başarılı gös-
tereibilecek özjel sektördeki yatırımların nisbe-
ıtinin yüksek olması için bu itibarla 'kamu sek
töründeki yatırımları bir miktar indirmiştir, 
denilebilir. Kaldı ki, 'bunu demiyecek olsa dahi 
özel sektörün yatırımları aslında yapabileceği 
tahmin edilenin fazlasını yapması halinde eko
nomik bakımdan büyük yararlar sağlıyacak 
bir hususdur. Bu sonuç bir vesile yapılıp kamu 
sektörü yatırımları sureti katiyede indirilemez. 
Bunun için ben derim ki, Adalet Partisi Hükü
meti ve iktidarı bu yanlış anlayışlara ve hattâ 
tatibilkçileri atalette sevk edecek bu paragrafda-
ki bükümlere itibar etmemelidirler. Plân tat
bikatı konusunda daha ciddî tatbik yapabil
mek iba'kımmdan. Bunu bu plândan çıkarmalı
dırlar. ' 

Şimdi sayın arkadaşlarım; işte plânın bu da
yandığı ekonomik felsefesi bakımından biraz 
evvel arz ettiğim o karma ekonomi kuralları 
kısmı ile fiyalt politikası kısmındaki görüşlere 
ilâveten bu görüşte, bu plânın Birinci Beş Yıl
lık Plâna nazaran daha liberaldir, fakat tatbi
kat yönünden fayda sağlamıyacak bir görüşü
dür. Buna bendeniz sureti katiyede muarız 
'bulunmaktayım ve ıbu paragrafın plândan çı
kartılması hususunda da bir önergeyi riyasete 
takdim edeceğim. Ama benimsenir ama benim
senmez, bu tabiatiyle Yüce Heyetin işidir. 

Şimdi, plânın sektörler arasındaki dengesi 
bakımından bir fikir getirilmiş. Çok isabetli gö
rürüm. Der ki, «Sanayi sektörüne bütün Türk 
ekonomisinde çekicilik gücü vermek.» Fikir 
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olarak hakikaten yıllardan beri bendenizin de 
savunmasını yaptığım bir fikirdir. Sanayi sek
törüne Türk ekonomisinde çekici güç verecek. 
Tabiî sanayi sektörüne bir gücü vermediğiniz 
takdirde plânın asıl hedefi olan tam istihdam 
fikrine gidilemez. Yani iş gücü, Türkiye'nin bü
yük meselelerinden biri tediye muvazenesi meselesi 
ise, diğeri de işgücü meselesidir. İşgücünün sağla
manın çıaresi de tabiatiyle plânlı ekonomide geniş 
sınai kalkınmaya önem verilmesidir. Bu bakından 
plânın bu fikrini isabetli bulmamak imkânsız
dır, yerindedir. Hakikaten bu mevzuda inşal
lah başarılı olur. Yalnız benim anlıyamadığım 
bir taraf da, bizim Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında da yıllık sınai üretim % 12 civarında 
idi. İmalât sektöründe yüzde 12,9 diyor, bilmem 
başka bir yerde 12, 12,2 der. Hulâsa orada da 
sınai sektörde kalkınma yolunda, kalkınma hızı 
rakamı 12 olarak, 12 civarında tesbit edilmişti. 
Burada bu sanayi hamlesini yüzde 12 kalkınma 
hızı ile sağlıyacağım. Arada ne fark vardır. Ya
tırım rakamlarını ona göre fazla tutuyorum di
yor. Ama bu bende bir izaha muhtaç görüş fik
rini uyandırdı. Bu mevzuda hakikaten mukabil 
konuşmalarda Hükümet ikna edici bâzr izah
larda bulunursa memnun olacağım. 

Yine bu mevzuda Birinci 5 Yıllık Plânda. 
Tarım sektörü yüzde 4,2 civarında bir kalkınma 
hızı kabul etmişti, zanediyorum aynı sektör 
İkinci 5 Yıllık Plânda da aşağı - yukarı bunu 
kabul etmiş durumdadır. Ve bu suretle yağmu
run etkisiyle gelir sağlayıcı durumda kamu sek
törünü yağmura muhtaç durumdan kurtaracağız, 
diyor. Bu bana ilik me-busluk yıllarımda, 1952-1953 
yıllarını hatırlattı. O zaman iyi mahsul yılla
rında, iyi ve fazla idrak edilmişti, malûm o en 
büyük kalkınma hızı rakamlarının elde edildiği 
yıllardır. 1953 te artık Türk ziraati yağmura 
muhtaç durumdan kurtarılmıştır. Türkiye buğ
day ithalâtçısı iken, buğday ihracatçısı haline 
gelmiştir, diye Demokrat Parti iktidarının bir 
mensubu idi, hepimiz öğünmüştük. Buna ben
zemesin diyorum, aradan 15 yıl geçtikten sonra 
yağmura muhtaç durumda olmayı plândan çı
kartacağız tabiî. Bir tenkid için değil de, fazla 
şeyle bir taraftan sınai kalkınmaya, gideceğim, 
sınai kalkınmaya öncelik vereceğim dereken 
bir taraftan bu istikamette fazla Mldialı 
konuşmak biraz imkânsız gibi geliyor bana. 
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Ama Hükümet keşke böyle bir sonucu elde etse 
de hepimiz Türk ekonomisi bakımından bir bü
yük derdin halledilmiş olmasının zevkini duya-
bilsek. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, plânın bu makro 
dengesi yahut genel dengesi üzerinde ben akıl 
erdiremediğim bir hususun yine muhterem Hü
kümet tarafından izah edilmesini istiyeceğim. Ba
na öyle geliyor ki, bu plânın bu makro dengesi 
biraz dengesiz kurulmuş. 

Şimdi biraz da tasarruf mevzuuna bakalım. 
Bu plânda, bir arkadaşım ve Ibıütün stâzeü arka
daşlar da aşağı - yukarı bu tasarruf mevzuu üze
rinde durdular, gönüllü tasarruflar ve /kamu ta
sarrufları olarak, 119 milyar, beş yılda yatırım 
yapılacak deniyor. Bunu özel sektör marifetiy
le, kamu sektörü marifetiyle yapacağız. Özel sek
tör yatırımlarını ne ile yapacak, kendi tasarruf--
lariyle, kamu sektörü de kendi tasarruflariyle. 
Tasarruflar meselesi tabiî ekonominin en önemli 
meselesi ölüyor. Burada plânın ikinci cildinin 
13 ncü sayfasında bu konudaki tablo elimizde. 
Bu tabloda bir defa başlangıç olarak 1967 yılı 
başlangıç yılı. Birinci Beş Yıllık Plânda 1962 
yılı geçiş yılı olarak kabul edilmiş ve geçiş yılı 
için 'de bir program hazırlanmıştı. Şimdi Birinci 
Beş Yıllık Plândaki 1962 yılının yerine İkinci 
Beş Yıllık Plânda aşağı yukarı 1967 yılı bir ge
çiş yılı olarak benimsenmiştir. Halbuki 1967 
yılı aynı zamanda Birinci Beş Yıllık Plânın da 
son yılıdır. Birinci Beş Yıllık Plânda 1967 
yılma ait gelir hedefleri, harcama hedefleri bü
tün sektörler itibariyle mevcut. İkinci Beş Yıllık 
Plânla Birinci Beş Yıllık Plân arasında bir iı„i-
bat kurulmak esastır. Bu irtibatı 1967 yılındaki 
rakamlarla kuruyorlar. Elbet başka şey yapamı-
vacaklardır ama 1967 yılı için alınan rakamlar, 
Birinci Beş Yıllık Plândaki rakamlarla çelişir va
ziyettedir. Bunu anlıyamadım. 

Şimdi insanlar görüşlerini misallerle daha iyi 
anlatabilecekleri için misalle, rakamları ifade ede
rek arz edeceğim. 

1967 yılı için İkinci Beş Yıllık Plânın ikinci 
cildinin 13 ncü sayfasında 4 numaralı tablosun
da gönüllü tasarruflar 7,6 milyar, kamu tasarruf
ları 7,3 milyar olarak gösteriliyor. 7 ,'6 milyar, bu 
1965 fiyatlarına 'göre. Birinci Beş Yıllık Plânın 
50 numaralı tablosunda Birinci Beş Yıllık Plân
da yıllar itibariyle yapılacak harcama hedefleri-
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ni gösterir. Orada özel sektör için 1967 yılında 
harcama hedefi rakamı 5 milyar 900 milyon lira, 
dikkat buyurunuz, 5 milyar 900 milyon lira, 
1961 fiyatlarına göre bir harcama hedefi göster
miştir Birinci Beş Yıllık Plân 1967 yılı için. İkin
ci Beş Yıllık Plânda tasarruf rakamı olarak 7,6 
milyar lira özel tasarruflar 'gösterilmiştir. Demek 
ki, aradaki farkın 1961 le 1965 arasındaki fiyat 
farkından tevellüdedeceği ve bir de 7,6 ya yatı
rım rakamına iblâğ edilecek rakamı ilâve edersek 
tam rakam bulunacak. 7,6 1967 nin özel tasarruf
ları, yatırum rakamı aslında bundan 300 080 000 
fazla 1967 için. Yani 1967 için Birinci Beş Yıl
lık Plân 5,9 milyarlık yatırım yapacak diyoruz 
özel teşebbüs için. İkinci Plân 7,9 milyar yatı
rım yapacak. Birisi 1961 fiyatlarına göre, biri
si 1965 fiyatlarına göre 2 milyar. Demek ki, fiyat 
farkı dolayısiyle 'bir ilâve yapılmış oluyor buraya 
özel teşebbüse, özel 'teşebbüs yatırımları bakımın
dan. Geliyorum kamu teşebbüsleri yatırımları
na. Kamu teşebbüsleri yatırımları için Birinci 
Beş Yıllık Plân 1967 de 8,4 milyarlık bir yatı
rını rakamı tesbit etmiştir. Halbuki 'burada ka
mu teşebbüsü tasarrufları 7,3 milyar kabul edil
miştir. Tasarruf tabiî. Şimdi Birinci Beş Yıllık 
Plândaki 8,4 milyarın iki milyarı dış tasarruf
larla karşılanacaktır desem, bunu fazlasiyle bu
radaki rakama göre yapıyorum, 1967 de Birinci 
Plânda, 1961 fiyatlariyle 6,4 milyarlık kamu ta
sarrufları gözüküyor. 

Yani özel sektörün harcama rakamı beş mil
yar 900 milyon, kamu sektörünün dış tasarruflar 
mukabili dıştaki harcama rakamı 6 milyar 400 
milyon. Buna mukabil 1967 ylmm 1965 rakam
larına göre İkinci Beş Yıllık Plândaki rakamı, 
kamu sektöründekli daha düşük özel sektörünıkd 
daha yüksek bir rakam olarak tesbit edilmiş. 
Yani bu suretle plânın başlangıcındakli inisiyal, 
raJkamlar, âdeta ekonominin detngesinlin temi 
olarak gösterilmiş oluyor. 

Bilmiyoruz, biraz teknik izahat oldu, Yüce 
Meclisi hu mevzuda aydınlatabildim mi? Daha 
müşalhlhaıs bir özetleme yaparsam; Birinci Beş 
Yıllık Plânda özel teşebbüs için 1967 ra/kamı 
5,9 milyar, kamu teşelblbüsü için 6 Iklü&ıır mil
yar. Bu ıra'kaımları 1967 ye 1965 fiyatlariyle 
İkinci Plâna 'geçirirken .özel Iteşebıhüls rakamı 
7,6 milyar 'olarak ıgüs'temlıiıyor, kamu (teşebbüsü 
rakamı 7,3 milyar lira ıgösteriliyar. Dikkat fou-
yurulacak olursa, ötede İkaımu Iteeşbhütslerinin 

rakamı yüksek 'olduğu halde fiyat tebdilimden 
sonra ikinci plânda rakam hu sefer öızıel teışe'b-
hüsler için yükseliyor. IBu, bu ekonominin (bu
gün içinde bulunduğu durumla bağdaşacak bir 
hal olmamak gerekir benim kanaatime göre. 
Acaba >bu ^çelişmeyi Hüjkümet nasıl izah edecek ? 
Taibiî tasarruftur, yatırımıdır derken hâizi yanlış 
anlayışlar oluyor. Burnu izah ederlerse mcmınıun 
kalırım. 

Sonra (bıı denge bakımından 'benim dikka
tlimi çeken ıbir ihuısıuıs var. Arkadaşlar dediler 
ki, «ıglönülllü tasarruf olara'k ikaıbıü edilen ra
kamlar realize edilemezler. Bence, /başlangıç
ta 7,'6 ımilyar koymak ısunetiyle rakam yüksek 
tutulmuştur. Asıl a'ksâklık buradan ıgelmeıkte-
dir. Yani ıbaşlanguç, inilsiyal rakamı fazladıır, 
oradan idoğuyor. Ondan sonra, 'artış niıslbetleri 
Beş Yıllık Plânda ıkaJbul edilenden fazla 'değil
dir. Haltta birinci plânlda, ıbenim ıhatırladığıma 
göre lö'zıel ısektörde Iher yıl % 11 'kalbıul odilımiş-
tir. Burada Ikalbul edilende ise % 10 civaırm-
ıdadır, toplam olarak, faızla değildir. Yalnız hir 
istikrarsız artış, (gönüllü 'tasarruf artışı duru
mu var. Meselâ 1968 de tasarruflar yüzde 10,5 
artıyor, 1960 da 10,7 nislbetinde artıyor, 1970 de 
hinden 8,>6 ya 'düşüyor, 1971 de 6,9 a düşüyor, 
9,2 ye düşüyor. Bumun izahı; 1970 dem itibaren 
kamudan oraya (intikal 'öttirilecek '2 800 000 000 
liradır 'zannediyoırum. E, .gönüllü, taısarırıuıflar 
iböyle dik yıllarda yüzlde 10 a, 11 e yakın arıtıp 
dururken, 'kamudan nasıl olısa bana (birtakım 
fonlar intikal edecek diye ıbirden ibire nasıl 
azalacak, Ibuna aklımı <enmedi. Yani eıkomoımik 
isıtikametltıe bir temayülün içerisine girilmişse 
o ekonomi tam .bıu '.temayülün aksi istikamette 
.birden nasıl döner, onu makro denge ibalkımın-
dan anlamak ıgerçekten 'güç .geldi (bendenize. 
Dikkat 'ederseniz 1968 1e 10,5 ıgönüllü tasarruf
larda artışla 'giriyoruz. 1969 a 10,7 artışla gi-
ııiyotruız. 1970 İte 'gönüllü tasarruflar ./biriden, nis-
bet itibariyle 8,;6 ya düşüyor. 1971 de daha zi
yade, '6,9 a düşüyor. 1972 de 9,2 oluyor. Bu, 
düzensiz ve istikrarsız. Böyle ıgönüllü tasarruf-
larda bu astikrarısıızlığın ısöbebi acaba nedir, 
diye inisan Italbiatiyle mera'k ediyor. Bıunu nor
mal, istikrarlı işliyen Ibir .ekonomide ıböylıe is-
tikrarfsıız gelişmeler Dİmamaısı .gerekir. 

ABDÜDBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Beye
fendi, gönüllü tasarruf larda artış var. 
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(BAŞKAN — Öyle ibir ımüdaJhaleye hakkı
nız yok. Sayın Akdoğan, İçtüzük gereğince. 
Lütfen. 

Y. T. P. GKRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Merak -e'tti arkadaşumıiz. 

BAŞKAN — Merakını kürsüden daÜıa ileride 
ileri sürer. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Şimdi sayın arkadaşlarım, aynı 
dengesiz ıduruımu kamıu tasarruflarında da gör
memek mümkün değil. ıSon 'yıl içlin 1068 de 
'% 9,6 niıslbetinde artıyor. Talbiî (benim bu rakam
larım kendi ıbulduğum rakamlardır, belki yan
lış der arkadaşlarım, ıo zaman taisib.iSh.leri yap
mış olurlar. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — De
vamlı arltış var. 

BAŞKAN — Sizin yapmış olduğunuz !bu tmü-
dalhaleler ihatalı Sayın Akdoğan.. Rica ederim. 

Y. T. P. GRUİPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Efendim, arkadaşımın amlıyama-
dığı ibir 'taraf var. ıŞimdi «devamlı artış vardır» 
diyor. Ben devamlı artış yoktur, idemedü/m. İstik
rarlı artış yoktur Idiiyoırum. 'Bir yıl .yüzde 10 -
11 e yakın artış olunsa ıgönüllü tasarruflarda, 
erteisi yıl ıbirden Ibire i6,9 artışa düşmesi ekono
mide ibir istikrarisıızlık mânası taşıır. Naısıl bu 
öngörüleibilmişltir, acaba ıbunu 'bize izaih edebilir
ler mi? Yokısa .mutlak rakamlar tolarak artış
lar devaımlı fbu yıl 100, ertesi y ı l 101, daha er
tesi yıl 1151 derseniz, yalhu ıgeçen (yıl yüzde 1 art
tı, 'bu yıl (birden ıbire yüzde 50 ınaısıl arttı, bu ne
reden 've hanıgi ısabepten ileri geliyor diye «lıbet 
kafamızda İbir tereddüt hâsıl olur. (Bunu demek 
işitiyorum arkadaşım, ımiühendisısiniız ıgalıiiba, si-
ızin daiha iyi anlamanız lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Alican, isiz ide her müda
haleye muhatafbolarak almayunıız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİİCAN 
(Devamla) — Teşekkür ederim ıSaym Başkan. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kamu tasar
rufları bakımmdan da 1968 de 9,6, 1969 da 11,2, 
1970 de 14,6, 1971 de 15,7,' 1972 de 7,7 artış 
nisbeti, birden 1972 de kamu tasarruflarında bir 
âni gerileme oluyor. Yani böyle % 15,15 gider
ken bu rakamlar belki biraz iyimser olabilir ama 
böyle gidip dururken birden plânın son yıllarda 
bu gerilemenin sebebini tabiî merak etmemeye 
imkân olmuyor. Kaldı ki, böyle tasarruflarda 
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bu yıllarda özel teşebbüse de birtakım aktarma
lar yapacağız diyoruz. 1970 den itibaren iki 
milyar sekiz yüz milyon liralık bir aktarma 
yapılacak deniyor. O zaman bu teraayylü o ak
tarma yapmak imkânları elbette güçleştirebiiir, 
yahut imkânsız hale getirebilir. Hülâsa sayın 
arkadaşlarım, plânın makro dengesi, tasarruflar, 
yatırımlar dengesi bakımından gerek başlangıç 
inisiyal rakamlarında bir Birinci Beş Yıllık 
Plânın 1967 yılı rakamlarına nazaran bir gelişme 
olduğu zehabı hâsıl oluyor bizde. Bir de bu 
rakamlar fazla, ilk yıl rakamları biraz yüksek 
tuttuğu için ondan sonraki rakamları gerçekleş
tirme imkânlarının güç olabileceği şüpheleri içi
mizde doğmaktadır. Ayrıca da yılllar arasın
daki gelişmeler istikrarlı yürüyen bir ekonomi
nin istikrarı bakımından birbiriyle çelişir gözük
mektedir. Bunu Hükümet, izahları sırasında, biz
lere aydınlatıcı izahatla anlatırsa gerçekten ken
dilerine teşekkürümü ifade ederim. Bu suretle 
bu dengede üzerinde durulacak tarafları oldu
ğuna kaaniim. Ayrıca burada özel teşebbüsün 
yani gönüllü tasarrufların açıkları vardır. Yatı
rımlarla. Özel teşebbüsler 1968 den itibaren beş 
yılda 50,4 milyar tasarruf yapacaklardır deni
yor. Buna mukabil, yapacakları yatırım rakamı 
57,5 milyar. 7,1 milyarlık bir açık özel sektör 
yatırımları ile, özel sektör tasarrufları arasında, 
bunun iki milyar sekiz yüz milyonu kamu sektö
ründen yapılacak tasarruflarla, transferlerle 
1970 den itibaren karşılanacak denir. Bakiyesi 
nasıl karşılanacak? Bunu anlamak da güçtür. 
Yani «özel sektörde açık» fikri biraz bendenize 
garip geldi. Devlet, kamu sektörü açık verir, 
açığını karşılamanın sıhhatli usulleri vardır, 
vergi yolu, ondan sonra istikraz yolu, daha ol
mazsa bir miktar emisyon yolu özel sektörün açı
ğının şu kadarını şuradan karşılıyacağım der. 
Kamu sektöründen transferle karşılıyor, 2.8 mil
yarı diyor. Halbuki şu hesaplara göre 7,1 milyar
dır. Aradaki kısmı için acaba ne düşünülmekte
dirler? Bunu da izah ederlerse, bunu zannedi
yorum dış kredilerle mi karşılayacaklar. Ama, 
dış kredilerle karşılama fikirleri o zaman plânın 
dış tasarruflar ihtiyaçları ile birtakım friksiyon
ların meydana çıkmasına sebebiyet veriyor. Bun-
lar-da bizi ilgilendiren ve hakikaten izaha muh
taç gördüğümüz hususlardır. Bütün bunlarla 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının yıllık orta
lama 18,3 gayrisâfi millî hâsılanan yatırım nisbe-
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tine mukabil yıllık 22,7 bir yatırım nisbeti tat
bik edilebileceğini ifade ediyor, Hükümet. Bu 
rakamın yüksek tutulması Türk ekonomisi için 
elbette yararlıdır, memnuniyetle karşılanması 
icabeden bir husustur. Bütün mesele tatbik edi
lebilmektedir, gerçekleştirebilmektedir. Ben faz
la iyimser görmekteyim ama gerçekleşmesi için de 
bütün gönlümle, tabiatiyle temennide bulunmayı 
bir vazife bilirim. Biraz bu nisbet fazla yüksek 
tutulmuştur gibi gelir bana. 

Sayın arkadaşlarım, ben Plân bakımından bu 
Plân dokümanından bir noksanlık 'Oİaralk 'bir hu
susa işaret etımek istiyorum. 

Birinci Peş Yıllık Kalkmıma Plânının uygu
lama neticelerini vermek bakımından ve ilki Plân 
arasında 'irtibat kurmak bakımından bu Plân 
ikâfi derecede hassasiyet »göstermemiştir 'gibi ge
lir bana. Halbuki 'mesele :basit değildir. Bininci 
Beş Yıllılk Kalkınma Plânında neler yapalbile'ce-
ğım'iz'i, ne'ler yapamadığımızı. Çdk sarih 'ölçüler' 
içinde tesbit etmek, İkinci Beş Yıllık Plân bakı
mımdan daha 'isiabetli kararlara varabilimckte 
büyük fayda ısağlar. Yer yer 'talbialtiylıe Birinci 
Beş Yıllılk Plânın ncltiedlcri 'vorJi'llm'ii§. Yalnız 
1965 rakamlariyle 'verilmiş faraza, Birinci Plân 
19611 fiyaitlaniyle İkinci Plân 1965 fiyatla riyl o 
mukayese yapmakta büyük güçlük çekiyorS'n-
nuz. Nisbetlcr olsa haydi nıeyse, ama mutlak 
rakamlar mukayesesini yaplmakta Ibüyük güç
lükler çekersiniz. Halbuki bu Plân tatbikatı ba
kamından 'bir gelenek haline gelt'irilimeliydi. Bi 
rimai Beş Yıllık Plânm 'baş 'taraflarımda Türk 
ekonomisinin durumu hakkında tablolar vardır 
izahatlar vardır. B.u tablolar (Birimci B<eş Yıl
lık Kalkınma Plânında 19''6'1 yılma kadar gel
mişlerdi. Tablolar esasen .'ballarla İkinci Beş Yıl
lık Ka'lkmma Plânının başlangıcı, Birinci Bes 
Yıllık Kalkınma Plânı uygulama sonuçları diye
rek bir bölüm ayrılsaydı, bu bölümde âdota Türk 
'dkonomiisirfjn Birinci Beş Yıllık 'Ka'lkınıma Plân 
devresi ıgelişmesinin daha önce gelişime ile ımu-
Ikaye&o ddecdk şekilde 'orada gösterilmiş 'olsa İdi 
ve bu bizim tetkiklerimiz bakımından da kolay-
lıık sağlanmış olurdu. Türk ekonomisinin Bi
rinci B-eış Yıllılk Plân devresinde katdttiği 'me
safeleri tes'bit balkılmından 'da kolaylıklar sağ
lanmış olurdu teşriî çalışmalarda da Meclise ve 
ım'ill>et'vekıli arkadaşlarımıza yandım edilin i-
olurdu. Dışarıda teltlkifc ddecdk ilgililer 'için d'e 
faydalı ib'ir yola gidilmiş olurldu. Bu yapılma

mış. 1965 alınmış. Birinci Beş Yıllık Plânm 
rakamları 1905 e irca 'edilmiş imükayeselcrde 
müşkülât çekmektesiniz. Bilgiler orada burada 
dağınık 'vaziyettedir. Bunları bulup diğer Plân
la karşılaştırmak da hakikaten güç olmaktadır. 
Plân vesikası da böyle 6 - 7 cilt olunca bu tet
kikler 'heım güçlükle karşılaştırılmakta, hem de 
'daha isabetli sonuçlara varmak imkânlarından 
maJhruım (kalmaktadır. Bunu da bir temenni 'ola
rak ifade 'eltlmek isterim. Bu yapılsaydı dalha 'isa
betli 'olurdu. 

Aziz arikadaşlari'm sözlerimin 'başında «aslo-
lan Plân uygulamasıdır» dedim. Hakikaten be
nim kanaatim odur. Bu Plânm ekonomik felse
fesi sosyal felsefesi amaçları ile 'beğendiğimiz 
'tarafları olur, beğenmediğimiz (tarafları olur. 
Fakat (tüim alarak benimsemeımek için hiçbir 
sdbep g'örm emekteyiz. Grupuimuz ıda tıülm ola
rak bu Plân üzerimde 'müsıpdt oy verceeklbir. Yal
nız asıl bu uygulama 'bakımınidan Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânnmda ortaya çıkmış o'lan 
yetersizlikleri ortadan kaldırmak (meselesinin 
önemine Hükü'mıetin, 'iktidarın bilhassa dikkati-
n'i çekmeyi ibıen (kendim için bir vazife alddedc-
rim. Geçmiş beş yılda devamlı 'olarak uygula
malardan şikâyet etmişizdir. Ne uygulamalar
la ne ide uygulamaları yapacak teşkilâtta ne 
do tedbirlerde Birinci, Beş Yıllık Plânda başarılı 
olamamıştır. G erce ki eşme mislbdtl erine bakıyor-
'lıım (bu sabah bir tablo var Plânda, 'tarımda 
dört sene hakkımda 9 milyar küsur veya 
S 900 000 ı0ö0 falan, 'İlk dört seme için bir şey 
yapmışız, tarım sektörüne harcamia hedefi ka
bul (etmişiz, 8 milyar küsur 'harcama belde finin 
bir ımilyar (küsur mcksaniyle 'harcamaları yap
mışız. Halbuki bizim tanımımızda 'harcama ih
tiyacı olan '% 100 (gerçekleşmeyi mümkün kıla
cak olan çok açık sahalar mevcuttur. Bu mutlak, bu 
kabul ettiğimiz hedefe varamamamız daha ziyade 
idarenin za'fımdan. İşte Plânda gösterilen altı 
•tane tsebep vardır. Proje ydterslzliği idi, kanun 
kifayetsizliği idi, .izleme yetensüızlikleri'ydi, Plân
da gösterilmektedir. Bunlardan - olmuştur. Bir 
ciddî Plân tatbikatı benim kanaatimce Türkiye'
de 4 senede tarım sektörü için ihtiyâçları bu 
kadar 'büyük olan Sıdktör için 9 (milyarlık yatı
lımı bir milyar noksan ile gerçcfcloştirmezdi hat-
'â daha fazlasına bile ihtiyacolurdu, çeşitli fi
nansman bakımından tabiî yetersizliklerimiz ol-
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muştur. Ama bunun yanında Plânda gösterilen 
proje yetersizliği 'idi, mevzuat yetersizliği idi, te
leme yetersizliği idi, bu gibi yetersizliklerin bü-
yülk tesirleri olmuştur. Balkınız 'gerçekleşmelere : 
Diğer hizmetler ısalhasında gerçelkleşme yüzde 
yüzün üstünde olmuştur. Yani diğer 'hizmetler 
denilinoe dalha çok, bende cari masraflara yalkın 
istikametlerde olunca, kolay para harcanan saha
larda, sadece nakit harcaıması şelklinde yatırım 
ısayılan sahalarda olunca, yatırımlanmız yüzde 
yüz gerçekleşiyor. Ama biraz emeğe ihtiyaç 
gösteren, biraz bilgiye ihtiyaç 'gösteren, biraz 
Plân (heyecanına 'ihtiyaç gösteren, uygulama ba
kımından başarının birtakım mânevi unsurları, 
maddi unsurları yanında ımânevi unsurları da 
(kaitıknaJsmı gerektiren sahalarda başarılı nisbet
leri düşü'k lo'imaktıadır. Bu itibarla.. 

BAŞKAN — Sayın Alican saat '13 <e 'gelmiş
tir, konuşmanız uzun sürecefose öğleden sonra 
devam letmelk üzere birleşime ara vereceğim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Hayır 'Sayın Baışjkan, bitireceğim. 

BAŞKAN — Valkit dolduğu için söylüyo-
' ram. Buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Beş dakika müsaade ledilirse bi
tirebilirim. 

Şimdi onun için plânın bu riıânevi**Minsuru 
dediğimiz bu kısmı fevkalâde önemli bir kısım
dır. 19'65 bütçesi müzakere edilirken bu husus
ta uzun izahlarda bulunmuştum. Hükümet bu 
ihtiyacı benimsemiş gözükmektedir. Bir kanun 
tasarısiyle gelmiş. Ben senelerden beri bu işler 
için özel prosedüre ihtiyaç vardır derim. Bu 
özel prosedür ihtiyacını bu kanun tasarısı ce
vaplandırır mı, cevaplandırmaz mı? Bu kanun 
tasarısı üzerine grupum nasıl bir kanaate varır? 
Bu mevzuda bir şey ifade etmem. Fakat pren-

sibolarak plân tatbikatını bir özel anlayış için
de yürütmek prensibinin kabul edilmesini haki
katen olumlu karşılarım. Buna ihtiyaç var, plân 
tatbikatına büyük önem vermek lâzımgelir. Ve 
bu arada eskiden beri savunduğum bir fikir 
vardı, bunu burada tekrar etmek isterim. Bu 
işler ayrı bir bakanlığa verilmek mecburiyetin
dedir. Kim ne derse desin hususi bu iş için ka
nun çıkarmak ihtiyacını duyuyoruz diyorsunuz, 
hususi bir" iş için birtakım prosedürlerin yürü
tülmesine ihtiyaç duyduk diyorsunuz, Beş Yıl
lık Plân devresinde izleme yetersizliği uygula
ma sonuçlarına etki yapmıştır, diyorsunuz, on
dan sonra beyefendiler bu işi bir bakanlığın so-
runluğu altına veriniz dediğimiz zaman,, olmak 
böyle şey, diyorsunuz... Ben işte bu mantığı' an-
lıyamıyorum. Senelerden beri bu fikri savunu
yorum, gerek plân tatbikatını izlemek, takibet-
mek, gerekse plâncı daireler olarak koordinas
yonu sağlamak, gerekse plân tatbikatı bakı
mından, bugün plâncılar için büyük revaçta 
olan tâbirle mevcut tıkanıklıkları, doğan tıka
nıklıkları açmak sonra bir şey daha var, ilmî 
terim; «dar boğazları ortadan kaldırmak» için 
mutlaka bu işlerin bir bakanlık elinde yürütül
mesi şarttır. Bu ne kadar gecikirse, bizim plân 
uygulamalarımız başarıya ulaşma bakımından 
o kadar gecikecektir. Bu itibarla bu hususu da 
sözlerime başlarken tekrar etmekte fayda mülâ
haza ederim. 

Genel hatları içerisinde İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı konusunda mâruzâtımı bu su
retle sona erdirmiş olmaktayım. Bnşarılı olma
sını temenni ederken, hepinizi saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14.30 da devam etmek 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,05 

• » — • • • 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma sa?,!;i : 14,30 

BAŞKAN — Başka:;vekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN —• 126 ncı Birleşimin 3 ncü otu
rumunu açıyorum. İkinci Beş Yıllık Plân üze
rinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası O. H. P. Grupu adma Sayın Bü
lent Eeevit'indir. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Sonra konuşa
caklar efendim. 

BAŞKAN — 'Sonra konuşacak. T. 1. P. adı
na Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı? Yok. M. P. 
adma Sayın Mesut Ozansü. Buyurun Sayın 
Ozan'sü, saat 14,33. 

M. P. GRUPU ADİNA MESUT OZANGÜ 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, İkinci Beş Yıllık Plân üzerinde M. P. adma 
'görüşümüzü arz etmek üzere söz almış bulunuyo
ruz. 

Güney - Doğu Asyanın köşelerinden, Balı -
Avrupa'nın en ileri ülkelerine kadar birçok hü
kümetleri iktisadi plânlamaya başvurmak husu
sunda teşvik eden âmil, millî iktisatta esaslı bir 
değişme meydana getirme arzusudur. Milletler 
artık iktisadi gelişmelerini olayların ve şartlarır 
gidişine 'bırakmamakta, bu yolda şuurlu bir gay
ret sarf etmektedirler. 

Her memlekette olduğu gri) i Türkiye'de de 
iktisadi gelişmenin kendiliğinden olabilmesi için 
hem setrmayc birikiminin hızlandırılması, hem 
de iktisadi davranışların rasyonelliğe uygun ol
ması gerekir. Belki uzun bir süre içinde belki için
de bu şartlar kendiliğinden gerçekleşebilir. Fakat 
milletçe başarılmak istenen dâva, iktisadi refah 
hedeflerine mümkün olduğu kadar çabuk varmak 
olduğuna göre, bu uğurda şuurlu bir gayretin 
lüzumu açıkça ortaya çıkmaktadır. Mahdut kay
naklarla âzami sonuçlara erişebilmek istenmesi, 
eninde sonunda bu kaynakların iyice bilinmesini, 
sıralanmasını ve önceliklerin tesbit edilmesini za
ruri kılıyor. Kaldı ki, tabiî kaynakları bol olan 
ve ekonomik 'bakımdan geri kalmamış ülkeler da
hi kalkınmalarını bir plâna uydurmak lüzumunu 
hissetmişledir. Çünkü mesele, bu gelişmeleri ba

şıboş bırakmak değil muayyen hedeflere doğru 
yöneltmektir. Demek ki, Türk iktisadiyatının ge
leceği esas bakımdan Devlet teşebbüsüne veya 
özel teşdb'büse de bağlı olsa, millî iktisadi plân
lama kaçınılmaz bir zaruret olarak kalmaktadır. 
Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, karşılaş
tığı güçlükler, tasarruflu ve plânlı hareket etme
yi gerektirmektedir. Aslına bakılırsa meselenin 
temel esasları üzerinde Türkiye'deki siya'si kuv
vetler arasında nazari bir birleşme mevcuttur. 
Bir defa iktisadi hayatta Devletin faal bir rol 
oynaması ve bu sahaya düzen getirmesi yalnız 
Anayasada değil, bütün siyasi partilerin pro
gramlarında da kabul edilen bir esastır. 

Bu gerçeklere rağmen üzülerek ifade etmek 
'steriz ki, büyük umut bağlanan Devlet Plânla-: 
ma Teşkilâtının üst kademesi tamamen değişti-
•'ilmiş bul ulumaktadır. Bu değişiklik teknisyen ol
manın 'hudutlarını aştığı daha çok siyasal yönü 
",'alip geldiği için bir Anayasa örgütü olarak Dev
let Plânlama Teşkilâtı bugün işlemez hale gel
miştir. Bu teşkilât bir kalkınma plânını hazır
layıcısı olmaktan çok Hükümet 'görüşünü plân 
haline sokan bir müdürlük durumundadır. Bu 
davranışla kenara itilen s'adece Anayasanın em
ri değil, iktisadi kalkınma bile ciddiye alınma
maktadır. Plâna önem veren bir iktidar. Plânla
ma Teşkilâtını böyle işlemez bir hale getiremez. 
iler plân devletin ekonomik ve sosyal politikası
nın bir ifadesidir. Devlet plân yolu ile belli bir 
dönemde varmak istediği hedefleri ve bunun için 
kullanılacak vasıtaları tâyin eder. Binaenaleyh, 
Plân bir program değildir, plân bir iradenin te
zahürüdür ve Devletin bir taahhüdüdür. 

İkinci Beş Yıllık Plânın sosyal politikasını bu 
'biçimdeki bir plân anlayışı içinde değerlendirme
ye çalıştığımız zaman tatminkâr bir sonuç almak 
mümkün olmıyaeağı kanısındayız. Zira plân 
esas itibariyle ekonomik kalkınmayı hedef almış, 
kalkınmalım sağlıya cağı refahın ya.ygml aşması, 
başka bir deyişle, gelir dağılımında âzami bir öl-
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çüde adaletin sağlanması bunu pek ilgilendir
memektedir. 

Gelir dağılışı adaletsiz olan bir kalkınmanın 
gerçek bir kalkınma olmadığı sosyal huzursuz
lukları artıracak tasarrufların tamamının yatı
rılmasını önlediği için bu türlü bir kalkınmanın 
dahi devam ettirilmesi imkânsız olacağı bilinme
lidir. 

İkinci Beş Yıllık Plân hedef ve stratejisi ile 
kalkınmanın sosyal adalet ilkesi içinde gerçek
leşmesi esas olarak kabul edilmesine rağmen, bu 
ilkenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak vasıta
lar tam bir açıklıkla belirtilmemiştir. Plân stra
tejisine göre, sosyal adalet ilkesinin gerçekleş
tirilmesinde tam çalışma esasına göre istihdam 
imkânlarının genişletilmesi, müterakki vergiler, 
halk kütlelerinin yararına gelişmiyen ve denge
li dağılan kamu hizmetleri, kişilerin yetişme ve 
gelişmelerinde fırsat eşitliği umumi vasıtalar 
olarak kabul edilmiştir. Belirtilen bu vasıtalar, 
İkinci Beş Yıllık Plân uygulaması neticesinde 
sosyal adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi için bir 
teminat olamaz. Çünkü, gösterilen vasıtalar 
umumi prensip ve temennilerden öteye gideme-
mektedir. Öte yandan Hükümetin sosyal politi
kası vadedilen prensiplerle çelişme halindedir. 
Bu vasıtanın ileride tatbik mevkiine konulması, 
o vasıtanın Hükümetin uygun politikasına uy
gunluğu ve detaylarının açıkça belirtilmesiyle 
mümkündür. Müterakki vergilerin sosyal ada
letin gerçekleşmesinde bir vasıta olarak kullanı
lacağını söylemek hiçbir şeyi ifade etmez. Bu 
vergilerin hangi gelir gruplarına ve ne mabet
te dağılacağını açıkça belirtilmelidir. Elimizde
ki İkinci Beş Yıllık Plân bu yönden çok yeter
sizdir. Hükümet plân uygulamasında umumi 
prensiplerin gölgesinde gösterilen vasıtalarla is
tediği gibi oynıyacak ve kolayca sosyal adalet 
ilkelerinden ayrılabilecektir. Nitekim Birinci 
Beş Yıllık Plânda da ikincisi gibi halk kütlele
rinin yararına genişliyen ve dengeli dağılan ka
mu hizmetleri prensibini benimsemişti. Ancak 
Birinci Beş Yıllık Plân uygulamasında Batı il
lerinde yapılıp fert başına 100 liralık bir yatı
rıma karşılık Doğu'da 70 liralık bir yatırım ya
pılabilmiştir. 

Bu gerçek umumi prensip ve vasıtaların 
plân stratejisi olarak kabulünün uygulamada 
ne kadar farklı neticeler doğurabileceğini gös

termektedir. İkinci Beş Yıllık Plânda anahedef 
yılda ortalama olarak % 7 lik bir kalkınma hı
zıdır. Beş yıllık süre içinde gayrisâfi millî hâsı
la % 40,3 gibi bir artış gösterecektir. Bu artış 
Birinci Beş Yıllık Plânın kalkınma hızı ile ay
nıdır. Önümüzdeki beş yıl içinde nüfusun % 2,6 
oranında artacağını düşünürsek adam başına 
millî gelir artışı ortalama olarak % 4,4 olacak
tır. Ancak fert başına düşen millî gelir artışının 
% 1,9 nun vergilere ve gönüllü tasarruflara gi
dileceğinden plâna göre adam başına tüketim 
artışı ancak % 2,5 gibi çok küçük bir seviyeye 
ulaşmış olacaktır.. 

Uluslararası düzende güçlü bir ekonomiye 
sahibolmak istiyen Türkiye için bu artış tatmin
kâr değildir. Az gelişmiş ülkelerin plânı benim
sememesi ve uygulaması aslında bâzı fedakâr
lıkları göze almasiyle mümkün olacaktır. Plâna 
konulan % 7 lik artışın gerçekleştirilmesi, pek 
tabiî olarak, kamusal ve özel sektör yatırımla
rının hem toplam büyüklüğünde, hem de sek
törler itibariyle bölümünde umulan sonuçlara 
ulaşmasına bağlı bulunmaktadır. Bu da plânın 
finansmanı için gerekli tasarrufların nasıl ya
ratılacağına bağlıdır. Halen vergi sistemimizin 
düşük esnekliği vergilerinin artan millî gelire 
uygun oranda artmamasına saik olmaktadır. Bu 
durum yükselen kamu giderlerini karşılıyacak 
gelirlerin toplanmasında güçlük çıkarmaktadır. 
Halen artan kamu giderlerinin karşılanmasında 
kullanılan vergi sisteminin belkemiğini Vasıtalı 
Vergiler teşkil etmektedir. Bu durum önemli 
sosyal adaletsizlikler doğurmakta ve yatırımla
rın finansmanında küçük gelir gruplarına bü
yük külfetler yüklemektedir. Şu halde toplaın 
vergi gelirleri içerisinde Vasıtasız Vergilerin 
oranını geniş ölçüde artırmak hem sosyal adalet 
ilkelerine uygun, hem de düşük gördüğümüz 
% 7 lik hızın artması için gerekli kaynakların 
yatırılmasında önemli rol oynıyacaktır. İkinci 
Beş Yıllık Plânın ikinci büyük hedefi Türk eko
nomisinin dış kaynaklara bağlılığının azaltılma
sı olarak > gösterilmiştir. Bu hedef temenni edi
lecek bir tutum olmasına rağmen Hükümetin 
halihazırdaki iktisadi politikası karşısında ger
çekleşmesi en zor bir hedeftir. Önceki yıllarda 
alman borçların dengesi üzerindeki yükü, plâ
nın finansmamndaki iş kaynaklarının yetersiz
liği, ticaret hadlerinin zirai mahsullerin aleyhi-
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ne işlemesi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında olduğu gibi, ikinci plân döneminde de dış 
kaynaklara ağır şartlarla olsa dahi, başvurmak 
zorunda kalınacaktır. Bu durum ekonomimizin 
bağlı karakterini yine muhafaza edecek, muh
telif bağlılık derecesini artırabilecektir. Bu şart
lar altında maliyeti ve sonuçları düşünülmeden 
iktisadi ve politik tavizler pahasına borçlanmak 
özlemi terk edilmediği sürece bu hedefin tahak
kuku mümkün olmıyacaktır. Kalkınma plânın
da öngörülen yatırımların finansmanında karşı
laşılacak güçlükler herşeyden evvel yeterince 
harekete geçirilmiyen âtıl kaynak ve kapasite
nin yeniden değerlendirilmesi ile karşılanmalı
dır. 

Finansman açığında dış borçlara sarılmak 
ancak bir çare yoksa düşünülebilir. Aksi tak
dirde ülke dkonıomıiısi lüzumsuz olarak gelişmiş 
ülkelerin uydusu haline gelecektir. İkinci Beş 
yıllık plânın bir diğer hedefi ise sanayie Türk 
ekonomisini sürükleyici bir nitelik kazandır
maktır. Birçok az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
memleketimizde de ziraat sektörü prodüktivite
si çok ve kalabalık bir iş gücüne sahiptir. Ar
tan nüfus, küçük prodüktiviten iş gücü ziraat 
sektöründe çok dar boğazların gelmesine sebe-
bolmaktadır. Bu dar boğazlar küçük prodüktivi
te ancak tarım sektöründeki âtıl iş gücünün en
düstri sektörüne tedrici kaydırılması ile orta
dan kaldırılabilir. Gelişen endüstri hem yeni 
iş kaynakları açacak ve hem de transfer edilen 
küçük prodüktiviteli iş gücünün, prodüktivite
sini artıracaktır. Bu bakımdan kalkınma plânı
nın sanayi sektörüne vereceği öncelik takdirle 
karşılanır. Ne var ki, plânda özel sektöre önce
lik tanıyan Hükümet ağır sanayi yatırımlarını 
özel sektör eliyle gerçekleştirmeyi düşününce 
aşağıda detayı ile izah edeceğimiz bir çelişme
den kendini kurtaramıyacaktır. Bir devletin 
çokça eğilim ve karakteri ne olursa olsun, bil
hassa ulaştırma ağır ve esas dalları gibi çok 
hacimli pahalı salbit ve işletme sermayesi ile bu 
gibi teşebbüs ve tesislere ait yatırımların ölçü 
ve terkibi siyasi bünyesine göre değişik olmak 
üzere bizzat Devlet tarafından deruhde edilmek 
zarureti bugün artık münakaşa götürmez bir 
gerçektir. Diğer taraftan hemen bütün kalkın
ma iktisatçıları mahiyeti ve bünyesi itibariyle 
kısa vadeli kâr getiren büyük sermayeyi gerek-
tirmiyen hafif sanayii ve spekülatif teşebbüs ve 

tesislerin özel sektör tarafından işletilmesi pren
sibinde hemfikirdirler. Bir başka deyimle ser
maye birikimi fcait sayılı enfraısürülktür yatırım
lar, özel teşebbüs yatırımları için hiç de cazip 
değildir. Bu hale göre ağır sanayie önem veren 
bir plân toptan yatırımlar içinde kamu sektö
rün yatırımları oranını özel yatırım oranının 
üstünde tutmalıdır. Halbuki toptan yatırımlar 
içinde kamu sektörünün hissesi devamlı olarak 
düşmüş ve takriben birinci beş yıllık devresinde 
özel sektörün, toplam yatırımların % 40 mı, 
kamu sektörünün ise % 6 sini gerçekleştirilme
si düşünülmüş. İkinci Beş Yıllık Plân dönemin
de ise kamu yatırımlarının toplam içindeki pa
yının % 53,3 ten 1972 de % 57,2 ye düşmesi 
öngörülmektedir. Bir başka deyimle yatırım har
camaları 1967 de % 46,7 sinin, 1972 de ise 
% 49,3 ünün özel sektöre yapılacağı ümidedil-
mektedir. Bu durum hızlı kalkınmada etkisi bü
yük olan ağır endüstrinin tesirini azaltmış olu
yor. Esasen Birinci Beş Yıllık Plân devresinde 
hakiki yatırımların çok düşük seyretmesi ve ay
nı zamanda bu hacım içinde Devlet payının 
takribi ve eksik hesaplanmış bulunması yukar
da temas edilen plânın itici ve teşvik edici fonk
siyonunu yeterince sağlıyamamıştır. Hakiki ya
tırımların birinci devre yatırımlarının çok altı
na düşmüş olmasına rağmen İkinci Beş Yıllık 
Plân tasarısında bu nisbetin Devlet sektörü 
aleyhine daha da düşürülmesi kalkınma hızını 
azaltacağı gibi Hükümetin maksadı hilâfına 
uzun vâdede özel sektör istihsal gücünü destek
lemiş olacaktır ki, bu hal karakter ve ekonomik 
politika bakımından hususi teşebbüs üzerindeki 
sermaye taraflısı görünen Hükümetin doktrin 
ve gayesinde bir tezat teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamızı şu dört 
bölümde özetliyebilimz; her şeyden evvel millet
çe başarılmak istenen dâva iktisadi refah hedef
lerine mümkün olduğu kadar çabuk varmak ol
duğuna göre bu haliyle plân bir zarurettir. Böy
le bir plân hazırlanırken plân stratejisinin ve 
stratejileri gerçekleştirecek vasıtaların Anayasa
ya uygunluğu gözetilmesi en mühim bir husus 
olmalıdır. Halbuki İkinci Beş Yıllık Plân Ana
yasadaki plânla ilgili maddelerin ruhuna uygun 
bir şekilde hazırlanmamıştır. Çünkü Anayasa
nın istediği bir Devlet plânıdır, Hükümet plânı 
demiyeceğim. 
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Bu neticeye şuradan varıyorum: İsmi ve 
öngördüğü hedefler bunu göstermektedir. Hükü
metler geçicidir, programları muvakkattir, hal
buki Anayasanın istediği karakterdeki plânın 
uzun vadeli dev hükümetleri, parlâmentoyu bile 
taahhüt altına sokan bir karakteri vardır. Ana
yasanın istediği sosyal adalettir. O halde plânın 
millî politikanın planlanması şeklinde olması 
lâzımıdır. Yoksa Hükümet veya parti prog
ramlarının plânılanıması oliaımıaz Hükümet 
programlarının plâna aksedecek kısmı ancak 
millî politikanın içinde kalan parçalarıdır. Böy
le olmadığı takdirde plân Devlet plânı olmak
tan çıkıp İkinci Beş Yıllık Plânda olduğu gibi 
bir Hükümet programı haline gelir ki, bu da ta
mamen Anayasaya aykırıdır. Öte yandan İkinci 
Beş Yıllık Plânda sosyal politika temel daya
naklardan yolksun, âdil gelir dağılımı zayıf, 
sosyal gelişmeyi hızlandıracak reformlara açık 
olmadığı gibi, olumlu bir ücret politikası köye 
dönük bir çalışma politikası plânda açık olarak 
yer almamıştır. Bu yönden İkinci Beş Yıllık 
Plân gerçekçi bir plân olarak kabul edilemez. 
Gerçekçi plân gerikalmış toplumun kalkınması
nı öngördüğü plân olmalıdır. Halbuki İkinci 
Beş Yıllık Plân temel sorumun çözümü için ge
reken temel politika ve araçları getirmek cesa
retini gösterememiştir. Bu da plânın samimî ol-
mıyan belirli bir ifadesidir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adırta Sayın 
Yusuf Ziya Baihadmlı. Saat 14,i5B. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Türkiye İşçi Partisi Meclis Grubu adına, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı karşısında 
köy ve köylü ile ilgili sorunlar üzerinde dur-
ımak istiyorum. 

Bugüne kadar ıköy ve köylü sorunu, diğer 
yurt sorunlarından daima ayrı ve ikinci plânda 
tutulmuştur. Büyük çoğunluğu okuma yazma
dan ve tüm eğitim olanaklarından yoksun bıra
kılmış köylümüz, çıok yerde toprağı işlemiş, 
toprak sahibi olamamış, orfbakçı ırgat, yarıcı 
lolmaktan löteye geçememiştir. Bin yıl öncesin
den kalma ilkel araçlarla donatılı bir çalışma 
düzeninden sıyrılamamıştır. tnsanea yaşanacak 

bir evden, sudan, ışıktan, yoldan, tüm uygar
lık araçlarından uzakta bir yaşantı yeğ .görül
müştür. Ve 'ona bir vatandaş gözüyle bakılma-
mıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, acalba 
Türk köylüsüne ne getirmektedir? 

Konuşmamla bu sorunun cevabını araştıra-. 
cağım: 

«Topraksız ve az 'topraklı çiftçinin yeterli 
bir toprağa işleme imkânlarına kavuşturulabil
mesi -için tarım reformu anlayışı içinde bu çift
çilerin topraklandırılması sağlanacaktır.» (Say
fa : 1:97) 

Şu 'bir gerçek ki, toprak üzerinde çalışanla
rın şevkli çabaları sağlanmadan, tarımda verim
liliğin artacağı mümkün değildir. Bunun tek 
çıkar yolu, toprağı, üzerinde çalışanların malı 
haline ıgetirmektir. 

İktidar toprak reformunu kendi felsefesine, 
sınıfsal .menfaatine uygun 'görmemektedir. Bu
nu da birtakım çelişmelere düşerek reddetmek
tedir. Bir iktidar sözcüsü, «Türkiye'de -ancak 
8'9 'bin ailenin topraksız olduğunu, mevcut çift
çi ailelerinin % 3,8 ini teşkil edeceğini, ıbunun 
da tabiî olduğunu» söylüyor ve bunlara vere
cek toprak lOİmadığmı ileri sürüyor. Toprak re-
fiormuna da; «muhtevası 'boş ve halkı boş, yere 
>yalıyan »bir mevzu...» olarak bakmaktadır. 

Öbür taraftan Köy İşleri Bakanlığı, hazırla
dığı «Köy Envanter Etütleri» ile iktidar sözcü
sünü yalanlıyor: Mardin, Ağrı, Diyarbakır, Er
zurum, Kars, Hatay, Malatya, Urfa, Adıyaman, 
Siirt, Elâzığ .gibi 11 ilde yapılan etüde göre, 
612 158 çiftçi ailesinden 220 197 si topraksız
dır. % 38,6... Bunlar, toprak sahiplerinin yanın
da ortakçı, işçi ya da kiracı olarak çalışmak
talar. 

11 ilde 220 bin 197 topraksız aile 'bulunursa 
tüm Türkiye'de ne kadar olabileceği kendili
ğinden meydana çıkıyor! 

Tarım reformu toprağı olanlara özgü bir 
eylemdir. A. P. iktidarı her alanda olduğu gibi 
toprak alanında da zenginden yana bir plân 
öngörmekte, yüzibinlerce topraksız köylü aile
sini yok saymaktadır. 

A. P. iktidarı, yüzibinlerce topraksız aileyi 
bir kalemde yok saydığı gibi, bir taraftan da 
Türkiye toprakla'rınm tümünün % 32,6 sının, 
çiftçi ailelerden yalnız % 3 ünün malı olduğu
nu, % 62 sinin de ancak % 18,6 çiftçi ailesinin 
olduğunu da görmezlikten geliyor. 
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Bu rakamların ışığında, plânda köylüye va-
dedilen tarım reformu, büyük çoğunluğu alda
tan, yalnız ve yalnız büyük toprak sattıiplerini 
(kayıran bir karar halinde belirleniyor. 

Köylünün insanca bir yaşantıya ıgirelbilmesi 
iyin beş şart, üzerinde e'kip biçtiği toprağın 
'kendisinin öz malı olmasıdır. 

«Çiftçinin gelir seviyesini yükseltmek için 
tarım ürünlerinde istikrarlı fiyat tesbit edile
cek, pazarlama düzeni iyileştirilecektir.» (Say
fa : 198) 

Çiftçimiz, daima bir yıl önceki hayat seviye
sini tutturmak umudu içinde daiha fazla üretim 
yapmak yolunda çaba harcarken, sanayiciyi, 
tüccarı, tefeciyi ve hattâ yabancı ülkelerdeki 
alıcı ve satıcıları da beslemek, onlara artan kâr
lar sağlamak gibi bir çıkmazın içinde bocalayıp 
durmaktadır. Tarım ısöktönünldeki her artış, çift
çiyi ferahlatacağına, sanki bu üretim artışı 
onun felâketi imiş gibi, ürettiği değer fazlasının 
elinden almmasiyle kahnmıyarak geçim kay
naklarının daha fazla kısıtlanmasına meydan 
vermektedir. 

Pazarlama işine gelince, bu husus, tarımsal 
üretimin geliştirilmesini engelliyen faktörlerden 
biridir. 

Ülkemizde üretici, Devletin himayesinde de
ğildir. Kendi aralarında da örgütlenemediği 
için aracı tüccarın isteği dışına çıkamamaktadır. 
Ürünün değeri üretici tarafından değil, aracı 
tüccarca tesbit edilmektedir. Aracı, yaptığı işin 
karşılığı olarak, hem üreticiden yani köylüden, 
hem de tüketiciden yani halktan yüksek ücret 
almaktadır. Bundan aracı tüccar bir baskı un
suru olarak kuvvetlenmekte, üretici ve tüketici 
bu kuvvetin karşısında cılızlaşmakta, zayıfla
maktadır. 

Türkiye'de üreticinin pazarlama sorunlarına 
çözüm yolu getirecek ilk hareket, aracı tüccarı 
ortadan kaldırmakla mümkündür. Bu da A. P. 
iktidarının felsefesiyle çatışacağından pazarlama 
plânda bir söz olarak kalacaktır. 

«Üreticiyi sermaye yetersizliğinden gelir kay
bına uğratmıyacak kredi kolaylıkları sağlana
caktır.» (Sayfa : 198) 

Türkiye'de nüfusun hızla artışı, toprak - in
san ilişkilerinde ortaçağ düzeninin sürdürül
mesi yüzünden köylü ailelerinin büyük çoğun
luğu topraksız ya da az topraklıdır. Toprakla

rın büyük çoğunluğu küçük bir azınlığın elinde 
toplanmış, geri kalanlar da küçük cüce işletme
ler hallinde bölünmüştür. Bu cüce işletmelerin 
sahipleri ancak, tüketim ihtiyaçlarını karşılıya-
bilmekte, üretimi artırıcı yönde yatırım yapama
dıktan başka, yeni üretim mevsimine çok defa 
üretim sermayesinden yoksun olarak girmekte
dirler. 

Bugün köylüye kredi veren başlıca kurum 
Ziraat Bankasıdır. 

1965 yılında bu banka 1 041 866 829 lira kre
di dağıtmıştır. Bu krediden Türk çiftçisinin 
ancak üçte biri yararlanmıştır. 

1962 yılında 31 çiftçiye 10 739 047 lira veril
mesine karşılık 148 754 çiftçiye 12 570 049 lira 
verilmiştir. 

Tarımsal kredinin dengesiz dağılımının nede
ni, toprağın dengesiz dağılımıdır. Çünkü bugün 
Ziraat Bankası, çiftçiye ancak ipotek karşılığın
da kredi vermektedir. 

'Bu kredi demgeisıizliği, tefecilik sistemini ya
ratmıştır. Bugün köylü çok kez % 100 faizle 
borç para alma zorunda kalmaktadır. Bu yüz
de yüz faizle para dağıltan tefecilerin daha çok 
Ziraat Bankasından büyük krediler alanların 
arasından çıktığı görülmektedir. Bir başka hu
sus da, bu kredi dağılımındaki dengesizlik, az 
topraklı köylüyü hiç toprağı olmıyan bir duru
ma sevk etmektedir. Bir başka deyimle, köylü 
günden güne topraksızlaşırken toprak ağalığı 
daha da'güclenmektedir. 

Adalet Partisi iktidarı bir toprak reformu 
yapamıyacağma, bankacılık statüsünde bir de
ğişikliğe gitmiyeceğine ve tefeciliğe son vermi-
yeceğine göre, köylüye âdil bir kredi dağıtımını 
sağlıyamıyacaktır. 

«Tarımda çalışan nüfusun belirli bir düzende 
tarım dışı sektörlere aktarılması gerektiğinden, 
köyden şehire gelecek nüfusun işe yöneltilmesi 
ve eğitilmesi sağlanacaktır.» (Sayfa : 189) 

1965 nüfus sayımına göre, şehirli vatandaşın 
sayısı 10 808 869, genel nüfusun % 34,4 ü kadar. 
Köylü vatandaşın sayısı da, 20 582 338, genel 
nüfusun % 65,6 sini kapsamaktadır. 

Türkiye'de şehirleşme, köyden şehre akım, 
şehrin çekiminden çok, köyün itiminden olduğu 
bir gerçektir. 

1948 den sonra yurda traktör gelmeye başla
mış, böylece tarımda bir makmalaşma yolu açıl-
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mıştır. 1950 de traktör sayısı 16 585 iken 1965 
te 54 668 e yükselmiştir. 

Traktörün artışı, traktörle işlenen tarımsal 
arazi miktarını da artırmış, bunun sonucu ola
rak, bu arazilerde çalışan köylü nüfusunda bir 
azalma başgöstermiştir. Ortakçılık ve kiracılık 
da yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. 

Köyde nüfusun hızla çoğalışı, tarımın makina-
laşması, buna rağmen ürünün artmayışı, maki-
nalaşmanın sonucu olarak verimli arazinin be
lirli ellerde toplanması, mevcut işletmelerin ve
raset yoluyla parçalanması, küçülmesi köylünün 
şehre göçümü sağlamıştır. Ayrıca köy - şehir 
arasında açılan yollar bu göçü hızlandırmıştır. 

Bu sebeplerle, bilhassa 1960 -1965 yılları ara
sında köyden şehire 1 383 333 kişi göç etmiştir. 
1945 ten bu yana ise 4 569 499 kişi doğum ye
rinin dışına kaymıştır. 

Köyden göçler daha çok İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Adana'ya yapılmaktadır. 1960 da İstan
bul'da yaşıyan köy doğumlu nüfus 1 milyona, 
Ankara'da ise yarım milyona yaklaştığı tesbit 
edilmiştir. 

Şehirlere göç eden köylülerin durumu bugün 
ekonomik, ısoısyal ve politik bir problem halini 
almıştır. 

Türkiye'de bir «gecekondu» sorunu böyle 
doğmuştur. 

Yurdumuzda sanayileşme, bu duruma bir çö
züm yolu getirecek, anlam, hız ve nitelikte de
ğildir. 

Buna rağmen İkinci iBeş Yıllık Plânda «'köy
den işenire ..gelecek nüfûsun işe .yöneltilmesi ve 
eğitilmesinin sağlanacağı» söz konusudur. 

Köyden ışelhire yapılan 'göçler aynı (tempoyla 
devam etltliği Italkldirde İkinci Beş Yılhlk Plânın 
bitimi olan 1972 yılına kadar 4 milyon köylü 
nüfusu işenirlere 'göç etımiş olacaktır. 

Türkiye için ibu 'büyük (bir somundur. Ve ik
tidar bir çözüm yolu düşünmemekte, getiremıemıek-
ttedir. 4 milyonu hangi imkânlarla işe yöneltecek, 
nasıl eğiltil'ecelktir. Hangi mucize buna cevap ve
recektir? 4 milyon hangi ağır endüstrinin hima
yesine sığınacaktır. 

Kcıyiden ışelhire ıgiöç eden (büyük kütlenin 
yanında Ibir ide köyde kalan (gizli işsizler ordu
suna /plân Ibıir iş ey ıgetirememekltedir : 

1905 nüfus ısayıımına ıgöre, Türkiye 'delki ak
tif nüıfuis mikan 13 591 ı822 ıdir ve yaklaşık ola

rak ıbu 'miktarın 10 milyonu tarım sektörü için
de yer allmaiktadır. 

ÜMfeemiızde, işlenen arazinin % 89 u, hububat 
üretimine ayrılmıştır. Btu yüzden işler, belirli 
Ibir 'zamana sıkışmakta 've -çiftçi diğer saman
larda ıbıoş kalmakta 've ıbüyiüık ibir işgücü boşa 
(haırcaınımakltadır. Ayrıca, tanımsal işgücünün Itlop-
rak ve sermaye faktörlerine ıgöre fazla olması, 
Iköylde (gizli işsizliği yaratmaktadır. 

Gizli işjsiz (miktarının tarımsal çalıışmalann 
•en yoğun lolduğu tTemmTuz Ağustos D96ı8 da 
967 O00 iken aynı yılın Aralık - ıŞubat ayla
rında 7 milyon lollduğoı (bilinmektedir. 

Mevsimlik ve ıgizii işsizdik olarak meydana 
çıkan sınırlı çalışma şartları, büyük bir işgücü 
israfı yanımda, tüketici olarak yurit ekonomi-
sıine ağır ıbir ytüik olmalktadır. 

«Köy (Çocuklarının ilkokul ü'stü .okullarda 
oikumalarını ısağlayıcı ıburs ve yıurt imkânları 
aıritırılacalktır.> 

(iSayfa lı98) 

1965 - 1966 ders yılında Türkiye ilkokulla
rında ıo!kuyan (öğrencilerin ımiktarı 4 '030 000 dir. 
il 5'50 000 i şehirlerde, -2 480 000 i köylerdedir. 

1964 sayımına ıgtöre, ımevcut 630 (bağımsız 
ortaokuldan 1İ30 u il merikezlerinde, 455 tanesi 
ilçe merikezlerinde ı55 i İde bucaklarlda idi. Köy 
gocuklarımın ilçe ve il ortaokullarında okumala
rımı ısağlıyacaık Ihuıris ve lyurt imkânları mevcut 
değildir. 

196İ1İ962 Iderls yılında köy ilkokullarından 
nıezsun olanların ısayılsı 190 O00 dir. Bunu ibir (öl
çü sayarsak her yıl yaklaşık olarak 
köy okullarını 200 000 civarında öğren
ci bitirmektedir. Demek ki, her yıl ye
ni mezun olmuş 200 000 öğrenci ilkokul üs
tü oikullarda okumak için ısıra beklemektedir. 
Ve İkinci Beş Yıllik Plânına ıgöre; «vatandaşla
rım temel eğitim üstünde devletçe (sağlaman eği
tim imkânlarından yararlanımaısı, fırsat eşitliği 
ilkesine ıgîöre düzenlenecektir. Buna ıgöre geniş 
bir burs ve yatılılık sistemi ile kabiliyetli öğren
cilerin ekonomik güçleri ive (bulundukları çevre
nin şartları ile iknsıtlammalksi'zıın eğitimim en üst 
kademelerime çıkmaları 'gerçekleştirilecektir.» 

Plân, «geniş ıbir Iburs ve yatılılık silsteımi» 
niden 'söz etmektedir. 

1926 da yürürlüğe giren «lise ve ortaokul
lara alınacak parasız yatılı öğrenciler hakkında-
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iki 915 ıSayılı Kamına ıglö,re : «Millî Eğitim Ba
kanlığı, 'genel ıolarak bültün lise 've orta o'kulla-
rımiizida mevcıult ücretli yaftılı löğremci Sayışımın 
yarısını ıgeıçmiiyecek ısayıda parasız yatılı öğ
renci okutmaya mezundur. Ve parasız yatılı 
oikuyaoa'k löğremıcilerm çalışkan, Keki ve orta 
öğrenimlerini takibedemiyecek derecede fakir 
olmaları şarttır. 

Uiyigıulaımada ise, kanunun çıknşından 1964 
yılına kadar yatılı öğrenci sayısı 1 000 i aşma
mıştır. 1964 te paralı yatılı öğrenci 7 000 civa-
ırmda iken, parasız yatılı Isayıisı ancak: 1 5'00 e 
yülkselımiışitir. Ancak son (bir - M yıl içinde 3 500 e 
çıkarılmıştır. Fakat bu öğrencilerin büyük ço
ğunluğu malî imıkânları .çok .geniş lolan doktor, 
mühendis, ısıulbay, ,esnaf, tüccar ıgibi kişilerin 
(Çocukları lollduğu Ida 'bir ıgerçektir.' 

Bu uygulaımanını ibir yönüdür. 
Bir ide 'bir ıbaışika yönü vardır : 
Öğrencimin iburisluluğu ya da yaltılılığı ka-

(zaıumıaJsı için sınav şarltitır. Bugün Türkiye'de 
sınavlar bilgi ve kalbiiliye't esansına 'göre yapıl
maktadır. Oysa, lokullarımıızda ıbilıgi ayın im-
Ikânlar içinde verilmemektedir. fetanlbul, Anka
ra, tamir 'dkuilarındalki imkânlar, Bitlis'teki, 
Hakkari'de'ki ya da »bir ibaşfka işenirdeki, hele 
Iköylerldeki imkânlar aynı değildir. 

Bir löğrenci kabiliyetli de olsa, aeki de olsa 
ıbenızerleni içinde aynı (bilgiyi almamıışısa zekâ
sı da kaibiliyeti de aynı oramda gelişeımiyeco-
ğinden eşit 'seviyede (olamaz. Çünkü kalbiliyet, 
zekâ, ancak (bilgiyle gelişir, bilgiyle lokışur. Ka
biliyetli zekâyı meydana çıkaran ıbıilgidir. 

Ankara Fen Lisesi sınavları bu kanımızı is-
patlıyan bir örnektir : 

1966 da 10 bin öğrenci sınava katılmış (Tür
kiye'nin her tarafından), birinci basamağı 1 000 
öğrenci kazanmıştır. 2 nci basamak sınavından 
sonra ise 100 öğrenci seçilmesi gerekmektedir 
Nitekim 1 000 öğrenciden en yüksek puvan alan 
100 öğrenci sınavı kazanmıştır. Kimdir bu yüz 
öğrenci? Hangi illerden ve hangi okullardan gel
mişlerdir? 22 si Ankara'dan, 21 i İstanbul'dan, 
20 si. İzmir'den, 4 Eskişdhir^den, 4 te İçel'den... 
Birkaç şehirden 1 er kişi. 45 ilden ise tek bir 
kişi yok. Kazanan 100 öğrenciden, 47 si özel, 
azınlık ve yabancı okullardan. Geri kalanlar da 
özel ve resmî kolejlerden. Köy okullarından me
zun 200 bin öğrenciden bir tek kişi yoktur. 

Elimde 'bir istatistik daha var: 1963 yılında 
Ankara Üniversitesi giriş sınavına 15 330 öğren
ci katılmıştır. Bu öğrenciler 163 resmî ve özel 
lise ve kolejden gelmişler. Sınavı, 27 lise, kö
le jden 'gelen öğrenciler kazanmışlardır. Bu li
selerin 11 i özel lise ve kolej, 4 ü Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı kolej, 12 si de İstanbul, Anka
ra, İzmir, Bursa liseleridir. 

Bu tablolar değişmedikçe, bütün okullara ay
nı imkân, aynı fırsat eşitlikleri götürülmedikçe, 
İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü, «burs ve ya
tılılık sistemi ile kabiliyetli öğrencilerin ekonomik 
güçleri ve bulundukları çevrenin şartları ile kı
şı tlanmaksızm eğitimin en üst kademelerine çık
maları gerçekleştirilecek» sözü havada kalacak
tır. Hele köy çocuklarına, «ilkokul üstü okullar
da okumalarını sağlayıcı burs ve yurt imkânla
rının artırılacağı:» va'di pek komik olmaktadır. 

Bu arada bir hususu da belirtmek istiyorum. 
Bir taraftan köy çocuklarının ilkokul üstü okul
larda okumaları için birtakım tedbirler düşünül
mekte, bir taraftan da köy çocuklarının gidebi
lecekleri okullar köy çocuklarına kapatılmaktadır. 
Örneğin, kız enstitüleri, erkek sanat enstitüleri, 
askerî ortaokullar ve liseler. Bir iki yıl öncesine 
kadar köylü çocukları bütün olanaklarını zorh-
yarak ilkokulu bitirdikten sonra ilkokula dayalı 
olan okullara gidebiliyorlardı. Şimdi ise kız ens
titüleri, erkek sanat enstitülerine ortaokul mezun
ları alındığından, köy çocukları ortaokulda oku
ma olanağından yoksun olduğundan, bu okullara 
girememektedirler. 

Bir de halk çocuklarının 'girebildikleri ve git
melerinde yurt açısından büyük yararları olan 
askerî ortaokulların ve liselerin kaldırılması çok 
yanlış tutumlardır. Plânda sanat enstitülerinin 
4 yıla çıkarılacağı gerekçesi ile tekniker okulları 
ve yüksek tekniker okullarına 1968 - 1969 ders 
yılından itibaren öğrenci alınmayacağı ve 1971 
de bunların kapatılacağı bildirilmektedir. Binler
ce halk çocuğunun okuyup teknik yönde yurda 
gerçekten faydalı olduğunu • bilip gördüğümüz 
bu okulları kapatmak en azından sakat bir dav
ranıştır. 

«İlkokulu bitirip köyde kalanlarla okuma ça
ğını aşmış köylülere temel eğitimi imkânlarını 
hazırlamak, bilgilerini, hünerlerini ilerletmek ve 
geliştirmek için yaygın eğitim çalışmaları artı
rılacaktır.»- (Sayfa : 198) 
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Yaygın eğitim, okullar yoliyle verilemiyen bir
takım bilgi ve hünerlerin kurslar yoliyle veril
mesi 'demektir. 

Bugün köy ilkokullarında yapılan öğretimin 
bir A, B, C öğretmekten öteye geçemediği de bir 
gerçektir. Ayrıca diğer meslek okullarına köylü 
çocuklarının tabiî olarak gidemedikleri meydan
dadır. 

O halde «okuma imkânı bülamıyan köylü» 
sözü, köylünün okutulduğu anlamını vermekte
dir ki, bu gerçeklere uymamaktadır. Bir duru
ma göre köylünün okutulmadığı açısından mese
leleri değerlendirmek zorundayız. 

1960 nüfus sayımına göre, köylerde okuma -
yazma bilenlerin oranı % 31,3 tür. Bunun da 
derecesinin ne olduğu bizce bilinmektedir. 

Buna rağmen 22 milyon köylüden 7 milyo
nunu «okuma imkânını bulmuş» saysak, 5 mil
yonunu da okul öncesi yaşında çocuklar olaral 
hesabedersek, geride «yaygın eğitim» görece' 
tam 10 milyon köylü var demektir. 

Yaygın eğitim konusundaki bugünedek ya 
pılmış çalışmaları da göz önüne serdikten sonra 
ikinci Beş Yıllık Plânda sözü edilen yaygın eği
timin başarıya ulaşamıyacağı kendiliğinden mey
dana çıkacaktır. 

Okuma - yazma, çağını aşmış köylüye sunu
lan eğitim hizmetlerinden biri halk dersaneler 
çalışmalarıdır. 

Bu dersanelere 1953 yılından 1066 yılı arasın
da 13 yıl içinde 954 586 kişi devam etmiş, bun
lardan ancak 409 486 sı belge alabilmiştir. Bu du
ruma göre yılda 31 500 kişi halk dersanelerin 
bitirmiştir. Bu bütün Türkiye için bir sayıdır. 
Köylere isabet edeni ne kadar olduğu belli de 
ğildir. Bunun 20 binini köyler için düşünsek bu 
tempoyla 10 milyon köylü ancak 500 yılda halk 
dersa nelerini bitirecek demektir. 

21 milyon köylünün yaşadığı çiftlik, oba, mez 
ra, kom, köy gibi 65 bin 277 yerleşme yerinden 
1966 yılında 6 110 unda okuma odası olduğu an
laşılmıştır. Ve bunlar 1953 yılından itibarer 
açılmaya başlanmıştır. Köy halkının eğitiminde 
hizmete sunulan ve 17 yılda 6 110 aded olarak 
açılan okuma odaları, bu tempoyla ancak 170 
yıl sonra bütün köylerde açılabilecek demektir 

1938 yılından itibaren köylünün eğitilme
sinde hizmete sunulan 456 gezici erkek kursları 
ile 548 gezici kadın kursları, 30 yılda ancak bu 

kadar köye gidebilirse, geri kalan 10 (binlerce 
köye bu tempoyla yüzlerce yıl sonra ancak ula
şabileceği bellidir. 

1961 den itibaren açıl'maya başlanan köy 
el sanatları kursu de bugün 629 u bulunuştur. 
Ancak bunJLaır da halıcılık, dokumacılık, trikotaj
cılık, buğday sapı örücülüğü, iplik bükme ve bo
yama gibi türleridir, 

1967 yılında köylüye sunulan hizmetlerin 
tablosunu bunlar meydana getirmektedir. Ve 
1972 yılında, okuma çağını aşmış köylülerin 
bilgi ve hünerlerinde bir değişme ojımyacaktır. 

«Köy çocuklarının, köy hayatında bilgili, 
yeterli, daha çok üreten vatandaşlar olması sağ
lanacaktır... Bütün ilkokullarda derslikler ya
nında birer işlik kurulacaktır.» 

Bu söze Köy Enstitüleri Kanunundan ya da 
müfredat programından .alınamamıştır. İkinci 
Beş Yıllık Plân'm 133 ncü sayfasından alın-
'imş'tiT. 

Bir taraftan köy enstitülerinin adının anıl
masına daihi tahammül edemiyen, 20 tane eski 
köy enstitüsünü, bir benzeri olmıyan kurumlar 
haline getiren, bu okullarda el becerisi, el hüne
ri kazandıran her türlü uygulamaları ortadan 
kaldıran bir iktidar, nasıl olur da her derslik 
yanında bir işlik kurabilir; İşliği çalıştıracak 
öğretmendir, işlikte çalışacak öğrencidir. İş eği
timini ^okullardan kovam bir zihniyet buma nasıl 
tahammül edecektir. Böyle bir öğretmeni, han1-
bi okulda yetiştirecektir. 

Geçen yıl Meclise bir kanun teklifi sunmuş
tuk : 8 sınıflı, parasız, yatılı 'köy bölge okulları 
kanun teklifi. Bu teklifle: 

1. — Köy çocuklarının okutulup, üretici bi
rer meslek saJhilbi edilmeleri. (Ortaokul seviye
sinde bilgi almış terzilik,* marangozluk gibi...) 

2. — Üstün kabiliyetli olanların liselere, 
üniversitelere gidebilmelerini sağlamak. 

3. — Bu okullarda halka, kültür, ekonomi, 
tarım ve sağlık alanlarında bilgi verilmesi, çev
re köylerin birer kalkınma 'merkezi haline geti
rilmesi istenmekteydi. 

Teklifimiz, Millî Eğitim Komisyonunda 
A. P. li üyeler tarafından şu gerekçelerle red
dedildi : 

«Vakltiyle derin yaralar açmış köy enstitü
lerine ve Komünist Çin'deki .uygulamaya ben
zemektedir. Bunlardan biri bu teklifin reddine 
kâfidir.» 
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«8 sınıflı oluşu Anayasayla çelişme halin
dedir. İlköğretim 5 yıllıktır.» 

«Komünist Çin'de yarı eğitim yarı iş biçim
li mektepler vardır.:» 

«tımece angaryanın ta kendisidir. Bu da 
Anayasaca menedilmiştir.» 

İkinci Beş Yıllık Plânda ise şu satırlar yer 
alıyor: 

«19G8 - 1972 döneminde yatılı bölıge okulla
rında ortaokul kademcısinde de eğitim verilmiye 
(başlanacaktır.» 

Hangi Anayasaya aykırı Mi. 
«Bölge okullarında, köyde ihtiyaç duyulan 

'küçük sanat ve küçük hizmetlerle ilgili ele
manların yetiştirilmesi için yaygın eğitim prog
ramları düzenlenecektir.» 

Hani vaktiyle derin yaralar açmış köy ens
titülerini .hatırlatıyordu, hani Komünist Çin'de
ki uygulamaya benziyordu 

Bu örnekte iki husus var : 
Ya, bizim kanun teklifimiz için ileri sür

dükleri ret gerekçeleri, peşin hükümlerle ya
pılan bir isnattır, ya da kondilori Komünist 
Çin'deki uygulamayı benimsemiş bulunmakta
dırlar. 

«Sağlık 'hizmetierinden (halkın eşit şekilde 
yararlanması gerçekleştirilecektir.» (Sayfa : 171) 

Türkiye'de sağlık hizımcltleri, Devlet eliyle yü
rütüldüğü bal de ve Ibuna rağmen iktidarların özel 
sektörle kalikınıma felsefesi ağır 'bastığından, hal
ka ulaşamamaktadır. Bu adaletsiz ve dengesiz 
durumu, sağlılk hizmetlerinin bütçe tahsislerin
de tedavi ''edici, koruyucu sağlılk hizmetlerinin 
dağılışında, \hek!iım ve personel politikasında 
açıkça görül rrıek'teidi'r. 

'metleri 'Baitı illerine ^övo, kem kuruluşlar, hem 
personel bakımından geri durumdadır. 

Sağlılk hizmetlerinin halka eşit şekilde gö'tü-
rülımesi müımlkliin olsa bile (tasarıya ulaşa/ma-
mıyacağı 'meydandadır. Çünkü sağlık hizmevi 
sadece hekim ve ilâç değildir. Sağlık beısllenımey-
te de ilgilidir, barınmayla da ilgilidir. 

Dünyada on az et yiyenlerden birisi Türk 
halkıdır'. Bu durum, ömrün kısalığını, on küçük 
bir hastalık karşısında ölümü sağlamaktadır. 
Halkın aldığı gıda yanında içtiği su da sağlığı 
etkilemektedir. Bir örnek vermek (gerekirse 
Köy İşleri Bakanlığının envanterini 'yaptığı 11 
Doğu ilinin 6 '638 köyünden 1 198 'inde içmesuyu 
yoktur. 755 koy dere (suyu, 39 u 'göl suyu, 264 
k'fiy yağmur suyu içmektedir. 115 i d e civar köy
den taşıyarak sağlanmaktadır. Yine ı'bu köyler
den 5 888 inde (hela yoktur. 

Bu 6 !638 Doğu köylerinde ancak 262 e'be, 821 
saflık memuru yaridir. Bütün Türkiye'de ise 
5 735 551 köylü 'dere, kuyu, göl Ve yağmur suyu 
içim ektedir. 

Sağlık poUtikaısmın 'başarıyla uygulanması, 
kalkın ekloniomilk standardın] yükseltici, yani bek
lenme ve barınma şartlarını düzenleyici tedbir
lerin alınımasiyle ımiimlkün olur. Halkın, sağlik 
h izime 11 erinden eşit şekilde yararlanması, Tür-
kİ'yoniu dengeli 'bir şeikilde kalkınmasına bağ
lı dır : A. 1*. iktidarım İm dengeyi ısağlıyacak ye
tenekte görmelinize ise hiç imkân yokltur. 

«Orman köylerini kalkındırmak için, orman 
işletme, orman ürünlerinin nakli, orman yolu 
yapımı gibi işlerde orman köylüleri 'Çalıştırıla
caktır.» >(lS. 199) 

Orman köylerini kalkındırmayı da düşünü
yor plân. Ama getirdiği tek çözüm yolu, orman 
ürünlerinin nakli, orman yolu yapımı .gibi işler
de orman kövlüleri çalıştırılacak, böylece orman 
köylüleri kalkınmış olacaklar... 

'Bu, «plân» kavramının ciddiyetine yakışmı-
yaeak bir durumu arz etmektedir. 

Bugün, 5 020 köy orman içinde kurulmuş ve 
içinde 2 400 000 köylü yaşamaktadır. 8 250 köy 
de ormana bitişik olup, içimde 4 500 000 köylü 
oturmaktadır. Toplam olarak 13 270 köy, orman 
köyü niteliğindedir, ve yaklaşık olarak 7 mil
yon nıüfusu İha rındırm aktadır. 

Orman köylerinin gelir imkânları oldukça 
sınırlıdır. Çalışma şartları güçtür. Bu köyler ge-

'Sağlık h izm ol erinin yurttaki dağılışı denge-
gesiz ve adcleteizdir. Bu 'hal 'önce köyler ve 
şeihirler arası uda 'görülım ektedir. 

Bugün köylünün en azından j% 2,5 u verem
lidir. Özellikle bâzı bölgelerde frengi, cüzaım ve 
trahom yaygınıdır. Yalnız Mardin, Diyaribaikır 
Hatay, Van ve Bitlis, illerinde 217 köyde sıtma, 
467 köyde trahom, 1.13 köyde, öüzaım, 112 köyde 
verem yerleşmiş durumdadır. 1960 ta Türkiye'de 
41 762 kişi trahomlu iken 1965 te 120 846 kişiye 
yükselımüıştir. 

Şehir sağlık hizmetlerinde ide bölgeler ve il
ler arasında açık bir dengesizlik vardır. Doğu 
illerimizde sosyalleştirmeye rağmen (sağlık hiz-
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nellikle, dağınık mahallelerden, hattâ dağınık 
evlerden meydana gelmiştir. 

Bu köylerin yol, su, okul, sağlık tesisleri, 
elektrik gibi ihtiyaçları hâlâ sağlanamamıştır. 
öbür köylerden çok daha ilkel şartlar içinde 
bulunmaktadırlar. 

6831 sayılı Orman Kanunu, bu orman köyle
rinden 3 422 sinin bulundukları yerlerde kai-
kmdırılabileceğini dikkate alarak Ziraat Ban
kası yoliyle yılda 60 milyon lira ayrılmasını. ön
gördüğü halde 1957 den 1966 yılı sonuna kadar 
ancak 11 500 000 liralık bir ödenek konulabil-
miştir. 

7 milyon insan bugün kaderiyle haşhaşadır. 
Ve plân getire getire, orman ürünlerinin nakliy
le, orman yolunun yapımını orman köylülerine 
yaptırılacağı ve böylece kalkınabileceklerini 
getirmektedir. Bir defa bugünkü mevzuata göre 
orman ürünlerini mütaahhitler taşımaktadır. 
Bu mevzuatı değiştirmek de A. P. nin kendi 
kendisini inkâr etmesi olacağından, hu bir satır 
yazı olmaktan öteye geçemiyecektir. Bir yol ya
pımı da 7 milyon köylüyü devamlı besliyecek bir 
iş değildir. Kaldı ki, yol yapımı da yine mütaah-
hitlik müessesesiyle ilgili hir iştir. t 

Kereste sanayii ve onunla ilgili suni sanayi 
Devlet eliyle ormana götürülmedikçe köklü hir 
toprak reformu yapılıp orman köylülerini top
rağa kavuşturmadıkça orman köylüleri bugün
kü bırakıldığı perişanlığından, sefaletinden hiç
bir plân kurtaramıyacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saat 15,25 te bitirdiniz. Türki
ye işçi Partisi Grupu adına Sayın Tarık Ziya 
Ekinci, buyurun. Saat 15,25. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının geri kalmış bölgelerin kal
kınması için getirdiği ilkelerle bunların gerçek
leşme olanaklarını Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına eleştirecek ve dengeli kalkınma sorunu 
üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim.. 

Sayın milletvekilleri; plân vesikasında deği
şik toplumsal sorunlarımız için getirilen ilkele
rin gerçekleşebilmesi, ancak hu ilkelerin plânın 
bütünü ve temel ekonomik görüşü ile tutarlı ol
maları ölçüsünde mümkündür. Aksi halde, kal
kınma ilkeleri hayata 'geçme olanaklarından 

yoksun ıgüzel fikirler olarak kalmaya mahkûm
dur. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ekono
mik hedefleri, genel dengeleri ve temel politi
kası hölümünün teb'kikindeın anlaşıldığı üzere 
bu plân özel sektöre öncelik tanıyan kamu ya
tırımları içinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine 
dayanan piyasa ekonomisinin gerçeklerine ıgöre 
işliyecek bir temel ekonomik felsefeyi benimse
miştir. 

Plân tasarısında geri kalmış bölgelerin kal
kınması için tesbit edilen ilkelerin uygulanabil
mesi ve beklenen hedeflere ulaşılması bu ilkele
rin kârlılık ve verimlilik esasına dayanan plâ
nın temel ekonomik felsefesiyle bağdaşır bir ni
telikte olmalarına bağlıdır. Bu sebeple, plânın 
dengeli gelişmeyi sağlamak amaciyle vaz'ettiği 

.ilkeleri ve öngördüğü tedbirler manzumesini bu 
temel-ekonomik görüş açısından değerlendirmek 
suretiyle geri kalmış bölgelerin kalkınma soru
nu üzerindeki görüşlerimizi açıklıyacağız. 

Sayın milletvekilleri, 'böyle bir değerlendir
meye girmeden önce geri kalmış bölgeler kav
ramı üzerinde bir açıklığa varmak ve bu deyim
den ne kastedildiğini kesinlikle belirtmek 'gere
kir. Çünkü, Türkiye'de geri kalmış bölge deyi
mi değişik anlamlarda kullanılmaktadır. 

Bilindiği gibi Türkiye -genellikle geri kal
mış fakat gelinme potansiyeli olan ıhir ülkedir. 
Ama, hu -geri kalmış ülkenin Ihâızı . (bölıjele: ıı Tür
kiye 'Ortalamaısına ıgıöre tscnyal- ve ekonomik ba
lomdan ıçpk daıha »geri ıkalnrş hir durumdadır. 
Buna karşılık gelişmiş (bölgelerde de yer yer 
geri kakmış mafhaller, ıhcitteâ »bir ilde gelişmiş 
semtlerle gelinmemiş ıgecektındu .semtleri vardır. 
Bu deınıgerâz gelinmeden (öbürü hâizi .çevreler Tür
kiye'min her ıtaırafmda ıgelişen yerlerle golişme-
mıiş (mihrakların 'varlığını ıgöz (önüne alarak 
gerıi kalmuş »bölge deyimini malhdut bölgeler iğin 
kullanmanın özel hir ayırım lyapma anlamıma 
geleceğini ifade etmektedirler. Nitçikim, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımda ila ıbu görüşün 
'benfiımraendiği göızden kaçmamaiktadır. Plân ta
sarısında Türkiye'nin gelişmiş bölgeleri 'olarak 
sadece Eıge (bölgesiyle, Marmara (bölgcü'min /gös
terilmiş lOİmaısı, diğer 'bölgelerin ıgeliş'miş ve
ya igeri kalmış [bölgeler olarak fealbiul edi ldiği 
anlamına 'gelmektedir. Oysa, ıgeri kalmışlık 'so
rununu scsyal ve .eıkonıomik- açıdan değerlendirN 
diğ'inviz 'zamam. ibu ıgikıüışün temelinden ihatalı ol
duğu iortaya çıkar. .. 

—:39a—-
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(Bir 'bölgenin /gelişmişliği o Ibölgöde 'bulunan 
sanayileşmiş stratejik şehirleşme merkezlerinin 
bulunmasına ıbağlıdır. Çünkü sanayileşmiş 'stra
tejik merkezlenin Ibüıyülk tbir gelişme potansi
yeli 'vardır; 've (bu imerikcızlar çevrelerini de 
olumlu ıbir yönde etkiliyerek 'çevrenin gelişıme-
sini ısağlarlar. ıBu /görüş plânda, igelişımiş böl
geler koınoMisnda yapılan değerlendirmeyle çe
lişme ıh alinde olmasına rağmen, '«(bölgesel .geliş
me, şehirleşme ve yerleşme «aaruınu» 'bölümlün
de de benimsenmiştir. O IhaMe Türkiye şartla
rına göre (gelişmiş Ibir ıbölgede 'geri .kalmış (bâzı 
ımi'hraiklarm bulunması bu bölgeler için geri 
kalmış bölge deyimini ikullanımayı gerektirmez. 
Bu deyim, ancak sanayileşmiş stratejik şe
hirleşme merkezleri ibıulıunmıyan, belliliğin Te»o-
dal kalıntılı Sosyal münasebetlerin hâkim ol
duğu ve yalnız taırmıa (dayanan ıbir ekonomik 
bünyeye sahip ıgeniş ıçoğrafi biölıge için (kullanı
labilir. Bu 'tanımlamaya /göre, Doğu ve Güney -
Doğu idlerimizi kapsıyan geniş coğrafi bölgeyi 
Türkiye'de ıgeri kalmış ıbir ıbölge olarak göste
rebiliriz. Bıunun dışında Doğu - Karadeniz ve 
Batı - Trakya bölgelerini az gelişmiş bölge ola
rak saymak mümkündür. İşgal 'ettiği alanın 
büyüklüğü, (barındırdığı nıüfraısıun /çıokluğu ve 
sosyal - ekonomik yapının geri kalmışlık dere
cesi ıgıöz öoüne alındığı takdirde ülkemizde 
Doğu ve Güney - Doğu illerimizi kapsıyan böl
genin öncelikle geri (kalmış (bölge »olaraik ınilte-
lendirilmesi gerekir. 

Doğunda, kırsal hayatta bâlâ Ortaçağ müna
sebetleri yürürlüktedir. Tarım sektörümde, sa
nayileşmeden bağımsız 'olarak ımakinalı tarı
mın gelişmesi ve toprağın mahdut ellerde top
lanması laonuıcıu köylü nüfusu durmadan şehir
lere doğru itilmektedir. ıBu bölgede hızlı şehir
leşme hareketline paralel olarak ıbir sanayileşme 
hareketi olmadığı için gizli iişsiztMe birlikte 
açık işsizliğin yarattığı önemli bir istihdam 
problemi vardır. Eğitim ve kültür alanlarında 
da durum Türkiye lortalamasmm 'çok .altındadır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı geni kal
mış 'bölgelerin kalkınmasını sağlamak amaciyle 
«Bölgesel .gelişme, şehirleşme ve yerleşme Kloru
nu» bölümünde birbiriyle ilişkili iki ilke ge
tirmiştir. (Plân tasarısı S. : 209) 

a) '«IBöIıgelerarası dengeli (gelişmeyi ıgerçek-
tirımek içim hilamet yatırımları, bu hiızımetlerden 

yeter ölçüde yararlanamıyan kütlelere yönelti
lerek ibu yatırımların bölgelararası dengeli da
ğılımı sağlanacaktır. Aız gelişmiş bölgelerin ik
tisadi faaliyetlerini artıracak yatırımlar, 'bu böl
gelerde (büyüme potansiyeli yüksek stratejik şe
hirleşme merkezlerinde yoğunlaştırılarak kendi 
kendine (gelişme gücü kazanan ve çevresini e'tki-
liyen ıgelişme noktaları elde edilecektir ?» 

ıb) «İktisadi (faaliyetleri az 'gelişmiş bölıge-
ıgelere yöneltmek için kamu yatırımlarına bir
den fazla kuruluş yeri üzerinde durulacak, ik
tisadi olma niteliğini kaylbeitımcden :geri kalmış 
ıbölgelerdeki gelişme (merkezlerinde yapılmaları 
tercih edilecek, İbu bölgelerin kaynaklarımı •ge
liştirici ve özel sektörün yatırımlarını bu böl
gelere yöneltici bir politika izlenecektir.» 

Plânda bunlardan (başka, 'gelişme olayını ni-
teliyen ve politik kararlar da göz önünde bulun
durulmam ıziorunlu, bi.lbiriyle 'bağlantılı ve kar
şılıklı etki halinde olan üç unsurlu 'genel bir il
ke getirilmiştir. Sanayileşme, taırımda mıüdcrn-
leşme ve düzenli bir it arada (şehirleşme unsur
larını kapsıyan bu ilke tasarıda şu şekilde ifa
de olunmuştur: 

«Sanayileşme, tarımda modernleşme ve şe
hirleşme, ıgelişme olayının 'birbirinden ayrı dü
şünülemez üç «unsurdur. Bu üç unsur politika 
kararlarında birlikte ele alınacak, bunlardan 
her hangi Ibirinin bağımsız olaraik geliştirilmesi 
için «bir çaiba gösterilmesi kaynak israfına yol 
açtığından bundan kaçınılacaktır.» (Plân tasa
rısı, S. : 209, f bendi) 

Şimdi ıgeri kalmış Ibölgelerin, özellikle Doğu 
'bölgesinin kalkınması içilin plânın öngördüğü bu 
bunuslarm, özellikle sanayileşme, tarımda mo
dernleşme 've şehirleşme sorunlarının birlikte 
yürütülerek gerçekleştirilmesinin mümkün olup 
olmadığını araştırmak 'gerektir. 

Sayın milletvekilleri, 'bilindiği gibi, geri kal
mış bölgelerin kalkramaısı. için öınplânlda gelen 
en önemli unısur sanayileşme sıorunudur. İkinci 
Beş Yıllık Plânın temel ekonomik felsefesine 
göre kamoı yatırımları da özel sektör yatırım
ları »gibi kârlılık ve verimlilik prensiplerine 
göre yapılacaktır. Altyapı tesisleri kurulmamış 
başka sanayi kuruluşlarının .bulunmadığı, dola-
yusiyle yeni sanayi yatırımları için iş birliği 
imkânlarının olmadığı, kalifiye işçi bulmanın 
kabil olmadığı bir bölgede kaımu yatırıımiarınıjn 

— 394 — 
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yapılması ıpiyasa ekonomisinin 'kârlılık ve ve
rimlilik kurallarına aykırı düşecektir, özel sek-
tıöncü «bir iktidarın yönetimimde karara sektörü 
de özel sektörün hâkimiyeti altında ve onun 
feontroluna tabi olduğu iğin karara sektörünün 
sanayi, yatırımları da 'özel sektörün tencühlerine 
göre yapılacaktır. Esasen plân özel sektör için 
emredici olmayıp, sadece yol gösterici olduğu
na göre özel sektörün ıgeri kalmış doğu 'bölge
sinde yatırım yapması hiç/bir -zaman düşünüle
mez. Plân -tasarısının bölgesel gelişme, şehirleş
me ve yerleşme sonunu, bölümünde özel sektör 
yatırımlarının geri 'kalmış 'bölgelere yönetilmesi 
amacıiyle «uygulana*! ak -politikanın anahatla'rı şu 
şekilde teslbit edilmiştir. 

«özel selkbörün sınai yatırımları geri kalmış 
bölgelerde yapmaları için teşvik unsurları ar
tırılacaktır. Bu amaçla özel krediMmkâmları ver
gi indirimleri, bütün altyapının hazırladığı dü
zenli sanayi bölgeleri ve »buralarda ucuz enerji 
imkânları sağlanacak, hu bölgenin 'geliştirme 
gücü 'olan kaynakları teslbit edilip tanıtılacak ve 
bu bölgelerde yatırım yapacaklara rehberlik 
yapılacaktır.» 'Plân tasarısı sayfa 14. 

Teorik plânda güzel görünen ıbu tedbirler, 
özel sektörün âzami kâr sağlama amacı, emni
yetli ve rasyonel çalışma arzusiyle asla bağdaşa
maz. Altyapı yatıranları, bol ve ucuz enerji 
kaynağı, kalifiye işçi noksanlığı ve sanayi ge
leneği olmryan Doğu bölgesinde alma-cak «teşvik 
tedbirleri, ne olunsa olsun, bu (bölgeye sanayi 
yatırımı yapmak için özel sektörün tek bir ku
ruştu gitımiyecektir. Kaldı ki, ıbizdeki ıözel sek
tör kısa ızamanda az sermayeyle çok para ka
zanma eğilimine sahibolduğu için yaıtırım'lannı 
gelişmiş illerde, ansa spekülâsyonu, lüks konut 
inşaatı ve yafbancılarla 'ortaklaşa yapılan mon
taj sanayiine yatırmaktadır. Birinci Beş Yıllık 
Plânda da aynı tedbirlerin öngörülmesine rağ
men özel sektör ıgeri kalmış, Doğu illerinde hiç
bir yatırım yapmamıştır. Esasen özel sektörün 
gelişmiş illerde Ibile sanayi yatırımları yapması 
ancak (özel teşvik tedbirleriyle mümkündür. O 
halde ımeveut koşullar liçinde İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde geri kalmış Doğu bölgesinde 
ne kamu sektörü ve ne de özel sektör tarafından 
sanayi alanında yatırım yapılmıyacak ve bu dö
nemin sıonunda yurt ölçüsünde yapılması öngö
rülen 11İ,5 milyar liralık yatırımın gerçekleş

mesinden sonra btölıgelerarası dengesizlik daha 
çok ratacaktır. 

Plân tasarısında geri kalmış' Doğu bölgesi
nin sanayileşmesi için ıgeltirilen bu tedbirler ya
nında, altyapı yatırımlarının da öncelikle geri 
kalmış bölgelere götürülmesi teorik olarak ön
görülmüştür. Bu amaçla plânın bölgesel geliş
me bölümünde şu ilke getirilmiştir : Geri kal
mış bölgelerdeki stratejik şehirleşme merkez
leri altyapı yatıranlarının yoğunlaştırılmasdyle 
özellikle desteklenecek ve geri kalmış bölgeler 
de iktisadi olma niteliğini kaybetmeden yapıla
bilecek sanayi yatırımları bu merkezlerde top
lanarak kendi kendine ıgelişme gücü kazanan ve 
çevresini ötkiliyen gelişme noktaları ,elde edile
cektir. 

İlk bakışta 'geri kalmış (bölgelerin kalkın
ması için csabetli ve tutarlı, 'görünen bu tedbir
ler manzumesi plânın temel ekonomik felsefe
siyle çatışma halinde olduğu için hiçlbir zaman 
uygulanamıyacak ve Doğu bölgesi için tesbit 
edilen sanayileşme hedefi gerçekleşemiyecelktir. 
Özel sektörle kalkınma felsefesini benimsemiş, 
kamu yatırımlarında da piyasa ekonıomisdnin 
kârlılık ve verimlilik kurallarına «bağlı kalmayı 
temel ilke olarak kabul eden bir iktidarın alt
yapı yatırımları için yapacağı harcamaları özel 
sektörün tercihlerine ıgıöre yapması zorunludur. 
Çünkü, gelişmiş 'bölgelerin sanayi şehirlerine 
yapılacak ıözel sektör ve kamu yatırımları yeni 
altyapı ihtiyaçlarını doğuracaktır. Yeni sana
yi yatırımları daha fazla enerji, daha fazla su, 
yeni yol ve limanların yapılmasını jjorunlu kıla
cak ve bunları talebedecektir. Yapılmış olan 
yatırımların haşarısı ve iktisadi ıolma niteliğini 
koruyabilmek için yeni altyapı talepleri mut
laka karşılanacaktır. Esasen hu talepleri gerçek
leştirmek plânın ekonomik temel mantığının bir 
gereğidir. Kaldı ki, altyapı yatırımlarında da 
genellikle hizmetin nilteliğine göıre kârlılık ve 
verimlilik prensibi aranmaktadır. O halde geri 
kalmış bölgelere altyapı hizmetlerimin öncelikle 
götürülerek sanayileşmeye müsait bir ortam ha
zırlanacağı yolundaki plân ülkesi uygulama kabi
liyeti oknıyatn bir (temenni olarak kalmaya mak-
kûnndur. 

Sanayileşmiş ve hızla gelişmekte olan bölge* 
lerin yeni altyapı taleplerinden arta kalan 
mahdut imkânların doğu ıböigesine gideceği ka-
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bul edifee. bile ibaı; yatırımlar idad hizımettleri 
yürütunek için gerekli olan asgari hkımiet alan
larına yönelecek fakat ••-.sanayileşmeye oıltam 

. hazırlayacak <bir nitelikte olmıyacaikltır. 

• •"•'••" îkföci; Beş Yıllık Plân döneminde yalnız sa
nayileşme' olanaklarının Doğu bölgesine kapalı 
tutulması hu bölgenin geri kalmakta devam et-

'mw:Â için tek etken değildir." Bumun yanında 
geri kaini iş ^bölgelerin aleyhine tecelli eden ser
maye hareketlerinin de büyük çaplta etkisi ola
caktır: Kârlılık ve verimlilik esasına dayanan 
ö'zel scF;ıtöricü kalkınma felsefesini Ibemmısiyen 
bir p'l'âınnn uygukıma dönıominde d/beıtte ki, ser
maye en iyi, en kârlı ve en emniyetli iş alan
ları ıseçıeock ve bu iş alkımlarının bulunduğu böl
gelerde toplanacaktır. -Doğuda (biriken sermaye 
de aynı kurala uyarak Battı iller ime akacaktır. 
Bütün sıöade teşvik te'dlbirlerine rağmen (bunun 
aksi hiç'bir ızaman igctrıçekleşmiyecektir. Nite
kim gerek plânsız idlönemlerde, gerekse geri ıkal-
anii§. Jbclg'elıerin kalkınması için aynı ülkeleri ih
tiva, ©den Birinci Beş Yıllık Plân 'döneminde 
Doğuya hiçbir özel sermaye gitmediği halde, 
fj^ıine sermayenin Ibu Ibölgeden gelişmiş illeri
mize doğru aMığını. görmekteyiz. .Seıaıayenin 

, kutuplaşma eğHimv İkinci Beş Yıllık Plânıda da 
ıteşvik edildiğinden bı; pvlân dönemimde de geri 
kainıi'Ş .I)i;)ğ,u,, illerimize özel sermaye ıgiitmiyeceik 
f#!̂ aıt,;: 4'0-ğud^n :''geM§miş .Batı illerimize büyük 

. (iranda; sermaye akını olacaktır. 
; ;'' /Sâyih miilettekillcri, 

" özel sektörcü bir sosyo - ekonomik düzende 
kamu yatırımlarının yönünü ve niteliğini özel 
sektörün tercihleri tâyin eder. Doğuda sanayi 
olmadığı için özel sektörün temsilcisi büyük 
toprak ağaları ile büyük sürü sahipleridir. Bu 
sebeple İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Do
ğuda yapılacak kamu yatırımları tarım sektö-

! Irüne yönelecek, toprak ıslahı, sulama, gübrele-
; me ve benzeri işlere münhasır kalacaktır. Bu
günkü sosyal dengesizliği büsbütün artıracak 
olan bu yatırımlar büyük toprak ağalarının da
ha çok güçlenmesine ve topraklarının değerlen
mesine yol açacaktır. Bu da sosyal adaleti ve 

•tarımda modernleşmeyi gerçekleştirecek olan 
toprak reformunu büsbütün zorlaştıracaktır. 

Birinci Beş Yıllık. Plân döneminde Doğuda 
,, yapılan >, kamu yatırımlarının niteliğini belirt-

;:ınıek baluinından 1966 yılı icra programına göre 

yapılması öngörülen yatırımları tahlil etmek 
konuya yeterli bir aydınlık getirecektir. 1966 
yılında Türkiye'de tarım ve sanayi sektörlerine 
yatırılması öngörülen 2 milyar 48 milyon 113 
bin liranın yüzde 53 ü tarım sektörüne, yüzde 
47 si imalât ve sanayi sektörüne, ayrıldığı, hal
de; 17 Doğu ilinde 217 milyon 95 bin lirayı bu
lan bu yatırımların yüzde 73 ü tarım sektörüne, 
ancak yüzde 27 si imalât ve sanayi sektörüne 
ayrılmıştır. 

Görüldüğü gibi, Doğu illerimizde yapılan 
kamu yatırımları Türkiye'deki genel yatırımla
rın yönünden ayrı bir doğrultudadır. Yani ta
rım alanında yapılmaktadır. Birinci Beş Yıllık 
Plânın bu özelliği ikinci Beş Yıllık Plânda da
ha net bir şekilde ortaya konduğuna göre Do
ğuda yapılacak yatırımlar tarımsal karakterini 
koruyacaktır. 

Plânlı dönemde bütçe açığını kapamak için 
yıllık programlarda kısıntılar yapılması bir ge
lenek haline gelmiştir. Üzüntü ile işaret etmek 
isteriz ki, bütçe mülâhazasiyle yapılan bu kısın
tılar genellikle Doğu illerinde öngörülen yatı
rımlara isabet etmektedir. Ayrıca Doğuda yıllık 
programların gerçekleşmesi de daima Türkiye 
ortalamasının altında kalmaktadır. Doğuda ya
pılan kamu yatırımlarının gerçekleşme oranı 
hakkında Başbakanlık kanaliyle Plânlama Teş
kilâtına yönelttiğimiz soruların cevabını alama
dık. Fakat gözlemler bunu açıkça göstermek
tedir. Bir örnek olmak üzere 1 nci 5 Yıllık 
Plânda yer alan Diyarbakır Tıp Fakültesi Kulp 
Bölge Yatılı Okulu ile Ergani ilçesinin elektri
fikasyonu ve benzeri kuruluşların bu Birinci 
Plân döneminde gerçekleştirilemediğini birer 
örnek olarak zikredebiliriz. 

Sanayileşmeden sonra gelişme olayının 2 nci 
önemli unsuru da tarımda modernleşmedir. Ta
rımda modernleşme konusunda ikinci Beş Yıllık 
Plânda öngörülen tedbirler Türkiye gerçekle
rinden uzak ve bilimsel olma niteliğinden yok
sundur. Üstelik bu tedbirlerin plânın temel eko
nomik felsefesi ile çatışma halinde olduğundan 
gerçekleşme olanakları da yoktur. Tarımda mo
dernleşmenin ilk unsuru toprak reformu ve 2 
nci unsuru da tarımda tekniğin uygulanmasıdır. 
Plânda toprak reformundan açıklıkla bahsedil
mediğine göre gelişmenin temel unsuru olan ta
rımda modernleşme sorunu yüzüstü kalacaktır; 
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Geri kalmış Doğu bölgesinde sanayileşmeye 
ortam hazırlıyacak ve düzenli bir şehirleşmeyi 
gerçekleştirmekte etkili bir rol oynıyacak olan 
toprak reformunun İkinci Beş- Yıllık Plânda ihtimal 
edilmesi Doğu bölgesini geri kalmışlığa mah
kûm eden zihniyetin bir tescilidir. Bütün Tür
kiye'de olduğu gibi özellikle Doğu bölgesinde 
toprak reformunu zorunlu kılan üç önemli fak
tör vardır; 

a) —• Tarımda modernleşme tarım sektörü
ne yapılacak girdilerin en rasyonel bir şekilde 
kullanılması ve tarımda verimliliğin artırılma-
siyle -gerçekleşebilir. Devlet Plânlama Teşkilâ
tının 1963 yılı gelir,dağılımı tahminleri üzerin
de yapılan araştırma göstermektedir ki, Tür
kiye'ce tarımsal işletme boyları büyüdükçe 
hektar başına toprak ürünleri geliri düş
mektedir. Bir ünite toprak ürünü elde etmek 
için kullanılan belli başlı girdi endeksi aile tipi 
çiftliklerde 1,5 - 2, büyük işletmelerde ise 3-10 
arasında değişmektedir. Şu halde büyük mülk 
sahipleri toprak faktörünü ve sermaye faktö
rünü köylü aile işletmelerine nazaran çok dü
şük seviyede kullanmaktadırlar. Diğer bir de
yimle köylü aile işletmeleri büyük mülk sahip
lerine nazaran emeği daha verimli bir şekilde 
değerlendirmekte ve kıt bir faktör olan serma
yenin rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağ
lamaktadırlar. Demek oluyor ki, bugünkü şart-
larımizda büyük arazi mülkiyet tarımın geliş
mesinde bir engel teşkil etmektedir. Burada 
tarımda modernleşmenin gerçekleşmesinde top
rak reformunun ekonomik ve teknik zorunluğu 
ortaya çıkmaktadır. 

•b) Geri kalmış 'bölgelerin kalkınması için 
toprak reformu yapılmasında tarımda verim
liliğin artmasiyle 'birlikte ıbüyük sosyal zorun-
luklar da vardır. Bilindiği gi'bi doğuda ağalık 
düzeninin ekonomik dayanağı büyük toprak 
mülkiydbidir. Büyük toprak sahipleriyle top
raksız ve -az topraklı köylülerin ilişkilerinde 
ss-ılbeat iradeyi aşan Ortaçağ münanıelbotlıeri 
hâikiımdir. Doğuda köylülerin hür ve bağımsız 
olarak davranmaları, politik alanda iradeleri
ni serbestçe kullanabilmeleri bu bağlı durum
dan kurtulmalarına yani toprak reformunun 
yapılınasına bağlıdır. Aksi halde ağalık ve 
şeyhlik ilişkileri so&yâl uyanmayı ve toplum
sal gelişmeyi engellemekte devam 'edecek, do- -

ğuda şikâyet konusu olan' asayişsizlik': ve "Cağ
larda kol gezen eşkıyalık'-sürüp gidecektir. 

c) 'Toprak reformunu zorunlu kılan diğer 
önemli '"bir faktör de İkinci- -Beş Yıliılk Plânın 
çeşitli bölümlerinde yer alan gelir dağılışın dâki 
adaletsizliğin düzeltilmesi gereğidir: Gerçekten 
Türkiye'de, özellikle doğu illerimizde gelir da
ğılımındaki adaletsizliği' yaratan önemli fak-, 
tör toprak dağılımındaki dengesizliktir. Doğu 
illerinde toprak mütki-yetinin dağiİTşmdaki den
gesizliği göstermek için Köy İşleri Bakanlığın
ca hazırlanan köy envarterlerinde yeter bilgi 
vardır. Bu bakanlıkça hazırlanan «Ağrı, Kars, 
Erzurum, MardJn, Muş ve Diyarbakır illeriire 
ait köy envarter etütlerinden anlaşıldığı gibi;-
ıbu 6 ilin köylerinin ortalama 14 ü tek kişilik; 
20 si birer ailenin ve 7 si de bir sülâlenindir. Bu 
altı ilin çiftçi aile yekûnu 38(3 980 ıdir. Tİiç tor>-
rağı olmıyan çiftçi ailesi 130 027 dır ve" bu il
lerde ortalama topraksız çiftçi aile oranı yüzde' 
35,5 tir. Bu topraksız köylü aileleri büyük top
rak sahiplerinin arazilerinde tarım işçisi, ortak
çı, kiracı ve maraba olarak çalış maktadırlar. •'•J 

1963 yılı gelir dağılımı araştırmasına göre 
Türkiye'de üst gelir dilimine giren büyü'k mülk 
sahipleri tarımsal topraklarını yüzde 61,5 ine 
sahiptir ve' tarım sclktöründdki yıllık gelirin de 
yüzde 46 sim almaktadırlar. Bu verilerle araş
tırmada şu sonuca varılmaktadır: Bu göz
lemlere dayanarak redistri'bütif uygulamalara 
(toprak reformu) gidilmediği takdirde, gele
cek 10 yıllık devrede Türkiye'de gelir dağrlimı^ 
nın şimdikinden daha gayriâdil bir şekil> aka
cağı sonucuna varabiliriz.» . v 

Bu itibarla gerçekten gelir dağılışında ada-. 
letli ve dengeli bir düzen kurma tasavvuru :'sa** 
mimiyetle -benimsenmişse de bu takdirde yapı? 
lacak ilk iş köklü bir toprak reformunun; %$&•> 
çekleşmeyidir. Kaldı ki, toprak - reformu , hiç. 
Anayasa "emridir. Anayasamızın 37 nci madde^ 
sinde «Devlet, topraksız olan veya yeter..fcppjk. 
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaciyle gereken tedbirleri alır.» denmektedir., 
Anayasanın bu açık hükmü ile birlibbe yukarda 
'belirttiğimiz sosyal ve ekonomik'zoruhluklara4 

rağmen İkinci Beş Yıllık Plânda toprak refor-* 
munun açık bir şekilde benimsenmemiş olmasa 
î^eri kalmış Doğu bölgesinin kalkınmasında' 
i'klfcidaırm samimî bir niyet taşımadığının %elir^ 
tisi olarak ortaya çıkmaktadır. " • :: v • 
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Dengeli şehirleşme : 
Geri kalmış bölgelerin gelişmesini sağlıya-

oalk üçüncü önemli faktör de dengeli bir şehir
leşme hareketinin gerçekleşmesidir. Türkiye'de 
ve geri kalmış Doğu illerimizde şehirleşme ha
reketinin özelliğini belirtmek bakımından biz
deki hızlı şehrleşme sürecini s-anayi ülkeleri
nin şehirleşme süreci ile karşılaştırmak ge
rekir. 

Genellikle Türkiye'de şehirleşme hareketi Ba
tı - Avrupa ülkelerinden farklı bir şekilde geliş
mektedir. Batı ülkelerinde şehirleşmenin temel 
nedeni hızlı bir sanayileşme olmuştur. Hızlı sa
nayileşme sonucu büyük sanayi merkezleri hali
ne gelen şehirler tarım sektöründe yaşıyan nüfu
su kendilerine çekmek suretiyle süratle gelişmiş
lerdir. Sanayileşmeye paralel olarak tarım ala
nında da teknik ilerleme olmuş ve makinalı tarı
ma geçilmiştir. Tarımdaki teknik ilerleme de az 
emek gücüyle daha bıjyük istihsale imkân verdi
ğinden sanayileşmeye paralel olarak tarım sektö
ründe yoksullaşan nüfusun şehirlere akmasına 
sefoebollnraşfcur. Böylece Batı ülkelerinde sanayi
leşmenin çekici etkisi yanında, makinalı tarımın 
•da itici etkisiyle birbirini tamamhyan çift etken
li bir şehirleşme hareketi görmekteyiz? Ama Ba
tı - Avrupa ülkelerinde şehirleşme hareketinin te
mel sebebi sanayileşme olmuştur. Bu sebeple Ba
tıdaki şehirleşme hareketi süratli bir şekilde geli
şen sanayileşmenin etkisi altında geçici sosyal 
çözülme safhalarından geçerek modern ve düzenli 
şehirlerin gelişmesini sağlamıştır. 

Halbuki Türkiye'de şehirleşme hareketi sana
yileşmeden bağımsız olarak tarım sektörünün iti
ci ve kovalayıcı etkisi altında gelişmektedir. Ge
lişmiş Batı illerimizde bile sanayileşme hareketi 
şehirleşmeye nazaran çdk yavaş bir tempo taki-
'bettiğinden bizdeki şehirleşme hareketi Batı ül
kelerinden farklı olarak devamlı sosyal çözülme 
'bölgeleri arz eden düzensiz ve dengesiz bir tarz
da olmuştur. 

Geri kalmış Doğu illerinde ise sanayileşme 
hiç olmadığından bağımsız olarak başlıyan maki
nalı tarımla birlikte kredi ve teknik imkânsızlık
ların küçük işletmeler için yarattığı zorluklar se
bebiyle toprağın mahdut ellerde birikmesi so
nucu giderek yoksullaşan köylü nüfus durmadan 
şehirlere akmaktadır? Doğudaki şehirleşme oranı 
gelişmiş Batı illerimize nazaran daha yüksektir. 

1960 - 1965 döneminde Marmara Bölgesinde şe
hirleşme 'oranındaki artış % 8 iken, aynı dönem
de Doğu illerimizde bu oran % 25 olmuştur. Ge
ri kalmış Doğu illerinde görülen bu süratli şe
hirleşme hareketi büyük şehirlerin etrafında de
vamlı sosyal çözülme alanları yaratmakta ve ta
rım sektöründeki gizli işsizlik yanında şehirlere 
gittikçe artan bir açık işsizliğe meydan vermek
tedir. İkinci Beş Yıllık Plân, geri kalmış Doğu 
illerinde, sanayileşme ve toprak reformuna daya
nan tarımda modernleşme olanaklarını kapalı 
tuttuğu için plânın uygulanma döneminde hızla 
büyüyen şehirler bu bölgede son derece önemli 
sosyal problemlerin kaynağı olacaktır. Bu dönem
de istihdam sorunuyla birlikte, devamlı çölzül-
me alanları halinde beliren gecekondu bölgeleri 
ve gittikçe yoğunlaşan barınma problemi geri 
kalmış Doğu Bölgesinin önemli sorunları olarak 
belireceklerdir. 

Geri kalmış Doğu Bölgesinin kalkınması için 
gerekli sanayileşme, tarımda modernleşme, den
geli ve düzenli şehirleşme hareketini sağlıyacak 
nitelikte olmıyan İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı Doğu Bölgesini dengeli bir şekilde kalkın
ma İsteklerine bütün kapıları kapalı tutmuştur. 
Plânın uygulama döneminde Doğu ile gelişmiş 
bölgeler arasındaki uçurum daha da derinleşerek 
kalkınma sorunu büsbütün çıkmaza girecektir. 
Plânın son yıllarında kamu yatırımları tamamen 
kısılmakta buna karşılık Devlet imkânları özel 
sektöre transfer edilmek suretiyle sanayileşme 
sorunumuz özel sektörün hizmetine bırakılmakta
dır. 1970 - 1972 yıllarında bu maksatla Devlet 
Hazinesinden 2,8 milyar liranın özel sektöre ak
tarılması öngörülmüştür. • Bu politika plânda şu 
şekilde ifadesini bulmaktadır: (Plân tasarısı say
fa : 78) «ikinci Beş Yıllık Plân döneminde ima
lât sektörü gelişiminin uzun vadede esas olarak 
özel sektöre bırakılmasını sağlayıcı bir politika 
izlenecektir.» Bu perspektif geri kalmış Doğu 
Bölgesini giderek yoksullaşmaya ve bir mahru
miyet bölgesi olarak kaderini yaşamaya terk et
meyi öngörmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bölgeler arası dengesiz gelişme özel sektörle 

kalkınma sisteminin zorunlu bir sonucudur. Kâr 
faktörünün düzenleyici rol oynadığı bir toplum
da, dengesiz gelişmeyi ortadan kaldırmak ve dü
zenli bir gelişme sağlamak mümkün değildir. 
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özel sektörle kalkınmayı öngören ve kâr 
faktörünün düzenleyici 'bir rol oynadığı 
bir toplan düzeninde dengesiz gelişme
ye bağlı olarak tarihî gelişim içinde yurdun bir 
bölgesi geri kalmaya mahkûmdur. Bu mekaniz
ma ile birlikte bir bölgenin geri kalmasında çe
şitli sosyolojik ve ideolojik etkenlerin de rolü var
dır. Kapitalist yoldan kalkınma ilkesine bağlı 
bütün ülkelerde, ortalama gelişme düzeyinin ge
risinde kalan, geri kalmış bölgelerin mevcudiye
tine Taşlanmaktadır, örneğin İtalya'nın Güneyi, 
Fransa'nın Massif santralleri ve Amerika'nın 
Güneyi bu ülkelerin geri kalmış bölgeleridir. Tür
kiye'de de Doğu geri kalmış bir bölge olarak Os
manlı derebeylik düzeninden tevarüs etmiş ve 
özel sektörle kalkınma yöntemlerinin etkisi al
tında dengesiz bir gelişme sonucu bugünkü saf
haya gelmiştir. 

Cumhuriyet döneminde telk parti İktidarı yıl
larında uygulanan politika dengeli' (kalkınmayı 
sağlıyacak nitelikte olmadığı 'gibi" üstelik Do
ğuda yaşıyan yurttaşlarımıza ıteikn'Jk özröllilkl'3-
rinden 'dolayı yapılan yancı muameleler ve hak
sız baskılar bölgenin sosyo-ekomoımik balkımdan 
dalha da geri 'bir dunuma düşmiesine sefbebol-
muştur. 

Çklk partili haya/ta girdiğjmiz ilk yıllarda 
Halk Partisi ilktildan Doğumda yaşıyan vatandaş-
lann kırgınlık! annı bertaraf etmek ıiç'in Doğu'-
nun geri kalmış bir bölge olduğunu ve bu böl
genin kaTiinmasıi çın özel 'tedbirler almanın ge
rektiğini (kabul etmiştir. Bu nedenle Doğu kal
kınması adı altında bütçeye özel fonlar konul
mak sureciyle bu bölgenin kalkıntanası ve maih-
rumiyet bölgesi olmaktan kurtulımasımn çarele
ri aranmıştır. Fakat düşünülen tedbirler ve büt
çeye (konulan tahsisatın yetersizliği 'bu davranı-
şyı samimiyetsizliğini lodtaya Ikoymtakta gecik
memiş. 

Demclkrat Partinin 10 yıllık üktidan (boyun
ca 1da politüık nedenlerle, Doğu'nun geri kaldığı 
teması işlenmekle beraber, gerçek anlamda Do
ğu kalkınması için olumlu hiçbir icraat yapıla
mamıştır. Üstelik, D. P. iktidarının ^ayanağı 
olan büyük toprak ağalarının «güçlenmesi 
için alman tedbirler Doğu'daki sosyal 
dengesizliği büsbütün artırmıştır. Bu v dö
nemde de, resmî dilde bir mahrumiyet böl
gesi olarak tescil edilen Doğu, Devlet memur-
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larmm bir süre 'için çile doldurma yeri veya 
•beğeniilmiyeın memurların bir sürgün 'diyarı ola
rak muamele görmüştür. Fakat çok partili ha
yatta /girdiğinizden bu yana uzun yıllar söz ko
nusu edilım'iyen Doğu kalkınması ve dengeli ge* 
lişme problemi politik çevrelerde olduğu gibi, 
bilimi çevrelerinde de tartışma konusu olmuş
tur. Geri kalmış Doğu bölgesinin kalkınma so
runu üzerinde yapılan tartışmalar bu konuda 
değişik fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı ol
muştur. 

Bugün gittikçe 'bilinçlenen halk kütleleri' 
Doğu (kalkınması konusunda poliltikacılan sü-
relkli Ibiır şekilde baskı altında tutarak dengeli1 

bir gelişımeyı sağlamak 'için gayret sarf etmele* 
rini istemektedirler. Bu nedenle (genellikle 
mensulbo'Mulklan hâıkim sınıflann çıikarlan ica
bı özel sektörcü olan, bâzı Doğu'lu politikacı
lar, dengeli kalkınmanın bir sistem meselesi ol
duğunu düşünmeden, özel sekförcü siyasal ifk-
t ldarlan Doğu bölgesin'i ihımal etmekle suçla
maktadırlar. Böylece 'hem özel sektörcü ol
mak, hem de özel sektörcü iktildarlann kendi 
temel elkk>n»omiık görüşlerine uygun icraatları
nı yermek ıgibi bir çelişi içine düşmektedirler. 
Plân müzakerelerinde de özel sektörcü kalkın
ma 'ilkesine bağlı bâzı toonuşmacılann dengeli 
'kalkınma (konusunda yaptı'klan tenik'ldler, kıen-
'di temel ekömarmık mantıki ariyle tutarlı olma-
'mıştır. Çünkü, İFrinei Beş Yıllılk Kalkınma Plâ
nının dengeli kalkınmayı gerçekleştirecek nite
likte olmaıması Adalet Partisinin eikonoımik gö
rüşü ile çelfeıme ıhalinde (değildir. Ancak, dengeli 
gelişme Ifeonusunda, Plânın ıgeri ıkalmış bölgeler 
için politik maksatlarla getirdiği kalkınma ilke
lerinin, Adalet Partisi iktidarını özel sektörcü 
ekonomik [görüşü ile tutarlı olmayışı birleştirme 
konusu olabilir. Aksi balde Plânın niteliğine 
bakmadan ve dengeli gelişmenin temel kuralla
rını gözetmeden politik nedenlerle soyut bir kav
ram olarak Doğu kalkınmasından balhsci'mek sa-
miydtffcen uzak bir davranış olmaya mahkûmdur. 
Geri kalmış Doğu bölgesinin ıkallkınması (konu
şumda, özel sektörcü 'diğer Ibâzı politikacılar da 
siyasi iktidarların Doğumda Devletçi ve gelişmiş 
Batı illerimizde özel sektörcü oliması ıgerefctüğii-
ni savunmaktadırlar. Politik amaçlarla ortaya 
atılan bu görüşler de toplum gerçeklerine ve bi
lim kurallarına aykırı düşmefkıte'dir. Çünkü, bir 
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siyasi 'İktidar, sosyal 'ye. elkonamijk görüşlerini 
'bütün yurt ölçüsünde gerçekleştirmek zıorunda-
dır. Bu zorunluluk ısiyaşi iktidarların dayanağı
nı .ıte/Jkil, eden sosyal güçlerin 'temayülleri ve ter-
cillileri ica'bndır. B'ir Siyasi i'kıt'idarm, bir gölge
de özel sektörcü, bir diğer bölgede Devlötçi ol-
üiamnı istemek eğer bir bilgisizlik eseri değilse 
mutlaka Doğu 'bölgesinin faıkir halikını avutma
yı öngören b'ir politik oyundur. 

özel sektörcü iktidarların sosyal ihtiyaçlara 
öncelik vermesi ve dengeli bir gelişmenin. ola
naklarını sağlaması heklenemez. Ancak günü
müzde gittikçe bilinçlenen emekçi sınıf ve taba
kalarla onların siyasal örgütlerinin etkisi altın
da bu iktidarlar da sosyal ihtiyaçlara göre bâzı 
tercihler yapmak zorundadırlar. Bu sebeple ileri 
Batı ülkelerinde dengesiz .gelişme sonucu ortala
ma kalkınma düzeyinin gerisinde kalan gelişme
miş bölgelerin kalkınması için bâzı çabalar sarf 
edildiğini görmekteyiz. İtalya'nın geri kalmış 
geri bölgesi için yapılan özel kalkınma plânları, 
Fransa ve Amerika'da geri kalmış bölgelerin 
kalkınması amaciyle, yetersiz de olsa, alman ted-. 
birleri, bu 'çabalar için birer örnek olarak göste-
biliriz. 

Halbuki, ikinci Beş Yıllık Plânın hazırlan
masında, piyasa ekonomisinin kuralları dışında 
sosyal ihtiyaçlara bir tercih tanınmamıştır. 
özellikle Doğu bölgesinin kalkınması için 'bu ku
ralların dışında özel hiçbir tedbir öngörülme
miştir. Plânın temel mantığı ile bir çelişmeye 
düşmeden ve onun özel sektörcü niteliğini boz
mak Doğu bölgesinin kalkınmasındaki sosyal 
zorunluklar göz önünde tutularak hiç olmazsa 
Doğu'da kamu sektörünün sanayi yatırımları 
için uzun bir süre kârlılık ve verimlilik şartının 
aranmıyacağı ilkesini plâna koymak mümkün
dür. Bunun yapılmamış olması, A. P. iktidarının . 
sosyal ihtiyaçlara öncelik verecek tarzda henüz 
etkilenemediğinin 'bir işaretidir. 

Geri kalmış Doğu bölgesinin kalkınması 
başlıbaşma bir hedef olduğu gibi, uzun vâdede 
sosyal ve ekonomik hayatımız üzerinde de olum
lu, bir etki yapacak ve Türkiye'nin -genel kalkın
masında müspet rol oynıyacaktır. Doğu kalkın
ması ekonomik kaynaklarımızın harekete geç
mesini, sosyal adaletin ve toplumumuzun.sosyal 
yapısında ileriye-doğru bünyesel bir değişikli
ğin gerçekleşmesini < sağlıyacak,, ırkçı, turancı, 

faşist akımların ayırıcı ideolojilerinin toplum 
hayatımızda yer etmesine engel olacaktır. 

Sosyal ihtiyaçlara öncelik veren kalkınma 
plânının hazırlanması bir iyiniyet işi değil, top
lum yönetimi ile ilgili bir sistem meselesidir. Bu 
sebeple bölgeler arası dengesiz gelişmenin son 
bulması, .geri kalmış Doğu bölgesinin gelişmesi, 
Türkiye'nin Doğusu ve Batısı ile kalkınmış bir , 
ülke haline gelmesi, ancak insana değer veren 
ve halk yararına işliyen sosyal ihtiyaçlara önce
lik tanıyan toplumcu bir iktidarın yönetimi ile 
mümkündür. Anayasamızın getirdiği sosyal ve 
ekonomik hakların toplum hayatında yaşantı 
haline gelmesi ve dengeli, adaletli, süratli kal
kınmayı gerçekleştirecek bir kalkınma plânı da 
ancak bu nitelikte bir iktidar tarafındın ger
çekleştirilebilir. 

Halktan yana, toplumcu 'bir düzende toprak 
vreformu yapılarak halkın bizzat işliyeceği top
rağa kavuşması, tarımısal teknik ve kredi ile do
natılması, Devlet eli ile geri kalmış bölgelere . 
öncelik tanımak suretiyle bütün altyapı yatırım
ları ile birlikte süratli bir sanayileşmenin ger
çekleştirilmesi ve halk yararına işliyen bir eği
tim ve kültür seferberliği ile Doğunun kalkın
ması mümkündür. Esasen Doğu kalkınmasının 
bilime dayanan tek yolu da budur. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi' toplum 
hayatında her sosyo - ekonomik alt yapının bir 
de ideolojik üst yapısı vardır. Bu üst yapı te
mel ekonomik yapıya dayanmakla, beraber mü-
t&kabil.en altyapıyı. etkiler, hattâ bağımsız bir 
akım olarak toplum 'hayatında etkili bir rol oy
namakta devam eder. Bugün Türkiye'de Doğu 
bölgesinin geri kalmış olduğundan bahsetmek 
ve bunu gidermek için tedbirler istemek âdeta 
bir suç olarak görülmekte,, hiç olmazsa bu talep 
sahiplerine, şüpheli gözlerle bakılmaktadır. Ni
tekim İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Büt
çe ve Plân (Komisyonunda yaptığı takdim konuş
masında Sayın Başbakan JDemirel «'Greri kalmış 
bölgelerin kalkınması bir tefrik yapma anlamın
da kullanılamaz.» diyerek hu hususa özellikle • 
parmak hasmak ihtiyacını duymuştur. 

Halbuki geri kalmış bölgelerin özellikle Do
ğu 'bölgesinin kalkınmasını iste-melt bir tefrik 
yapmak* değil, aksine tarihî gelişim içinde mey
dana 'gelen farklı gelişmenin ortadan kalkmasın* :. 
istemektir, Dengesiz gelişmeye karşı çıkmak:, 
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Türkiye'nin 'topyekûn Doğusu ve. Batısıyla ge- I 
lişmiş bir ülke haline gelmesini dilemek ülke 
y?e.millefc.bütünlüğüne olan bağlılığın en samimî 
bir ifadesidir. 

Hal böyle iken, geri kalmış Doğu bölgesinin 
kalkınmasını istemek neden tefrik yaratıcı bir 
davranış olarak nitelendirilir? Bunun anlamı 
tehdit •yoliyle özel sektöreü kalkınma felsefesi
nin başarısızlığını örtbas etmek ve meselenin 
tartışma konusu yapılmasını önlemektir. Geri 
kalmışlığı haklı göstermek ve bu bozuk düzenin 
sür - git devamını sağlamak amaciyle ortaya atı
lan bu fikirler özel sektöreü sosyo - ekonomik . 

" düzenin üstyapısına giren ideolojik görüşlerdir. 
Asıl Doğu bölgesinin kalkınmasına karşı çık

mak ve • statükonun muhafazasına yardımcı ol
mak bir tefrik yaratmaktır. Hele Doğuda ya
şıyan vatarrla^laTimıızîn etnik cızelliklerindcn I 
ötürü bu bölgenin mahrumiyet bölgesi olarak 
kalmasını haklı göstermeye çalışmak millet bü
tünlüğüne yönelen faşist emellerin en hainane 
bir örneğidir. 

Doğu bölgesinin geri kalmışlığını haklı gös
teren Anayasaya karşı ve millet bütünlüğünü bo
zucu ideolojik akımlar son zamanlarda daha da 
pervasızca yayılmak istenmektedir. Bunlardan 
bâzı örnekler vermek isterim : I 

Aylık Ötüken dergisinin 1967 Nisan sayısın
da : Bir yasar, «'Doğuda yaryan vatandıo-
lan.rmız iğin;» Kürtler Türk Milleıtiniın başını 
-belâyaf roi^madan kendileri de yok ollmadan çe
kilip giitsinlcr. Nereye mi? Gözleri nereyi gö
rür, gönülleri nereye çekerse oraya gitsinler. 
İran'a, Pakistan'a. Hindistan'a Barzani'ye git-
isdnler. Birleşmiş Milletlere başvurup Afrika'da 
yurtluk istesinler. Türk ırkmm aşırı sabrı ol
duğunu, faka't ayranı kaibarıiığı ızaıman kağan 
arslan gibi önünde durulmadığmı, ırkdaşları 
lErmıenilere sorarak öğrensinler. Öğrenlsinler de 
akılları başlarına gelsin» demektedir. I 

Yine aynı yazar aynı yazının başka bir bölü
münde, «çingene vatandaşlarımızın ıslahı ve I 
inşan güzeli vatandaşlar yetiştirmek için» onları I 
Hakkâri'de yaşıyan .50 bin Kürdün içine sürmeyi I 
tavsiye, etmektedir. 
:., Başka bir.yazar Millî-Yol Dergisinin 13 ncü 

.sayısında^ «Kazak ve Kırgızların topluca ve es- I 
ki a^irçt disiplini ve göçebe hayat şartları içinde I 
ve tabiî daima alıştıkları gibi silâhlı olarak Doğu I 

I illerimizin sınır boylarına yakm bölgelerine yer
leştirilmeleri o bölgelerin meselelerinin büyük 
bir kısmını kökünden halleder. Hem de Devlete 
amdiki ardı arkası kes İm iyen ve çoğu boşa. gi
den masrafların yerine 10 para masrafa malol-
madan» demek suretiyle, Doğuda yaşıyan va
tandaşlarımızın etnik özellilkerini paravan ya
parak ortaya atılan bu faşist fikirler aslnıda özel 
sektöreü sosyo- ekonomik düzenin dengesiz ve 
adaletsiz gelişme olanaklarını doğrulıyan ve 
Doğu bölgesinin geri kalmışlığını haklı göster
meye çalışan ideolojik akımlardır. Anayasamı
zın 54 ncü maddesi kan esasına dayanan millet 
anlayışını reddetmektedir. Yine Anayasamızın 
12 nci maddesi «Herkes, dil, ırk, cinsiyet, si
yasi düşünce, felsefe, inanç, din ve »meztoep ayırı-

I mı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir» ilke-
I sini getirmek suretiyle vatandaşlar arasında et

nik özelliklerinden dolayı ayrım yapmayı ke
simlikle yasaklamıştır. 

Anayasamızın 3 ncü maddesi de «Türkiye 
Devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bü
tündür.» dediği halde Anayasamızın bu hüküm-, 
lerini pervasızca çdğniyerek kan esasına dayanan 
bir millet kurma özlemi içinde olan bu sapık fi
kirlerin toplumumuzda müsamaha ile karşılan
ması tehlikeli bir gelişmenin işareti sayılmak ge
rekir. 

I Doğunun geri kalmış bir bölge olduğunu ifa
de ederek Doğu kalkınması için hükümetleri gö-

I reve çağıran yurtsever aydınlarımız bölücülük 
yaptıkları gerekçesiyle Adalet Bakanının direk
tifiyle tutuklanırken millet bütünlüğünü bozan, 
kanunlarımızın suç saydığı bu ayırıcı fikirlerin 
sahipleri ise hiçbir takibata uğramamakta âdeta 
teşvik görmektedirler. 

Doğu'da yaşıyan çilekeş halkımızın içinde 
bulunduğu fecî hayat şartlarını düzeltmek için 

I ciddî bir çaba sarf edilmeden, en a^ır hareket
lere mâruz bırakılması, kendi öz vatanından ko
vulmak ve toptan imha edilmek tehdidi ile kar-
şıkarşıya bırakılması, insanlık tarihinin kaydet
tiği en şeni bir diskriminasyon politikasıdır. 

Hükümeti, Anayasaya karşı olan bu ayırıcı 
akımlar üzerinde dikkatle durmaya ve gerekli 
tedbirleri almaya davet etmeyi bir görev sayan 

I nz-
I Bütün bu nedenlerle, Doğu bölgesinin, kain 
| kınması için İkinci Beş Yıllık KJalkınma Plânına, 
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kamu sektörünün sanayi yatırımlariyle, altya
pı yatırımlarının uzun bir süre kârlılığı düşü
nülmeden özellikle Doğu illerinde yapılacağını 
belirten bir ilkenin konulması gerekmektedir. 

Plânın bütünlüğüne ve ekonomik mantığına 
aykırı düşmiyen bu teklifimi bir önerge ile hu
zurunuza getireceğim. Önergemin tasviplerinize 
mazhar olacağı temennisiyle Yüce Meclisi Tür
kiye işçi Partisi Grupu adına saygı ile selâmla
rım. (T. I. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saat 16,05 te bitmiştir Sayın 
Ekinci'nin konuşması. 

Grupları, adına başka söz istiyen var mı? 
Yok. Olmadığına göre şahısları adına söz isti
yen arkadaşlara söz vereceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehte, aleyh
te, üzerinde olarak sözlerin devamını teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Bir önerge verin efendim, Yü
ce Meclis kabul ederse olur. Söz sırasını bir ke
re daha arz ediyorum. Sayın Mahmut Bozdo
ğan, Sayın Muammer Erten, Sayın Hüdai Oral, 
Sayın Şükrü Koç, Sayın Sadi Binay, Sayın M. 
Kemal Çilesiz, Sayın Ali ihsan Göğüs, Sayın 
Dursun Akçaoğlu, Sayın Arif Ertunga, Sayın 
İhsan Ataöv, Sayın Reşat Özarda, Sayın Hay
rettin Uysal, Sayın İbrahim Aysoy, Sayın Hay-
ri Başar, Saym Atıf Şohoğlu, Sayın Nihat Di
ler, Sayın Abdülbâri Akdoğan ve Sayın Ilyas 
Kılıç. 

Diğer arkadaşları okumuyorum. Çünkü, bu
gün sıra geleceğini zannetmiyorum. Efendim, 
Simdi söz sırası Sayııi Mahmut Bozdoğan'ındır. 
Buyurun Saym Bozdoğan. Saat 16 yi 12 geçi
yor. Konuşma süresi yirmi dakikadır Sayın Boz
doğan. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Değer
li arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Plân kendisi
ne bağlanan ümitleri boşa çıkaracak bir nitelik 
taşımaktadır. Eğitimde, tarımda, ve gelir dağılı
mında yapılacak işler, arzu edilen neticeyi ve
rem iyecektir. 

Şimdi eğitim alanında gözden uzak tutulan 
birkaç noktaya işaret etmek istiyorum: 

Bu plân, eğitimi genel hatlariyle, bir zihnin 
terbiyesi şeklinde ele almıştır. Öğrenme oluşu
munu hafızaya dayanan bir ameliye olarak ka
bul eden, bu zihniyet, değişen dünya ve Türki
ye şartlarına sırt çevirmiş sayılır. Böyle bir zih

niyet, ferdî farklılıklara önem vermez, öğrenci-
ierin yapabilecekleri tercihleri, verebilecekleri 
kararları dikkate almaz. Böyle bir sistem için
de, belli konular öğretilir. Çocuklar robotlaştırı-
l.ır, kişilik gelişmeleri engellenir. Afrikalıların 
hile terk ettiği bu sisteme memleketimizde hâlâ 
itibar edilmesi şaşılacak bir şeydir. 

Modern eğitim anlayışı, bu görüşü ve uygu
lamaları geride bırakmıştır. Modern anlayış, 
«ferdin bedensel, heyecansal, zihnî ve sosyal ye
teneklerinin kendisi ve bağlı bulunduğu toplum 
için en uygun bir şekilde geliştirilmesini» hedef 
tutar. 

İkinci Beş Yıllık Plânda, eğitimde rehberli
ğe ve bununla ilgili kuruluşlara yer verilmemiş
tir. Oysa, ileri toplumlarda eğitim ve rehberlik 
ikiz kardeş sayılırlar. Şimdiye kadar okullarda
ki bocalamalar ve okul sonrası bocalamalar, hep 
rehberliğe bilimsel anlamda yer veremediğimiz 
için olmuştur. 

Dünya şartları her gün değişmektedir. Bu
na paralel olarak toplumlarda da sürekli değiş
meler ve gelişmeler olmaktadır. Teknik gelişme
ler iş hayatını kısaltmakta ve boş zamanları ar
tırmaktadır. Bugünün toplumu ihtisaslaşmaya 
ve iş bölümüne değer vermektedir. Hele, mede
ni haberleşme ve taşınma araçları, farklı kül
türleri birbirleriyle yüzyüze getirdiği için, bu 
alanlarda da değişmeler görülmektedir. Bu de
ğişme ve gelişmeler, sosyal müesseseler ve bun
ların fonksiyonlarımda da değişmelere seibe-
boknaktadır. Bu yüzden ökonomik ve politilk 
düşünce ve davranışlarda da başkalaşmalara 
şaihidoLmaMaıyiıZ, 

Artık, büyük aileler yerini, küçük ailelere 
terık etmeye başlamıştır. Kadınlar, iş hayatına 
'girmiştir. Aile fertleri müş'terelk ihtiyaçlarını, 
müştereken temin ötme yolunu tutaıuşttur. 

Büıtün bu şartlar göz önüne alınırsa, eğitim
de rehberliğin fonksiyonel bir yeri olduğu ka
bul edilir. 

Plân, ilik ve orta dereceli okullar arasında 
eğitim ve öğretim bakımından tutarlı bir yeni
lik geıtirmemişıtir. Orta dereceli olkullar hâlâ 
atelyesiz ve lâlboraltuvarsız olaraık çalışımaikta-
dırlar. Çocuklar, belli ıkomılar ve kuru bilgi
lerle vakit öldürmektedirler. Bu okullarda ya
parak ve ya§ıyaraık öğrenme yapılamaımaikta-
dır. 

4 0 2 -
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Tefemilk öğretim, memleket şant ve gerçek
lerine göre bir çalışıma nizamı içime sokulama-
mışıtır. Bu okullar, müessir bir plânlama ile 
yemi baştan reorganize edilmelidir. 

Memılelketin teknilk elemana çoik ihtiyacı 
vardır. Kalkınmamızda bu elamanlarım büyük 
'bir şeref payı bulunacalktır. Bu gerçek, herkes 
tarafından bilindiği halde, tekniker dertleri 
bugüne »kadar bir hal yoluna sokulamamıştır. 
Bu vaıtan çocuklarına inaranaik, onlara toplum 
içinde istikbal, unvan ve şeref temin etim ek 
Hükümetin vazifesidir. Burada üzüntü ile kay
detmeliyim ki, bu Ikonuda Hükümet çok geç 
ıkalımıştır. 

Burada yine ilk ve ortaokulların durumu
na dönmelk istiyorum. İlik ve ontaoikullar ayrı 
üniteler halinde değil, yekpare olarak ele alın
malı, beden ve el mahareti kazandıran 8 - 9 
yıllık okullar haline getirilmelidir. Bütün dün
yada bu istikamette çalışmaların iyi neticeler 
verdiğini gömmekteyiz, okumaktayız. 

Eğitinde fırsat eşitliği kâfi değildir. İm
kân ve fırsat eşitliğini bir arada mütalâa et-
ımelk yerimde olacalktır. Köylü ve işçi çocukla
rını okutmak ve her ferdi kendi kabiliyetinin 
som sırrına kadar ulaştırmak Devletin vazifesi
dir. 

özel okullar silki bir denetim altına alınma
lı ve Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uygun 
bir faaliyet içine itiılmelidir. Bu okullar, en ba
şarılı öğretmenleri çok para vermek suretiyle 
alıp göıbüranelktedirler. Bu konuda Devletin iti
barını sarsmıyacak tedbirlerin alınmasına çok 
ihtiyaç vardır. 

Okul öncesi eğitim yaygım bir hale getiril
melidir, Amacikullarının 3 - 6 yaşındaki çocuk
lar için faydalı oldukları görülmüştür. Plân
da yalnız anasız çocukların da anaokullarına 
alınmasına dair husus dikkate alınmalıdır. 

Halk eğitimine plânda önemli bir yer veril
memiştir. Bu eğitim kolunu en rasyonel ve bi
limsel şdkilde ele almak şanttır. Bunun için 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün tekrar 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması ve bu teş

kilâtım bütün işlerinin ayrı bir müsteşarlıkta 
toplanması kanaatimizce çak uygun olacaktır. 

Bölge hal'k eğitim merkezleri kurulmalı, 
doktoru, ebesi, tarımcısı, halk eğitimcisi, koo-
peratifçisi, hayvan sağlık uzmanları ve aydın 
imamlar bu merkezlerde koardine bir şekilde 

çalıştırılmalıdır. Aynı «amanda bu merkezler 
' çevre ve bölge çalışma plânları hazırlıyabilmft-
li ve uygulıyabilmelid'irler. 

İş buraya gelmiş iken, memıleketknizde.'ki 
tarım çalışmalarına ve topraik dağılımına da 
kısaca göz atmada fayda vardır. 

Bugün yurdumuzda ekilebilen bütün arazi
nin % 61,5 i, tanımda çalışanların % 20 sinin 
elindedir. % 38,5 i ise geri kalan % 80 inim 
elinde bulunmaktadır. 

Aileler itibariyle genel dağılım, memleketl
imize göre şöyledir : 

1. — Orta - Kuzey - Anadolutâa: 38 527 
ailenin elinde 88 5O0 dönüm arazi bulununken, 
aynı yerde 49 ailenin de 285 480 dönüm arazi 
bulunmalktadır. 

2. — Ege bölgesinde: 75 670 ailenin elinde 
204 280 dönüm arazi bulunurken, gene aynı 
yerde 41 ailenin elinde 394 570 dönüm arazi 
'bulunmaktadır. 

3. — Marmara Bölgesinde : 22 321 ailenin 
elinde 55 270 dönüm arazi bulunurken, 21 aile
nin elinde 285 490 dönüm arazi bulunmak
tadır. 

4. — Akdeniz Bölgesinde : 38 024 ailenin 
elinde 115 540 dönüm arazi bulunurken 78 aile
nin elinde 603 200 dönüm arazi bulunmak
tadır. 

5. — Güney - Doğu Bölgesinde : 41 572 aile
nin elinde 116 440 dönüm arazi bulunurken, 
aynı yerde 934 alilenin elinde 4 1:19 000 dö
nüm arazi bulunmaktadır. 

Şurasını da kaydetmeliyim ki, Bugün Tür
kiye'mizde toprakta çalışan 308 890 ailenin 
elinde hiç toprağı bulunmamaktadır. 398 8&6 
ailenin elinde 1 143 000 dönüm arazi var iken, 
yalnız 491 ailenin elinde 4 056 000 dönüm ara
zi mevcuttur. 

Görülüyor ki memleketimizdeki toprak da
ğılımında büyük bir adaletsizlik mevcuttur. 
Toprak reformu bir Anayasa emri olduğu hal
de; İkinci Beş Yıllık Plân, bu adaletsiz dağılı
mı ortadan kaldıracak bir çare getirememekte 
ve Türlk köylüsünü yine kemdi kaderiyle haşha
şa bırakmaktadır. 

Bir taraf Lüksenburk Dukalığı kadar geniş 
toprak imikâtılarına sahiıboluıteı, diğer taraf 
bir patlıcan ekecek kadar bir avuç toprağa sa-
hiıbolamıyor. Bu adaletsizliği gidermek ve top-

/ 
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rak feodalitesinle son vermek için daha ne ka
dar be'kliyeceğiz1? 700 seneden beri bir avuç 
(toprak için adeta kölemenlik hayatı yaşıyan 
(bu insanları daha ne zaman huzura kavuştura
cağız. Şimdi söyler misiniz, aşırı totaliter re
jimlerdeki halkın Devlete olan köleliği ilte, biz
deki halkın ağaya olan köleliği arasında ne 
fark vardır. 

(Orta sıralardan alkışlar) 
Muhterem arkadaşlarım, size başımdan ge

çen bir meseleyi burada izah edeceğim. Millet
vekili olarak bunu bilmenizde fayda vardır. 

1965 seçimlerine takaddüm eden günlerde 
idi. Uçaklarımız Kıbrusı bombardıman ediyor
du. Adana'nm Kadirli kazasında Hükümette 
görülecek bir işim vardı. Sokakta acele gidi
yordum. Aynı zamanda adaydım, köylere çıka
caktım arkamdan «Mahmut Bey, Mahmut Bey» 
diye kulağım MI aşina olduğu bir scıs 'beni çağı
rıyordu. Döndüğümde gördüm' ki Çatal Yusuf 
denilen bir adamdı bu. Beni çağırdı. Dedim ki, 
«Hükümette işim var, dönüşte uğrıyayıon.» 
«Allahını seversen gel,» dedi. Oturttu, yanında 
5 - 10 tane köylü vardı. Dedi ki : «Mahmut 
Bey, tayyareler Kubrısa bombardımana başladı 
ıhaıfo çıkar mı?» Kendilerine dedim ki, «Benim 
lelimde radar yok ki, ne bileyim Kıbrıs'ta harb 
çıkar mı,, çıkmaz mı,» «kanaatiniz nedir?» de
di. B'snlım kanaatime göre olmıyaealkltır, dedim. 
«Eyvah» dedi... «Allahtan kork Yusuf dedim, 
5 - 10 genç meydana getirdik, bir harb olursa 
bunların hiç olmazsa üçte ikisi bu harlbte. haya
tını kaybeder. Sen bundan .memnun olacak ka
dar hissiz bir adam mısın» deyince bana aynen 
şunu söyledi: «Yarın harb çıkarsa ben mavi-
zeri alır Zinıhikâr Dağına giderim. Bu memle
keti besMyeeok olanlar köpok saihipleri olsun
lar. Ben öldüğüm zeımaaı bir karış toprağım 
yok» dedi. Bir vatandaşa bu vatan benim, bu 
millet benim dedirtemiyece'k kadar eğer biz 
ıhoyrat insanlar isek lanet olsun bize. 

Arkadaşlar bu işin şakaya gelir tarafı yok. 
İstismarcılar bir tarafta, işçiyi istaismar eder, 
'köylüyü istismat eder, fakir fukarayı istismar 
eder, bizim kapatmıya çalıştığımız sınıf farkla
r ım tahrik eder, bir tarafta ne idüğü belirsiz 
'olanlar, parayla insanları taihrik eder, memle
ket- iki kampa ayrılmaya doğru teveccüh gös
terir... Buna bir son vermek .mecburiyetinde

yiz. Mulhalefet olarak, iktidar olarak: vatanper
verlik bunu icabettirir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, müzakere usulü hak
kında bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Ataöv, ısrar ediyor musunuz? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tüzük böy

le emrediyor, o hakkımı kullanacağım. 
BAŞKAN — Bir maJhzur akla geliyor, bu

nu siz düşünmüzsünüzdür diye sordum. Okutu
yorum. 

Başkanlığa 
Görüşmelerin lehinde, aleyflıinde ve üze

rimde olarak yapılmasının teminini arz ve teklif 
ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen 
var mı? 

Sayın Ahmet Şener, buyurun efendim. Öner
genin lehinde mi, aleyhinde mi?... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Sayın İhsan Ataöv 
Beyin vermiş olduğu önerge Tüzük icabı doğru
dur. Ancak kendileri de takdir ederler ki, söz 
almış olan arkadaşların birçokları sırasını bil
mektedir. Meselâ 37 nci veya 36 ncı, 35 nci ve-
yahutta 27 nci dir. Bu arkadaşlar ona göre 
kendilerini ayarlamıştır. Belki kütüphanede ça
lışmakta veya başka bir yerde, dışarıda bulu
nabilirler. Bu önergeye göre lebinde, aleyhinde 
diye oylamaya geçilirse takdir edersiniz ki, le
hinde mi, aleyhinde mi diye o sırada bulunan 
arkadaşın ifadesini almamız mümkün ohmyacak-
tır. Eğer o sıraya göre arkadaşlarımız bulunsa
lardı, arkadaşımızın ifadesi doğrudur, Tüzüğe 
göre bunu tatbik etmek mümkün olacaktı. Sa
nırım Sayın Başkanın mahzur ifadesinden ben
deniz bunu anlamışımdır. Arkadaşlarımız, an
cak o sıraya göre burada bulunmaktadırlar. 
Takdir yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz aleyhinde. 
Buyurun Saym Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlar, plân gibi önemli bir konunun müzake
resinde tıpkı Bütçede olduğu gibi müzakerelerin 

— 404— 



M. Meclisi B : 126 

lehte, aleyhte, üzerinde şeklinde vereyan etmesi 
plân hakkındaki kanaatlerimizi öne sürülen fi
kirlere karşı üehte, aleyhte, üzerinde serd edile
cek fikirler muvacehesinde bizleri tatmin edip 
etmediği hususunda bâzı sonuçlara götürecektir. 
Arkadaşlarımızın burada bulunup bulunmaması 
bence bir mazeret değildir. Parlâmento çalıştı
ğına göre ben 38 nci sıradayım kalkayım, dîşa-
rıda işimi yapayım da 38 nci sıra yarın Öğleden 
sonra gelir, gelip burada konuşayım, konuş
tuktan sonra salonu terk eder giderim, diye bir 
usul yoktur. Plân gibi mühim bir konuyu gay-
riciddî bir gerekçeye bağlayamaz. Müsaade eder
seniz lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuşalım. 
Zaman uzun, herkes konuşabilecektir, gayet ra
hatlıkla tartışılabilecektir. Aleyhinde fikirlere 
karşı lehinde fikirler, ikisine karşılık üzerinde 
fikirler serd edilsin. Bunu dinliyenler de huzu
runuzda plân hakkında müspet ve menfi tezleri 
karşılaştırarak bir neticeye varsın. Ben bunun 
için bu takriri vermiştim. Müsaade buyurun bu 
şekilde konuşalım, bir arkadaş aleyhinde ve on
dan sonraki lehinde konuşsun, lehindeki ve 
aleyhindeki fikirleri karşılaştıralım; zaten İç
tüzük hükmü bunun için konmuştur, 

Ben istirham ediyorum. Burada direnmenin 
hiçbir faydası yoktur. Bütçede de bunu böyle 
yapıyoruz, lehte, aleyhte, üzerinde konuşalım. 
Ama baştan 20 nciye katlar sırada bize aleyhte 
olanlar olduğu için, biz muhalefet sözü aldık, 
hepimiz aleyhte konuşalım, lehinde hiç konuşul
masın diye bir fikir taşıyorsanız, eser ortada, 
aleyhinde konuşulsa de pek mühim bir şey ifade 
etmez. Çünkü plân Senatoda ve Bütçe Komis
yonunda uzun uzun tartışılmıştır. Yalnız bura
da orada söylenmiyen fikirlere verilecek cevap^ 
lar vardır. Eğer müsaade ederseniz bir kıyasla
ma imkânını verirseniz benim takririmi kabul 
ederseniz lütfedin kıyaslıyalım, daha güzel ne
ticeye varırız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker önergenin 
aleyhinde buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın Ataöv arkadaşımız bir öner
ge verdiler, Genel olarak kendileri gibi düşünü
lebilir, Tüzüğe bakınca bu işte de böyle bir tat
bikat yapılabilir anlamı çıkabilir; ama gerçek 
böyle değildir. Bir defa plân ayn bir kanuna 
tabidir, ayrı bir prosedürü vardır ve plânın 
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aleyhinde olmak diye bir şey bahis mevzuu de
ğildir. Meclisteki bütün partiler plânın lehinde 
olmak durumundadır. 

İHSAN ATAÖV (An'talıya) — Aleyhimde ko-
nuljunuız. 

REŞİT ÜLKER (Davamla) — Lehinde ol
mak durumundadırlar. Plân fikrinin esasının 
lehinde olmak durumundadırlar. Plân denen 
şey de kocaman bir kitaptır. Bunun içerisinde 
beğenilen noktalar vardır, beğenilmiyen nokta
lar da vardır. Kabul edilen prosedürde tümü 
üzerinde madde madde konuşmak bahis mev
zuu değildir. Binaenaleyh ayrı ayn, madde mad
de konuşmak bahis mevzuu olmıyan bir prose
dür içinde lehte, aleyhte konuşmak diye bir tas
nif yapmaya imkân yoktur. Kürsüye gelen be
nim şimdiye kadar dinlediğim birçok hatipler, 
bâzı noktalarını beğenmişler, beğenmedikleri 
noktaları da ifade etmişlerdir. Bundan dolayı 
bir defa böyle bir muameleye gitmeye lüzum 
yoktur. 

Kaldı ki, burada Meclisin bir teamülü bahis 
mevzuudur. Gruplar bu mevzuu Başkanlık' Di
vanında toplanmışlar konuşmuşlardır. Eğer 
biran î inı Sayın Barfcanlık 'bu iş,s el koymalı 
uygun bulursa o zaman bugüne kadar tatbik 
edilen ve büyük faydalar temin edilen bu pro
sedüre göre Başkanlık Divanının konuyu alıp 
parti temsilcileriyle müzakere ettikten sonra 
getirmesi lâzımdır. Netice olarak bu önergenin 
oya dahi konmaması lâzımgelir. Saygılarımla. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —" 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti, iki arkadaş görüştü. 
Efendim, lehinde ve aleyhinde görüşülmüş

tür. Mahzuru, faydası hepsi1 açıklanmıştır. Tak
dir Yüce Heyetinizindir. Görüşmelerin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere tertiplenme
sini kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Şimdi lütfen isimlerini okuyacağım arkadaş
ların lehte, aleyhte veya üzerinde olup olmadı
ğını görüşlerinin, işaret buyurmalarını rica 
ediyorum. 

Sayın Muammer Eten? («Aleyhte» cevabı) 
Sayın Hüliai O rai? («Aleyhte» cevabı) 
Sayın Şükrü Koç? («Aleyhte» cevabı) 
Sayın Sadi Binay? («Lehtel» cevabı) 
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Sayın Mustafa Kemâl Çilesiz? («Yok» ses
leri) 

Sayın Ali ihsan Göğüs? («Üzerinde» cevabı) 
Sayın Dursun Akçaoğlu? («Yok» sesleri) 
Sayın Arif Ertımga? («Yok» sesleri) 
Saym ihsan Ataöv? («Lehte» cevabı) 
Sayın Reşat özarda? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Hayrettin Uysal? («Aleyhte cevabı) 
8ajym İbrahim Ayooy? («Yok» sesleri) 
Sayın Hayri Başar? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Atıf Şohoğlu? («Yok» sesleri) 
Sayın Nihat Diler? («Üzerinde» cevabı) 

•Sayın Ablchüllbâri Akıdoğan? («Üzerimde» ce
vabı) 

Saym Ilyas Kılıç? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Turhan Şahin? (Yok sesleri) 
Sayın Süreyya Koç? (Yok sesleri) 
Sayın Ahmet Demiray? (Yok sesleri)' 
Saym Vefa Tanır? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Şefik inan? (Yok sesleri) 
Saym Adnan Şenyurt? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Mustafa Ok? («Aleyhinde» cevabı) 
Saym Selâhattin Hakkı Esatoğlu? (Yok 

sesleri) 

Saym Feyyaz Koksal? (Yok sesleri) 
Saym Kaya özdemir? («Üzerinde.» cevabı) 
Saym Sabri özcansan? («Lehinde» cevabı) 
Sayın Sadi Pencap? (Yok sesleri) 
Saym A. Rıza Çetin? («Lehinde» cevabı) 
Saym Ahmet Üstün? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Hüseyin Balan? («Aleyhte» cevabı) 
Saym Salih Yıldız? («Yok» sesleri) 
Sayın Muızaffer Karon? («Alehte sesleri) 
Saym Ahmet Tahtakılıç? («Yok» sesleri) 
Saym Kemal Palaoğlu? («Yok» sesleri) 
Saym Faik Kırbaşlı? («Lehinde» cevabı) 
Saym Cemal Güven? («Yok» sesleri) 
Sayın Bekir Tünay? («Yok» sesleri) 

iSayın Mnıslilhittin Giirer? («Yok» sesleri) 
Saym Selâhattin Güven? («Lehinde» sesleri) 
Saym Kenan Aral? («Yok» sesleri) 
Saym Kemal Aytaç? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Kadri Eroğan? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Cahit Karakaş? («Yok» sesleri) 
Saym Kudret Bosuter? (Yok sesleri) 
Sayın Sedat Akay? («Lehinde» cevabı) 
Saym Metin Cizrelioğlu ? (Yok sesleri) 
Sayın Ahmet Torgay? («Lehinde» cevabı) 
Sayın Zafer Nihat özel? (Yok sesleri) 

Saym Mustafa Akalın? (Yok sesleri) 
Saym Turgut Altunkaya? («Aleyhinde» ce

vabı) 
Saym A. Şevket Bohça? («Lehinde» cevabı 
Saym Hüsnü Özkan? (Yok sesleri) 
Saym M. Kemal Palaoğlu? (Yok sesleri) 
Saym M. Ali Arsan? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Kasım önadım? («Lehinde» cevabı) 
Saym Reşit Ülker? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Arif Emre? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Abdurrahman Şeref Lâç? («Yok» ses

leri) 
Saym Halil Başol? («Üzerinde» cevabı) 
Saym Ali Karahan? («Aleyhinde» cevabı) 
Şimdi olmııyanları tdkrar soracağız. Zaten 

10 kişiden fazla konuşamıyor üç saat içerisinde. 
Şimdi sırasına göre ve aynı zamanda kabul 

ettiğiniz karara göre önce lehinde saym Sadi 
Binay buyurun. 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Lehinde, aley
hinde ve üzerinde olarak sıralarımızı öğrenelim 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim arkadaşlarım konuşur
ken tcsbit edeyim. Şu anda arz edemiyeceğim. 
Saat 16.37 dir. Buyurun. 

SADÎ BlNAY (Bilecik) —' Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, ben de şahsım adına 
İkinci Beş Yıllık Plân «üzerindeki görüşlerimi 
arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım bu plân demokratik 
bir nizam içerisinde Türk İdaresinin yaptığı bir 
plândır. Umumi manâda plân iktisadi ve sosyal 
politikalarda rasyonal ve ilmî esaslara göre he
saplı bir tatbikatı hâkim kılmak ihtiyacının bir 
vasıtasıdır. Keyfî hareketleri ve giinlülk (kararla
rı ö'nl'amdk ve bunun üzerinde uzun vadeli ve belli 
hedefleri gerçekleştirecek insicamlı tedbirleri 
almak demektir. 

Plân politikayı dağınık ve birbirini tutmaz 
kararlar almak istikametlerinden kurtarır. Bu 
plân, miliî bir plândır. Türkiye'nin durumunu 
ve gerçeklerini hareket noktası olarak almıştır. 
Plân, özel ihtisas komisyonları ve sektör çalış-
malariyle hazırlanmış ve gerçekçi bir hüviyet 
kazanmıştır. 

Plâncılarımız, beş yıllık ilk denemenin ver
diği tecrübeler ile mücehhez ve tatbikattan, özel 
sektör faaliyetlerinden ışık alarak çalışmışlar 
ve iyi bir eser vermişlerdir. Bizim Beş Yıllık 
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Plânın yapımı sırasında bir çok devlet dairele
rinden güvenilir .rakamlar almak mümkün ola
mamış ve bir çok daireler bütçe alışkanlıkları 
yüzünden rakamları fazla para alma gayesiyle 
yüksek tutulduğu anlaşılmıştır. 

Şimdi Plânın getirecekleri üzerinde duralım: 
Gaye : 
Gayede umumi olarak •aleniyet başta gelir. 

İktisadi ve sosyal politlfea da «aşikâr bir şeklide 
tâyin edilince, herkesin içinde istikbale karşı 
bir güven gelir. Hayat pahalılığı, kıtlık korku
su, işsizlik vehmi olmaz. Istiyarlık ve saire 
sebeplerle doğan sosyal endişeler gitmiş olur. 
Kısaca, istikbale karşı bir emniyet duyulur. 

İkinci gaye, uzun vadeli devamlı ve istikrar
lı bir kalkınma, para kredi ve ikraz politikasının 
tesbitidir. Ve bütün bunlar içinde istikrarlı bir 
kalkınma plânı ile % 7 kalkınma hızı sağlana
caktır. 

Üçüncü gaye, kalkınmanın sosyal adalet için
de olmasıdır. Plânda bu husus üzerinde önemle 
durulmuş ve itina gösterilmiştir. Sosyal adalet 
bir dünya görüşüne bağlanmadığı giîbi tarife de 
yapılmamıştır. Bu itibarla muhtelif parti sözcü
leri bu terimi değişik mânada kullanmışlardır. 
Şimdi özel gayelere geçelim. 

Hali hazır kalkınma hızını artırmak. İlk on 
yıllık plânda kalkınma hızı devamlı % 7 olarak 
tesbit edilmiştir. Dünyada 18 memleketin gaye
si, on yılda millî gelirlerini % 50 artırmak ol
muştur. Biz bunun bir miktar üzerinde bir hız 
takibedersek, ancak asgari 150 sene sonra on
ların seviyesine erişebiliriz. % 7 nin üstüne çı
karak zamanı kısaltabilmek Hükümet için en bü
yük ıbir gıaye olmalıdır. Koalisyon hüıküımttleri 
devamlı ve istikrarlı olamadığından bunu sağ-
lıyamamışlardır. Halen Türkiye'de vergi sis
temi bir ıslah istemektedir. Saym Maliye Baka
nının son beyanı ile bu husus üzerinde ciddiyet
le durulduğunu bize göstermektedir ileri sana
yiin icabettirdiği müesseseler kurulacak, ziraat 
tekniği geliştirilecek, rasyonel bir dış ticaret 
politikasına girilecektir. Külfetlere katlanmada 
ve nimetleri paylaşmada adaletli, davranış ile 
herkes gücüne göre kalkınmanın külfetine elbet
te ve severek iştirak edecektir. 

Birinci Beş Yıllık dönemde piyasa zaman 
zaman muhtelif sebeplerden ürkmüş ve para çe
kilmiştir, piyasaya hareket yerine durgunluk 
gelmiştir. Şimdi ise emniyet, piyasada bir hu

zur ve istikrar vardır. Bu sebeple. Barometre 
plânın tatbiki için iyi bir ortam göstermektedir. 
Yol, elektrik, telefon, sulama, köprü v. s. Devlet 
hizmetleri bölgeler arasında bir muvazene sağlı-
yacak şekilde dağıtılması meselesi üzerinde 
önemle durulmuştur. Bölgeler üzerinde her han
gi bir rüçhaniyet gözetilmemesine bu plânda dik
kat edilmiştir. Bu gayeleri sağlıyacak vasıtala
rın başında gelen reorganizasyon henüz tamam
lanmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, burada bâzı husus
lara önemle değinmek istiyorum. Reorganizas
yon maalesef henüz tamamlanmamıştır. Bunlar 
plânın handikaplarıdır. Meselâ Merkezî Hükü
met teşkilâtının reorganizasyonu, 1%1 yılında
ki «Time Table» e göre o yılı takibeden yılın 
Temmuz ayı içerisinde bitirilmesi lâzımdı. Maa
lesef el'an dahi bitirilememiştir. Keza iktisadi 
Devlet teşekkülleri reorganizasyonu tamamla
namamıştır. Maalesef bu teşekküller koordone-
siz bir halde çalışmaktadırlar. Bunun bütün 
teferruatlı münakaşalarını iktisadi Devlet te
şekküllerinin kâr ve zarar blânçolarmı, hesap 
ve blânçolarını ve üç yıllık blânçolarmı tetkik 
esnasında, burada hepimiz görüştük. İktisadi 
Devlet teşekküllerinde âtıl kapasite ve âtıl iş
gücü vardır, âtıl tesisat vardır. Biz nasıl mem
lekette hastahaneler yaparak vatandaşların ha
yatını garanti etmeye çalışıyorsak, bu müesse
selerin hayatiyetini garanti etmek için yeni 
tedbirler almaya mecburuz. Keza mahallî ida
relerin reorganizasyonu birinci plânda derpiş 
edilmişse de olumlu bir sonuç alınamamıştır. 
Eğer geçen beş yıl içerisinde bu daire ve mües
seseler ıslah edilebilmiş olsaydı, elde edilecek 
fazla gelirlerle koalisyon bütçelerinin hiçbir ta
nesi açık vermezdi. Bu plân enerji, ulaştırma, 
sulama, sanayi, gemi inşaatı gibi sektörlerin 
karşılıklı münasebetlerini ve sektörler arasın
daki talebi hesaba katan bir yatırım politikası 
takibedilecek bir hüviyet göstermektedir. 

İlk Beş Yıllık Plânda Hükümet plânı tatbik 
edecek bir moral hazırlığına sahip değildi. Bu 
da Birinci Beş Yıllık Plânın büyük handikapmı 
teşkil etmiştir. Bugün Hükümet plânı tatbik 
edecek bir moral gücüne sahiptir ve plânı mil
let daha çok benimsiyecek bir ortamdadır. 
Memlekette huzur ve istikrar vardır, uyuyan 
bir potansiyel harekete geçirilmiştir, millet 
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Devlet gücüne iştirake azimli ve kararlıdır. Bu 
itibarla İ'kinci Meş Yıllık Plânın muvaffakiyet 
ihtimalleri çok yüksektir. Adalet Partisi Hükü
meti güzel ve gerçekçi bir plân yapmakla, Ada
let Partisi plâna karşı karşıdır gibi iftiraların 
(hakikatten uzak olduğunu Türk Mlletine ve 
Dünyaya isbat etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, biz milletçe ve bir 
bütün olarak kalkınmaya mecburuz. Gerçek kal
kınma yalnız iktisadi sahada değil, gelir artışı
nın yanında bilgi, fikir, duygu ve ahlâk sevgi-
yesine ulaşmaktır. 

Plân tarihinde birçok memleketler plâna 
sihirli bir değnek gibi sarılmışlardır. İkinci 
Beş Yıllık Plân ihtiyaçları karşılayacak şekil
de kaynaklarımızı seferber edecek nitelikte
dir. Plân tatbikatının muvaffak olması için 
plânın milletçe benimsenmesi lâzımdır. Bu 
plân milletçe benimsenecek ve millete mal ola
caktır. 

Türkiye hızlı bir kalkınmaya muhtaçtır. İlk 
Beş Yıllık Plân yılda ortalama 6,5 kalkınma 
hızı sağlanmıştır. Uygulama bozukluklarına ve 
yatırımların tahakkuk etmemesine rağmen bu 
% 6,5 kalkınma hızının sağlanışı, Türk Mille
tinin plâna bağlılığını ve Türk Milletinin potan
siyel yüksekliğini göstermektedir. 

Ümitle temenni ediyoruz ki, İkinci Beş Yıllık 
dönemde kalkınma'hızı tesibit edilen yüzde 7 nin 
üzerine çıkacak ve Türk Milleti burada da gü
cünü ve plâna bağlılığını ve çalışkanlığını is
pat edecektir. Türkiye iktisaden hızlı ve istik
rarlı bir kalkınma potansiyeline sahiptir. Fert
ler arasında gelir dağılımı ve Tüıkiye hudut
ları içinde 'bâzı bölgelerin diğer bölgelere naza
ran geri kalmış olmadı şekli bu Plânda tama-
ım'iyle bcı^araf edilmiştir. Bu Plân Türkiye'de 
işsizliği zamanla azaltacak nihayet yok edecek
tir. Türkiye'de çoğalan âmme hizmetleri cari 
masrafları artırmaktadır. Bu -doğrudur. Bu se-
Ibeplsrle yatırımlar zaman zaman 'kısılmıştır. İş
te ibunun için bu Plân özel sektöre 'büyük önem 
vermiştir. Plân özel sektörü yatırım sahasmda 
harekete geçiroctek ve onun yaratıcı kudretini 
arttıracaktır. özel sektörün noksan >olan ser
maye 'ihtiyacı 'karşılanacak, .'vergi- potitikalsı yo
lu ile özel sektör yeni bir güc kazanacaktır. 

Muhit ereni arkadaşlar, 
. •; < Bugün -Türk iköylüsü düzenli işlctmelerden 
mahrum,, yaşama seviyesi düşük, 'toprak düzeni 

ıslaha muhtaç, zirai kredi 'ihtiyacı 'karşılanmak
tan uzaktır. Köylünün yol, su, mektep, cami ve 
sı'hlhi tesisler ihtiyacı henüz yerine 'getirileme
miştir. Türk köylüsünün alınteri 'mahsulünü sa
tacağı müstakar bir pazarı ycktur. Toprdk fakir 
ve yorgundur; hol su, 'bol gübre ve ıslah ed.il-
m'iş tohum-b.eklemcktde'ir. 

Türkiye problemleri çok ve dâvaları büyük 
olan memlekettir. 

Size enteresan bir misal arz etmek isterim. 
Eğer bugün sadece sokak kapılarının yağlı boya 
İle boyanması icabetse, sadece sokak kapıları
nın bir yüzü için bugünkü boya falbr'Tıalarının 
4 sene devamlı olarak çalışması 'lâzımdır. B-">ya, 
kireç, tuğla, taş, asfalt ihtiyaçlarımız namüta-
nah'i denecek şck'ilde çoktur a;lkada.;>lar. 

Plân'tatib'kabnda en mühim faktör insangü-
cüdür. Türkiye'de yetişmiş insangücü kıttır. Ye-
ti^mii) k'Şfiler de yerlerinde kullanılmamak!'adır. 
Bu husus Plânm 'tatbikatında raskınan w fini a -
1 ardan ve güçlüklerden bir tanesidir. İnsangü-
eüriden elde edilen randıman azdır netice iti
bariyle. 

Muhterem arkadaşlaram, Birinci Beş Yıllık 
Plânda insangüeünc yeleri kadar öncnı veril-
mcımhbir. Halbuki malzemeniz, paranız, makin a-
nız ne kadar bol 'olursa olsun, bu Plânı tatbik 
edecek, iş'i yapacak mcıkinayı işlctocdk umur, 
insandır. Eğer o iman iyi yrtismerrrnse verinrle 
çalışmıyorsa ve eğer o insanda iyi iş ahlâkı yok
sa muvaffakiyet beklemek çek güçtür. Onnn 
•için bu Plân ycti^mem'rşlerin '.eğitimine de önem 
vermiştir. İnsanı yetiştirecek eğitim hizmeti 
^.aa^en^f rkul içine dönük, bilhnnna Birine1! Ber-î-
Yıllık Plânda çevre ve hayat ile ilişkisi sınırlı 
kalmıştır. îfkînci Beş Yıllık Plân aogarî dış yar
damla kalkınmayı öngörmüş, gelir grupları ve 
bölgeler arasındaki farklılığı kaldırma ca
miayı asgari hayat saiklarına kavurıturma ama-
c1. ıile hazırlanmış ve dnlayıs'y^e ç'Jk s ayda va
tan'larva i> saham yaratıma 'hedefini 'benimsern'iş-
tir. N'ı^rıL. ve külfetlerde frrsat eşitliğini tanı
mıştır.. İdarenin yeniden düzenlenmesi gereğini 
tesbit 'etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık bu 
Plân ziraat'n makiriala.şması, su, ıslah edilmiş 
tohum, gübre ihtiyacının giderilmesi, zirai üre
timin artırılması ve tarım ürünlerinin fiyat istik-
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rarını sağlamak üzere pazarlama problemlerine 
en reel şekilde ve en samimî ölçüler içinde yer 
vermiştir." Bu plân sanayi sektörünü ekonomi
nin itici kuvveti olarak benimsemiştir. Plân ka
tılıktan çıkmış, dokunulmazlıktan çıkmış, âdeta 
bir zırhlı elbise giydirilmekten kurtulmuş, poli
tik otoriteye seçim imkânları veren birbiriyle çok 
yakından irtibatlı alternatifler getirmiştir. 

Nihayet bu plân kalkınma hedeflerini ve ted
birleri, elde mevcut imkânları muvaffakiyetle 
kullanılacak şekilde, hedeflerine en isabetle tev
cih etmek dirayetini göstermiştir. Millî ekonomi
mizi aksettirmiş ve Türkiye'nin realitelerine bağ
lı kalarak hazırlanmıştır. 

Plânı hazırlıyan ilgililere, plâncılara ve bu 
plânı Yüksek Meclise getirmiş bulunan Hüküme
te en samimî tebriklerimi sunar, plân tatbikatın
da memleketimize hayırlı başarılar diler, teşek
kürler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kabul edilen karar ge
reğince, İçtüzüğün 35 nci maddesine göre önce 
lehte, sonra aleyhte, sonra üzerinde söz vermek 
lâzım. Müracaat sırasına göre tertip şöyle olu
yor : 

Birinci sırada Sayın Sadi Binay, lehte, konuş
muştur; aleyhte Muammer Erten, üzerinde Ali 
İhsan Göğüs. 

İkinci sırada lehte İhsan Ataöv, aleyhte, Hü-
dai Oral, üzerinde Reşat Özarcla, 

Üçüncü sırada lehte Sabri özcan San, aleyh
te Şükrü Koç, üzerinde Hayri Başar. 

Dördüncü sırada lehte Ali Rıza Çetinor, aleyh
te Hayrettin Uysal, üzerinde Nihat Diler. 

Beşinci sırada lehte Faik Kırbaşh, aleyhte 
Mustafa Ok, üzerinde Abdülbâri Akdoğan. 

Altıncı sırada lehte Selâhattin Güven, aleyhte 
Hüseyin Balan, üzerinde llyas Kılıç. 

Yedinci sırada lehte Sedat Akay, aleyhte Mu
zaffer Karan, üzerinde Vefa Tanır. Buraya ka
dar görüştürebilirsek 21 arkadaş oluyor; en aşa
ğı 7,30 saat oluyor. Bugünkü program da bura
da biter. Şimdi aleyhte Sayın Muammer Erten. 
Saat 16,53. 

MUAMMER ERTEN (ManisaT — Saym 
•Başkan, değerli milletvekilleri; İkinci Boş Yıl
lık Plân üzerinde yirmi dakikanın verdiği imkân
lar içerisinde şahsi ögrüşlerimi arz etmeye çalı
şacağım. 

Birinci Beş Yıllık Plânımız anahedef olarak 
yılda ortalama yüzde yedi kalkınma hızı, ikinci 
hedef olarak kalkınmayı hızlı sağlarken sosyal 
adaleti 'gerçekleştirmek ve gelir dağılımında âdil 
bir düzen kurabilmek; üçüncü hedef dış ödeme
ler dengesini İkinci Plânın sonu olan 1972 yı
lında gerçekleştirmek; dördüncü anahedef ola
rak da, işsizliği, istihdam sorununu halletmek 
anaprensiplerine dayanmıştır. Birinci Plânın ne 
gibi sonuçlar getirdiği üzerinde durmıyacağım. 
İkinci Beş Yıllık Plânın da plân stratejisi ve he
deflerinde ve İkinci Beş Yıllık Plân dokümanın
da aynı esasları almış olduğunu görmekteyiz. An
cak, acaba dudaktan söylenen bu sözlerin ne dere
ceye kadar gerçekleşme imkânı vardır, İkinci Beş 
Yıllık Plânın felsefesi bu hedefleri gerçekleştir
meye imkân yerecek midir? Bunun üzerinde 
durmak isterim. 

İkinci Beş Yıllık Plânın anafelsefesi şu bir 
cümle içerisinde sıkıştırılmış bulunmaktadır. İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sektörü ge
lişiminde uzun vâdede esas olarak özel sektöre 
bırakılmasını sağlayıcı bir politika izlenecektir. 
Bunun yanında kamunun yeniden girdiği sana
yi alanlarında özel sektörün katkısını sağlamak 
için karma teşebbüslere tercih edilecektir. Bu ik
tidar partisinin esas felsefesine, görüşüne uy
gun olan bir sistemin düzenini getirmektedir. 
Elbette bir iktidarın kendi görüşlerini gerçek
leştirme yolunda harekete geçmesini mâkul kar
şılamak il/k nazarda ıcaboder. Anealk, bu felsefî 
görüş Türkiye'nin gerçeklerine uygun mudur? 
Bu metotla Plânda süzüme başlarken arz etti
ğim anahedeflere ulaşmak imkânı var mıdır? Bu 
felsefeye göre İkinci Beş Yıllık Plânda kalkın
manın ağırlığı özel teşeblbü'se bırakılmaktadır. 
Bunun ned'erii olarak da Birinci Beş Yıllık Plân 
sonuçları talhlil edilmeik suretiyle «özel sektör, 
Birinci Beş Yıllık Plânda gösterilen hedefleri aş
tığı için İkinci Beş Yıllık Plânda bu sonuca va
rılmıştır» denmektedir. Şimdi bu, İkinci Plânın 
istinadeittiriMiği anatemeli teşkil etmektedir. 
Acalba bu anat'emel doğru mudur. Birinci Beş 
Yıllık Plân etkik edildiği zaman şöyle bîr durum 
karşımıza çıkar. 

Birinci Beş Yıllık Plân ile esasen koalisyon 
başmda bulunan partinin görüşüne uygun, yani 
C. Tl. P. riin görüşüne uygun olaraik kamu 'sek
törüne ağırlılk verilmişti. Şimdi bu nisbet Birin-
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eı Plânda yüzde 40 özel sektör, yüzde 60 kamu 
tsektörü olarak: ele alınmış îdi. Diyor fcl, İkinci 
Plânın gerekçesinde; «Birinci Plânın tatbika
tında özel sektör hedefini aşmıştır. O 'lıalde İkin
ci Plânda bizim felsefî görüşümüze 'de uygun 
olarak kalkınmayı sağlıyacak olan anasektör 
özel teşebbüstür.» 

Bakıyorsunuz 1963 te Birinci Beş Yıllık Plâ
nın /başlangıcında özel sektörün payı yüzde 49 
civarında iken bu 19"6'6 senesinde yüzde 42,9 
civarına düşmüş. 1967 do daha da düşeceği 'tah
min edilir. Demek ki, ortalatma özel sektörün 
dört sene zarfında gerçekleşme oranı yüzde 44 
d'lâ 45 civannldadır. Buna baktığımız zaman ha
kikaten anahedefler aşılmış gilbi görürsünüz. 
ikinci Beş Yıllık Plânın istinadettiği bu temel 
zahiren doğru gibi görülür. Halbuki, aslında 
özel sektör payında görülen Ereğli Demir - Çe
lik yatırımları özel sektör yatırımı değildir, 
Ikaımu sektörü yatırımıdır. Özel ısektiörün şek
len kalbul eıdiilaniş kanunu sebebi ile, şeklen özel 
sektör ıgilbi ıgöriinm-ekteldir ama, aslında kamu 
sektörü yaltmmıdır. 1964 sonunda 'bu tcöisi iş
letmeye açarken, yaptığımız he.sepl.ara göre, 
'öze! sektörün burada yaltırılmış olan - yerli 
yabancı dâhil - sermayesi 83 000 '000 lira civa
rı nida ildi. Halibuki, bu tesis 2 565 000 000 liraya 
mal olmuş idi ve hemen bemen büyük (kısmı Sü-
ımerbank, Tfürkiye Demir - Çelik tesisleri gibi 
kamu 'tesislerinin hissesi veya Türk Hükü:meti
nin (teminat ve garantisi altında olan iç ve dış 
krediler ye aynı zamanda Hazinenin finansmanı
na dayanmakta idi. Bu hesaplanıldığı zaman, 
Ereğli Demir - Çelilkln bütün özel yatırımlar] 
içindeki nisbeti % 8,7 ve kamu genel yatırımla
rı içindeki nisboti % 3,85. Yani yüzde dört civa
rında. Bunu 'özel ıscktör hanesinden alıp ger
çek olarak kamu ısekitörü hanesine aktardığımız 
zaman Birinci Plânın kabul dtitiği sekilide özel 
sektörün •% 40 kamu sektörü yatırımlarının 
yüz '60 civarında kaldığını «görürsünüz. Halbuki 
özel 'sektör yatınmlannda bir başka husus var
dır. Esasen Plânda gösterilen hedefler yerine 
özel 'sektör yatırımları, konut, (hizmetler, ticari 
sektör yatırımları, ulaştırma yatırımları gibi 
Plânın öngörmediği hedeflere kaymak suretiyle 
yüzde 40 ı bulan bu nilsbdtin aslımda Plân hedef
lerinden çok düşük olduğu .görülür. O halde bu
nu ele aklığımız 'zaman özel sektör yatınımları-
nm yüzde 40 m çok altında olduğu meydana 

çıktığı için İkinci Plânın oturduğu anatemel as
lında çürük olmaktadır. Elbette İki, çürük bıv 
ıtiomelo dayanan Plânın âkılbdtiriin ne olacağı 
herkesçe ımalûım bir keyfiyettir. Kaldı ki, bu 
•özel sektör yatınmlan içinde de ağırlık imalât 
sanayiine verilmiştir. Halbuki Plânın başında 
özel sektörün imalât sanayii içindeki nisbeti 
yüksek iken, Plânın sonuna, doğru yine Ereğli 
Demir - Çelik'in oskisiylc imalât sanayiinin yatı
rımları olarak düşmüştür. 

Dermek ki, hangi yönüyle bakarsanız özel 
sektöre ağırlık veren bu Plânın anatemel! sakat 
bulunmaktadır. O halde sonuç ine olacaktır? Bu 
özel sektöre verilaniş olan Ve 1972 de 49,3 o vara
cak olan nilsbct hiçbir zaman gerçoklcşemiyeecği 
için Plân hedeflerinden çok uzak kalacaktır. Yu-
kar da Sayın Hüküm'elt Başkanına sorduğumuz 
'bir isoru üzerine tam cevabını alamadığımız bir 
şekilde Plânın fleksibilites'i dediğimiz, bu defa 
kamu sektörünün, ö>zel sektörün yapmadığı ya-
tınimları yapması gilbi bir durumla karşılaşıla
caktır ki, bu tabiatiyle Plânsız olacağı için den
gesiz olacağı için aslında kamu sektörünün İkin
ci Beş Yıllık Plân devresinde finansman açığı
nın çok büyük bulunduğu cihetle esasen bun
ları kamu sektörünün de gerçekleştirmesine im-
Ikân olamıyacaktır. 

Bir başka tehlikeli husus, bilhassa iktidar 
mensulbu arkadaşlarımızın mazan dikkatini sek
mek isterim, karma teşebbüsleri sistemlidir. Birinci 
Beş Yıllık Plânın bu sistem yasaklanmıştı. 
Çünkü 1950 - 1960 devresinde yapılan /tecrübe 
bu Ikanma teşebbüslerin Türk dkonomislne çvAz 
ağıra, pahalıya mal olduğu ve Türk ekonomisi
ni bir yönüyle tahribettiği, haltta gerçek sana
yicilerimiz için de bu sistemin çok zararlı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Onun için Birinci 5 yıllık Plân
daki bu tecrübelerinden ders alınarak bu sistem
den vazgeçilmiş idi. Şimdi bu karma teşebbüs 
kabul edildiği zaman 1 nci devrede olduğu gibi, 
yani Birinci Beş Yıllık Plânda, 1950 - 1960 dev
resinde olduğu gibi şu hâdise cereyan edecektir. 
Çok az nisbette özel sektör il ve ilçelerden gele
cek siyasi güce tesir edecek bâzı esas müteşebbis 
olmıyan kimseler, ufak teşebbüsler kurarak üç 
milyar olduğu anlaşılıyor. -Ona mahsus olduğu 
anlaşılıyor, yukarıda sarih bir cevap alamadık, 
kamu sektöründen özel sektöre aktarma, bu kar
ma teşebbüsler yolu ile yapıldığı zaman ..kaıüu. 

http://he.sepl.ara
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sektöründen her hangi birisi, Sümcrbank, Eti-
bank, geçmişte olduğu gibi cüzi bir özel sek
tör, cüzi bir sermaye ile iştirak ederken bunlar, 
kamu sektörü tüm sermayesini yatıracaktır, so
nunda para yetmiyecektir, geçmişte olduğu gibi, 
bankalar sistemi ile Sümerbankın bankacılık, Eti-
bankın bankacılık sistemi ile yatırım sermayesi, 
işletme sermayesi, uzun vadeli, kısa vadeli ser
maye gibi bankacılık sisteminden alınacak bü
yük paralarla, faiz nisbetleri yüksek olacağı için 
bunlar aslında ekonomiye çok zararlı kuruluş
lar haline gelecektir. Bunun sıkıntısı Birinci 
Beş Yıllık Plânda tasfiyesi memlekete çok paha
lıya mal olmuştur. Bu sistemden mutlak surette 
vaz geçilmelidir. Bu hususta bir önerge de tak
dim edeceğim. 

Şimdi, Plânın gerçokleşemiyeceği hakkında 
söylemiş olduğumuz bu sözler dolayısiyle acaba 
özel sektör, özel teşebbüs bu konuda ne diyor. 
Plânı özel sektörün sürükleyici kudretine yüklü
yorsunuz. Elbette ki, bunu yapmak için özel sek
törün bu plâna inanması lâzım. Fakat özel sek
tör bu plâna inanmıyor. Hepimizin dolaplarına 
atılmış olan ve Ticaret ve Sanayi Odalarının kur
muş olduğu (İktisadi, ticari gelişme tesisi) ni 
okutfrıyan arkadaşlarımız, varsa okumalarını tav
siye ederim. 

ŞADI B1NAY (Bilecik) — Onlar bir hizbin 
ifadesi. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADİNA MUAM
MER ERTEN (Devamla.) — Son kısmında ba
kınız ne söylemektedir. Özel sektörün plân hak
kındaki hükmü. Bunlar inanacak bunlar bu plâ
nı yürütecekler. Bunlar inanmazsa elbette bu 
plânı yürütmek mümkün olmıyacaktır. 

28 nci sayfada; «Bu sebeple İkinci Beş Yıl
lık Plân döneminde de gayrisâfi millî hâsıla ya
tırım nisbetinin % 16,6 crvfrında olacağını dü
şünmek mâkuldür. Bu nisbete göre yapılan he
saplamalar, 1967 yılında 14,5 milyar olan yatı
rımların, 1972 yılında 19 710 000 000 Türk lira
sına yükseleceğini, İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde toplam yatırım miktarının 86 460 000 000 
lira olacağını göstermektedir. Bu rakamların, yu
karıda verilen Devlet Plânlama Teşkilâtı rakam
larından büyük farklarla ayrıldığı, ortadadır. 
Beş yıllık toplam yatırfln farkı 30 milyar Türk 
lirasından fazladır, dikkatlerinden kaçmam alıdır. 
Ve sonunda Özel sektör temsilcileri bu yanılma

ya, bu 30 milyar liralık yanlış tahmine dayanı
larak şu hükme varıyor: Yatırım sektörüne ait 
tahminlerdeki yanılmanın ekonomi, dış ticaret 
açığı, enflâsyon, işsizlik ve benzeri felâketlere ko
laylıkla sürüklenebileceği ve bu plân döneminde 
başlanılmış yatırum'krın bitirilmeme tehlikesi
ni yaratacağı unutulmamalıdır. Ve özel sektör 
temsilcileri sonunda bu plân içindeki hükümleri 
şöyle damgalıyorlar: «Eğer plândan beklenen 
iktisadi hayatın geleneksel akışına ilmî esaslara 
ve memleket şartlarına uygun şekilde müdahale
lerde b;ılunmak ve bu yoldan kalkınmayı hızlan
dırmak istiyen İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 
böyle bir netice sağlamaktan uzak kaldığını üzü
lerek kabul etmek lâzım.» Bu, iktidar partisinin, 
Hükümetin çok güvendiği özel sektörün, özel sek
tör temsilcilerinin plân hakkındaki vermiş olduk
ları hükümdür. Esasen Adalet Partisi iktidarı
nın dayandığı bu sistem bu günden daha iflâs 
etmiş durumdadır. Daha bugün, birkaç gün 
evvel yine özel sektör temsilcileri Hükümet nez-
dinde resmî teşebbüslere geçmişlerdir. Çünkü 
takib'edilen ekonomik politika sebebiyle bugün, 
demin Sayın Binay arkadaşımın dediğinden çok 
uzak olarak; piyasa büyük bir sıkıntı içindedir. 

Döviz rezervlerimiz 1958 leri aratacak bir şe
kilde düşmüştür, 20 milyon doların altına düş
müştür. Hiçbir devrede bu vâki değildir Dışta 
paramızın değeri düşerken, bir taraftan piya
sada bir sıkıntı, bir para darlığı hâkim olmak
ta ve cereyan etmektedir, krediler adaletsiz 
bir şekilde açıldığı için bugün bu plânı yürüte
cek olan, ekonomiye büyük katkıda bulunacak 
olan sanayiciler, küçük esnaf, sanatkârlar çok 
sıkıntı içine düş/müş, yatırım malları için de 
ham madde, yarı mamul madde ithalinde ham 
madde olarak maddelerin ithalinde büyük güç
lüğe uğramışlardır. Zamanımda dış ödemeler 
yapılamamaktadır, ekonomi bu baklandan teh
likeli -bir noktaya gelmiştir. Özel sektör temsil
cileri başta sanayiciler olmak üzere Hükümetin 
süratle bu konuda tedlbir alımasını istemekte
dirler, biz de buna katılmaktayız. Bu bakım
dan özel sektör temsilcilerinin hakkı vardır. Bu 
plânın bizi bu sistem, bu tatbikat sonunda nere
ye, nerelere götüreceği hakikaten büyük bir 
endişe konusudur. Memleketin tehlikeli cere
yanlara falan yazarın, filân yazarın yazısı ile 
gitmesi tehlikesi bahis konusu değildir. Ama 
böyle bir plânla bu gibi kötü fikirlerin, mem-
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leket için tehlikeli olan cereyanların doğması
na müsait bir iklim yarattığımız zaman ancak 
Ibu tehlike doğabilir. İşte bu plân böyle bir ikli
min gelecekte Özel sektörün dalhi açıkça hak 
verdiği gibi, Türkiye'nin geleceği için böyle 
Ibir tehlikeyi ortaya koymaktadır. 

İkinci konu olarak, acaba bu 2 nci 5 yıllık 
plân 2 nci anahedef olan sosyal adaletti gerçek
leştirebilecek midir ? 

BAŞKAN — Sayın Erten, bir dakikanız 
var efendim. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA MU
AMMER ERTEN (Devamla) — Aziz arka
daşlar; Başkanın ihtirına uyarak geri kalan ko
nuları fırsat bulursam başka bir konuşmamda 
arz ötmiye çalışacağım. 

Sonuç, olarak 1 nci kısımda bahsettiğim % 7 
kalkınma hızının bu plânda gerçJcMcşmclsino 
imkân yok, özel sektörün plân hakkındaki ver
diği hüküm budur, teknisyenlerin verdiği hü
küm de budur, bizim de kanaatlimiz budur. Bu 
sistemle, bu usûllerle yüzde 7 kalkınma hızını 
(gerçekleştirmek şöyle dursun, fırsat bulursam 
izah edeceğim şekilde, gelir dağrİMnınldaki ada
letsizliği alınacak liberal, bu plânda öngörülen 
liberal tedbirlerin dalha da derinleştirileceği 
ve sonuçta Türkiye'yi gerek ekonomik, gerek 
siyasi, gerek sosyal bakımlardan çok tehlikeli 
noktalara götürehileceğini ortaya koymaktadır. 
Bu bakımdan bu plân üzerinde derin derin dü
şünülmesi, hiç değilse iktidar partisinin çok 
Igüvendiği özel sektör temsilcilerinin hükmüne 
kulaklarını vermesi, hiıç değilse bunlara ku
laklarını açması gerekir. Ama yukarıdan beri, 
Plân Komisyonundan beri cereyan eden müza
kerelerde böyle bir temayülü görmemekteyiz. 
Bu plân üzülerek ifade etmek isterim ki, bu 
şekilde Meclisten çıktığı zaman istenilen he
deflere ulaşmak şöyle dursun, Türkiye'yi her 
(bakımdan tehlikeli noktalara götürecektir, fa
ka t elimizde bir plân var, bu plân ile 1950 -
İ960 arasındaki tehlikeli durumlara hiç değil
se plân dokümanı olduğu için bâzı noktalarda 
dur demek imkânı olaibilir. Tesellimiz bundan 
ibarettir. Yine de plânın, iktidar partisi için 
faiz ümideümiyoruz. Fakat üımiddtltiği sekide 
(başarılı olmasını temenni etmekten başka bir-
§ey diyemiyoruz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üzerinde Sayın Ali İhsan Gö
ğüs Saat 17,15. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saym üyeleri, Plân üze
rindeki turizm sektörü, Asma köprü ve televiz
yon konularında şahsi görüşümü arz ediyorum. 

İkinci Beş Yıllık Plânın turizm sektörü için 
öngördüğü ilkeler 6 maddede toplanmaktadır. 
Bu ilkeler, turizm sektöründen daha çok bütün 
sektörler için söylenebilecek genel bir anlam 
taşımaktadır. Oysa, çok yakın geçmişe sahip 
turizm sektörü, köklü gelişme sorunları ile yük
lü ve çok yönlü bir nitelik taşımaktadır. 

İkinci Plân, turizm sektöründeki yatırımlar
da önceliği özel sektöre vermektedir. Alt yapı 
ile örnek tesislerin kamu sektörünce yapılacağı 
ilkesini öngörmektedir. Bu iktidar partisinin 
temel felsefesine uygun bir ilkedir. Ancak, mem
leket gerçeklerine, hele turizm yatırımları 
alanında memleket gerçeklerine uygun bir ilke 
değildir. Halen memleketimizde barınak tesis
leri olarak özel sektör yatırımları «Şehir otel
ciliği ve lokantacılığı» sınırını henüz aşama
mıştır. Özel sektöre bu davranışında hak ver
mek gerekir. Zira, yılın birkaç ayında çalışan 
bir iş sahası yerine, bütün mevsim, kapısını 
açık tutmaya imkân veren bir faaliyet kolunu 
seçmeyi tercih edecektir. Üstelik, özel sektörü 
yatırım yönünden şehir sınırları dışına itmeye 
sebebolacak ekonamik faktörler, yani kârlılık 
prensipleri elle tutulurcasma mevcut değildir. 
'Özel ısekfcönün belirttiğim durum ve nedenler 
sebebiyle plân taslağının getirdiği «özel sek
töre öncelik» formülü ile bunu yapmaya imkân 
yoktur. Nedenler, ekonominin genel gelişme ko
şulları içinde saklıdır. A. P. nin temel ekono
mik anlayışı ne kadar özel sektörden yana olur
sa olsun, gerçekler ister istemez plân dokûma-
nmdaki bu türlü ilkeleri sadece parlak cümleler 
olarak kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm edecek
tir. 

Hedefler : 
İkinci plân, turizm sektöründe başlıca şu 

hedefleri teslbit etımiş'tir : 
Turist sayısı : 
Plân taslağı iç turist sayısında yılda % 10 

artış, dış turist, sayısında da % 25 artış olacağı 
var sayımına dayanmaktadır. İkinci Beş Yıllık 
Plân çalışmalarına esas olan Özel İhtisas Ko
misyonu raporunda bu istekler, ortaya atılan çe-
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şitli alternatiflerin en düşük olanıdır. Akdeniz 
çevresindeki memleketlere gelen yabancı turist 
sayısında vukua gelen artışlar ve dünya turiz
minin içinde bulunduğu gelişme dikkate alınarak 
yapılan incelemeler sonunda, özel İhtisas Ko
misyonu raporunda yabancı turist sayısının yıl
dan yıla % 50 artışını öngören bir diğer alter
natif daha mevcuttur. % 50 artışı pek yüksek 
görenler çıkabilir. Ancak bu, aslında dâvaya 
inanmak ve gayret meselesidir. 

Turizm gelir ve gideri : 
Yapılan projeksiyonlara göre, net dış turizm 

geliri 1968 yılında negatif durumdan sıfıra yük
selecek ve 1972 yılında da 70 milyon dolar ola
caktır. Gayrisâfi dış turizm geliri 135 milyon 
dolar olmasına rağmen, bunun 70 milyon dolara 
düşmesinin sebebi, aynı yıl, yani 1972 de dış tu
rizm giderinin 65 milyon dolara yükselmiş bulu
nacağıdır. Bu tahminlerden çıkarılan sonuç şu-
"dur : 

Türkiye'nin artan ihtalât hacmi ve gittikçe 
ağırlaşan dış borç taksitlerinin büyük kalemler 
halinde ödemeler dengesinde yapacağı ağır yü
kü hafifletmek için turizmden İkinci Plân dev
resi boyunca her hangi ferahlatıcı bir yardım 
bükleneimiyocdkıtJİr. Oysa, Özel lihtılsats Koniisyıonu 
raporu turizmi plân ilkelerinde yer alan verimli 
bir sektör ve ödemeler dengesinin, belli - başlı 
kaynağı olarak düşünmüş ve projeksiyonlarını, 
İ972 yılında turist sayısının 4 milyon 300 bine 
ve net dış turizm gelirinin 395 milyon dolara 
yükseleceği esasına göre yapmıştır. Böyle bir 
hpsap dahi, bizden çok önce kapılarını turizme 
açmış Akdeniz memleketlerini, 1972 ye göre on-
beş yıl geriden izlemek gibi bir anlam taşımak
tadır. Niçin bu alternatif yerine çok dalı a düşük 
rakamlar plân hedefi olarak alınmıştır? Yatırım
lar Özel sektöre bırakıldığı için mi? Yoksa bir 
başka nedenle mi, meşhulümüzdür. 

Yatırım programı 
. : Plân taslağında, turizm sektörü üst yapı ya
tırımları için 2 milyar 600 milyon liralık bir sarf 
öngörülmelktedir. Temel felsefe özel sektöre ön
celik, vermek olduğuna göre, bunun % 75 inin 
özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi gerek
tiği kabul edilebilir. Bu takdirde, özel sektöre 
isabet eden pay 2 milyar lira civarında olacak
tır. Bunun yıllık dilimi 400 milyon liradır. 1967 
programında özel sektöre turizm yatırımları için 
ayrılan pay 200, milyon Türk lirası olarak tah

min edilmiştir. O halde, özel sektörün bunu bir 
misli daha artırması 400 milyon liraya çıkar
ması gerekmektedir ki, ekonomimizin genel ge
lişme koşulları ve özel sektörün tercihleri böyle 
bir tahminin gerçekleşmesi ihtimalini imkânsız 
denecek derecede zayıflatmaktadır. O halde, 
aradaki boşluk nasıl doldurulacaktır? Bizce, 
cevap verilmesi ve karara bağlanması gerekli 
mesele budur. 

İkinci Beş Yıllık Plân taslağı Türkiye'de çok 
yönlü bir turizm endüstrisinin kurulmasına im
kân verecek ilkeleri ve tedbirleri yeteri kadar 
ele alamamış ve sektörün temel sorunlarına ine
memiştir. Bu itibarla yetersizdir, turizmi, yer
leşme ve gelişme kademesine getirebilmekten çok 
uzaktır. 

Bizim şartlarımıza sahip bir ülkede, plânın 
iki numaralı hedefi olan «Dış kaynaklara bağ
lılığı azaltabilmek ve belli bir sürede dış yardım 
ihtiyacını sıfıra indirebilmek» için döviz gelir
lerinin hızla artırılması gerekmektedir. Bu 
amaca ulaşalbilmek için, Türkiye'nin geleneksel 
ihraç malları üretimini artırmak, sınırlı imkân
lar arz etmektedir. Sınai ürünler ihracaatmı 
artırmak ve ihracaatta yapısal bir değişiklik sağ
lamak zorunlu olmakbadır. Ancak, ihracaata yö
nelmiş önemli bir endüstriyel kapasitenin yara
tılması ve pazarlama ile ilgili güçlüklerin yenil
mesi u^un devreli bir iştir. 

Bir yandan bunu başarmaya çalışırken, bir 
yandan da nisbeten daha kısa bir dönemde, nis
beten daha az bir yatırımla turizm sektörünü, ge
liştirmek ve turizmden elde edilecek döviz ge
lirleri ile kalkınmanın güç yıllarını atlatmak 
mümkün gözükmektedir. Gerçi çok gelişmiş 
bir turizm sektörüne geniş çapta bel bağlıyan 
bir ülkede turizmin bünyesinden gelen aşırı has
sasiyet ve büyük dalgalanma ihtimalleri karşı
sında, gelişmenin ağırlık noktasını uzun vâdede 
bu kesime bağlamak doğru bir politika olmaz. 
Fakat, temel endüstriyel reformu başarıncaya 
kadar bir «Ara çözüm» olarak turizmin im
kânlarından yararlanma fırsatlarını daha iyi de
ğerlendirmemiz gerekir. Bunu yapabilmemiz 
için belki de son şansımız önünmüzdeki İkinci 
Beş Yıllık Plân dönemidir. Bu nedenlerledir ki, 
İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında ve uy
gulama ilkelerinde, turizm sektörünün bu stra
tejik öneminin göz önünde bulundurulmasını 
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çok isterdik. Fakat bu gerçeğin tara anlamı ile I 
kavrandığını ve bu alanda gereken atılışın plan
landığını iddia etmek mümkün değildir. 

Asma Köprü 
İkinci Beş Yıllık Plân taslağında yer alan 

İstanbul Asma Köprüsünün projesi hazır olma
dığı gibi, önproj esinin dahi mevcudolmayışı bir 
gerçektir. Asma Köprünün dik kaba tahmin 
maliyet hesapları 1,5 - 2 milyar civarındadır. 
Tabiatiyle, proje kesinleşince maliyet hesapları
nın daha da yükselmesi muhtemeldir. Ekonomik 
öncelik ölçülerine göre, 60 ncı sırada bulunan 
Asma Köprü projesinin gösteriş yatırımları yap
mak heveslisi olan iktidar başlarının şahsi mü
dahaleleri ve keyfî kararlariyle, hem de isim 
zikredilerek plâna alınmıştır. Asma köprüden 
beklenen fonksiyonu çok daha ucuza, çok daha 
iyi bir şekilde başka alternatiflerle, meselâ feri
bot servislerinin kuvvetlendirilmesi ve iskelele
rin artırılması ile sağlamak mümkündür. Millî 
Savunma yönünden de Asma köprü riskli bir 
yatırımdır. Asma köprü projesi ekonomik yön
den pahalı, verimi son derece düşük bir proje 
olacaktır. İstanbul'un bâzı semtlerinde, arsa 
spekülâsyonu yapmak için her türlü tertibi al
mış olanlarla, bâzı yabancı firmaların sağlıya-
caklan büyük çıkarlar dışında, bu projenin ge
niş halk kütlelerine elle tutulur hiçbir fayda 
sağlamıyacağı ortadadır. Türkiye'nin en geliş- I 
miş ve Devlet hizmetlerinden nasibini, diğer yer
lerden fazlasiyle alınmış bir bölgesinde, İstanbul'
da çarçur edilecek 1,5 - 2 milyar liranın az ge
lişmiş, imkânsızlıklar içerisinde kıvranan Doğu, 
Güney - Doğu ve Orta - Anadolu bölgelerinde 
temel alt yapı yatırımlarına, iş bekliycn onbin-
lerce insana istihdam imkânı yaratacak verimli 
fa-brika ve tesislere, Anadolu'nun çeşitli bölgele
rini kalkındıracak sakilde kullanılması mümkün 
dür. 

Kaba bir tahminle, İstanbul Asma köprüsü
nün yatırım maliyeti ile 40 tane çimento fabri
kası veya 10 tane suni gübre fabrikası, veya 
12 tane kâğıt fabrikası veya 5 tane petrol rafi
neri tesisi veya 25 bin köy okulu veya 10 bin 
köy içme sunu yapılabilir. 

Su, su diye haykıran Urfalılara, Gaziantep
lilere, Mardinlilere ve nice bağrı yanık Türk 
köylerine Sayın 'Başbakanın cevabı İstanbul as
ma köprüsü mü olmalı idi? Bu köprünün dış | 

ödeme açısından bugünkü ve gelecek kuşakla
ra. yiikliyeceği 100 milyon doların üstündeki 
borç yükü de ayrıca içler acısıdır. Asma köprü 
yapıldığı takdirde, dış borçların ödenmesi tam 
anlamı ile askıya alınmış olacak ve İstanbul'un 
boynuna geçirilecek bu pahalı ve çirkin gerdan
lık fakir Türk halkına ağır bir borç yükü geti
recektir. 

Televizyon 
İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan ikinci gös

teriş yatırımı televizyona gelince : Milletin pa
rasını millet adına kullananlar «balk yararını 
önde tutmak» zorundadırlar. Belirli bir para ile 
en çok kimseye en lüzumlu hizmetleri 'götürmek 
durumundadırlar. Kalkınma çabalarımızın plân
lı olması zorunluğu bundan doğmaktadır. Oysa, 
Türkiye'ye televizyon getirmek hevesine kapı
lanların hesapları ive iddiaları ne ekonomik açı
dan, ne eğitim ve hattâ ne de sosyal değişme 
açısından toplum yararına ve plânlı kalkınma il
kelerine uygun değildir. 

Türkiye'de televizyon, ekonomik nedenlerle 
gereksizdir. Yapılan 'hesaplara göre, ilk beş yıl
da televizyon verici tesislerinin yalnız üç büyük 
şehirdeki yatırım maliyetinin !233 milyon olaca
ğını ve bunun döviz maliyetinin U00 milyonu bu
lacağını göstermektedir. Beş yıl sonunda kul
lanılacağı tahmin edilen 200 500 aded alıcı için 
ödenecek 'bedel 427 milyon Türk lirasını bula
cak. Bunun yerli montajı yapılsa bile, ithal edi
lecek parçaların döviz maliyetinin 300 milyon 
Türk lirasını bulacağı hesaplanmaktadır. Böyle
ce, toplam maliyetin '670 milyon, döviz maliye
tinin 4.10 milyon lira olacağı tallımin edilmekte
dir. Henüz 'önprojeleri bile hazır olmıyan televiz
yon yatırımlarının »gerçekleşme safhasına gelin
ce çok daha pahalıya mal olacağından hiç şüp
he edilmemelidir. Bu işe 'girişilirse, düşünülen 

çapta bir televizyon şebekesine yayın için yak
laşık hesapla 1,5 milyar Türk lirası harcamak 
gerekecektir. Ayrıca, bu yüksek maliyetin en 
azından 1 milyar lirası döviz israfını zorunlu kı
lacaktır. İşletme masrafları 've 'proigram maliyet
leri radyo ile kıyaslanamıyacak kadar pahalıdır. 
Bunların yükliyeceği ek külfet, biraz evvel söz 
konusu ettiğim 1,5 milyara dâhil edilmemiştir. 
Bütün bu külfetlerin karşılığı olarak ne elde 
edilecektir? Çok küçük bir azınlık için, çok dü
şük kalitede birtakım eğlence programları, ar-
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tan tüketim harcamaları ve değişen tüketim ka
lıpları. Oysa,. Türkiye'nin kalkınması için tüke
tim mallarının değil, üretim malları endüstrile
rinin geliştirilmesi şarttır, önümüzdeki plânın 
Stratejisi de bunu böyle kabul etmektedir. İkin
ci Beş. Yıllık Plânın dayandığı strateji doküma
nına uygun hareket edilse idi, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının ve Hükümetin televizyona (hayır) 
demesi »gerekirdi. 
r: Türkiye'de televizyon, eğitim -açısından da 
gereksizdir. Çünkü, Türkiye'nin eğitim sorun
ları televizyon yayınları ile »çözülebilecek nite
likte değildir. Televizyon, pahalı bir eğitim ara
cıdır. Televizyonun insanlarda düşünme ve tar
tışma alışkanlıklarını azaltan, onları otomat, 
benzeri yaratıklar haline getiren olumsuz etki
leri de söz konusudur. Televizyon daha çok An
kara, İstanbul, İzmir'de yaşıyan bir küçük azın
lığın eğlence vasıtası olmaktan ileri gidemiye-
eektir. Televizyona sarf edilecek 1;5 milyarlık 
para ile çok daha geniş kütlelere, eğitim sağlık 
gibi temel hizmetleri bile <götüremediğimiz Ana
dolu'muzun az gelişmiş bölgelerine pek çok hiz
metler sağlıyabiliriz. 

İkinci Beş Yıllık Plânda, büyük bir döviz 
kaynağımız olan ve az ıgelişmiş bölgeler halkı
mızın refahını sağlıyaeak olan hayvancılık sa
hasına 250 - 300 milyon liralık bir yatırım ön
görülmüştür. Son derece yetersiz olan bu hay
vancılık yatırımı, gösteriş yatırımlarından vaz
geçilmek suretiyle 3 - 4 misline çıkarılabilir. Di
ğer taraftan, ihracata yönelmiş bir taze sebze 
ve meyvacılığm desteklenmesi, »geliştirilmesi ve 
pazarlanmasını sağlıyaeak yönde paramızı kul
lanırsak, onbinlerce çiftçinin bir taraftan refah 
artışı mümkün olur, bir yandan da 'Türkiye'nin 
sağlam döviz kaynakları geliştirilerek dışarıya 
avuç açma devri geride bırakılabilir. 

Televizyon için sarf edilecek para ile tarım
da üretimi arttıracak traktör, biçer - döver ve 
tarım aletlerini yapacak iki tane fabrika kuru
labilir. Montaj değil, ziraat aletlerini köylüye 
ucuza mal edecek gerçek fabrika, Türk çiftçisi 
bunu bekliyor, mutlu azınlığın televizyonunu ve
ya İstanbul asma köprüsünün değil. Televizyon 
ve ;İstanbul asma köprüsü gibi gösteriş yatıran
la rı ile milleti oyalamak hatalı bir ıgidiştir. Bu 
iki gösteriş yatırımının (plânda yer alması dahi 
plân fikrinin, plânlı kalkınma felsefesinin red-
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dinden başka bir anlam taşımamaktadır. Saygı
larımla. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Aıtaıöıv lehte, sa» 
ıat 17,-38. 

Ü3HSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Yüce huzurunuzda İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı müzakere edilirken ibret verici 
ıbâzı tablolara sah'idolduk. Bu kürsüde gerçek 
(toprak ağalarının- toprak sahiplerine saldırdı
ğını, hakiki kapitalistlerin kapitali •okuyanla
ra taan eıtltiğini, kompradorların köylüden, iş
çiden, çiftçiden gelenlere tarizde bulunduğu
nu gördük, şahidoldük. Bu kürsüde bir zaman* 
lar bu makamları mesuliyetle işgal edenlerin 
kendi günahlarını başkalarına aktardığına şa-
hidoMulk. İkinci Beş Yıllık Plân görüşülürken 
nereden nereye geldiğimizi, bir nebze düşün-
aneden, naklettiler. 

Aziz arkadaşlarılm, Türkiye Büyük Müleffc 
Meclisi kürsüsü, Türk halkına, Türk köylüsü
ne, «Seni seviyorum, seni koruyorum» diye va
sıta edilecek kürsü değMir. Burada konuşan
lar bu memleketlin nereden geldiğini, bugünle
re nasıl eriştiğini batırlaimak m«dbuıriyetânde-
dirler. Çarık devrini geride bırakan milletimiz 
kefensiz ölülerini gömdüğü <günl»eri unıutaın mıil-
ılötimiız, aniBir koçanı yiyen milleltimiz, yol pa
rası, imece işkence ve beş lira için tenceresini 
ısatmaya mecbur kalan milletiımıiz varlık vergi
sinden inliiyen, işkence altında saibırla f eryalde-» 
den milletiimiız, 19150 senesinde ikibin traktörü 
varken, 1972 senesinde 90 bin traktöre erişe-
çektir. 1950 senesinde 16 bin ton gübresi var
ken 1972 senesinde dörtt milyon ton gübreye 
sahiibiolacakjtır. Vilâyette valinin yüzlünü gör-
miıyen, ımıebusun nasıl olduğunu bilmiyen köy
lüyü, iktidarları devrinde onun sırtına binip! 
onlardan geçinenlerin muhalefete indikten 
•onun yanımda ıgörünmenin acı feryatlarıma bu 
kürsüden şahidculmak gerekir* 

Kızılay'da üzerindeki elbiseleri yırt& ddye 
polis tarafından 'geıçirilmiyen vatandaşlar, şim
di bâzı toprak ağalarının himayesinde görünü
yorlar. Hem o toprak ağaları toprak üstünde 
otura otura topraksızlıktan feryadediyorlıar, 
burada konuşanların tapularına, varlıklarına, 
servetlerine bakarsak, konuşmaların bir ger-
çekle değil, isıtistmarla ilgili olduğunu görürüz, 
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Aınıa biz o toprak ağalarına, o servet sahipleri
ne ve o kapitalisltçilere Menim etmiyoruz. Biz 
namuslu kazanılmış, servettin ve mülkiyetin ya
nında olaralk, tonların mülkiyetine, onların ser
vetine, (kanunlar çerçevesi içinde koruma mü-
icadelesi yapıyoruz. Vatandaşın vatanını mü
dafaa ederken, «Benim bir karış toprağım yok, 
ben silâıhi'mı kullanmam» diyecek kadar vatan
daşına tarizde bulunan ağızları şiddetle ve nef
retle, tel'inle protesto ediyoruz. 

'Benim, 'karidesim, 'benim Türk vatandaşım, 
Kore'de kanlarını akıtırken, canlarını verir
ken, orada toprak müdafaasını yapmıyor, ora
da şeref müdafaası yapıyordu, haysiyet müda
faası yapıyordu, Türklüğün müdafaasını yapı
yordu. Benim vatandaşıma yalnız tarlası olan
ların bu memleketi koruyacağı,, toprağı olmı-
yanların ise memleketi korumakta vazifeli ol-
mıyacağı şeklinde telkinde bulunmak bu mem
lekete ihanet etmek demektir. Sevgili vatan
daşlarım, arkadaşlariim... (ıGıülüşımeler) 

Evet vatandaışlarımsınıız, sevgili vatandaşla-
<rıımjsınız. Belki arkadaşımı oılmıyanlar olabilir 
ama hepiniz vatandaşlarifmsmız. Vatandaşlığı 
da kalbul etmiyorsanız o zaman yeriniz bu gü
zel vatan değildir. Onu artık siz tâyin edin. 

1950 - 1'9'GO arasını, dün akşam burada ko
nuşan bâzı arfeadaşlarımız bir plânsız devre
nin misalleri olaralk verdiler ve 1960 dan son-
tra plânlı devreye girildiğini, birinci plânın 
metnini yaptılar. İkinci plânın da yazılarını 
okuyamadık anılıyamadık dediler. Arkadaşlar 
ben sayın muhalefet sözcülerini dinlerken, bı
rakın kitabı okumayı, beyanlarını anlıyaıma-
ıctom. Çünkü, elbiseye giysi diye konuşan, ve 
Ibeni bağılı olduğum Türik dilinden ayırıp, beni 
(benliğimden, beni Türklüğümden, beni vata-
nımıdan ayınmıak ist'iyen bu çarpık ağızların 
lâflarından anlıyaımadmı. Halbuki, bu kürsü 
Türk Parlömanterlerinin kürsüsüdür, burada 
Türkçe konuşulur, Türkçe beyanda bulunulur. 
öz beöz Türkçemi benlin elimden alırsa beni 
Ihirtaklm karışık uydurma dillerle dilimden, 
benliğimıden ayırıp, parçalamak ist'iyenler olur
sa emellerinde muvaffak olamıyacaklardır. 
1950 senesinde 'başliyan devi*', Sayın Feyzioğ-
lu'nun da dün burada beyan ettiği gibi, Türki
ye'nin ancak çok partili demokratik sistemle 
kalkınacağını ıspateden devindir. 1950 ile 1960 

arası özel teşebbüse dayanan, alalında plâtittttâ? 
değil, fakat Türkiye'nin gerçeklerine üygtiıri 
hareketli bir devredir. Bu devrenin hesaplar* 
Birinci Beş Yıllık Plânın yapılmasında temel 
unsur olmuştur. 1950 den evvelki devreye ait 
her hangi bir kalkınma hareketi için bir rfr 
kam verilememiş, 1950 ilâ 19'60 devri bize kal* 
kmnıa/mızı bina edecek, bize plânımızı yapacak 
kalkınmaya temel olan rakamların kitaplarm 
îdiclkümanların hazırlandığı, eserlerin verildiği 
bir devre olmuştur. 

MUSTAFA KEMAL FAliAO&LU (Sivas)' 
— Atatürk birşey yapmadı mı? 

İHSAN ATAÖV (Devamıla) — Atatürk çoik 
şey yaptı, fakat Atatürk'e ihanet edenler Ata* 
türk'ün eserlerini gölgelemeye çalıştı. 

Simidi sevgili arkadaşlarım, özel teşeMrase 
dayanan bir plânın memleket kalkmmasınd<aki 
rolüne en güzel bir misali Almanya'da görü* 
yoruz. Alman mucizesini yaratan Profesör Er* 
hand Batı Almanya'nın özel teşebbüse dayanan 
sosyalist bir plânla kalkındığını, Doğu Aknan* 
ya'nm da sosyalist bir plânla kalkınmaya çaliş-
tığını, aynı milletten, aynı zekâda, aynı yara* 
tılışta, aynı kabiliyetteki bu insanlardan biri
sinin sosyalist komünist rejimde, birisinin de 
demokratlık rejimde, beraber kalkınmaya çalış» 
tıkları halde Doğu Almanya'nın niçin kalkma-
ımadığını, Batı Almanya'nın niçin bütün dünya
ya örnek olduğunu yapmış oldukları sosyalist 
ve demokratik plânlarla ortaya koymuştur. 
Devlete dayanan, ağırlığını Devlete veren, ötzel 
teşebbüsü reddeden plân Doğu Almanya'da 
Doğu Alman halkını işkenceye mahkûm etmiş, 
özel teşebbüse dayanan demokratik plân Batı 
Almanya'da Batı Almanya'yı, harb felâketi 
görmüş olmasına rağmen, dünyada bugün tak
dirle seyredilen bir seviyeye getirmiştir. Bu da 
bizim plânımızın gerçek değerini göstermekte
dir. 

Şimdi dikkat e'tltüm, bâzı arkadaşianıma «ba 
plân tehlikelidir. Bu plân acaba bizi nereye gö
türür?» denler. «Köprü lükstür, televizyon btt 
(memlekete lüzumlu değildir» derler. Köprünün 
İstanbul için yapılacağını zannedenler, köprü
nün İstanbul için değil, Avrupa ve Asya'nın bir 
geoidi okluğunu göremiyenller bir 'zannan'lar ya
pılan çimento fabrikalarına da «Bunlar seçim; 
temelleri ne yapacaksınız bu falbrikalarıî* di* 
yenleridir. 

— 416 — 
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Bu fabrikaların bugün kâfi gelmediğini gören
lere, ufkunuzu biraz genişletiniz, ileriye balanız 
eğer ufkunuz geniş değil, görüş mesafeniz çok dar 
ise, o zaman biz sizi mazur görürüz demeklten 
başka verilecek cevabımız yoktur. 

Arkadaşlarımı, köprü lüks değildir, köprü 
İstanbul Belediyesinin işi de değildir. Köprü 
Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlıyan bir ge
çittir. Bunu ancak ileriyi görenler, bunu ancak 
'bu memleket hizmetinde bugünler için değil 
gelecek nesiller için alın terini toprağa akı
tanlar takdir edebilirler. Makamlarda 'Oturacak
sınız, oranın ikballerini göreceksiniz, memleke
t in turizminde, memleketin kalkınma hizımetin-
de, tuzunuz bulunmıyacak, zamanında tedbir
ler almıyacaksınız, gelip iki senelik Adalet 
Partisi iktidarının yaptığı plânı «rBeğenmiyo-
ırum» diye tenkid edeceksiniz. Bu aslında o de
ğildir; bu A. P. nin yaptığı plânın Senatoda 
dün muhalefet partisinin içerisinde bulunup 
Birinci Beş Yıllık Plânın müzakerelerinde bi
zimle çatır çatır mücadele eden arkadaşlarımı
zın -takdirkâr ölçülerle müspet reylerini almış 
olmasının bir telâşından ibarettir. Eser ancak 
o esere inananlar tarafından takdir edilir. 

Ne garip tecellidir ki, plân bizim 'biz plâna 
saihibiz diyenler, bugün bizim yaptığımız plânı 
kabul etmiyorlar. Bizim yaptığımız plân aslın
da Türkiye'nin gerçekleri üzerine yapılmış, bir 
plândır. Eğer Türkiye bugünkü seviyesinde 
bırakıimasaydı, eğer Türk halkına bugünkü 
yaşayışı reva görülımeseydi eğe»r Doğu - Batı 
Anadolu'su, topyekûn vatan, bu halde bırakıl-
«nasaydı elbetlte buıgün bizim yapacağımız plân 
böyle olımıyacak çok daha ilerilere gidecekti, 
bunun'günahı da elbette bizim değildir. 

Toprakların tevzi edilmesi ile sosyal adale
tin sağlanacağını, toprak reformu yapmıyan-
ların memleket kalkınmasını yapamıyaeağını 
beyan ederler. Aziz arkadaşlarım, sosyal adalet 
toprakta mı vardır? Türkiye'deki toprakları 
tevzi edelim, herkesin ikişer dönüm toprağı 
olsun. Evi olmıyanlar ne yapacak? Evleri de 
tevzi edelim mi? Parası olmıyanlar ne yapa
cak, paraları da taksim edelim mi? Bunu daha 
götürebilirsiniz. Geliniz ölçülü olalıım, geliniz 
namuslu kazanılmış olan servetlerin, geliniz 
hak ve hukuka dayanan mülklerin, üzerine 
fakir fukaranın gözünü diktirip de bu mem

lekete nifak ve bölücü hareketlerde bulunmı-
yahm. 

Demokrasi kuvvetinin köyden geldiğine 
inanan bir iktidarın mensubu olarak, köye da-
yanmıyan kalkınmanın memleketi kuntaramı-
yacağına inanan bir iktidarın mensubu olarak 
hesaplarımızın bittiği yerde inançlarımızı, iman
larımızı çalıştırmak suretiyle bu memlekete hiz
met etme aşkına sahip bulunan bir iktidar men
subu olarak, müsaade ederlerse Azizoğlu'na kü
çük bir tarizde bulunacağını. Muhterem Azizoğ-
lu, Doğu - Anadolu'ya önem verilmediğini, yal
nız bol bol imam verildiğini söylediler. 

Arkadaşlar işte memleket kalkınması burada 
başlıyor. Temelde anlaşmamız lâzım, imamı ol-
mıyan yerde iman olmaz, imanın olmadığı yerde 
inanç olmaz, inancın olmadığı yerde millet ol
maz. İnançlı, imanlı ve milliyetçi insanlar bu 
memleketi kurtaracaktır, böyle cemiyetler bu 
memleketin kalkınmasına hizmet edecektir. Ne 
bahtiyardır ki, Doğu - Anadolu'ya önce imamlar 
gönderilmiştir. Memleketin evvelâ bu plânda üze
rinde duracağı husus, önce bir ahlâk reformunu 
ele almalı ve bu memlekette bir ahlâk kalkın
masının, bir ahlâkı hareketin daha çok hamlenin 
üzerinde bulunmayı gerektirir. İşte ahlâk da Al
lah korkusu ile olur. Allah korkusu da inançla 
ve imanla olur. 

Bir parti grupunun sözcüsü «Bizim parti
miz halkçıdır, devletçidir, devrimcidir, reform
cudur» dediler. Birkaç defa söylediler, bekledim 
ki, Atatürk'ün umdelerini koyduğu o parti 
benim partim aynı zamanda milliyetçidir de de
sin. Milliyetçi olcunu oradan çektik aldık mı, 
milliyetçilik kelimesi ağzımıza fazla mı geliyor, 
neden milliyetçilikten korkuyoruz? 

İşte arkadaşlar temelde birleşemiyoruz. El
bette bizim plânı siz bcğenmiyeceıksiniz. Çünkü 
bu plân imana, inanca ve milliyetçiliğe dayanır. 
Elbette siz bizim plânı beğenmiyeceksiniz, bc-
ğenseniz zaten bizim plândan o zaman ben şüphe 
ederim. 

Muhterem arkadaşım biraz evvel dediler ki, 
«Bu plânda Anadolu 'nun gerikaknış bölgelerine 
önem verilmemiştir.» 

Aziz arkadaşlarım, bu plânda Anadolu'unun 
geri kalmış bölgelerine öncelikle önem verilmiş
tir. Hem bu Hükümet öyle önem vermiştir ki, 
plân gelirken onun temellerini atmıştır. 
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Simidi Ali İhsan GÖğüş'ün misaline de ben 
cevap vereyim. 

Urfa'nm 980 köyünde su yoktur. Ama bu 
Urfa mmtakasında geçen sene 15 milyon lira 
içme sularına para verilmiştir. Bu sene 20 mil
yon lira para tahsis edilmiştir, bu bölgeye. So
ruyorum şimdi Sayın Ali İhsan Göğüş'ün men-
sulbolduğu iktidar, Atatürk öldüğünden bu gü
ne kadar iktidarları devrinde bütün Doğu Ana-
dolunun içme suları ivin 20 milyon lira ayırmış 
imidir? (C. H. P. sıralarından «fazlasını ayır
mıştır» sesleri) 

Televizyon iyi değil diyorlar. Arkadaşlar 
evet doğrudur, Şavarona ve beyaz trenle sefa 
sürenler köprü ve televizyonu lüks ka/bul eder
ler. Ama Atatürk öldükten sonra eğer onlar 
Atatürkü lâyık olduğu yere koysaydı ben de 
iştirak 'ederdim. Mesnedinizi Atatürk yapacak
sınız, londan sonra Atatürk'ün Milliyetçilik 
okunu bayrağınızdan çıkaracaksınız. 

Arkadaşlar, Ralhımetli Atatürk'ümüz Ankara 
Radyosunu 1936 senesinde meydana getirmiş
tir. Televizvonu tenkid eden muhterem arka
daşıma söylüyorum. Şimdi Atatürk'ün kurduğu 
bu radyoyu halen yüzde 43 halkımız dinleyebi
liyor. Atatürk'ün kurduğu bu eser 31 sene son
ra hâlâ Atatürk'ün bıraktığı yerde duruyor. 
Üzerine bir çivi daihi çakmamışlar. Ama ben si
ze söyliyeyim. Aynı insanları 'konuşturalım. O 
ıböyle diyecek, televizyon olmaz diyecek, turiz
me ö'zel teşdbbüs müdalhale etmiyecek diyecek, 
şimdi ortanın solunda bir partinin sö'zcüsü, 
Plân Karma Komisyonundaki konuşmayı ay
nen Sayın Ali İhsan Göğüs kâğıttan burada 
'okudular. Bunları önada tekrarlamışlardı. Şim
di ortanın solundaki iktidarın iki bakanı, ikisi 
de Turizm Bakanı, Cihad Baban ve Ali İhsan 
'Göğüs, Bütçe Komisyonunda öilhat Baiban Tu
rizm ve Tanıtma Bakanı, ortanın solu Halk 
Partisinin sözcüsü «turizm özel teşelblbüsle kal
kınır» diyor. Aynı yerde ortanın solu Halk 
Partisinin Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan 
Görüş de «turizm özel teşebbüsle kalkmmaz, 
turizm Devletçi olmalıdır» diyor. (C. H. P. den 
«sizin bakanların da ayrı ayrı fikirleri vardı» 
müdahalesi 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeye
lim. Sayın Ataöv bir dakikanız kaldı efendim. 
(«Konuşma uzatılsın» sesleri) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yok dünkü 
uzatma usule aykırı idi. Ben usullere, Parlâ
mento usullerine hürmetkarım. Divanın vermiş 
olduğu karar ve hizim tasdik ettiğimiz karar 
esasen usulsüz olarak oylanmıştır. Ben sözle
rimi şöyle toparlıyorum; 

Aziz arkadaşlarım, tmelde ayrıyız. Bunun üze
rinde müşterek bina inşa etmemiz mümkün değil
dir. Bizim muhalefet, muhalefete geçtiği andan iti
baren halkın yanında olur, eserler vermiye baş
lar, bütün herşeyleri hazırlamıştır, iktidara gel
diğinde hazırladıklarını tatbik edemez; ne za
man iktidardan düşerse, «faiz hazırladıydık, 
biz halktan yanayız, biz köylüden yanayız» der. 
Bunu bırakalım da imkânlar geçtiği zaman 
halka hizmet edelim. Halka hizmet edenlerin 
ayağına çelme takmıyalım, halka hizmet eden
lerin yanında olalım. Hiç olmazsa kendi vere
mediklerimizi halka veren iktidarlara gönülle
rimizden «Alla/h razı olsun!» diyelim. Bunu is
tiyoruz. Bunu diyeibiliyorsa'k işte o zaman bü
yük gayemize müştereken gidelbiliriz. Eğer bu
nu söyleyemezsek, bu şekilde «siz dediniz biz 
dedik» diye yürüyecek, fakat büyük millet ken
di iradesiyle, kendi dâvasını kem göze, şom 
ağıza rağmen taihakkuk ettirecektir. Takdir 
Yüce Heyetinizindir. Saygılarımla. (ıSoîdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Saym Hüdai Oral, 
Saat 17,64 efendim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

II nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hakkında 
kişisel görüşlerimi vaktin müsaadesi nisibetinde 
arz etmeye çalışacağım : 

ikinci Beş Yıllık Plân Anayasamızın 41 nci 
ve 129 ıneu maddesinde derpiş olunan hıiikıüm-
ler ve esaslar çeriçoveısi içerisinde getirilmesi 
mukitezi bir tasarıdır. Yeni Anayasamız plân 
fikrini igeitirmek suretiiyle, plânlsıız devrenin isra
fa kaçan ve yuıit ekıonloımisini yeni istikametle
re sürükleyici davranışlarına mâni olmuş bu
lunmaktadır. Bulgun İkinci Beş Yıllık Plânın 
yurt gerçeklerine ve çıkarlarına en uygun bir 
şekilde düzenlenimelsi için 'Parlâmentoda taııtış-
m asını yapıyonuız. 

Bu arada Birinci Beş Yıllılk Kalkınma Plânı 
ile İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı arasında 
ilke, ıhedef ve siyalsi tercihler (politik tercihi er 
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(bakımından farkları belirtmeye çalışıyoruz. 
Yoırt gerçeklerine uygunluğu bakımımdan plân
da yer alması lâzımıgelen tedbirler ve siyasi ter
cihler .üzerimde görüşlerimizi ifade ediyoruz. 

Şunu Ibir kere daha ifade etmek ilsıberiz ki, 
Anayasamız ,sfoisıyal ve ekonomik kalkınmamız 
(bakımından Devlete görev «vermekte ve aynı 
zamanda da ekonomik 'kalkınmamızın- plânlama 
ile '.gerçekleşmesi için -Devletin ödevli bulundu-
ğıunu ifade etme'kJteldir. İktisadi ve sioısyal haya
tımızın adalette, tam çalışma esasına, lıerkes için 
insanlık haysiyetine yaradır bir yaşama sevi
yesi sağlaması amacına ıgöre düzenleneceği ve 
ekonomik ve sosyal kültürel kalkınmanın demok
ratik yollarla gerçekleştirilmesi ıbu maksatla 
millî .tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararına olan gerektirdiği önceliklere yiönelıtmek 
ive (kalkınma plânları yapmakla Devleti ödevli 
(görmektedir. 

İktisadi, sosyal ve 'kültürel kalkınmanın plâ
na bağlanacağı ve kalkınmanın ıbu plâna göre 
gerçekleştirileceği de Anayasamızın âmir hü
kümle nidir. 

Şimdi evvelâ şunu ifade edelim: Geçmişin 
tartışmalarını yaparken plân fikri üzeninde dü
şüncelerimizi söylerken yeni Anayasamızın ıge-
tirmiş olduğu ıbu müessesenin ıgerçekten memle-
ıketimıizin kalkınmasında çok önemli rol oyna
dığını lövvelâ parlâmento olarak kalbul edelim 
ve ıbu ileri merhaleyi, fileri adımı şükranla kay
dedelim. Bu ııolkltayı toı:-:ibilt ve teyidettiklten son
ra başka bir husus üzerinde de fikrimi ifade 
edeceğim. 

91 sayılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Kuruluş 
Kanununa göre memleketin tabiî, beşerî, ikti
sadi ve her türlü .kaynak ve imkânlarını tam bir 
sekilide teıslbit etmek, takibedilecek iktisadi ve 
Sosyal politikayı ve hedefle ri tâyin e'tımekle de 
görevli ölaraik Devlet Plânlama Teşki
lâtı kurulmuş bulunmaktadır. Teşkilâtı 
kurulmuştur, Anayasa müessesesi olarak 
kurulmuştur. Yurt çıkarlarına uygun, Anayasa
mızda, yeralan sosyal ve ekonomik esasları göz 
önünde (bulundurulmak surotiyle, siyasi iktidar
lara tavsiyelerde bulunacak ve bu ısiyaısi iktıidar-
lara (bulunacağı tavsiyeler Anayasanın şümulü 
diçinde olacaktır. Ydksa siyasi iktidarların kendi 
programlarına meşruiyet vermek için ide Dev-
leit Plânlama Teşkilâtı kurulmuştur. Anayasa 

müessesesi olarak siyasi iktidarların memleket 
yararlarına çalışmalarında ilmî, teknik ive bütün 
dokümanları tesıbit edecek, görüşlerini siyasi 
iktidarın baskısı almadan açıklıkla ifade ede
bilecek (bir müessese olarak da karışımızda bu
lunmaktadır. 

Şimdi, bu noktayı teslbit ettikten sonra, yeni 
ıgetirilen plândaki tedbirleri, üniteleri, siyasi 
tercilhleri yurt yararlarına ve çıkarlarına uy
gun lülarak mütalâa etmenin mümkün 'olmadı
ğını ıgereken kalkınma hızına ıbu sebeplerle 
ulaşmanın güç olacağını ifade ediyoruz. Getiri
len plıân Türk >ek;>nıonıismin karşılaştığı yapısal 
güçlükleri ıbir zaman içimde ortadan kaldıracak, 
kaynakların en etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlıyacalk, airitan ıgelirin vatandaşlar arasında 
daha âdil bir sekilide dağılımını ve bölıgele.r 
arası demgeli gelişmeyi temin etmek, düşük gelir 
gruplarının yaşama standardını yükseltecek, 
•e'konöimik, politik ıgıörüşlerdcn yoksun olduğunu 
ifa'de etmek mümkündür. Bu ülkeler ile, bu ted
birler ile de bu hedeflerin gerçekleşmesinin 
mümkün olmadığını söylemek ve ibunun neden
lerini ifalde edebilmek mümkün olmaktadır. 

Değerli .arkadaşlarım, bu n^iktada mümkün 
olduğu kadar plânın hedefleri, ilkeler ve politik 
tercihleri ıbakımından içinde ıbulunduğ.u çdiş-
ınez'likleri uzunfboylu tartışmak ve bunları bu
rada ifade edebilmenin zaman kifayetsizliği se
bebiyle mümkün ılımadığını düşünerek, sekitıör-
lerlc de ilıgili olarak (görüşlerimizi ara etmeye 
çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ plandaki arzu 
«dilen hedeflere erişdbilmemiz için memleketi
mizin ıtalbiî servet ve 'kaynakları üızerimdc ne 
igilbi bir rejimin kalbul eldildiği noktası üzerinde 
tetkiklerde bulundum. Fakat plânın bu nokta
dan ç'ok zayıf iken, hedef ve politik tercihler 
Ibakımından hemen hemen hiç/bir şey getirme
diğini görmüş buulnııyorum. TrJbiî ıserivet ~ve 
(kaynaklarımızın üzerinlde nasıl bir rejim kabul 
edilmektedir1? Nasıl bunların aranması, işlet 11-
ımesi, ,teknik ve ekonıoanik kurallara göre" bu 
arama ve işletilmeden sonra ayarlanması mümkün 
olabilecektir? Bu konuda millî imkânlarımız na
sıl seferber edilecektir ve bu arada yabancı ser
maye ve yabancı şirketlerin millî servet ve kay
naklarımız üzerine ve onları istismar bakımından 
vâki davranışları üzerinde plânlamanın ilkeleri 
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nedir? İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu I 
noktada ne gibi esaslar ve tedbirler ve politik ter
cihler getirilmektedir?... Bunu anlamak mümkün 
olmam akta cln\ 

Şunu bir kere daha ifade etmek isterim ki, 
tabiî -servet ve kaynaklarımız üzerinde, mesela 
bütün Parlâmento olarak, bütün Türk Milleti 
olarak Anayasamızın .130 ncu maddesindeki hük
me riayetle mükellef olduğumuzu belirtmek iste
rim. Anayasamızın 130 ncu maddesine göre: 
«Tabiî servet ve kaynaklar Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve iş
letilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işlet
menin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi sure- I 
tiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır.» denil-
metkedir. Bununla ilgili olarak Anayasamızın ka
bulünden ve yürürlüğe girmesinden çok evvel, I 
1954 yılında tabiî servet ve kaynaklarımızla il'gi-
li olarak üç anakanun çıkarılmış bulunmaktadır. I 
Bu üç anakanundan birisi Maden Kanunudur, I 
6309 sayılıdır. Diğeri" 6326 sayılı Petrol Kanunu
dur. Diğeri de Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunudur. Her üç kanunun içinde bulunan esas- I 
lar ile Anayasamızın bu maddesindeki aslî un
surları telif edebilmek mümkün değildir. İkti
darın ve bu arada A. P. nin, bu plânı getiren 
Hükümetin, bu konuda Anayasamızın bu mad
desiyle ve 'gerekçesiyle ilgili olarak getirmiş ol
duğu siyasi tercihleri burada açıklıkla ifade et- I 
mesi iktiza eder. Şimdi bu konuda size bir mi- I 
sal vermek için arz ediyorum, Petrol Kanununun I 
ikinci maddesini size arz edeceğim, demin Ana
yasanın 130 ncu maddesini arz ettim, şimdi Pet- I 
rol Kanununun ikinci maddesini arz ediyorum : I 
«Bu kanunun maksadı; Türkiye Cumhuriyeti I 
petrol kaynaklarını hususi teşebbüs eli ve yatı-
rımlariyle süratli ve fasılasız ve verimli bir şekil- I 
de geliştirip, kıymetlcndirilmcsini ve bu maksa- I 
da uygun olduğu nisbette Türkiye dâhilinde ya
bancı menşeli yapılan petrol ameliyatının aynı I 
surette inkişafını sağlamaktır.» denilmektedir. 

Burada aslolan özel teşebbüstür. Petrol Ka- I 
nununa göre Devlet petrol hakkına sahibolmaktan I 
menedilmiş, Devletin hükmi şahsiyeti aynı .za- I 
manda petrol ameliyatında bulunmaktan mene-
dilmiştir. Ama bizim Anayasamızın 130 ncu I 
maddesine göre tabiî servet ve kaynaklar Devle- I 
tin hüküm ve tasarrufu altındadır ve aranması ve I 
işletilmesi hakkı aslî unsur olarak Devlete ait- | 

tir. Şimdi bu maddenin aslî unsur olarak bu esp
ri ve prensipleriyle Petrol Kanununun ikinci 
maddesindeki maksat maddesini tefsir etmek ve 
birbiriyle telif edebilmek mümkün değildir. Za
ten Petrol Araştırma Komisyonunda da ifade 
edildiği gibi, Petrol Araştırma Komisyonunun 
raporu üzerinde yapılacak tartışmalarda bu ko
nudaki noktai nazarımızı ifade etmeye çalışaca
ğız. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ madenler konu
sundaki durumu arz edeceğim. Millî servetin ko
runması ve yer üstünde ve yer altında bulunan 
cevherlerin ekonomik ve teknik kurallara uygun 
olarak çıkarılması ve yurt içinde işletilmesi pren
siplerinden hareket ediyoruz. 

Bütün siyasi partilerin üzerinde durduğu 
nokta şudur: Evet, memleketin tabiî servet ve 
kaynaklarını ekonomik ve teknik kurallara göre 
arıyacağız ve işleteceğiz. Şimdi bu konudaki 
(bugüne kadar tatbik edilen rcjiımi şöyle göz 
önüde tultmami'z lâzım. 1274 tarihli Arazi Ka
nunnamesine Ibakarsanız, mirî vakıf ve mülk 
arazide ımadenler üzerindeki tasarruflar ibiziim 
foir noktaya doğru (gitmemizi sağlar, .ondan son
ra 1278, 1286, 1202, 1232 tarilhli nizamnameleri 
19315 ve 1942 tarihli tadiller, arkadan 6309 sa
yılı Maden Kanununun gelir sermaye ile kuru
lup Türk mevzuatına uydurulmuş müesseselerin 
Türkiye'deki faaliyetlerini derpiş -eder ve orada 
ondan sonra da 271 sayılı Kanunla tadilât geçi
rir ve 'bundan ısıonra bu tadilât üzerinde tefer
ruata .inmiyeceğim ve bu tadilâttan sonra Ma
den Kanunu ile, bu Malden Kanunu ile memleke
ttin maden rezervlerinin en 'iyi bir şekilde iış-
'letilrmesinin mümkün «olup olamadığı Ikıonusun-
dalki tartışmalar devam eder. Petrol Kanunu
nun hazırlanmasında 'getirildiği gibi bir yabancı 
mültehaisısıis gelir, bize Maden kanunu tasarısı 
hazırlar, getirir, ona ıbakarsanız, Petrol Kanu
nunun aynı malî ve hukukî 'hükümlerini ihtiva 
etmektedir. Ve bu tasarının millî menfaatlara 
VG yurt çıkarlarına aykırı olduğu için Üçüncü 
İnönü Hükümeti tarafından reddedilir ve on
dan sonra da Tbu Maden Kanununun üzeride ça
lışmalar devam eder. Bu taslak 'muhtelif siyasi 
partileri karma hükümetlerinde, mulhitelif siyasi 
parti kanaîdları tarafından yapılan çalınmalar
da, hazırlık çalışmalarında ıeMe bulundurulur. 
Yeni tasarılar ve taslaklar 'hazırlanır. 
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Fakat Ib'üt'ün bunlar bize Türkiye 1de maden
lerimizin millî imkânlarla, millî 'ekonomimize 
'katkıda bulımacalk şekilde işletilmesi- için henüz 
'tam mânasiyle bütün ımcmlelketi kapsıyacak bir 
rejimin getirilemediğini gösterir. Hâlâ Devlet' 
Plânlama Teşkil âtımızda da esefle kaydetmek is
terim ki, madcnlerimiızin işletilınıeisı konusunda 
umumi, bâzı prensipler ifade edilmdkte, tedbir
leri ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına alın
maktan .Öteye bir şey getirilmiş ılımaz. 

Değerli arkadaşlarımı, bu arada size bir nok-
(talda mâruzâtta bulunmak isterim, Yabancı Ser
mayeyi Teşvik Kanunu 'bükümlerinin ne kadar 
liberal olduğunu biliyorsunuz. Bu arada Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanununun hükümleri ve 
maden kanunları hükümlerinden istifade etmek 
(suretiyle Türkiye'ye 'gelen yabancı şirketlerin, 
yabancı sermayenin idurumunu size aynen arz 
edeceğim. Bugün Türkiye yeraltı servetleri ba
kımından büyük rezervlere sahiptir. Dünyada 
gerçekten ralkip ıdaihl olunamıyacak kaldar - me-
sielâ boraiksita okluğu gibi - büyük rezervlere 
sahiptir. Yabancı sermaye Türkiye'ye geldiği za
man millî ekonomimize bir katkıda bulunu
yor mu bunu size izah edeceğim, ne maksat
la geliyor. Bunun tatbikatını geçiren nâçiz bir 
arkadaşınız olarak arz ediyorum. »Burada ya
bancı sermaye şu maksatlarla, şirketler gelmek
tedir. 

1. Memleketin iç istihlâk piyasasını tutmak, 
'2. Memleketimizde inlkişafiyle dış pazarlar 

için rakibolaibilecek konulara hâkim olmak, do-
layısiyle inkişaf ettirmemek, geçmiş mühendis
lik, ıbillg'i, lisans ve paltent gibi gayrim addı hiz
metlerini kıymetlendirincık, kendi memleketle
rinde ürettikleri ımetadan kazanabileceğinden 
ço,'k daha fazlasını tesis etmiş olduğumuz güm
rük 'himayelerinden faydalanarak kazanmak, 
gayet küçük sermayelerle '.gelip yerli ticari kre
dilerle tesis kurup bu kredilerin yüksek faiz
lerle maliyeti yüklenmek suretiyle elde et'tikleri 
fahiş kârları yabancı ısermaye payı imiş gibi 
transfer etmek veya kullanmak teferruatına ve 
izahına geçmek için vaktin müsaidolımadığı ka-
n atilideyim. 

Şimdi bunun hakkında size bir misal vere
ceğim, bu misal ide Sayın ve değerli 'Bakan arka
daşımızın memleketinden (olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bor ra.inarelleri bakl

anından boraks bakımından Türkiye Amerika'
dan sonra diyeımiyeceğim, fakat Amerika ile 
rekabet edebilecek büyük rezervlere sahip
tir. Türkiye'de ve dünyada her ilki tertipte bu
lunuyor : Sodyumlu bor, kalsiyumlu bor. 
Şimdi yabancı bir şirket Türkiye'ye gelmiştir. 
Türkiye'ye gelmiş ve bu yabancı şirket dünya
da monopoldür. Türkiye'nin boraksta Avrupa 
pazarlarına rakip olması imkânını kaldırmak 
için işletme imtiyazı almak suretiyle 99 yıl müd
detle işletme imtiyazı alarak boraks rezervleri
mizi kapatmak için harekete (geçmiştir. Bu, ev
velden beri devam etmekte ve millî müessesele
rimizin de gerçekten millî anlayışla, mukaveme
tiyle karşılaşmaktadır. Bu şirket, son olarak -
ki, zamanımızda da müracaat etmiş ve müraca
atı tervicolunmamıştı - Eskişehir'in Kırka mm-
takasmda beş boraks sahası için müracaat et
miştir. Bu. boraks sahası için yapmış olduğu 
müracaatta rezervi 9 milyon ton olarak göste
rilmiştir. Maden Dairesi 9 milyon ton olmadığı 
kanaatine vararak itiraz etmiş, bu sefer 30 mil
yon ton olduğunu iddia etmiştir. 30 milyon ton
dan da daha fazla olduğu ileri sürülmüş ve Ma
den Dairesi, Maden Tetkik Arama Enstitüsüne 
müracaat etmiş, bu yabancı şirketin kapatmak 
istediği sahadaki bor minerallerinin rezervleri
nin miktarını resmen istemiştir. Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü 400 milyon ton olarak tesbit et
miş ve bildirmiştir. Bunun üzerine tekrar ihbar
lar vâki olmuş, bunun 400 milyon ton değil, 1 
milyar ton olduğu üzerinde durulmuştur ve 1 
milyar ton olduğu üzerinde durulunca, Maden 
Dairesi bu defa Maden Tetkik Arama Enstitü
sünden sondajlarını genişletmesini istemiş ve 
böylece de kendilerinin şartname ve mukavele
name tanzim edilmek üzereyken ve işletme imti
yazı ile '99 yıl müddetle bu boraks rezervlerini 
kapatmak üzereyken Maden Dairesi Reisinin de 
mukavemeti ile bu durmuştur. Şimdi boraksın, 
monopol olan bu yabancı şirket Avrupa piyasa
larına hâkimdir. Amerika'dan da boraksı alıp 
(getirip Avrupa'da satmakta, Türkiye'den de gö
türüp satmayı düşünmektedir. Ama aslolaıı Tür
kiye'deki madenlerin satılması ve işletilmesi de
ğil, belki de diğer yabancı memleketteki maden
lerin 'satılmasını da düşünmektedir. Şimdi bu bo
raksın evvelâ bizde tonu 40 dolar idi. Bu yaban
cı şirket girmiştir Türkiye'ye. 22 dolara kadar 
tonunu indirmiştir. Şimdi 22 dolar üzerinden 
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hesabederseniz 400 milyon ton olarak tonu iki 
yüz liradan 80 milyar lira değerindedir, halen 
99 yıl müddetle kapatmak üzere bulunduğu bo
raks rezervlerinin miktarı ve bunun üzerine de 
bu şirketin bu müraeaatındaki 9 milyon ton, 30 
milyon ton şeklindeki oyalamaları ve Türkiye'
de monopol tesisi tekel niteliğinde olması dolayı-
siyle... 

BALKAN — Sayın Oral, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Mendim, mü
saade ederseniz bu konuyu bitirmeliyim. Eğer 
Yüksek Heyet oyları ile tensip buyurursa 5 - 10 
dakika ya devam eder veya etmez, oylarına mü
racaat etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Arkadaşımızın görüşmesinin 10 
dakika daha uzatılmasını kabul edenler lütfen 
işaret etsinler... Kabul ctmiyenler... Kabul edil
miştir efendim, 10 dakika daha görüşeceksiniz, 
'buyurun. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu şirketin bu şekildeki hareketi do-
layısiyle Maden Dairesindeki yapılan faaliyetler 
birçok yerlere de intikal etmiştir. Boraks; sera
mikte, mensucatta, füzede, asitborikte, camda 
birçok şeylerde kullanılan bir madde. Şimdi bu 
şirketin yani buraya giren yabancı şirketin is
mini açıklamaya lüzum görmüyorum, şahsi plân
da durumu mütalâa etmemek için, bu şirketin 
anaşirket olarak, anakolunda iki Devletin hisse
si biri % 30 biri % 70 dir. Bu iki Devletin % 30 
ıhisseye sahibolan devletten de boraks üretilmek
te ve Avrupa piyasalarına sevk edilmektedir. 
Şimdi, bu konuda bizim yapacağımız şey nedir? 
C. H. P. olarak biz, maden rejiminde Atatürk'
ten beri gelen programımızdaki açık olan kesin 
ibareye göre, tekel niteliğinde ve stratejik ma
denlerin Devlet eliyle işletilmesi kanaatindeyiz. 

Deminden Atatürk üzerinde bâzı konuşmalar 
lO'ldu. Atatürk bir memleketin menfaatlerinin o 
kadar iyi görmüş bir insandı ki, onu C. Ii. P. nin 
prensiplerinde tescil etmişti. Ve C. H. P. li ola
bilmek bugün bizim için bu bakımdan da büyük 
bir şeref oluyor ve bu prensipleri müdafaa ede
bilmek için de büyük bir şeref oluyor. Değerli 
arkadaşlarım bu şerefi bütün Türk milletinin ve 
bütün siyasi partilerinin iktisabetmesi lâzımgel-
diği kanaatini taşıyorum. Başka türlü 'bir anla

yışı diğer siyasi rmrtilere mensubolan arkadaşla
rımızın taşıyacağına kaani değilim. 

Yalnız şunu ifade ediyorum. Şimdi bu Ma
den Dairesi Reisi son günlerde işinden alındı 
ve yerine başka bir arkadaşımız getirildi. Halen 
mukavele ve şartnameler ve işletme imtiyazı için 
bir tek imzayı beklemektedir. Bu imza atıldığı 
takdirde, işletme imtiyazı verildiği takdirde, 
eğer bir milyar ton ise, tesbit edecek Maden 
Tetkik - Arama Enstitümüz, 200 milyar lira de
ğerindeki bir rezervi yabancı şirketlere teslim 
edeceksiniz. Türkiye'nin yeraltı servetlerini yal
nız boraks ile esir etmiş olacaksınız. Değerli Hü
kümete mensubolan arkadaşlarımızın bu nokta
ya eğileceklerini, Maden Dairesine gerek Enerji 
Bakanlığından, gerek Hükümetten ıgcrekli ika
zın yapılacağını ümidetmek isterim. Yoksa bu 
şekildeki bir davranışın gerek Hükümetler, 'ge
rek siyasi iktidarlar bakımından 'siyasi ve hu
kukî sorumluluğu olduğunu kabul etmek lâzım-
gelir. 

Değerli arkadaşlarım, maden konusunda si
ze yalnız borakstan Ibaüıscttim. Aleminyurn, ba
kır rezervlerimiz bakımından yabancı şirketle
rin tetkiklerini size anlatsam gerçekten burada 
bunu saatlerce konuşmak lâzımgelir. 

Bir zamanlar olmuştur ki, yalnız Karadeniz 
bakır rezenden için yüzde 25 Etibank girsin 
ve yüzde 75 i yabancı şirkete aidolmak şartiyle 
diye pek çok tetkikler de yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada, millî men
faatlerimiz istikametinde bütün siyasi iktidar
ların hemfikir olabileceğini ifade etmek isterim. 

Bir nokta daha var : Değerli arkadaşlarım, 
bir konuya genel olarak millî menfaatler açısın
dan temas edeceğim. Bundan sonra konuşma 
fırsatı bulduğum zaman petrole, sulama ve pek 
çok konulara da değinmek istiyeceğim. Bu konu
larda mümkün olduğu kadar plânın yeraltı ser
vetlerimize taallûk eden kısımlarındaki tatbik 
edilen rejim ve politik tercihler ve tedbirler ko
nusunda aydınlatıcı olması lâzımgeldiği kanaa
tini taşıdığım için ifade ediyorum. Yoksa öyle 
düşünüyorum ki, bu noktada verilecek olan her 
hangi bir takrir ve teklifler üzerinde Parlâmen
tomuzun birleşeceği kanaatini taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; madenlerimizin aran
ması konusunda işletilmesi konusunda İkinci 
Beş Yıllık Plânda .bir noktaya dikkatinizi çek
mek isterim. Aramaya daha çok önem verilmiş 
ve işletme sanki işletme şafhasmda yabancı ser* 

— 422 — 
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mayeye ve yabancı teşebbüsleri bir nevi işletme 
safhasına doğru çekici bir davranış içinde bu
lunulduğu intibaını verecek bâzı mülâhazalar 
olduğu kanaati bizde uyandı. Bunun tekzibedil
mesinin, bu yolda ve bir igörüşün plânda haki
katen hâkim bulunmadığının Hükümet tarafın
dan ifade edilmesinde fayda mülâhaza ediyorum. 
Biz değerli arkadaşlarım. Konya'nın Mogadi gö
lünden sodyum karbonat ve göl tuzları ithal 
ederiz, ama aynı tuzu Van gölünden üretmek 
mümkündür. Bumun yaıpılaîbilmeısi için plânda 
her hangi bir işarete, kayda tesadüf edemedik. 

Değerli arkadaşlarım, Maden Kanunu nok
tası üzerindeki görüşlerimi kısaca ifade ettim. 
Bu arada bir noktaya da temas ederek sözlerimi 
bitirmek istiyorum. 

Başlangıçta arz etmiştim. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Hükümet, bakanlıklar herhangi bir 
millî konuda, yek diğerine mutezat mutenakız 
görüşleri ile çıkmamaları iktiza edenken, (bu
lgun bu tıkanıklığın plâna daJhi intikal etmiş ol
duğunu görüyoruz. Size bir misâl vereceğim. 

Maliye Bakanlığı petrol boru hattı kontı-
ısunun özel kişilere satılması konusunda şu nok-
tai nazarı dermeyan etmiştir. Sermaye piya
sasının tektlino imkân vermek bakımından 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının hisse 
senetleri için ortaya koyduğu şartlar bakanlı
ğımızca yeterli görülmemektedir.» Delmektedir. 
Bakanlığımız boru hattının kurulacak şirkete 
devredilmesiyle T. P. A. O. yatırım kaynağı 
sağlanacağı görüşüne ortaklığına iştirak etme
mektedir. Bakanlığımız idare meclisi kararı
nın Devlet Plânlama Teşkilâtı ve bakanlığı
mızın müs'bet mütalâası ve Bakanlar Kurulu
nun karariyle tatbik edilebileceği görüşünü ge
tirmekte ve Devlet Plânlama Teşkilâtı iki saf
hada ayrı ayrı görüş ifade etmektedir. Birinci 
görüşünde Devlet Plânlama Teşkilâtı, «serma
ye piyasasının kurulmasını teşvik edici küçük 
tasarrufların karma teşöblbüslerin yatırımlar 
celbi gibi bir görevi de Türk Petrolleri Anonim 
Ortaklığının yoktur» diyor ve aynen sonunda 
şöyle ifade ediyor: «Yukarıda açıklanan ne
denlerle Batman - İskenderun 'boru hattı işlet
mesinin kısmen başkalarına devrini öngören 
İdare Meclisiniz kararı teşkilâtımızca olumlu 
karşılanmamıştır.» diyor. Aynı Devlet Plânla
ma Teşkilâtı yeni bir toplantı yapmadan bu 

fikrini değiştiriyor ve bu defa Maliye Bakan
lığının sarih ve açık fikirlerine rağmen bir ara
ya gelmeden, koalisyon temin edilmeden vo 
Devlet Plânlama Teşkilâtında bu konular ariz 
ve amik görüşülmeden görüşünü değiştiriyor 
ve bundan evvelki Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanımın burada ifade etmiş olduğu görüşe 
doğru gitmek için ve süyaısi -iktidar görüşlerine ki 
'bu görüşler dahi siyasi iktidarlarda ayrı ayrı 
konular olarak ifade edilmiştir. Bu defa değiş
tiriyor, diyor ki; «Özel kişilere devri konusun
da müspet 'mütalâa boyan 'ediyoruz,..» Bunu di
yebiliyor. Enerji Bakanlığı ise bunun dışında 
bir beyanda bulunuyor ve bu şekilde Devlet 
Plânlama Teşkilâtı kendi bünyesi içinde Hükü
met ken'di bünyesi içinde petrol boru hattı ko
nusunda millî petrol ile ilgili, petrol sanayii ile 
ilgili ve petrol sanayiinin inkişafı ile ilgili bir 
konuda çelişik, yekdiğerine mutezat fikirlerle 
ortaya gelöbiliyor. Ondan sonra da Devlet 
Plânlama Teşkilâtından petrol sanayii ile ilgili, 
.ham petrolle ve ürünleriyle ilgili tedbirleri, po
litik tercihleri İkinci Beş Yıllık Plânda göre
miyorsunuz, bunda bir açıklık olmadığını gö
rüyorsunuz. Bu ise bizi yurt ekonomisinde ger
çekten olumlu sonuçlara götüremez. 

Bu- bakımdan şunu ifade etmek isterim : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, kısaca arz 
ettim, yalnız petrolde, madende, sulamada ve 
pekç.ok şeylerde değil, birçok konularda ge
rekli incelemeler yapılmadan, gerekli ilkeler 
üzerinde tedbirler ve siyasi tercihler yapılma
dan buraya getirilmiş bulunmaktadır. Şuna 
kanaat getiriyorum ki, Devlet Plânlama Teşki
lâtı siyasi iktidarların siyasi tercihlerini gözö-
nüne alır ve ifade edebilir. Ancak Devlet Plân
lama Teşkilâtı Anayasanın kendisine vermiş 
olduğu görev içinde ilmî ve yurt yararına en 
uygun gerçekleri açıklıkla ifade etmek ve bu
nu savunmak durumundadır. Bu itibarla İkinci 
Beş Yıllık Plân da petrol ile, madenlerimiz ile, 
sulama ile, enerji sektörü ile ilgili olan kısım
larda gerçekten tedbirler bakımından zayıf ol
duğunu, derin bir inceleme mahsulü bulunma
dığını ifade etmek isterim. Sulama kısmına da 
girmek isterdim, buna vaktimin müsaade etmi-
yeceğini zannediyorum. 

BAŞKAN — On dakika bitti efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — İkinci konuş

mamda bunu arz ederim. Hepinize saygılar su-
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narını değerli arkadaşlarım. (C. II. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özarda, üzerinde. Saat, 
•18,25. 

BEŞAT ÖZARDA (Aydım) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; gözlerime başlar
ken ileride belki faydalı olur ve parti grupları 
(bu konuda bir tedbir alır mülâlhazasiyle bir 
noktaya değinmek istiyorum. Plânın müzakere 
usulü. 

Vakıa plân bir Anayasa gereğidir, müza
kere usulü de Anayasaya göre düzenlenmiş bu
lunmaktadır, ancak 'bir plânın uzum müddet 
Millet Meclisi ve Cumlhuriyet Senatosundan mü- • 
teşekkil Karma Komisyonda görüşüldükten 
sonra bu plânın ayrı ayrı iki Mecliste müzake
re edilmesi, aktüali t esinin kaybına ve zaman is
rafıma yol açmaktadır. Bu bakımdan gerek 
plân, gerekse bütçe ve kamu iktisadi teşeb- ; 
Ibüslerine ait raporların nasıl Karma Komisyon- :• 
da müzakeresi sağlanıyorsa bunların her iki 
Meclis'in müşterek toplantısında görüşülmesi 
fikirlerin daha derli toplu halde ifadesine ve 
zamandan büyük tasarruf sağlanmasına yol 
açacaktır. Temenni ederim ki, 'bütün Meclis'in 
muvafık karşılayacağı hu husus üzerinde parti ; 
gruplarımız anlaşırsa bunun değişikliğini ileri
de yapmak ımümkün olur. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de normal, 
tabiî kalkınma hızımın yüzde beş lolduğu yetki
liler, ilgililer tarafından muhtelif defalar ifade 
edilmiştir, Yüzde 'beş tabiî 'kalkınma imkânına 
ısalhi'bıolan Trıemlekotimizldc, 'sıon yıllarda dış mem
leketlerden ıgelen işçi dövizi ve mevsimlin iyi 
gitmesi dolayıısiyle İramınn da yaptığı etki ne
ticesinde bu tabiî kalkınma hızı 5,5 - 6 ya 'yük
selmektedir. Binaenaleyh yitele 7 kalkınmayı 
sağlamak için, yani taibiî ve buna eklenen diğer 
anızi sebeplerle yüzJde 5,5 ile G yi bulan bir kal
kınma hızını yüzde 7 ye çıkarabilmek: için bu 
kadar gayret ısarf edilmesini, elide edilen netice 
ile mukayesede ekliden güçlük iç ekiyorum. Plânı 
kalbataslak güziden geçirdiğimiz zaman bize mu
mun beş .senelik yığma, ''bütçe kanunu hüviyetini 
taşıldığı intibaını vermektedir. Nitekim, 1950 -
1960 devresi plânsız kalkınma devresi diye çe
şitli vesilelerle vasıflandırılır. Bu devrede ya
pılan işlerdeki elde -edilen kalkınma hızının bu 
plânlı kalkınma d ov resimde elde edilen kalkın

ma hızından dama .geni olmadığı da gömülmek
tedir. Bu''bakımdan plânsız kalkınma yapılıyor 
iddiasına karşı, «Her ıs ene Meclisçe kalbul edilen 
ıbütçe kanunları bir plânıdır, çünkü bütçe kanu
nu o yıl içinde Ibütçe imkânlariylc nerelerde ne
ler yapılacağını tedbit etmektedir.» eleniyor ki, 
şimdi önümüze getirilen Beş Yıllık Plân daki 
beş senelik yığma ıbütçe kanunu mahiyetini 
taşıdığı için cidden Ibem bu yeni plânlı devrenin 
plânsız devreden ne gibi bir ayrım ve üstünlü
ğü •olduğunu anlamakta igüelülk ıçekmekteyim. 

Sık sık yetkililer tarafımdan, bu plân dtola-
yi'siyle şeihirleşımcdem balhiscdikli. Mulh'terem ar
kadaşlarım, bugün Türkiye'deki şehirleşme ha
reketleri sanayileşmemin '.meydana getirdiği bir 
Sonuç olmaktan çok uzak, Anadolunun yaşan
maz hale ıgelmeısi, issizliğin alabildiğine artma
sından ileri gelmektedir. Bugün köylerden şe
hirlere akını teşvik ıc'tıuck mamlc'ketimizin ge
leceği bakımımdan iyi değil, ('tehlikeli ve (kötü 
sıonuçlar verelbilir. 1!)G1 de Ankara'ya geldiği
miz zaman Ankara nüfusunun yüzde 3'9 m ci
varımda olan bir kılgını gecekondu (sakini idi, 
Ankara etrafını çevrelemişti. Beş altı sene son
ra bu nisbetin yüzde altmışı ıgeçltiğimıi 'görüyo
ruz. Demek ki, bir kara çığ 'gibi sefalet içinde 
yaşıyan bir kütle büyük' şehirlerin eJtrafmda 
gittikçe büyümektedir. Ooğu 'gayri müsait. ve 
••sosyal eşitlikten uzak snmtiar içinde Ibir araya 
gelen !baı toplulukların büyük şehirlerde bir 
çolk pnolbleımler lyaıratmaısı daima melhuzdur, 
Binaenaleyh, köylerden şehirlere akını teşvik 
ederken herşeyiden evvel 'sanayiieşmeyi ger
çekleştirilmek ve halikı ancak bu sanayi bölgele
rinde barındı ramak yoluna gitmek lâzımıdır ki, 
bu meydana gelecek solsyal değişimle, sağlam 
so'syal bir temel atılmış misim. Yoksa işsiz güç>-
süz insanların büyük şehirlere toplanması ha
yırlı değil, kötü sıonuçlar doğoırabilir. 

Şimdi bu vesile ile ıbir konu aklıma geldi; 
Keban prıojesi yapılıyor. Elbette yapılacak ba
rajlara ihtiyacımız var. Fakat orada meydana 
gelen muazzam gölün ihata ettiği sahada 35 bin 
vatandaş barınmalktaıdır. Bu vatandaşlardan 
bir kısmınım toprağı <vardır ve iyi istimlâk be
deli verilmektedir, toprağı fazla olan iyi para 
alacak ve ıo para ile başka bir yende mesiken 
edinilmek, iş edinmek ve tarla edinmek imkânla
rını Bağlıyacaktır. Bir kıısmı ise toprağı aız olan-
lardur ki, eline geçecek para onun ancak bâr yer-
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den ıbir yere naklini ve belki bir iki aylık geçi
mini sağlayacaktır. Yine .bunların içinde büyük 
bir .çoğunluğu topraksız köylüdür. Şimdi mem
leketin kalkınmasında hayırlı ıbir tesis yapılır
ken o sahanın dışına çıkarılacak .oları 35 ,bin ki
şilik bir insan .kütlesinin akıbetini düşünmek, 
onları kaderleriyle baş ıbaşa bırakmamak, asıl 
bunları plânlamak, i nisan gücünü plânlamak, 
bunları verimli sahalarda çalışıma imkânlarına 
kavuşturacak tedbirler almak lâzımdır. Şimdi
ye kadar .gerek plânlamanın, gerekse plânlama 
ile ilgili Hükümet iç. al iş malarının ne merlhalede 
olduğunu cidden öğrenmek isterim. Bir şeyi ya
parken ıbir çioık ailenin ocağını söndürmeye de 
hakkımız yoktur. 

Mulhterem arkadaşlarım, Kelbanıdan >balhrseder-
ken bir noktaya daha temas etmek isterini: 
Bugünki çağımız atom çağıdır, atom enerjisi 
medeniyetin temelini teşkil etmektedir ve in
sanlığın geleceği için büyük önem taşımaktadır. 
Bizde de 1956 senesinde 6821 sayılı Kanunla 
bir atom enerjisi komisyonu kurulmuş ve göre
vi memleketimizde atom çalışmaları yapmak, 
Türkiye'de sağlık bakımından, zirai sahalardan 
tutunuz da atom tesisleri kurmak sureti ile bu 
sahada çalışmalar yapacak ve memleketi atom 
enerjisi santrallerine kavuşturmaktır gayesi. Son 
senelerde maalesef bu kurumun da büyük ölçü
de ihmale uğradığını acı ile görmekteyiz ve 
plânda da elektrifikasyon konusunda atom ener
jisinden ne zaman, ne miktarda istifade edilece
ğine dair bir kaydı görmemekte üzüntü duy
maktayız. Bugün atomdan geniş çapta ve kon-
vansiyonel metotlarla rekabet edecek ucuzluk
ta enerji üretmek için gerekli olan teknoloji ge
liştirilmiş olup, bir çok memleketlerde nükleer 
enerji elektrik santralleri kurulmuştur. İ980 
yılından itibaren bütün dünyada tüketilen 
elektrik enerjisinin en az yüzde 80 inin nülecr 
enerjiden elde edileceği bilinmektedir, anlaşıl
maktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yapılan he
saplar, 1 Kg. uranyum füzyonundan yani 1 Kg. 
uranyumun parçalanması ile 27 800 Kw. saat 
elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Ve 1 
Kg. uranyum füzyonunun yaptığı işi ancak 
2 8.38,ı590 Kg. kömür yakmaık ile elde etmek 
mümkündür. Binaenaleyh atom enerjisi ile 
elektrik istihsali diğer konıvanisivıoınel metotlar

la elektrik istihsalinden çok daha ucuza mal ol
maktadır. Bunun Türkiye'de atom enerjisi ko
misyonumuzda yapılan çalışmalarla bir atom 
santralinin 100 000 000 $ a, yâni 960 milyon 
Tl. na mal olacağı tosbit edilmiştir. Bugün yapıla
cak Keban Barajından İstanbul'a elcikitrik cereya
nının nakli için sa.rf edilecek para ile 4 tane atom 
enerjisi santrali kurmak mümkündür Türkiyede. 
Dünya atom çağına girmiştir. Bütün dünya 1980 
de tüketilen enerjinin yüzde 80 ini atomdan elde 
etmeyi'plânlanmıştır. Biz geri kalmış bir ülke
yiz ve geri kalmış ülkeler de ta Siyam'dan, Hin
distan da dâhil olmak şartiyle, bu atom santral
leri kurmak faaliyetine girmiş oldukları halde 
biz şimdi elimizde uranyum cevheri de meveu-
dolduğu, memlckctimıizde (bulunduğu halde maale
sef bu sahada henüz ciddî bir çalışmaya girme
dik. 

Bir memlekette kalkınma ancak sanayileş
mekle mümkündür. Sanayii -eşmenin de temeli 
elektrik enerjisine bağlıdır. Binaenaleyh bugün 
gerek eleman bakımından, gerekse 1956 senesin
de kurulmuş olan kurumam çalışması ile bu yön
de imkân mevcudiyeti bakımından ve gerekse 
uranyum cevheri bulunması bakımından elimiz
de fırsat, imkânlar varken hele medeniyetin bu 
ileri tekniğine yüz çevirmek bundan biran ev
vel faydalanma yoluna gitmek cidden bir mem
leket insanı olarak bizi üzmektedir. Ve canü gö
nülden temenni ederizki Hükümet bu konuya 
süratle eğilsin ve saniyede atom enerjisinden 
faydalanma yollarını, imkânlarını araştırsın. 

Muhterem arkadaşlar; son günlerde memle
kette vine büvük huzursuzluk konulan^dn/n bi',:s'ııi 
teşkil eden bir mevzuua kısaca değinmek isterim. 

Sosyal Sigortalar hastanelerinin Devlete, Sağ
lık Bakanlığına devri bahis konusu olduğu Ba
kanların beyan ve ifadelerinden anlaşılmakta. Bu 
ise yüzbinlerce işçi arasında büyük bir huzursuz
luk kaynağı teşkil etmektedir. Binaenaleyh, bu 
gibi işleri plâna alıp gerçekleştirmeye gitmeden 
evvel sosyal sebeplerini, hukukî yönlerini iyice 
incelemek, araştırmak, ondan sonra bir karar ver
mek lâzımdır. Yoksa her konu hakkında bir ka
rar almak, arkasından bir mukavemet görünce 
ondan rücu etmek bir Hükümet ciddiyetiyle ko
lay bağdaşır hareketlerden değildir. Ben 
şahsan Hükümet kararı olduğunu henüz işitme
dim, İki Bakan arasında bir münakaşa vardır. 
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Fakat bunun sosyal Sigortalara dokunulmam ası
nı ve işçinin emeği ile elde edilen paralar ile ya
pılan bu hastahanelerin daha verimli hale gelme
sini sağlıyacak tedbirlerin alınmasını tavsiye ede
rim. 

Yine bu arada çok üzüntülü bir konuya temas 
etmek isterim: 1 nci Beş Yıllık Plânda, Türkiye'
nin 35 000 teknikere ihtiyacı olduğu ve 35 bin 
tekniker yetiştirilmesinin plân hedeflerinden ol
duğu tesblt edilmiş olduğa halde maalesef bu 
İkinci Beş Yıllık Plânda tekniker okullarının ta
mamen kaldırılması yoluna gidilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bir taraftan en yetkili 
şahıslarımız, «Fukaralığı kaldıracağız, fakir köy
lü çocuğuna okuma imkânları sağlıyacağız.» di
ye nutuklar çekerken alman kararlarla, tedbir
lerle bu yolun kapatılması çok acıdır. Her Türk 
çocuğu, 'her köylü çocuğu liselerde okuyup mü
hendis olmak imkânına salıip değildir. İlkokulu 
okur, ortaokulu 'okur, ondan sonra bir sanat oku
luna girer. Sanat okulundan mezun olduktan 
sonra hem hayatını kazanmak, ailesini geçindir
meye çalışır, bir yandan da tekniker okullarına 
devam ederek tahsilini, bilgisini yükseltir. Bugün 
dünyanın her medeni memleketinde ve teknik ba
kımdan ilerlemiş bütün ülkelerde; Almanya'da, 
İngiltere'de her yerde teknikerler mevcuttur. Bu 
teknikerler, mühendislerle, ustalar, ustabaşıları 
arasında meydana gelmiş kalifiye birer eleman
dırlar. Fakat ne acıdır ki, İkinci Beş Yıllık Plân
dan tekni'ker okullarının kaldırılmasının tdk se
bebi, senelerden beri bir avuç mühendis zümresi 
tarafından istismar edilen teknikerlerin kendi
lerine haklarının verilmesi için yaptıkları diren
me neticesinde bunların topyekûn kaldırılması 
istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 1 nci 5 Yıllık Plân bu 
memleketin 35 000 teknikere ihtiyacı olduğunu 
tesbit etmişti. Bugün Türkiye'de henüz 9 000 
tekniker vardır. Demek ki, 26 000 teknikere da
ha ihtiyaç varken neden bu okulların kapatılma
sı yoluna gidiliyor? Biz bir taraftan kalkınaca
ğız diyoruz, plân yapıyoruz, bir taraftan teknik 
kalkınmanın temel taşı olan teknikerleri hakir 
görüp, onları yok etmek için plândan ismini çizi
yoruz. Bunlar sosyal adaletsizliğin en acı örne
ğini vermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; dün bir Doğu ilinden 
sayın milletvekili arkadaşımız burada Doğu ille-
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rinin dertlerini dile getirir ve oraya % 25 plân
da pay ayrılmasını isterken, diğer sayın bir ar
kadaşımın «Bölgecilik yapma» diye söz atması 
cidden beni çok üzdü. Muhterem Başbakanımız 
bile bir Doğu seyahatinden dönüşünde, «Hayvan
larla birlikte aynı yerde yatıp kalkan yoksul, fa
kir vatandaşlarımın arasından geliyorum.» diye 
Doğu illerinde yaşıyan insanların halini kendi ağ 
zindan ifade etmişti. (Alkışlar) Bugün Doğu il
lerine Türk Hükümetleri sahi'bolmamıştır. Doğu 
illerinde Hükümet demek, ancak jandarmanın 
yumruğu, Hükümetin darbesinden başka bir şey 
âkla gelmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, biz asırlarca koskoca 
bir İmparatorluğa sahibolduk, fakat bu toprakla
ra gerçekten sahilbolamadığımız için bunların hep
sini elimizden yitirdik. Şimdi bu fedakâr, kahra
man, sınır boylarında vatanı koruyan vatandaş
larımızın ıstırabına eğilmek ve onlarla vatanımı
zın diğer köşelerinde yaşıyan vatandaşlarımız 
arasında hiç olmazsa az - çok sosyal eşitlik sağla
mak mecburiyetindeyiz. Bugün Doğuda hâlâ 
dağların altında, mağaralar içinde yaşıyan yüz
lerce köylü vardır. Bugün hâlâ daha dünyada 
en iptidai, insanlığın çok gerisinde, 5 - 6 yüz se
ne evvelki hayatı yaşıyan insanlarımız, vatandaş
larımız vardır. Bunlara vatandaş diyebilmek 
için, bunlara biz senin Hükümetiniz diyebilmek 
için, bunlara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. 
Bu balcımdan plânın... 

BAŞKAN — Sayın Özarda; 20 dakikanız dol 
du efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bağlıya-
yım ve ineyim 'Sayın Başkan. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, bir mil
letvekili şu vilâyetin, Doğunun, Batının milletve
kili değil, Anayasamıza göre her milletvekili 32 
milyon Türk'ün, milletinin vekilidir. Binaena
leyh, herkes kendi seçim bölgesini değil, mem
lekette sosyal adaleti gerçekleştirmek için memle
ketin diğerlerine nazaran geri kalmış kısımlarını 
biran evvel kalikındırmalkta onlara var gücümüz
le hizmet etmek hepimizin boynunun borcudur. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim dolduğu için 
diğer söylemek istediklerimi maalesef ifade ede-
miyeceğim. Bu vesile ile huzurlarınızdan say-
giyle ayrılırım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Safari özoanısan, 'lehte 
buyurun. Saat : 18.47 
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SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan; sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının Millî Eğitim ıbölüımıü üze
rindeki (görüşlerimi ara edeceğim. 

Bugün artık eğitim, refah Devletinin ve de
mokratik hayatın gelişmesinde önemli nol oy~ 
nıyan bir faktördür. Endüstrinin ve ekonomi
nin gelişmesi ancak modern eğitimin ouygula-
nıp işlenmesine bağlıdır. 

Modern eğitim, zekâları, karakterleri işleyip ge
liştirerek bilim adamları, teknisyenler, idareciler, 
sanatçılar ve müikemım-el yurtdaslar yetiştirir. Eği
timin son gayesi, kalkınmış ve kalkınmakta 
olan maddi ve mânevi güçle dolu millî karak
teri üstün yurtdaslar yaratmaktır. Bu büyük 
ödev Millî Eğitim Bakanlığına düşmektedir. 
Bunun içinıdir ki, Yıüce Atatürk': «Hükümetin 
en verimli ve en .önemli vazifesi Millî Eğitim 
işleridir. Bunda ıbaşarılı olmak için öyle bir 
program izlemek zorundayız ki, o program, mil
letimizin bugünkü Ihaliyle, sosyal ve günlük ih
tiyacı ile, çevre şartları ile asrın icaplarına uy
gun olsun. Bunun için büyük, fakat hayalî, ka
rışık fikirlerden sıyrılarak derin bir nüfuzla ha
kikatin ta kendisine ba'kmak gerekir» Buyur
muşlardı. 

Önümüzdeki İkinci Beş Yıllık Plânı gözden 
geçirdiğimiız zaman anlaşılıyor ki, meselelerimiz 
ilgililerce her yönü ile bilinmekte ıv.e <terşlhis ko
nulmuş olmaktadır. 

Anayasanın 50 nci maddesinde: Halkın eği
tim ve öğrenim ihtiyaçlarını sağlama Devletin 
başta gelen ödevlerindendir, emrini yerine ge
tirmek için plânda tedbirler alınmıştır. 

Ekonomik durumu iyi olanların kendileri 
için yapılan, eğitim harcamalarına katılmala
rını sağlamak plânın daş ödevlerinden birisidir. 
Bu kayıitla çok isabetli ıbir tedbire işaret edil
mektedir. 

«Geniş ıbir burs ve yatılılık sistemi ile kabi
liyetli öğrencilerin ekonomik güçleri ve bulun
dukları çevrenin şartları ile kısitlan'maksıjzın 
eğitimin en üs't ikademelerine çıkmaları gerçek
leştirilecektir,» demek ısuretiyle plân Anaya
sanın 21 nci ve '50 nci maddelerinin hükümleri
ne uygun Ibir tedbirin yolunda olduğunu ifade 
etmektedir. Gerçekten : 

Kredi, 'yurt ve burs imkânları, sıoısyal ada
leti sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliğini ger

çekleştirmek için en önemli araçtır. Geliri ye
terli olmryan başarılı öğrencilerin, en üst eğitim 
kademelerine kadar yükselmesine imkân vere
cek geniş bir burs silsltemi kurulması Doğu, 
ıBa'tı, bölge, çevre şartlarının meydana getirdiği 
değişiklikler ortadan ıkalkacak, kabiliyetler ge
lişecek, kıymetler kazanılacaktır. 

Plânda şimdiye kadar çok şikâyetçi oldu
ğumuz bir konuya panma'k basılmıştır. «İlk öğ
renim programları yeniden düızenlenecekitir.» 
deniyor. 

Gerçekten yalnız ilk öğretim programları 
değil, her dereceli öğretim müfredat program
larının bugünkü dünya gerçekleri dikkate alı
narak gözden geçirilmesi lâzımdır. Dersler ço
cuklarımızın hafızalarına bir yük olmaiktaıı, bir 
malûmat yığını olmaktan ziyade, hayata kar
şılaşacakları 'zorlukları yenecek, omları başarıya 
götürecek bir nitelikte olma'k gerekir. 

Öğretim programları çevre şartlarına, iş il
kelerine uygun olmazisa, unutulmıya mahkûm 
geçici bir malûmat olmaktan ileri gide
mez. Böyle naziarî bir eğitiminden ge
çen kişi e.koınıoımik ve sosyal tgelişmeye uya
bilecek nitelikte yetişemez. Müfredat program
larında değişiklik bunoın için lâzımdır. 

Bugüne kadar bir çok protgram değişmeleri, 
olmuş, millî eğitim seferberliği adı ile birçok 
emekler, gayretler, paralar, harcanmış, göste-
'ilen iyi niyete rağmen istenilen sonuç alına
mamıştır. Bu dunum istikrarlı ve proıgramlı bir 
millî eğitim sistemimizin meveuldiolmamasmdan 
ileri gelmektedir. Bu istifer arsızlığın da çeşitli 
nedenleri vardır. Değişen Hükümetler, Millî 
Eğitim ba'kanları, ba'kanların anlayış tarzları, 
yetişme yerleri, tahsil farkları, talim terbiyenin 
tutumu, Millî Eğitim şuralarının kararlarının 
değişik şekilleri, bu istikrarsızlığın sebeplerin
dendir. İkinci Beş Yıllık Plân Millî Eğitimde 
ju istikrarı da sağlıyacaskltır. B.ana öyle gelir 
ki, biz eğitimde -bugüne kadar dalha çok bina 
ve öğretmen sayısına önem vermişizdir. Cum
huriyetin ıbaşından bugüne kadar gösterdiğimiz 
gayretlerin istikameti budur. Ama o günden bu 
güne kadar yapılan tecrlülbeler de gcisıtenmiştir 
ki, yalnız okul, yalnız öğretmen yeterli olma
mıştır, hele köylerde hiç olmamıştır. Ders araç
ları ile, kitap, gazete, dergi, film gibi çeşitli 
yayınlar ile ibeslenmiyen okul ve öğrenci yeter-
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li olmuyor müze, kitap, kütüphane, tiyatro ve 
müzik, göıze ve .kulağa hitabeden araçlara, rad
yoya ve televizyona okul kadar ve hattâ okul
dan da üstün bir <yer verilmesi lüzumunu plân 
kabul ediyor. 

Memleketimizde müze, tiyatro, opera, bale 
Garp müziği, güzel sanatların çeşitli kolları bu
güne kadar eğitim sistemimizde hele bir kışımı 
Ihiç yer almamışlardır. Bunun için programlar
da değişiklik şarttır. Çünkü büyük toplulukla
rın okul içi ve okul dışı eğitiminde çok önemli 
tesirleri olan bu kuruluşlar yalnız bir kaç bü
yük şehrimizde bir kuşum kişlere hitalbelt-
mektedir. 

Kültür müesseselerini ve kültür mahsulle
rini milletimizin büyük topluluğunun alâka ve 
yararlanmasını sağlryacak şekilde bütün yurda 
yaymak zorundayız. Bu gerçeği plân şöyle ifa
de ediyor : 

«Toplumun yaşama düzenini geliştinmek ve 
yaratıcı gücünü arttırmakta kültür faaliyetle
ri son derece önemlidir. Türk kültürünü geniş 
kütlelere yönelterek geliştirmek için Türk eser
lerini sayı ve nitelik bakımından daha üstün 
bir seviyeye ulaştırmak, yeni eserlerin ortaya 
çıkmasını sağlryacak bir ortam yaratmak ge
rekir. 

Türk kültürünün milletlerarası alanda ye
rini alması ve diğer milletlerin kültür faaliyet
leri sonuçlarının Türk toplumuna kazandırıl
ması amaciyle yapılan çalışmalarda Türk kül
türünün benliği korunacak, kültür alış verişi
nin en etkili bir şekilde sağlanması için Millet
lerarası alandaki kültür alış verişi Devletin 
desteğiyle yürütülecektir.» Demek suretiyle 
okul dışı kültür çalışmalarına verilmesi gere
ken önemi belirtiyor. 

«Kültür eserlerini sayı ve nitelik bakımın
dan üstün bir seviyeye ulaştırmak ve yeni eser
leri arttırmak için ilim, fikir, sanat çalışmala
rı teşvik edilecek, bu amaçla sergiler açılacak, 
ödüller konacak ve yarışmalar düzenlenecektir. 
Üstün nitelikte eserlerin çıkmasını, yurda ya
yılışını artırmak için üstün değerde eserler 
Devletçe satınabnacakjtır. Eıski Türk yazarla
rının eserlerini yeni nesillerin anlıyacağı gibi 
sadeleştirilerek basılması, Batı kültürünün te
mel eserlerinin tercümesi yapılacak İkinci Beş 
Yıllıik Plân dönemimde iyi tercüme edilmiş ve 
ucuz sağlanabilecek en az 1 000 eserlik bir te

mel eserler kütüphanesi gerçekleştirilecek, da
ğıtım sistemi geliştirilecektir.» diyerek, plân in
sana ferahlık veren, ümit veren bir dille uygu
lanacak 'kültür politikasına ifade ediyor ve di
yor ki ; 

«Kültür faaliyetinin memleketimizde yayıl
ması ve yaşatılması için, kültür değeri olan ya
yınların, sergilerin, filmlerin, sahne sanatları
nın, müziğin başarılı eserlerin, devamlı olarak, 
belirli merkezlerde ve gezici olarak geniş çevre
lerde yayılması sağlanacak, köylük çevrelere 
yöneltilecektir. Bu amaçla gezici kütüphaneler 
açılacaktır.» 

Plân, kültür faaliyetlerinin yürütülmesinde, 
memleket folklorunun incelenmesinde ve işlen-
mesıhıde bütün aydınlar, mahallî idareler ve 
gönüllü kuruluşlara da ayrıca vazife veriyor, 
onların yardımlarından faydalanmayı ihmal et
miyor. 

Devlet tiyatrolarının faaliyetlerini merkez 
dışına kaydırmalarını, bölge tiyatroları kurul
masını, halk müziğinin devamlı şekilde işlenme
sini, Devlet opera, bale ve orkestralarından ge
niş halk kütlelerinin yararlanımasıını, dokû-
manter filmlerin çoğaltılmasını, bunlar için 
gerekli yardımların Devletçe yapılmasını, eski 
eserlerin korunmasını, bakımı ve yararlanılma
sı için gerekirse yeni mevzuatın çıkarılmasın] 
plân öngörmektedir. 

Radyonun yayınlarının toplumun kültür se
viyesini yükseltme amacına yönelmesi, tavsiye 
edilmek suretiyle okulun ve öğretmenin işini 
kolaylaştırmak, okula yardımcı olmak, bu or
tam içinde yetişen çocuğun başarı yetene
ğinin artırılması için lüzumlu olduğu fikrini ka
bul etmektedir. 

Plânda isabetli bulduğumuz noktalardan bi
ri de; «açılacak her okul veya kademenin me
zunlarının hakları ve statüsü, öğrenci alınma
dan ayrıntılı olarak tesbit ve ilân edilecektir,» 
deniyor. Bu, millî eğitim hayatımızda çeşitli 
dallarda görülen aksaklıkların ve acı tecrübe
lerin neticesinde elde edilmiş olan bir kayıttan 
olacak. Bu tedlbir burudan sonra birtakım sız
lanmaları önliyecektir artık. 

Sayın milletvekilleri, 
Milletçe üzerinde çok titizlikle durmaklığı-

mız lâzımgolen meselelerden biri de herhangi 
'bir âfet veya felâket yüzünden anasını, babası
nı kaybetmiş, kimsesiz kalmış çocuklar ile, 
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anası, babası tarafından terk edilmiş olan çocuk
lar meselesidir. Toplum olarak bu konuya ilgi 
ile eğilmek gerekir. Halen bugün yetiştirme 
yurtlarında korunmakta olan çocukların sa
yısı 10 104 tür. Mahallî sulh hukuk hâkimle
rinden korunma kararı almış fakat imkânsızı 
lıklar yüzünden yurtlara alınmamış daha 8 161 
çocuk ilâmları ceplerinde korunmak ve barın
mak için sıra beklemektedirler. Benim temen
nim hepimizin temennimiz bu plân dönemi so
nunda bugünkü 79 yetiştirme yurdunun bütün 
ihtiyaçları karşılıyacak sayıya çıkarılmış olma
sıdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Nüfusumuzun hızlı artışı karşısında, orta Öğ

renimin her çeşit müesseseleri yapı ve nitelik 
bakımından bu gidişe uyamamışlardır. Artan 
öğrenci sayısı, bina, öğretmeni, ders aracı güç
lükler yaratmaktadır. Bunları süratle karşıla
mak zorundayız. 

Orta öğrenim çağma gelmiş olan çocukları
mızı, daha çok meslekî ve teknik öğretime kay
dırmak Türkiye'nin geleceği bakımından alın
ması gerekli tedbirlerin başında gelir. Bu da 
memlekette endüstri hayatının gelişmesi, iş yer
lerinin artırılması ile kendiliğinden tahakkuk 
edecek bir niteliktedir. Elbette ki, zorlama ile 
alınacak bir sonuç değildir. 

Plânlı kalkınma, insan gücü unsurunu çalış
malarımızın teimel faktörü haline gelmiştir. 
Kalkınma savaşında başarılı olmamızın en et
kin çaresi insan gücünün yaratıcı ve yapıcı ni
telikte olmak gerekir. Bu nitelikteki insan gü
cünü hazırlıyan da meslekî ve teknik öğretim
dir. Meslekî ve teknik öğretimden geçen insan 
gücü, verimli bir istihsal gücü haline gelir. 
Çünkü, meslekî ve teknik öğretimin bünyesi 
icabı iş ve istihsal hayatı ile sıkı ilgisi vardır. 
Bu hayata uyabilmek için de durmadan araş
tırmaya, yapmaya, yeni yollar, yeni metotlar 
aramaya, bulmaya ve uygulamaya mecburdur. 
Bunun için teknik öğrenim, canlı, hareketli, di
namik bir bünye ister. Bu da ancak müstakil 
bir hüviyeti ile olur. Halbuki teknik öğretim, 
bizde zaten işleri lüzumu kadar aşkın Millî Eği
tim Bakanlığına bağlıdır. Millî Eğitim Bakan
lığı öylesine meşbudur ki, bünye içinde teknik 
öğretim kendisinde arzu edilen dinamizmi bu
lamaz. Şahsi görüşümüze göre, Millî Eğitim Ba

kanlığının kültür işleri bakanlığı, eğitim ba
kanlığı ve teknoloji bakanlığı halinde üç ba
kanlığa ayrılması günümüzün zaruri icabıdır. 
Benim temennim budur. Teknik öğretime ayrı
lan ödenek tetkik edilirse temennimizdeki isa
bet anlaşılmış olur. 

Saym milletvekilleri, 
Mânevi değerlerimizi ve millî benliğimizi 

kaybetmeden, millî varlığımızı tehlikeye düşür
meden Anayasadaki lâiklik ilkesini zedelemeden 
süratle kalkmabilmek için din müessesesi ile 
ilmin kuvvetlerini birleştirmek yurdumuzun 
başta gelen problemlerinden biridir. Dinî inanç
lar ile müspet ilmi bağdaştırmış olan Türk top
lumunun müspet değerlerine, müessese nizamı
na, temel müesseselerine bağlı nesiller yetiştir
mesi işini çok önemli saymaktayım. Böyle nesil
lerin yetiştirilmesinde müspet ilim ile mücehhez 
din adamlarının ve onları yetiştiren müessese
lerin büyük rolüne inanıyorum. 

Saym milletvekilleri, 
Millî eğitimin, millî müdafaa ölçüsünde bir 

plânla ele alınması zamanı artık gelmiştir. Yurt 
müdafaasının, iktisadi kalkınmanın eğitim ve 
kültür politikası ile mümkün olacağı bilinmek
tedir. 

Bu bakımdan öğretim, eğitim ve kültür ha
yatımızın her safhasında ve bütün millî eğitim 
müesseselerinde çocuklarımıza millî terbiyenin 
gerektirdiği müspet telkinleri geniş ölçüde yap
mak, onları mazimize, millî mefahirimize, Türk 
büyüklerine, Türk Bayrağına bağlı, sağlam se
ciyeli, yurt uğruna gerektiği zaman tıpkı Ça
nakkale, tıpkı Kurtuluş Savaşı nesilleri gibi 
hayatlarını fedada gözlerini kırpmıyacak Ata
türk yiğitleri ol'arak yetiştirmek, Devlete, mil 
lî eğitimcilere, hepimize düşen bir görevdir. 
«Ne mutlu Türk'üm demekte,» mutluluk bula-
mıyan kişiler Atatürk'ten yana olduklarını 
Atatürk'çü olduklarını bin kere de söyleseler 
inanmıyacağız. 

Saygılarımı sunarım Büyük Meclise. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Saym Şükrü Koç aleyhte. Saat 
19,04. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Saym 
arkadaşlarım, Birinci Kalkınma Plânı müzake
relerinde bir Adalet Partili arkadaşımız Türk 
siyasi edebiyatına güzel bir vecize hediye etmiş-
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lerdi. «Türk halkı plân değil, pilâv ister» de
mişlerdi. İkinci Plân müzakerelerinde de yine 
bir vecize ile karşı karşıyayız. Bugün yine Ada
let Partisinden bir arkadaşımız kalkınmanın 
iman ve imamla olacağını belirttiler. Bu arada 
Doğu'ya, imam gönderilmesini de büyük bir şans 
eseri bularak Doğulu arkadaşlarımızı burada 
tebrik ettiler. Oysa, biz kendisinin anlamadığı 
halde bayrağından milliyetçilik okunu kaldırdı
ğı iddia ve iftirasını söylediği ortanın solunda
ki C. H. P., kalkınmanın, iktisadi ve sosyal siya
set felsefesi olduğuna, özel metotların, kaynak
ların iyi kullanılması imkânları meselesi olduğu
na inanıyoruz. Bu bakımdan arkadaşımızın imam 
ve imanla kalkmılacağı hakkındaki sözlerini 
plâna kendisinin verdiği önemin bir ifadesi ola
rak kabul ediyorum. 

Türkiye 1963 yılında yapısal değişikliği ön
gören bir kalkınma plânı tecrübesine girmiştir. 
Bu plân yapılırken, A. P., plânın doktriner bir 
hareket olduğunu, milletimizin böyle dar ceket
lere ve yabancı modellere göre hazırlanmış plâ
nı kabul edemiyeceğini iddia ve ilân etmişti. 
Talih, bu plânın uygulamasının son üç yılını 
A. P. ye bir görev olarak vermiştir. Ve şimdi 
A. P. İkinci Beş Yıllık plânı yapmak ve uygu
lamak sorumluluğundadır, öyle görülüyor ki, 
Hükümet ederken A. P. plânlı kalkınmanın teh
likeli bir şey.olmadığı kanaatini paylaşmak du
rumunda bulunmaktadır. 

A. P. tarafından, kendi siyasi, sosyal ve eko
nomik görüşlerine uygun olarak tasarlanan bu 
dokuman, bir plân olmaktan ziyade, bir seçim 
beyannamesi veya 5 yıllık bütçe raporu karak
terinde ortaya çıkmıştır. Bunun böyle olması za
ruridir. Yapısı gereği olarak, Türk toplumunu. 
öze-1 sektör denilen ve aslında, sermaye, tecrübe, 
teknolojik bilgiden mahrum bir kısım kişiler 
eliyle kalkındırma kararı ile, yapısal değişiklik 
yaparak kalkınma kararı birbiriyle bağdaşmaz 
kavramlardır. Bu itibarla bu doküman, A. P. nin 
inançlarıyla uyuşan, fakat Türkiye gerçekleri ve 
kalkınma yöntemlerinin hiç birisiyle bağdaş-
mıyan bir çelişkiler demeti olarak ortaya çık
maktadır. 

Plânın strateji ve hedefleri belgesi ile plân 
dokümanı arasında tutarsızlıklar olduğu, yahut 
da, strateji 'bilimsel gerçekleri, Plân ise A. P. 
nin eğili "nlerini aksettirdiği için, bu doküman 

kalkınma umudu, heyecanı, çabası ve metodun
dan mahrum bulunmaktadır. Bir anlamda, bu 
plân tasarısı, toplumumuzun ilerlemesi ve kal
kınması için gerekli alternatifleri getirmek ye
rine, bunu emgelliyen bozuk düzeni, bütün ku
surları ve aksaklıklariyle, hacım bakımından bü
yütmeye çalışan bir belgedir. Reform ruhundan 
yoksun bulunan bu belge, yayılma ve genişleme 

• tedbirlerine kalkınma demektedir. Sonunda gö
rülecektir ki, bu plân olsa da, olmasa da, Devlet, 
toplumumuzu bu yolla kalkındırmak için, böy
lesine israflı ve yanlış yollara girse de girmese 
de, Türk ekonomisi, toplumun dinamik ve ken
diliğinden hareketleriyle, GıSMİH da % 5 - 6 bir 
büyümeyi elde edecektir. Bize öyle geliyor ki, 
A. P. iktidarı, toplumumuzun bu kendiliğinden 
doğacak ekonomik büyüme hareketine sahip çık
mak istemiştir. Oysaki, az gelişmiş ülkelerde, 
toplumun kalkınma iradesini ve kararını uygu
lama görevi Devletin, modern toplum idaresinin 
asıl görevlerindendir. Onun içindir ki, Devlet, 
doğrudan doğruya yatırımcılık ve işletmecilik 
yapmak gibi hizmetlerin içine girmiştir. Kamu 
sektörünün teşkilinin bir sebebi de budur. Mer
kezî ve emredici plân yapma gereği bu görevin 
uygulama metotlarmdandır. 

. A. P. Plânlama fikriyle, temelde çatıştığı 
içindir ki, strateji ile plân dokümanında tesbit 
ettiği ve siyasi birer tercih olan uygulama poli
tikaları ve tedbirlerinde tutarsızlıklara düşmüş
tür. 

Plân üzerine düşünürken, metot tartışmala
rından sıyrılmak mümkün değildir. Türkiye 
1930 lardan önce, bu tartışmayı yapmış, özel 
sektör eliyle kalkınma tercihinde karar kılmıştı. 
5 - 6 yıl süren bu dönemin kısır bir düzeni ol
maktan ileriye gidemediği anlaşılınca, Devletçi
lik ile kalkınabileceğimizin ortaya çıkması üze
rine, ekonomik ve sosyal politikamızın metodu 
olarak kamu sekt'örcülüğüne ağırlık ve öncelik 
verilmesi uygun bulundu. Şimdi, A. P. iktidarı, 
40 yıl geriye giderek, Türkiye için geçersizliği 
anlaşılmış, hem de tecrübe edilerek anlaşılmış 
bir metodu canlanıdınmaya çalışıyor. Toplu-
ımun bütün imkânlarım bir avuç 'mutlu müte
şebbis yetiıştirnuelk aımaciyle israf etmeik ve te
kelci özel sektör üniteleri yaratmaik, taım A. P. 
ye uygun neo - karpitalisit bir usuldür. Ekonıo-
'minıizin tbelkomdğini teşkil eden kamu sefetörü-
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nü yok farz edemediği için, şimdi de Devlet 
iktisadi teşebbüslerini özelleştirme denemesini 
yapmışlardır. Oysa ki, strateji belgesinde, şöy
le denmektedir: «Üstün teknolojileri ve büyük 
sermayeyi gerektiren stratejik yatırımlar ka
rara sektörüne düşen büyük bir ödemdir..» Di
ğer taraftan, bir zamanlar özel teşebbüse geçi
şin bir aşaması olarak kabul ettiklerini söyle
dikleri «Ikarma ekonomi» nin kuralları tesıbit 
edilirken, bir seri çelişkiye düşülmektedir. Bu
rada, Devletin teşebbüs huduitları iyice kısıt-
lanımaikltadur. Duna göre, Devlet, yeni yatıran
lara giriışmiyecek, eldeki yarım işleri tamamlı-
yaeak, gemiş'1 etmeler yapacak özel sek
törün sanayi programlarını uygulayabil
mesi için projeler ve alt yapı yatırım
ları ve kamu hizmetleriyle meşgul olacaktır. 
Zira, Karıma - ekonominin kuralları ve hudut
ları böyle teslbit edilmiştir. Şimdi A. P. ikti
darına sormak lâzımıdır: Yeniden şeker, çimen
to, tekstil, gübre ve traktör fabrikaları yap
mayı düşünüyor musunuz. Ve bunları Devlet 
eliyle yapmak istemiyor musunuz. Devlet ola
rak Anadolu kusanına yalnız iş sağlamalkla ye
tinmeyip, aynı zamanda, sosyal ve 'kültürel 
fkalkınımada bir eğitim hizm'eti gören sanayi 
tesislerini Devlet eliyle yapmayı düşünmüyor 
musunuz? Özel teşebbüs şimdiye kadar yurdu
muzda muayyen bölgelerde kendisi için en çok 
kâr vadeden yerlerde yatırım yapmıştır. Oy
sa ki, Anadolulda tüten fabrikaları çimento 
şirketi, tekstil ve sair fabrikaları Devlet yatı
rımcılığına borçluyuz. 

Karma ekonomi kuralları içinde, strateji 
belgesi; Devlete, fiyat istikrarını sağlama, pi
yasada tarım ürünleri için müdaibele alımla
rı yapma, tüketim ürünlerinde fiyat düzenle-
yiciliği yapma görevlerini vermektedir, öte 
yandan, plân dokümanında fiyatların piyasa
da serbestçe teşekkül edeceği, kamu iktisadi 
(teşebbüslerinin bu fiyatları izliyeceği, tarım 
ürünlerinden istihsal artışı istemmiyenlerin dü
şük fiyatlarına müdahale edilmiyeceği gibi po
litikalarının uygulanacağı belirtiliyor. 

Türkiye'de özıel sektör, tesis ve işletme kre
disi dahi bulunmıyan, üstün teknolojiden tec
rübeden, proje bilgisinden yoksun bir kredisi
ni Devletten alır. Fiyat tekelleri ve himayele
rini Devletten talebeder. Vasıflı insan gücünü 

Devlet yetiştirir, özel sektör Devletten bu tip 
insanları alır. ithalât ve ihracatta, Devletten 
çeşitli yardımlar ister. Vergi indirimleri, iade
ler, pirimler, düşük faizli krediler talebeder. 
Elindeki tasarrufları, en kestirmeden ve en ko
lay zengin olma yolu olan sektörlere akıtır ve
ya tüketimde kullanır. Böyle bir ö>zel sektöre 
üstün teknolojiye ve büyük sermayeye daya
nan stratejik karakterdeki büyük sanayi yatı
rımlarının yapılmasını terk etmek, toplumu 
kalikındırmak ümidiyle alay etmek olur. Bu ol
sa olsa, toplumu kalkındırmak değil, mutlu 
azınlığı beslemek niyetinin bir ifadesi olur. 
Vergilerden toplıyacağınız 500 milyon lirayı, 
yeniden kuracağınız Özel Yatırım Bankası em
rine vereceksiniz. Sosyal Sigortalarda topla
nan işçi paralarını, hem de kendilerinin rıza
ları olmadan ve büyük gürültülere sebe'bolan 
bir şekilde özel sektöre devredeceksiniz. Son
ra da ürkek özel sektörü Türkiye kalkınma
sında en büyük sektör olarak kabuıl ettiğimiz 
sanayiin sürükleyici kesimi olarak ilân ede
ceksiniz. Elinizde imkân varsa, hakikaten 500 
milyonlulk bir fonunuz varsa, bunun kalkınma
nın en kestirme ve en hızlı yolu olan, metodu 
olan bir yolda kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Demokratik düzen içerisinde millî gelir da
ğılımındaki sosyal adaletsizliği düzeltmeye mec
buruz, mecbursunuz. 

Sayın Başbakan Plân Komisyonunda, şehir
leşmenin faziletlerinden bahsetti. Köylülerimi
zin şehirlere akımını mutlu bir olay olarak ha
tırlattı. Doğru olan taraf şudur: Gecekondu
larda da otursalar, köylerden kopup gelmiş olan 
vatandaşlarımız şehirlerde kamu hizmetlerinden, 
sosyal hizmetlerden gerçekten daha büyük fay
dalar sağlamaktadır. Ancak bir önemli husus 
şudur ki, Türkiye'de tarım sektöründeki millî 
gelirin tarım kesiminde yaşıyan nüfusa taksi
minde en büyük talihsizlik orada nüfus başına 
gayrisâfi millî hâsıladan 500 - 600 lira civarın
da bir para düştüğü bilinen bir gerçektir ve her 
yıl şehirlere kopup gelen bu bir milyona yakın 
vatandaşımız aslında tarım sektöründeki bu mil
lî gelir dağılımına paycı olarak hâlâ katılmaya 
devam etmektedirler, gecekonduda oturmakta, 
apartmanlarda kapıcılık yapmaktadır. Ama yi • 
İm muayyen zamanında tekrar köyüne dönmek
te ve oradaki zirai millî gelirden payını almak 
için iştirakçi olmaktadır. Bu da gösteriyor ki, 
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gecekondulara veya şehirlere akın eden insan
lar zirai nüfusun azaltılması ve bundan dolayı 
da bunun sonucu olarak tarım sektöründe millî 
gelir oranının yükseltilmesi gibi bir sonuç do
ğuran ıyacaktır. 

İkinci plânın belirgin bir özelliği de, nüfu
sun % 75 inin bağlı olduğu tarım ekonomisinin 
ihmal edilmesidir. Aslında Birinci Plânda genel 
yatırımların % 15,4 ünü teşkil eden tarım yatı
rımları bu defa 15,2 ye indirilmiş bulunmakta
dır. Strateji belgesinin 27, 28, 29 ncu maddeleri 
tarımla ilgili hedefleri gayet güzel tesbit etmiş. 

Tarımsal üretim hava şartlarına bağlı kal
maktan kurtarılmalıdır., Buna yürekten katılıyo
ruz. 

Dekar başına verimi artırıcı teknoloji geliş
tirilmelidir. Buna da katılıyoruz, 

1972 sonuna doğru, kendi ihtiyacımızı üre
tebilen bir tarım sektörüne kavuşulmalıdır. Da
ha başka bir deyimle Amerikan pirinci buğdayı 
ve soya yağı yemekten kurtulmalıyız. Buna ka-
tılmıyacak hiçbir milliyetçi Türk vatandaşı dü
şünülemez. 

Tarımsal ürünlerin ihracı kolay olanlarının 
hacmini artırmak, fakat, toplam ihracatta tarı
mın payını % 77 den % 66 ya indirmek gerek
tir. Bu da plân hedeflerinden biriş olarak tes
bit edilmiş. 

Plân dokümanında bu hedefleri sağlayıcı 
madde politikaları ve tedbirler kusurludur, ha
talıdır, eksiktir ve yanlıştır. Plân, tarım kesi
mindeki yatırımların büyük kısmının özel sek
tör eliyle yapılmasını öngörüyor. Bu tam anla-
miyle ütopik bir lâftan başka birşey değildir. 
Köylüyü yakından tanıyanlar kabul ederler ki, 
tohumluğundan traktörüne, ilâcından, işletme 
masraflarına, üretiminden ihracına kadar, tarım 
ürünlerimizin kaderi Devlet koruyuculuğuna 
muhtaçtır. Başbakanın özel teşebbüs saydığı 
26 milyonun 22 milyonu köyde yaşar. Bunların 
yıllık GrSMH dan paylarına 1 000 liranın çok 
altında bir pay düşer. Yılda bu kadar az payla 
haya/t kavgası yapan insanlardan bir de tarım 
sektöründe yatırım yapmak suretiyle kalkınma 
plânına iştiraki bekliyorsunuz. Bu da Türk köy
lüsünün asırlık ıstıraplarını, plancılık oyunu ile 
biraz daha ciddiye almamaya devam etmek ne
ticesini verir. 

Plânda, tarımsal kredilerle ilgili politika ve 
tedbir teklifleri yetersizdir. Köylümüze her yıl 

7 mılvar liralık tarımsal kredi lâzımdır. Bunun 
ancak 3 milvan Devletçe, Ziraat Bankası kay
naklarından saklanmaktadır. Üst tarafı tefeci
ler tarafından karşılanmaktadır. 

İtiraf edilmiş plânın bir yerinde. «Teşkilât
lanmış kredi adı altında yılda 7 milyara yakın 
para ki, bunun yarıdan çoğu divor, banka mev-
duatarmdan çekilen paradır. Halen acık adiy
le tefecilikte kullanılmaktadır.» Ve Türk köy
lüsü Devlet fonlarından alabildiği 3 milvarm 
üstündeki ihtivacı olan 4 mil varı işte yine Dev
let imkânlarından, bankalardan çekilmiş olan 
bu tefeci kredisiyle karşılanmaktadır. İhracatta 
en büyük engelimiz olan maliyet yüksekliğini 
venrnıenin yolu, traktör, akar yakıt, gübre ve 
ilâç gibi üretim etkenlerini ucuz fiyatla köylü-
ve aktarmaktır. Üretim artışında gübrenin et
ki oranının % 52 olduğunu söylüyor plân.. Ama 
bugün Türk köylüsü bu kadar üretime etkili 
olan gübreyi Amerikan köylüsüne nazaran 
% 300 daha yüksek fiyatla alıp kullanmakta
dır. Türk pamukçusu, traktörü Amerikan köylü
süne, çiftçisine nazaran % 200 farklı fiyatla 
alıp kullanmaktadır. Amerika'da bir traktör 
2 000 dolara Türkiye'de 4 000 dolara satılmak
tadır. Maliyet yüksekliği sebebiyledir ki, Türk 
ve Amerikan pamuk rekabetini, pamuk savaşı
nı Amerika kazanmaktadır. Yüksek maliyet se
bebiyle dünya piyasalarında rekabet edemiyece-
ğimiz söylenerek, çok düşük fiyatla üreticiden 
alman pamuklarımız ihracat oyunları ile reeks-
porta kaldırılmaktadır. Dünyada büyük pamuk 
ihracatçısı bir ülke olma istidadımız endişesi 
başka üretici rakiplerimizi ürkütünce pamuk ve 
diğer sanayi bitkileri ekilen arazide (sanora 
buğdayı) adı altında yeni bir tarım çeşidinin 
tavsiye edildiği haberlerini okumaktayız, duy
maktayız. Ege ve Çukurova'da buğday tarımı
na geçilince Orta ve Güney - Doğu Anadolu'nun 
fakirliği biraz daha artacaktır. Bu suretle Türk 
pamuğu Avrupa piyasalarında büyük rakibine 
kendi sahasını terk etmeye başlıyacaktır. 

İkinci plân uygulamaya girince, tarım ürün
lerinin çoğu, yağ, et ve sanayi bitkilerinin bâ
zıları hariç, yüksek fiyat politikası yerine düşük 
fiyatla üretimin durdurulması tedbirlerinin ko
nusu olacaktır. Düşük fiyat politikası uygula
ması suretiyle artışı istenmiyen tarım ürünle
ri tesbit edilmiş olacaktır. Bunların başında da 
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başlıca döviz kaynağımız ve ihracat toplamında 
en yüksek payı tutan pamuk, tütün, incir, üzüm 
ve fındık gibi mahsullerimiz gelmektedir. Bu 

^tedbirlerin böylesine vaz'edilişi ve ortaya konu
şu Türk köylüsü ve Türk tarımının bu plânla 
ihmal edildiğinin resmî ve tarihî bir belgesidir. 

Türk köylüsü topraksızlık sebebiyle ıstı
rap içindedir. Yarıcılık, ırgatlık, kiracılıik, ortak
çılık yapmaktadır. 

Bu düzende, yarıcı, ortakçı, kiracı ile top
rak sahibi arasındaki ilişkiler geçici olduğu için, 
her iki taraf toprağın o yılki istismarında ken
di payının yüksek olmasını ister, bunu ön plân
da tutar. Bundan ötürü topraklar fakirleşmek-
t'e, çoraklaşıınaiktıa ve verimin düşmasiiıne yol açar. 
Toprak onu işletenin mülkiyetine geçince bu ih
mal ve tehlike de ortadan kalkacaktır. Bu düze
ni değiştirmenin yolu topraksıza ve az toprak
lıya dağıtılacak milyonlarca dönüm toprağı bi
ran önce sahibine kavuşturmaktır. Üstünde ça
lışanın emeğine saygılı olmanın, topraktan ge
reği kadar ve gereği şekilde faydalanmanın, ve
rimi artırmanın yolu toprak reformudur. Top
rak reformu yalnız ekonomik bir tedbir değil, 
sosyal sonuçları da belirgin olan bir sosyal siya
set tedbiridir. Topraksızla topraklı arasındaki 
sosyal çatışmayı, barış içinde gidermenin yolu 
akıllı bir tedbir; toprak reformudur. A. P. nin 
teklif ettiği tarım reformu ise, tıpkı sanayide
ki özel sektörcülük gibi, büyük toprak sahiple
rinin Devlet ve toplum imkânlarından bugünkü-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dör
düncü o'turumu açıyorum, görüşmelere devam 
ediyoruz. 

ne nazaran biraz daha fazla faydalanmasını te
min etmenin yoludur. Esasen bugünkü düzen
de toprağı çok olan Devletten daha çok kredi 
almakta traktörü, ilâcı, gübresi, tohumluğunu 
daha bol miktarda almakta ve ürettiği mahsulü 
daha iyi fiyatla satmanın yollarını bulmakta
dır. 

BAŞKAN — Sayın Koç, vaktiniz doldu 
efendim, bağlayınız. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — 
Onun için büyük çoğunluğu küçük aile işletme
ciliği ile meşgul olan Türk köylüğümü, tarım 
ekonomi«ine bağlı olan Türk halkını kurtanna-
mn yolu, elinde çok toprağı olanlara daha çok 
Devlet imkânlariyle yardıma gitmek demek olan 
ve kamufle edilmiş adiyle tarım reformu olan 
bu tedbir yerine gerçek sosyal ve ekonomik 
bir tedbir olan toprak reformunu yapmaktır. 

Bütün bu gerçeklerin ışığında sosyal, eko
nomik siyaseti, seçtiği metotları uygulamak için 
teklif ettiği tedbirleri Türk Milletinin tümünün 
yararına bulmadığım İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânını tasvibetmek imkânını bulamadım. 
Adalet Partisi bu çok beğendiği dokümanla 
Türk halkına hizmet ederse ona duacı olmak 
hepimizin vazifesidir. Saygılarımla. (Orta sıra
lardan alkışlar) 

BAŞKAN — Vakit gecikmiş olduğundan 
saat 21 de tekrar toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

Şimdi söz sırası, üzerinde Sayın Playri Ba
sarda. Sayın Başar, buyurun. Saat 21,04. 

D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Bolu) 

— 433 — 



M. Meclisi B : 126 27 . 6 . 1967 O : 4 

HAYRI BAŞAR (Eskişdhir) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, iktisadi kalkınmada, kalkın
ma çabasında 'Oİan bir milletin kaTkınımaJda ya
ratıcı ve üretken unsurları olan tarım ve sanayi 
münasebetleri üzerinde eheımimiyetle durmak 
icabeder. Esasen meşhur 'iktisatçılardan bâzı
ları kalkınmada tarıma öncelik veren görüş
lere sahibolmaktadırlar. Bunlardan Winner 
ve Hover iktisadi kalkınmada tarıma öncelik ve-
rilme'sin'i öngören iktisatçılardır. Bunun dışın
da Hirsh ve Roden gibi iktisatçılar da, kalkın
mada endüstriye öncelik veren iktisatçılar ol
duğu gibi bütün bu iki ürctgen faktör, yani sa
nayi ile tarım arasında bir denge kurularak 
daha hızlı bir kalkınma temin edilebileceği fik
rini ileri süren iktisatçılar da vardır. Türkiye, 
bir iktisadi kalkınma mücadelesi içinde her şey
den evvel bir tarım memleketi olması ve sanayi
leşme mücadelesine girmiş bulunması üzerine ta
rım ve sanayi (münasebetlerinde dengeli bir Kal
kınma Plânının içinde (olmalıdır. Tarım ve sa
nayiin kalkınmadaki rolünü Türkiye çapında 
tetkik etmek için Türkiye nüfusunun yüzde yet-
mişalltısının tarımla meşgul olması, ihracatının 
hâlâ yüzde 70 - 78 - 80 gibi büyük bir kışımı nın 
tarım 'mahsulleri olması ve tanımla meşigul ol
masına ragımıen tarım vasatisinin meşhur bir 
mahsulü olan buğdayı misal olarak alırsak, buğ
dayın Türkiye'de yüz kilo vasatiye karşılık dün
ya vasatisinin 250 kilo, canlı 'hayvan vasatisi
nin Türkiye'de 80 - 100 kilosuna karşılık dün
ya vasatisinin 200 - 250 kiloyu bulması karşı
sında Türkiye'nin kalkınmasında sanayie önce
lik verirken, her şeyden evvel tarıma da aynı 
şekilde ağırlık vermesi lüzumu ortaya çıkar ka
nısındayız. Daha hızlı kalkınmanın bir tedbiri 
olarak düşünülen Plânlamada tanımın Türkiye'
deki bugünkü haline göz atarak, her şeyden ev
vel Türkiye'de tarım işletmelerini büyük veya 
'küçük münakaşalarına rağmen henüz Türkiye'
nin iklim, toprak ve çeşitli ekilen mahsulle nine 
göre en 'verimli şekilde hem aileyi hem ferdi ge
çindirecek 've hem de o aileden bin sermaye ar
tığı temin edecek ve bu sermaye artığının bir 
kaynak olarak, vergi veya diğer şekillerde sa
nayie aktarılmasını sağlıyacak bir tarım işlet
mesini birim ve iklim şekillerine göre tesbit 
etmeye ihtiyaç vardır. Buna ister t anm refor
mu ister toprak reformu diyimiz, henüz Türkiye 
kendi şartlarına göre böyle bir tanm işletmesi 

biriminden mahrumdur. Bir taraftan modern 
tarıma geçilımesinin verimi artırdığını düşünen 
Türkiye'de, modern tarıma geçerdk işletmelerde 
daha az insamgüeünün çalışımaısiyle yeniden gizli 
işsizlik dediğimiz işsizliği artırması, Türkiye'nin 
modern işletmeye geçerken dahi yeni yeni bir
takım problemlerle karşı karşıya kalışının ve 
tarım problemlerinin ön plânda oluşunun baş
lıca delilleridir. 

Diğer taraftan tarım ve sanayi münasebeît-
lerini dikkate alırken, yalnız sulamanın Plân
daki esas unsur olan sermaye ve hâsıla müna
sebetlerini tetkik edersek sulamanın randımanı 
yüzde yüz arıttırdığı ilmî hakifca'tltir. Gıübrele^-
menin yüzde 30 verimi artırdığı, ilmî bir haki
kattir. Modern motorize ve teknik çalışmanın 
% 20 verimi artırdığı ilmî hakikati yine orta
dadır. Bunun dışımda mücadele iyi tohum ve 
gübreleme var. Burada bâzı .arkadaşlar müna
kaşasını yapıyorlar, tohumluk ki, dünyanın 
kendisine g!öre artık ilmen vasati 400 5€0 600 ki
lo çeşitli iklim şartlanna göre hububat çeşit
leri bulunduğu bir ortam içinde, sermaye - hâ
sıla 'münasebetleri üzerinde durur isek tanm-
da sermaye ve hâsıla münasebetleri, sulamada 
kârlılık 100 kuruşsa 100 kuruş, rant veya hası
la teımin etmek, Plânda sanayie öngörülen 325 
100 münasebeti nazarı itibara alınırsa Türkiye'
nin tarımına ne şekilde önem verilmesi 'gerek
tiğini ortaya çıkanr. kanaatindeyim. 

Bunun dışında "sanayi ile tarım arasında 
denge kurarken sanayiin tarımın mahsullerini 
değerlendirecek sanayie öncelik verilmesini, ta
rımda istihsali artıracak tanm araçlarına, t anm 
araçları sanayiine öncelik verilmesini ayrıca 
sanaiyin muayyen mıntakalarma, büyük şehir 
kenarlarına değil, Adündik sistemimden de ör
nek alınarak, tarımdaki iş gücünü değerlendire
cek, t anm mahsullerini değeri emdirecek muhte
lif memleket sahalarına yayılmak suretiyle ta
rımla sanayi arasımda bir denge kurmak sure
tiyle kalkınmanın hızı daha çolk temin edilebi
lecek. İşte Türkiye bir Plânlı Kalkınmanın içi
ne girerken, tanımla sanayi arasında bu gibi 
dengeleri kurmak ve her şeyden evvel bunu 
'düşünmek zorundadır. Yalnız nüfusun % 76 sı
nın tarımla meşgul olması Plânda bu % 76 nü
fusun da köyde oturmam Plânda köy ve ^köy 
sorunlan diye bir mevzuun açılmasiyle önlene
cek durumda değildir kanaatindeyim. 
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Bütün bunları özetliyeeek olursak, yatırım
larımızda her şeyden evvel enerji ile beraber su 
lama bir arada mütalâa etmek gerekir. Bilhassa 
salbahki konuşmasında çok iyi konuya temas 
eden sayın Reşat özarda arkadaşımızın da bahis 
ettiği gibi, yalnız enerji kaynağı için yapılan ba
rajların yarının iktisadi tehlikesini niazarı itibara 
alırsak bundan sonraki yatırımlarımızda sulama 
ile beraber hiç okmaızısa lener jıiyii bir araıda mütalâa 
etmenin Türkiye'min daha hızlı kalkınmasında 
bir numaralı bir faktör olacağı ortaya çıkar. 
Bütün bunların dışımda kalkınmada tanım ve sa
nayi münasebetlerini nazarı itibara alırken sos
yali ıadalet cephesinden bakacak olursak ve 22 
milyonun tarımla meşgul olduğunu düşünürsek, 
hem Birinci Beş Yıllık Plânda hem de İkinci Beş 
Yıllık Plânda yatırımların % 15 inin tarıma tah
sis edilmesi, 22 milyon nüfusun % 76 sına ya
tırımın % 15 inin tahsis edilmesi gibi bir manâ 
ortaya 'koyuluyor ki, (buda imuıhitelif mevzularda 
(üzerinde ehemmiyetle durduğumuz sosyal adale
tin plânlı kalkınmada da üzerinde ehemmiyetle 
durulması iea/beden bir noktasıdır ve daha hız
lı ve çabuk kalkınma için direktif olarak en bü
yük kütleye tesir edecek yatırımların meydana 
gelmesinde âmil olur. kanısındayım. 

Bütün bunların dışında Türkiye'de bitkisel 
tarımdan gayri ihmal edilen ve plânda çok aa 
yer verilen hayvancılık, bu büyük kütlenin hem 
gizli işsizliğini önliyecek, hem de daha çabuk 
kalkınmayı temin edecek faktörlerden birisidir. 
Hayvancılık, bâzı memleketlerde «hayvancılık 
endüstrisi» diye mütalâa edilir. Esasen hayvan
cılık bizatihi bir sanayidir. Bir hayvana ot ve 
çeşitli gıda verirseniz, et, süt, yağ, tiftik, yapağı, 
deri gibi çeşitli sanayi mamullerinden sonra ma
mul maddeler imâl ettiği gilbj bu mamul madde
ler ayrıca ikinci bir sanayiin ham maddeleri du
rumuna geçer. Hayvancılık, Türkiye'de muayyen 
'zamanlarda çalışmak mecburiyetinde olan, bilhas
sa geniş hububat ziraativle meşgul olan Orta Ana
dolu, Doğu Anadolu köylülerinin hem gizli iş
sizliğini önliyecektir, hem de daha çabuk kal
kınmayı temin edecek tedbirlerden birisidir. 
Plânda hayvancılığa çok az ehemmiyet verilmiş 
ve bilhassa hem kalkınma, hem de ihracatımızın 
büyük birkısmını temin edecek ortak pazara gir
diğimiz bir devrede rakipsiz bir ihtiyaç madde
lerimiz olacak. Sanayiden daha mühim rakipsiz 
ilhraç maddelerimiz olacak. Hayvancılığın üze

rinde daha ehemmiyetle durulması, daha 
hızlı kalkınmanın tedbirleridir kanısındayım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, plânımızda bu 
noktalar vazıh olarak arzu edilen şekilde, şim
diye kadar birçok konuşan arkadaşlar da temas 
ettiği gilbi tarım ve sanayi münasebetleri üzerin
de ehemmiyetle durulmamış ama bu telâfisi gay
ri kabil bir mevzu değildir, zannediyorum. Çün-
ki, imalât sanayii diye, kalkınmamızda öncelik 
verdiği sanayide eğer icra plânlan ve uygula
mada daha ziyade şimdiden sonra tarım mahsul
lerini değerlendirecek, tarımda verimi artıracak 
gübreye sanayiine daha "çok ehemmiyet verecek. 
Tarımda birim başına verimi artacak modern 
ziraat aletleri sanayiine öncelik verecek olursak, 
tarımla sanayi arasındaki denge kurulur ve daha 
hızlı kalkınabileceğimizi -zannederim. 

Türkiye'mizde bir mevzu daha var. Yalnız sa
nayi imalâtı kâfi değildir. Türkiye'de sanayi teş
vik ile beraber bu imalâtı Türk çiftçisinin, Türk 
köylüsünün eline aynı değerlerle geçirmek, mah
sûlünden aldığı, kazandığı fiyatla sanayi mamul
lerini alış arasındaki farkı azaltmak için üzerin
de ehemmiyetli tedbirlerin alınması gereken bir 
noktayı da plânda nazarı itibara almak icabeder. 

; Türkiye'de bir gün birçok tarım sanayii aletleri 
Orta - Anadolu'da, veya Batı - Anadolu'da imal 
edilmekte,, bu mmtakada daha modern bulunup 
terk edilmekte olan zirat aletlerinin daha başka 
Doğu vilâyetlerine maalesef tevziinin, noksanlığı 
dolayısiyle, yapılamadığı Şeker Şirketinin uzun 
çalışmalariyle ortaya çıkan bir hakikattir. Yal
nız imalât değil, imalâtla beraber, hem imalâtı 
teşvik, hem de imal edilen tarım araçlarının köy
lünün eline geçecek ve onun bilinçli şekilde kulla
nacağı tedbirlere de lüzum vardır kanısındayım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, kalkınmada ta
rımın ehemmiyetinden bahsederken yüzde 70 kü
sur veya 80 tarım mahsûlleri ihraceden Türkiye'
de daha çok tarım maddeleri de ihracedeeelk mek
nuz bir kapasite olduğunu kabul etmek icabeder. 
Türkiye'nin bugünkü tarımına bakacak olursak, 
bugünkü haliyle Türkiye tarımı ne kendi kendi
sini besliyen, ne bir artık temin eden, ne de bir 
vergi veya sermaye gücü temin edebilecek kud
rettedir. Ama, ufak bir himmetle Türkiye'nin ta
rımı hem kendi kendini besliyecek, hem bir ser
maye artığı hem bir vergi kaynağı olacak, hem de 
bir ihracat gücü yaratacak kudrettedir. Hem de 

— 435 — 



M. Meclisi B : 126 27 . 6 . 1967 O : 4 

bunu yapacak basit tedbirlere de plânda yer ve
rilmesi icabeder. İhracat Türkiye'nin az 'bildiği 
bir mevzudur ve maalesef muvaffak olamadığı 
mız bir sahadır. Yalnız klâsik ihraç maddeleri 
ihracoden, bunlardan başkasını ihracedemiyen, 
hattâ İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi ana-
maddelerini dahi muhtelif başka vasıtalarla ih-
racetme imkânlarına başvurulan Türkiye'de ih
raç imkânı karma ekonomi çerçeyesi içinde ve 
hattâ müstahsil kooperatifleri veya kurulması dü
şünülen bütün Batı memleketlerinin kurmuş ol
dukları müstahsil birlikleri ile Devlet veya İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin müştereken kuracak
ları karma teşebbüslerle ihracat, geniş şekilde 
Türkiye'nin tarımına tesir edecek bir hale geti
rilebilir. Bunun için Plânın İhracatı artırıcı, ih
racatla ilgili tedbirler kısmına tarım ürünlerinin 
ithal edilmesi ve yeni ihraç kaynakları yaratmak 
için müstahsil birlikleri, müstahsil koorjeratifle-
ri ile, İktisadi Devlet Teşekkülleri, bu işlerle alâ
kalı İktisadi Devlet Teşekküllerinin müştereken 
bir teşkilât kurması esasen 1GM de bu hususta 
Mecliste bekliyen kanunda da bu husustaki bir 

• maddeye göre kurulması Türkiye'nin iktisaden 
kalkınması mahsullerinin değerlendirilmesi için 
lüzumlu bir faktördür. 

Çok muhterem arkadaşlarım, kısaca bu tarım 
ve sanayi dengesine temas ettikten sonra esas 
bir noktaya temas etmek istiyorum. Bu da plânın 
Türkiye'de artık vatandaşın verdiğini vatandaşa 
bir hak olarak âdil bir şekilde iade eden ve va
tandaşın politik ayrılıklarla veya muayyen poli
tik partilere mensubolmaları dolayısiyle plândan, 
Devletten İktisadi Devlet Teşekküllerinden ayrı 
ayrı yardım göreceği zihniyetinin kaldırılması 
yahut plâna itimadın teessüs etmesidir. Plânı ya
panlar ve tatbik edenler kadar Türk Milletinin 
en ücra köşesinde yol, su, memlekete bir şey bek
liyen ve kendisinin verdiğinden kendisinin kal
kınması için bir şey bekliyen Türk köylüsünün de 
plâna itimat etmesi suretiyle Türkiye'de birlik ve 
beraberlik temin edebilir. Plân, bu insan gücünü 
harekete geçirmek, bu insan gücünü bir araya ge
tirmek suretiyle de bu anlayış içinde millete bir 
vazife yapabilecektir. Bu vazifenin başta Hükü
mete, ondan sonra iktidar mensuplarına bir vazi
fe olarak düştüğü kadar muhalefete de bir vazife 
düştüğünü kabul ederek plânımızın hepimizin iti
mat ederek milletten aldığını milletin kalkınması 
için veren pratik, en iyi, en kısa, çare olarak, ted

bir olarak, hepimizin itimat ettiği bir müessese 
olduğunu kabul edersek artık Türkiye'de çeşitli 
sınıf ve çeşitli neşriyat, politik ayrılıkların mü
cadelesi ortadan kalkmış olur. 

BAŞKAN — Sayın Başer, iki dakikanız kal
dı. 

HAYRİ BAŞER (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, plânın yazılı 
metni kadar ruhu da mühimdir. Plâna metinde 
yazılı olduğundan daha ziyade bir ruh vermek 
icabederse bunu Türkiye'de artık iktisaden geri 
kalmış bir millet olarak âdeta kendi kendisini 
küçük gören bâzı münevverler iktisaden geri kal
mışlığı kendi kendimizi küçük gören vatandaşlar 
olarak bir taraf a itip plânı milletin verdiğini mil
lete en iyi şekilde iade eden bir sistem olarak 
kabul etmek lâzımdır. 

Hepimizi birleştirici ve bu insan gücü müna
sebetini geliştirici millî heyecan ve millî tekni
ğin yaratıcı faktörü olmasını da temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şevket Bohça le
hinde, buyurun efendim. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Kastamonu) — 
Muh'terenı arkadaşlarımı, «plân gaye değil, 
vasıtadır» diıyerek sıöze başlıyacağım. Şüphesiz 
bu, malûmu ilâmdan .başka bir şey değildir, 
plânın gaye olmadığını hepimiz 'muhakkak ka
bul ederiz. Ancak, bir zamanlar hakikaten plân 
vasıta değilmiş de, bir gaye imiş gibi bu mil
letin karşısına .çıkarılmış idi. Gerek dünkü ge
rekse bugünkü müzakereler esnasında eski söz
ler yeniden ortaya konulmıaımuş olsaydı bu 
noktaya işaret etmek lüzumunu hisısetmiyece'k-
tim. 

Yeniden plân - plâv nakaratı ortaya atıldı, 
aslında lüzumsuz bir tekrardır. Ama artık bu 
noktayı iyice teslbit etmek, bir hükme bağlamak 
bir daha tekrar etmemek üzere maziye gömmek 
zarureti vardır. Bunun için işaret eitme'k lü
zumunu hissettim. 

Tevfik Fikret'in beşerî zaıflarumıtadan bah
sederken söylediği bir ınıısra vardır: «Putunu 
kendi yapar kendi tapar». B'eşerî zaıflamınız
dan bir tanesi, geçmiş devirlerde • hakikaten 
plânı da bir put haline .geltirld.uk. Plân sanki bu 
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memleketin kalkınması için kullanılacak bir 
vasita değilmiş de bir gaıye imiş gibi bunu bir 
put haline .getirdik. İşte bugün tesıbit etmekle 
mükellef olduğumuz makta budur. Biz plânı 
bir put olarak kabul etmiyoruz, plânı bu mem
lekete hizmet edecek ıbu memleketin kalkınma
sına yandım edecek vasıtalardan bir tanesi ola
rak kabul ediyoruz. Sadece plânla bu memleke
tin kalkınacağına da kaani değilim, vasıtalardan 
bir tanesidir. 

Şuna da işaret etmek ızarureti vardır: Bir 
plân yahut umumi olarak plân memleket ihti
yaçlarına cevap veren bir karakter taşıdığı müd
detçe ve o karakterine uyduğu nisbette mak
bul ve muteberidir. Gükten .zembille inmiş, ilâhi 
bir güç gibi kabul edilen bir plân, yahut mille
te rağmen milletin karşısına çıkarılmak iste
nen bir plân bizim nazarımızda makbul ve muh
terem değildir. 

Bir zamanlar hakikaten plân milletin kar
şısına millete rağmen icraatı temsil eden bir 
unsur olarak çıkarılmak işitendi. O günler geç
ti. Bugün hakikaten ıhepimizin 'birleştiği bir 
nokta vardır, hepinizin (birleştiği bu nokta da 
plânın bu memleket için, ıbu millet için oldu
ğudur. Öyleyse millete rağmen plân değil, mil
let için plân.. Başka maksatlardan doğan plân 
değil, anillî ruhtan kuvvet alan plân. Kalkınma 
plânı milletçe ve bütün olarak 'kalkınmamızın 
bir ifadesi olmalıdır ve hakikaten elimizdeki 
plân da o yolda hazırlanmış bulunmaktadır. 
Bütün olarak bir nokta üzerinde bir parça dur
mak zarureti var. 

Cemiyet 'hakikaten bir bütündür. Bir tara
fına kuvvet verir, ehemmiyet verir, diğer ta
rafını ihmal edersek, istediğimiz kalkınmayı, 
yükselmeyi ilerlemeyi temin edemeyiz. Gerek 
maddi gerek mânevi bütün müesseseleriyle ce
miyeti topyekûn yükseltmek, ilerletmek zarure-
tindeyiz. Bir plân bu şuura salhilfoolduğu müd
detçe millî bir hüviyet taşır. Milletin desteğine 
mazhar olur. Miletin desteğine mazhar olmıyan 
plânlardan musibet bir netice beklemeye imkân 
yoktur. 

Plân .hakkındaki bu umumi görüşlerimi bu 
şekilde teöbit ettikten sonra şimdi maarif ile 
alâkalı bâzı noktalara geçiyorum. Maarif bir 
ışıktır. Onda karanlıklar aramak bizızat karan
lık ruhlu olmanın ıbir ifadesidir. Hakikaten 

İkinci Beş Yıllık Plân münasebetiyle maarif 
mevzularına işaret eden arkadaşlarımız çok ol
du ve nedense bâzıları ısrarla bu mıoiktada ka
ranlık gölgeler hayal etmeye kaliktı. Onun için, 
maarifi bir ışık olduğumu ifade ettim. Anma bu
rada bilhassa şu ciheti tebarüz ettirmek mecbu
riyetindeyiz. Maarif .geniş bir saha. Fakat geniş
liği niısbetinde bütün olarak düşünımeye mecbur 
olduğumuz bir sahadır. Maarif sadece bilgi 
değildir, ilim ve tekniktir, bedîi zevktir, ahlâk-
.tır. Bütün bunları bir bütün olarak ele alıp 
değerlendirmediğimiz takdirde hükmümüz sa-
derecıe yarım değil, tamamıen yanlış ve hatalı 
olur. İlim ve teknikle doğruyu yanlıştan ayır
mak kudretini kabiliyetini elde ederiz. Bedîi 
zevk güzelle çirkin arasındaki mesafeyi tâyin 
etmiş olur. Aıhlâk iyi ve doğru arasındaki ni
zamı temin eder. İyi ve kötü arasındaki niza
mı temin eder. Öyleyse Maarifi sadece maddi 
bilgiler yekûnu olarak düşünmek veya sadece 
bir bilgiler manzumesi olarak kabul etmek im
kânsızdır. Manevi değerlerimden tecrit 'edil
miş olan bir millet millet olma vasfını kay
bediyor demektir. O hailde cemiyet olarak nasıl 
bir taraftan ilim sahasında, teknik sahasında 
ilerlemeye meabursak, Maarif olarak da bu iki 
unsuru birleştirmek ve cemiyetimizin yarınını 
bu iki unsurun birleşımesinden doğan bütün 
üzerinde yükseltmek mecburiyetindeyiz. Maa
rif, yolları tıkamakla değil, açmakla mükellef
tir. Bu sırrı kavradığımız takdirde yeni nesil
ler yetiştirmenin ne olduğunu da anlamış olu
ruz. 

Şimdi sözlerimin bu noktasında İkinci Beş 
Yıllık Plândaki bir ifadeye geçiyorum ve bu
nun üzerinde bir parça durmak lüzumunu his
sediyorum. Şu iki cümleyi beraberce giöızden ge
çirelim: «Lise seviyesindeki teknik ve meslek 
okullarından gelen öğrencilerin, İmam Hatip 
okulları dâlhil, yüksek öğrenime devam imkânı 
sağlanacaktır.» «Birinci cümle bu. İkinci cümle 
«ıBu okullardan gelenlerin (İmam - Hatip okul
ları hariç) yüksek öğretime sadece kendi alan
larında devam eıtmeleri insan gücü açıkları se
bebiyle zorunlu tutulacaktır.» 

Birinci cümle ile ortaya konulan esas haki
katen maarifimizden beklemiş olduğumuz inki
şafın yolları tıkamama prensibinin canlı bir 
ifadesidir. Bugün üniversiteleriımize sadece lise 
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mezunlarını alıyoruz. Ya bunun dışındaki mes
lek mektepleri? Bunların tahsillerini, talhısil ola
rak kabul etmiyor ımuyuz? O halde yolları tı-
kamıyacağız, açacağız. Erkek Sanat Enstitüsünü 
ıbitirenler, şu veya bu haplsini saymıyalım, mes
lek mekteplerini bitirenler de kendi sahaların
da yüksek (tahsil, üniversite tahsili imkânı ıbul-
ımuş olacaktır. Ba glüzel hedefi, bu güzel pren
sibi reddetmek mümkün mü? 

îkinci cümleye geçiyorum: «Bu okullardan 
gelenlerin İmam - Hatip okulları hariç yüksek 
öğretime .sadece kendi alanlarında devam etme
leri...» Cümleyi tamamlamamıza lüzum yok. 
Kendi sahalarında yetişmiş olduğu sahalarda 
yüksek tahsile devam etmeleri prensibi ortaya 
konulmuş bulunuluyor ve bunun bir iıstisansı 
(zikrediliyor: İmam - Hatip okulları. 

Bu nokta. üzerinde ıb.elki biraz fazla dur
dum. Ama ne yapayım ki, dünkü konuşmalar 
'esnasında, muhalefet ımiilldtivdkilleriniden Nuri 
Kodamanoğlu, sanki bu hüküm anayasayı ihlâl 
edecek mahiyette büyük .bir suçmuş giibi, hâdi
seyi bizlere takdim etti ve bunun üzeriinde cid
diyetle durmamızı, bu hükmü plândan çıkarma
mızı .söyledi. Ben o kanaatte değilim. Niçin di
ğer meslek mektepleri zikrûdilirken bir re
aksiyon gösterilmiyor da, sıra imam - Hatip 
okullarına gelince reaksiyon 'gösterilmeye kal
kılıyor? («Yanlış» sesleri) yanlış anladığımız 
bir taraf yok. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydım) — 
Biz imtiyaz olmasın diyoruz. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Devamla) — 
İmam - Hatip okulu mezunları üniversitelere 
gidecek seviyede değiller mi? Ancak böyle bir 
iddia ortaya atılırsa, maarif bakımlından, tetkiki 
düşünülöbilir. imam - Hatip okullarının müfre
datı lise seviyesinde değildir, bunların üniver
siteye gitmesi buna dayanılarak doğru değil
dir denilebiliyor mu? 

Ben şunu haber vereyim: İmam - Hatip 
okullarının bu günkü müfredatına göre lisenin 
fen şubeleriyle İmam - Hatip okulları arasında, 
verilen umumi kültür bakımımdan, .hemen hiçbir 
farik yoktur. Şayet haklı tarafları olduğu, nok
san tarafları olduğu iddia ediliyorsa hâdise ba
sittir. Tedbirler düşünülür, aradaki farklar or
tadan kaldırılur ve yüksek tahsile devaım ede
cek bir seviye temin edilir. Niltekitm erkek sa

nat enstitüsü mezunlarının yüksek tahsile de
vamları için bugünkü müfredatta bâzı değişik
likler yapılması düşünülmektedir. Erkek sanat 
enstitüleri için nasıl -bir değişiklik düşünüyor ve 
onların yüksek talhsile devamlarını tabii kar
şılıyorsak İmam - Hatip okullarında da böyle 
>bir müfredat noksanlığı varsa bunlar pekâlâ 
telâfi edilelbilir. 

Muhterem arkadaşlar, meseleleri ciddiyetle, 
soğukkanlılıkla ele ahp mütalâa etmek mecbu
riyetindeyiz. Herhangi bir mevzuu ele alıp bu
nun üzerinde herhangi bir his istismarına giriş
mek hatalı bir yol olur. 

Nitekim yine 'aynı hatip dünkü konuşmasıın-
da bu münaseibetle Tevthidi Tedrisat Kanununa 
da işaret ettiler ve imam - hatip okulları me
zunlarının üniversiteye kaJbul edilmelerini Tev
hidi Tedrisat Kanununa muhalif bir tutum ola
rak ortaya koydular. Bu da tamamen yanlış bir 
hareket tarzıdır. Kendi kendime ister istemez 
düşünüyorum, Tevlhidi Tedrisat Kanununu ha-
zırlıyanlarm gayesi, dinî bilgiye safhip olan 
kimseyi üniversiteden kovmak mıdır? Böyle 
bir düşünce ile mi bu kanun neşredilmiş, orta
ya konmuştur, çıkarılmıştır. Yoksa diğer bir 
sual daha hatıra geliyor. Arkadaşlarımız imam 
- hatip okullarını yoksa medrese mi zannedi
yorlar? Hayır arkadaşlar, imam - hatip okulla
rı bu memleketin istediği münevver din adamı
nı, bilgili din adamı yetiştirmekle mükellef olan 
bir müessesedir. Bugün birçoklarımızın şikâ
yet ettiği, cahil din adamını, haltta (karikatü
ristlerimize mevzu teşkil eden çember sakallı 
ve sade alay mevzuu haline getirilen din adam
larını istemiyenlere bir sualim var. 

O halde münevver din adamını niçin yetiş
tirmediniz yahut niçin yetiştirmedik? Eğer 
mevcut din adamlarından şikâyetimiz varsa 
kaJbahat din adamının kendisinde değildir, 
onun yetiştirilmemes'indedir. Sözlerimin daha 
önceki kısımlarında cemiyetin bir bütün oldu
ğuna işaret etmiştim, bir cemiyet ancak bütü
nüyle ve bir bütün halinde yüksele/bilir, de
miştim. 

BAŞKAN — Sayın Bottıça iki dakikamız 
kalmıştır. 

AHMET ŞEVKET BOHÇA (Devamla) — 
Maarifi ide ter 'bütün olarak düşündüğümüz za
man ıher şeyi ile, maddi ve mânevi bütün cephelie-
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riyle beraber ele almalk mecburiyetindeyiz. Evet, 
teknik sahanın adamlarını da yetiştireceğiz. 
Erkök sanat enstitülerine ehemmiyet vereceğiz. 
Plânın kaJbul ettiği esaslardan bir tanesidir. 
Şüphesiz yerinde ama bir cemiyetin sadece bir 
madde yekûnu olmadığını da kabul edeceğiz, 
bu cemiyeti maddi ve mânevi ıbir ıbütün olarak in
kişaf 'ettirmenin, ilerletmemin esaslarını kabul 
©derek, maarifi bu iki ucu birleştiren bir bütün 
Ihalinde inkişafa mazûıar kılacağız. Yarının 
Türkiye'si ne sadece mânevi değerleri, ne sa
dece maddi değerlerin yekûnu üzerinde yükse
lecektir. Mâhımet Akif'in yarının büyük Türki-
yesini ifade etmek için kullandığı bir ifade 
vardır: «Yarının büyük Türkiyesi minareleri 
ile, fabrika bacalarının boy ölçüşmüş olduğu 
'bir Türkiye'dir» der. Bu memlöket hakikaten 
»bu madde ve mâna sırrına erdiği ve ne madde
yi ve ne mânayı ihmal ettiği zaman hakiki yük
sekliğine ve mükemmeliyetime kavuşmuş ola
caktır. Öyleyse İkinci Beş Yıllık Plânda yer 
alan bu ifadeyi yadırgayanları yadırgadığımızı 
söylemekten kendimizi alamıyacağız. 

'Sözlerime son verirlken hepinizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Oral buyuru
nuz. Saat, 21,45 dir. 

HÜDAt ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 

İkinci Beş Yıllık Plân hakkında sektörlerle 
ilgili görüşlerimizi kısaca arz edeceğim. Bu 
ikinci konuşmamda petrol konusuna değinmek 
istiyorum. Evvelâ, bundan evvel Parlâmentoda 
ve umumi efkârda millî petrol dâvasının çözü
mü ile ilgili olarak siyasi partilerimize mensup 
olan arkadaşlarımız tarafından ileri sürülen fi
kirler bugün Parlâmentonun Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince teşkil etmiş olduğu Petrol 
Araştırma Komisyonunca incelenmektedir. Bu
nun neticesi olarak tanzim edilecek, rapor yük
sek Heyetinize sevkedileoek ve bu rapor üze
rinde de münakaşalar yapılacaktır. Ancak İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında petrolle ilgili 
olarak genel petrol, millî petrol dâvamızın çö
zümlenmesi için tesbit edilmesi lâzım gelen ilk 
hedef ve siyasi tercihler üzenimde moktai naaa-
rıımi'zı ifade etmek istiyorum. 

Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, mem
leketimiz Dünya petrol rezervinin 1964 tarihi 

itibariyle Dünya petrol rezervinin ki 43 milyar 
tondur, bu rezervin yüzde 62 sinin bulunduğu 
Orta - Doğu bölgesinde bulunmakıtadiır. Orta -
Doğu'da petrol strüktürü üzerinde bulunmak
tadır. Evvelâ şuna inanmamız lâzım gelir ki, 
Türkiye'de petrol vardır. Türkiye'de petrol az
dır, Türkiye'de ekonomik olarak petrolün ara
nıp bulunmasında millî gücümüz teknik im
kânlarımız malî imkânlarımız kifayetsizdir id
diası tamamiyle yersizdir. Bu konuda evvelâ 
milli petrol politikasını teslbit edebilmemiz 
için Türkiye'de petrol bulunduğu inancına sa
hip olmamız lâzımdır. Türkiye'de petrol yoktur 
inancı içerisinde bulunur ve bu şekilde genel 
petrol siyasetimizi teSbidetmeye çalışırsak bun
dan sonuç almak mümkün değildir. 

6226 sayılı Petrol Kanunu 1054 yılında çı
karılırken gerekçesi, Dünyanın hiçbir memle
ketinde Parlâmentosunda çıkan kanunların ge
rekçesine benzemıiyen bir gerekçe ile yürürlü
ğe konulmuş bulunmaktadır. Bu gerekçeyi siz
lere aynen okuyorum; zannetmiyorum ki bu
gün bütün siyasi partilerin bu gerekçeye işti-
raJk etmiş olabilsinler ve bu gerekçede ileri sü
rülen sebepler üzerinde muvafakatlarını ve bu 
gerekçeye iştiraklerini ifade edebilsinler. Ba
kınız Petrol Kanunu gerekçesinde ne diyor: 

«İşin bu icapları ve şimdiye kadar edindiği
miz tecrübeler yeni petrol kaynaklarımızın ih
tiyacımız olan sürat ve vüsatta bulunup işletil
mesinin Devlet eliyle ve parasiyle başarılami' 
lacağı merkezindedir.» 

Türk Hükümeti, Türk Devleti kanun çıka
rıyor ve bu kanunda Devlet eliyle ben petrol 
faaliyetinde bulunmak imkânına sahip değilim, 
diye bunu gerekçeye tescil ediyor. («Hangi yıl-
da' sesleri) 1954 yılında. 

Gerekçe devam ediyor: «Bu mevzu ile meş
gul olmak üzere yerli sermaye ile teşekkül et
miş şirket mevcut değildir. İşin arz ettiğini bü
yük riksler, lüzumlu kıldığı bilgi ve tecrübeler 
dolayısiyle yerli sermaye başlı başına daha 
uzunca müddet 'bu sahada yer alaımaz ecnebi 
sermayeyi yerli sermaye ile iştirake icbar ise, 
bu işe yatırılacak yerli sermayenin bulunamı-
yacağı, yabancı sermayenin ise dalha bidayette 
böyle bir kayıtla karşılaşmasının üzerine müs
pet tesir bırakmıyacağı mülâhazalariyle isa
betli bulunmamıştır. Petrol yataklarımızın aran-
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•ması ile hemen 'münhasıran yabancı şirketler alâ-
kalanabileceklerdir. «Yerli şirketlerimiz bu fa
aliyette bulunacak teknik bilgiyle mecehhez de
ğildir, Devlet bu işi yapamaz, yabancı şirketler 
gelip petrol arayacaklardır, bulacaklar ve işle
teceklerdir.» kanaatiyle Petrol Kanunu çıkarıl
mış bulunmaktadır. 

Şimdi bunun böyle olmasına rağmen bâzı ar
kadaşlarımız bu noktada fikirler ileri sürerler, 
derler ki, «Türkiye'de kanun rejimi vardır, im
tiyaz rejimi yoktur, imtiyaz rejimi olmadığına 
göre de Petrol Kanununda imtiyaz niteliğinde 
hükümler olduğu iddiası varit değildir.» Buna 
iştirak etmek mümkün değildir. Kanun rejimi 
içinde dahi bir Parlâmentodan, bir teşrii or
gandan, eğer müteyakkız bulunulmadığı takdir
de, imtiyaz niteliğinde yapancılara büyük avan
tajlar veren mevzuat, yani hükümler çıkabilir. 
Nitekim Petrol Kanununda bu şekilde bir dav
ranışı tesbit etmek mümkündür. 

Şimdi bundan sonra 1954 yılından bugüne ka
dar yapılan faaliyetlerde şunu görüyoruz: Ya
bancı şirketler Türkiye'ye gelmişlerdir ve petrol 
arama ruhsatnameleri almak suretiyle faıaliyeto 
geçmişlerdir. Nereye gitmişlerdir? Türkiye'de
ki 9 bölgeden MTA Enstitüsünün petrol bul
duğu yerlerde TPAO nm ruhsatname aldığı böl
gelerin istisalindeki bütün sahaları kapatmışlar
dır. Ondan gayri bölgelerde genellikle arama 
yapmamışlardır. Gayet tabiî bu onların ticari 
düşünüşleridir. Ve petrol bulunmuş bir bölge
nin dışında bir bölgede petrol aramaktansa pet
rol bulunmuş ekonomik petrolün, bir Türk millî 
müessesesinin bulduğu yerde arama yapmak ken
di menfaatleri iktızasıdır. 

Şimdi MTA Enstitüsünün son görüşünü size 
aynen okuyorum. MTA Enstitüsü genel müdür
lüğü şu mütalâayı veriyor: Yabancı şirketlerin 
petrol istihsali günden güne artıyor ve millî mü
esseseden daha fazla petrol üretiyorlar iddiasının 
cevap için bunu arz ediyorum : 

«Yerli ve yabancı şirketlerin buluşları MTA 
Enstitüsünün arşivlerinden faydalanılarak ol-
ımuşitur. Şirketlerin bugün petrol bulduğu saha
lara ait istrülktürlerkti ım'evcuidiyeti bu verilen bil
giler arasında olup potrallıü oldulkları da aynı 
MTA raporlarında kayıtlıdır. Yabancı şirketler 
MTA Enstitüsünün Petrol Kanunundan önce 
yapmış olduğu çalışmalardan faydalanmışlardır. 
Şöyle ki, çok büyük masraflarla meydana getiri

len birçok etütleri satınalarak nerelerde petrol 
bulabileceklerini tesbit etmişlerdir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, 
millî gücümüzle, teknikle, kabiliyetinizle ve bi
zim teknik elemanlarımızın petrol bulmuş olduğu 
sahalardaki bütün raporları tetkik etmek sure
tiyle MTA Enstitüsünün, şimdi Shell - Mo 101 
TPAO nun petrol çıkardığı bölgenin bir iki Km. 
yanında Shell - Mo 5 te, Shell - Mo 101 TPAO 
nm petrol çıkardığı bölgenin bir-iki Km. yanın
da Sbcl - Mo 5 de, iSbel! - Mo 6 da yaban
cı bir şirketin petrol ürettiğini görürüz. Bunu 
şu maksatla ifade etmek işetiyorum: Evvelâ 
her şeyden evvel Türkiye'de Türk Devleti ve 
Türk millî müesseseleri, Devlet sermayesi ile 
kurulmuş olan millî müesseseler Türkiye'de pet
rol arıyabilir ve bulabilirler. Yeter ki kendileri
ne imkân verilebilsin ve Petrol Kanununun ken
dilerini kayıtlıyan hükümlerine mâni olunabil-
sin. 

Bunu söylerken şunu ifade etmek istiyorum: 
Daima burada bir polemik mevzuu olmuştur: 
«Siz İki - üç seneden, beri neredeydiniz» şeklin
de C. H. P. ne tarizlerde bulunulmuştur. Ben si
ze 1954 yılında Parlâmantödalki yapılan bir ko
nuşmadan iki pasaj almak suretiyle ifade edece
ğim : C. H. P ııin o zamanki grup sözcüsü Pet
rol Kanunu çıkarken şunları söylüyor: «C. H. P. 
petrol kaynaklarının işletilmesini Devlet saha
sına giren işlerden sayar.» Öyledir değerli ar
kadaşlarım. C. H. P. programında Atatürk'ten 
beri gelen programında petrol sanayiinin Dev
let elinde bulunmasını savunmuştur. Ve bugün 
do bunu. savunımalktadır. (A. P. sıralarında bir 
müdahale) Atatürk'e karşı olan düşüncelerinizi 
bildiğim için ifade ediyorum efendim.,. C. H. P. 
petrol kaynaklarının işletilmesini Devlet sahası
na giren işlerden sayar, ortaklık şeklindeki iş
birliğini kabul eder. Tasarı petrol hakkını hu
susi teşebbüse hasretmekte ve fiilen yabancı şir
ketlere bırakmaktadır. Gerekçesini okudum. 
Fiilen Türkiye'de petrol ameliyatında buluna
cak olan yabancı şirketlerdir diye kendi kanu
numuzun gerekçesinde tescil etmişiz. Bunu baş
ka türlü tefsir etmek mümkün değil. O sırada 
Sayın Genel Başflsaaıımız İnönü aynan şu (konuş
mayı yapar: 

«Bizde petrol işletmesinin şartları ve usulleri 
kendi bünyemize göre düşünülmek lâzımdır. Ya
bancı sermayeden istifade fikri bizi kapütülas-
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yona götürtmöm'elidir. Türk Devletini' kendi ül
kesinde Devlet haklarından mahrum etmemeli
dir. Halbuki Petrol Kanunu Türk Devletini 
Petrol arama ve işletme haklarından menetme 
esası üzerine kurulmuştur, işletmeler Bakanının 
«Petrol Kanunu kimseye imtiyaz ]vc inhisar ver
miyor» sözleri ciddiyetten mahrumdur» o zaman 
Sayın İnönü prensiplerini, programını savun
muştur. 

Değerli arkadaşlarım; burada mevzuubahso-
lon nokta şudur: TPAO adı altında bir ano
nim ortaklık kurulmuştur, şirket. Bu şirketi 
kurmaya bizi icbar eden Petrol Kanunudur. Pet
rol Kanunu çıkmadan ovvel MTA Enstitümüz 
Devlet müessesesidir. Bütün Türkiye'de jeolojik 
ve diğer sahalarda sondaj yapmaya yetkilidir. 
Sondaj yapmaya yetkilidir ve her tarafta bunu 
yapabilir. Ama Petrol Kanununda bunu menet-
mişiz, demişiz ki, MTA Enstitüsü artık yalnız 
jeolojik istikşaf yapacak. Kim petrol arıyacak, 
işletecek? Kuruluşlar, şirketler... Bu şirketlerde 
Türk Devletini hükmi şahsiyet olarak ıbir tarafa 
sıyırmışız Anayasamızın 130 ncu maddesi bakı
mından buna aykırı olduğu kanaatindeyiz. Zira, 
Devlet tabiî servet ve kaynaklar bakımından 
arama ve işletme hakkına sahiptir. Ama burada 
Devlet, ımemodil'miştir. Petrol Kanununda, özel te
şebbüse iş hasredilmiştir. Şimdi, bu noktada da 
yerli özel teşebbüs bunu yapamamaktadır. Biz 
ne yapmışız? Devlet 'diyUe bir şirket (kurmuşuz. 
Bu şirket TPAO dır. Tek şirket kurmuşuz, 
150 milyon sermaye vermişiz ve bunu 500 milyon 
liraya da Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında 
çıkarmışız. 

Şimdi düşününüz; 1964 yılında yalnız kartel 
17 şirketin net kârı 3 500 000 000 doları geçiyor 
idi. 35 - 40 milyar Tl. idi yalnız Kartel 7 şirke
tin dünyada net kârı. Türkiye'deki şirketimizin 
malî gücü ise, sermayeyi 500 000 000 liraya çık
mış bulunuyordu. Ama, Türkiye'de en fazla üre
timi son yıllara kadar yapan millî müessesemiz 
ve petrollü sahaları bulan da millî müessesemiz-
dir. Bugün de MTA Enstitüsü kapalı bölgelerde 
yine jeolojik istikşafa d'evaım eder, ancak, bu 
kâfi değildir. 

Şimdi, burada bunu söylerken, şunu düşünü
yorum; şimdi arkadaşım oradan bir heyecanlı 
şeyde bulundu... Erzurum bölgesi kapalı bölge
dir. Erzurum bölgesini açık bölge ilân ettiğiniz 

zaman bütün şirketler eşit haklarla girebilecek
ler ve Türk Devleti de bir şirketle girerek 8 ara
ma ruhsatnamesi alabilecektir. 10 tane yabancı 
şirket geldiği takdirde Petrol Kanununa göre 
80 tane arama ruhsatnamesi alabilecektir. 

Niçin kendi Devletinizi, kendi müesseseleri
nizi bu vatanda takyidediyorsunuz ve 8 arama 
ruhsatnamesinden fazla ruhsatname alamaz di
ye hüküm getiriyorsunnz? Getirdiğiniz hükmün 
gerekçesi §u : «Yabancı şirketleri ürkütmiyelim. 
Gelsinler, petrol arasınlar». 

• Şimdi değerli arkadaşlarım; bunların uzun 
boylu münakaşasını yapacağız. Yalnız burada şu 
nokta üzerinde duruyorum. Millî... 

OBMAL KÜLAHLI (Bursa) — Bunlar araş
tırma mevzuu, bu kadar teferruata lüzum yok
tur... 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Araştır ma Ko
misyonunun raporu geldiği zaman ayrıca konu
şuruz. Ancak, bunlar araştırma komisyonu 
mevzuu değil. İkinci Beş Yıllık Plân dolayısiyle 
petrol konusu her zaman, her yerde tartışılabi
lir ve noktai nazarlar ifade edilebilir. Kaldı ki, 
bir siyasi teşekküle mensubolan bir arkadaşınız 
olarak kişisel görüşlerimi ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu böyle olunca, bu 
münakaşalar devam etmiş gitmiş ve netice iti
bariyle petrol konusunda birçok icraatlar yapıl
mıştır. Şimdi size şunu söyliyeyim; Türkiye'de 
petrollü sahaları aşağı - yukarı 1954 yılından 
beri kapatmış olmasına göre İkinci Plânla ilgili 
olan kısmı şu : Birinci Plânda Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığımın üretilmi 'üzerinde ısrarla du
rulmuş ve millî ekonomiye katkısı bakımından 
hükümler vaz'edilmiş bulunmaktayken, İkinci 
Plânda Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığının 
ismi dahi bahis konusu değildir. Bundan bahse
dilmemesi sebeplerinin izahını Hükümetten iste-
diğkniz için bunu ifade ©diyorum. (Niçin çeki-
niyorsunuz TPAO Genel. Müdürlüğünün, Ano
nim Ortaklığının petrol ameliyatında ve petrol 
hakkı sahibi olarak yaptığı faaliyetlerden ve 
onun Türk ekonomisine yapmış olduğu katkı
lardan bahis bile etmedim? Niçin hüküm koy
maktan, ilkelerde ve tedbirlerde bunlardan bah
setmekten çekmiyorsunuz?) şeklinde bir sual 
tevcih edebilmek için Hükümete, bu izahatımı 
yapmış bulunuyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kademe kademe 
yapılan bu faaliyetler sırasında dikkat buyuru-
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lursa yabancı şirketlerin Türkiye'ye ham petro
lü pahalı olarak ithal ettikleri malûm. Yüzde 
35 ve yüzde 40 a kadar varan indirilme rağmen 
serbest rekabet fiyatları üzerinden değil afişe 
fiyatlar üzerinden ithal etmiş olduklarına dair 
bundan evvel birçok tartışmalar oldu. Demek 
oluyor ki, Yunanistan'a, Almanya'ya ve italya 
gibi Avrupa memleketlerine % 25 indirimli iham 
petrolü ucuz ihraceden yabancı şirketlerin Tür
kiye'ye yıllar boyunca bunu pahalı olarak ithal 
etmiş olmalarının sebebi üzerinde durmak lâ
zımdır. Bu hesabettirilmiştir, bir yılda bu indi
rim daha evvel yapılmış olsaydı bize temin ede
ceği menfâat ki, onlara temin etmiş olduğu men
faat oluyor, 200 milyon liraya yaklaşıyordu. Ya
bancı şirketler yapmış oldukları itirazla demiş
lerdir ki, «1959 yılında Demokrat Parti Hükü
metiyle ve D. P. adına Dışişleri Bakanı Fa tin 
Rüştü Zorlu ile yapmış olduğumuz şu prosever-
bolde bizim istediğimiz fiyatlar üzerinden, an
laşmaya göre afişe fiyatlar üzerinden Türkiye'
ye ham petrol ithaline Hükümetiniz muvafakat 
etmiştir, indirimi bu bakımdan yapamazsınız.» 
itirazı ile karşılaşmi'şızdır. (A. P. sıralarından, 
«siz yaptınız mı?» sesi) Bu indirimi yaptık, evet 
benim zamanımda indirim yapıldı. 1964 te indi
rim yaparak ayrıldık. Bunun hesabı 1954 yılın
da Petrol Kanununu- çıkaranlardan sorulsun. 

Değerli arkadaşlarım, bu indirim yapılmış ve 
şimdi de kademe kademe diğer siyasi partiye 
mensubolan iktidarlar geldikçe bu indirime de
vam etmişlerdir. Serbest rekabet fiyatları hâsıl 
olduğuna göre demek oluyor ki, C. H. P. yine 
bu safha içerisinde indirime de tevessül ederek 
ve böylece millî ekonomiye katkıda bulunmuş, 
yabancı şirketlerin suiniyetle hareket ettiğini de 
tesbit etmiştir. 

Şimdi bunun dışında geliyorum diğer konu
lara : 

Petrol boru hattı konusu : Petrol boru hattı 
konusunda TPAO na biz millî müessese tarafın
dan gerçekleştirilmesi için bu belgeyi verdik ve 
bu plânda ve programlarda yer almıştı. Petrol 
Kanunununda petrol boru hattı belgesine ya
bancı şirketlere itiraz hakkı verildi. 

BALKAN — Sayın Oral, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

HÜDAI ORAL (Devamla) — Şimdi dü sunu
nuz değerli arkadaşlarım ; Petrol boru hattının 

bu itiraz üzere incelenmesinde, Hükümet karar
namesine iktiran etmiş bulunmasına rağmen, 
yabancı bir şirket tarafın Petrol Kanunu hü
kümlerine göre itiraz hakkı tanınmasının doğa
cak mahzurları takdirinize bırakıyorum. Petrol 
Kimya Kanununda da böylece memleketimizin 
petrol sanayi alanında inkişafı sağlanmıştır, 
alınmıştır ve TPAO verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, petrol sanayii kilit 
sanayiidir bu sanayiin Devlet elinde bulunması 
ve bu sanayi dolayısiyle arama ve işletme ve 
rafineri faaliyetlerinde ve billhassa dağıtım ve 
satış faaliyetlerinde Devlet müesseselerinin or
ganize edilmesinde millî menfaatler bakımından 
gerçekten büyük fayda olduğu noktası üzerinde 
ısrarla duruyoruz. Memlektin millî menfaatleri 
yönünden alınacak olan kararlarda bilhassa pet
rol konusunda alınacak olan kararlarda isabetli 
bir fikre varabilmek için parlâmentonun bu nok
ta üzerinde hassasiyetle eğilmesi lâzımıgeldiği 
kanaatini taşıyoruz. Petrol konusu Petrol Araş
tırma Komisyonunca Yüksek Heyetinize rapor 
•geldiği vakit ayrıca noktai nazarlarımızı, fikir
lerimizi ifade edeceğiz. Hepinize saygılar suna
rım. <(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Üzerinde, Nihat Diler. Sayın 
Diler, buyurun efendim. Saat : 22,05. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Tarihî hâdiselerim seyri içinde •eko'nıamik ba
kımdan az gelişmiş geri kalmış bir ülke ola gel
mişiz. Bu az gelişmişliğimizi, geriliğiımM yen
mek, dünya milletleri arasımda aleyhimizde 
mevcut mesafeye kate'tmek, Büyük Atatürk'ün 
ifade ettiği muasır medeniycıt seviyesinin üs
tüne çıkmak için plân yaptık. Binaenaleyih plân 
yapma hali tarihî hâdiseler ve içtimai zaruret
lerden doğmuştur. 

Sayın milletvelkilleri, plân maliye ve elcono-
mi ilminin mütalâalarına göre memleketimi
zin meselelerini, istatistik! malûmrat ve proje
ler esas alınmak suretiyle, tesbit edip onun 
hal çarelerini yine sisitemaik bir şekilde ortaya 
koyan bir tahminler ve tedbirler manzumesi
dir. Plân memleketimizin gelişiminde bir kal
kınma vasıtası olduğu gibi kalkınmamın bir 
kontrol vasıtasıdır. 

Birinci Beş Yıllık Plânı tatbik ettik, son dö
nemimi yani sjon yılını yaşamaktayız.' İkinci plâ-

tkrktj 
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nm da müzakereleri ikmal edilmek üzeredir. 
Bendeniz birinci plânın müzakerelerinde hazır 
bulundum, İkinci Plânın müzakerelerini de bü
yük bir dikkatle' takibettim. Gerek Bi
rinci plân, gerekse ikinci plân temel 
prensipler bakımından birbirine benze
mektedir. Ancak ikinci plânın hazırlan
ması, itiraf '.eltaıek lâzımdır ki, birinci plâna na
zaran daha büyük bir şansa maliktir. Birinci 
plân hazırlandıktan sonra bendeniz plân üze
rinde konuştuğum vakit Timbengen'in bir fikri
ne temas ederek plânın muvaffak olabilmesi 
için topyekûn Türk Halkının plânı benimse
mesi gerektiğini bu münasebetle Birinci Beş 
Yıllık Plânın halka inmediğini ifade etmiştim. 
2 000 mütehassıs elemanın iştiraki ve fikir me
saisini ortaya koyması suretiyle hazırlamış ol
duğu bir plânın gizli şekilde hasırlanması Türk 
Milleti tarafından bunun benimışenmcımcısine 
alâmet teşkil eder, demiştim. Fakat Birinci Boş 
Yıllık Plânın hazırlanması daha ziyade iyi bir 
imkâna sahiholamayışmdan gizlilik içinde ha-

- (zırlanımıştır. Bunu böyle kabul etmek lâzımıdır, 
Çünkü Birinci Beş Yıllık Plânın tedvin edildi
ği sırada bir plânsız devre içinde yaşamaktay
dık. Bu bakımdan mazur görüleblir. ikinci Beş 
Yıllık Plân ise, Birinci Beş Yıllık Plânm bütün 
menfi durumlarını nazarı itibara almak iınkûn-
nını haiz. Onun tecrübelerinden istifade etme 
durumunda olan bir plân olması gerekir. İşte bu 
münasebetle Sayın Başbakan bize plânı Bütçe 
Komisyonunda takdim ettiği vakit 84 ihtisas 
komisyonu kurduğunu, bu 84 ihtisas komisyo
nunun plânın maddelerini hazırladığını ve on
dan sonra yerli ye yabancı mütehassıs eleman
ların tenlkidine arz ettiğini bu tenkidlerden plân 
taslağının geçtiğini ve ondan sonra plân tas
lağının Plân Karma Komisyonuna geldiğini 
ifade buyurdular, itiraf edeyim ki, Sayın Baş
bakanı dinlediğim vakit büyük bir heyecan 
duydu/m ve kendisi plânda çalışmış mtüıtehaızsıs 
(bir elaman sıfatiyle de bütün mefhumlarını, te
mel prensiplerini birlbirine imtizaç edecek se
kilide kemmî ölçülerle ifade etti. Ben çok mem
nun oldum. 

Sayın milletvekilleri; bu memnuniyetimi ifa
de ederken bu arada ıtenkidler yapıldı. Basını
mızda bundan sonra çıkan makaleleri okudum. 
Bu makalelerde birinci plânda ileri sürtülen plâ

nın tedvinindeki aleniyet prenisibine bir aykırı
lık güdüldüğünü ve plânın bir olup bittiyle kar
şı karşıya getirildiğini ifade eden yazılara te
sadüf ettim. 

Yine burada bir boşluk hissettim. Şayet 
plân mevzuunda yerli ve yabancı mütehassısla
rın plânın, modeli plânın prensipleri plânın sek
törler arasında dengesini, hâsılı bütün plân üze
rinde ileri sürmüş olduğu tenkid ve tahminleri 
eğer bir araya toplayıp parlâmento mensupla
rının ıttılaına sunmuş olsaydılar bu müspet 
Plân hakkında elbette ki, verilmiş bu ışık al
tında müspet bir netice çıkarmak ve Plânın 
prensiplerini topyekûn benimseme imkânı daha 
ıklolay olurdu. Ve bu Plânın prensiplerini gönül
den beniımsiyen kimseler, halk mümessilleri de, 
halkın içinde Plânı mükemmel şekilde anlatacak: 
Miler, anlatmak imkânına sahîbolacaklardı. 
Plânın Ibopyekûn halk tarafından benimsenmesi 
ise Plânı başarıya götürmüş olacaktı. Fakat 
işte bu noksanlık mevcuttur. Çünkü burada 
•kalkıp konuşan bir kısım mütahassıs bilgili mil
letvekilleri Plânın temel prensipleri üzerinde 
kendi kanaatlerini sıerd ediyorlardı. Biz Parlâ
mento üyesi olarak itiraf etmeliyiz ki, büyük bir 
kısmımız her ne kadar hukuk fakültesi ve içti
mai bölümlerden mezun olan kimselerden müte
şekkil isek de bİT ihtisas istiyen Plânın temel 
prensiplerini lâyıkı ile tahlil etmek imkânından 
mahrumduk. Şayet böyle bir vesika derli toplu, 
bizim elimizde bulunmuş olsaydı bu takdirde 
Plânı dafiıa güzel tahlil edip takdirlerimizi ifade 
etmek imkânını bulacaktık. Bu bir boşluktur. 
Bunu ümidederim ki, Cenabı Hak bize müyes
ser ederse Üçüncü Beş Yıllık Plânın tedvininde 
ilgililer nazarı dikkate alsınlar Plân yerli ve 
yabancı mütehassısların tenkidine arz edildiği 
vakit bu tenkidlerin topyekûn muhassalasm'î Yü
ce Senatonun ıttılaına arz etsinler. 

Sayın milletvekilleri; Birinci Plânla İkinci 
Plân arası nida temel prensipler bakımından bir
birine uygunlu!* olduğunu ifade ettim. Birinci 
Plânda demokratik sosyal adalete uygun istik
rar içinde yüzde 7 hızla dengeli (kalkınma pren
sip ittihaz edilmiştir. İkinci Plânda da aynı şey
ler vardır. Birinci Plârida yüzde 7 kalkınma 
hızı İkinci Plânda da öngörülmüştür. Yüzde 7 
kalkınma hızı üzerinde müspet ve menfi fikirler 
ileri sürenler olmuştur. Yüzde 7 kalkınma hı-
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zını Sayın Başbakanın ifade ettiğine göre : «Da
ha yüksek mütalâa etmedik. Çünîkü Türk içti
mai hayatının donması balhis mevzu olacak. 
Dondurmamak için yüzde 7 kalkınma hızı nidan 
fazla 'bir kalkınma hızını yerimde görmedik Vİ'i-
yey buyurdular. Fakat okuduğum makalelerde 
% 7 kalkınma hızının tutucu mahiyette oldu
ğunu, % 7 kalkınma hızıyla Türkiye'nin Batı 
ımedeniyetiylo olan arasındalki mesafeyi çok güç 
Ifcapatacağmı ifade eltmlşl erdir. Ben şahsan, bü
tün 'sektörlerde teıslbit edilen 'hedeflere ulaşıldığı 
takdirde % 7 kalkınma hızını makbul ve mâkul 
karşılamaktayım. 

tir. Fakat bunun yanında sosyal adalet prensibi
nin geliştirilmesi babında birtakım tedbirler alın
mıştır. İkinci Beş Yıllık Plânda da aynı şekilde 
tedbirler alınmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında köy ve 
köylü dâvasına yer verilmek suretiyle, sosyal ada
let prensibi 'bölgeler bakımından dcğerlendirilmiş-
tiı». 

Sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının diğer Birinci Beş Yıllık Plân
dan farkı, aşağı yukarı bu noktalarda toplanmış
tır. Köy ve köylü dâvasına ayrı bir yer verilmiş, 
gençlik dâvasına ayrı 'bir yer verilmiş, spor için 
ayrıca bir bölüm ayrılmıştır. Belli başlı farkları 
bunlardan ibarettir. İkinci Beş Yıllık Plânın 
muhteva bakımından farkı da bilhassa ekonomi 
sahasında 1972 de gayrisâfi millî hâsılanın 
19,5 milyar liraya yükseleceği ifade edilmiştir. 
Bu arada yatırım nisbeti bakımından da imalât 
sanayiine ağırlık verilmiştir. 

Tarımda hava şartlarının tesirini azaltma he
defi olarak nazarı dikkate alınmıştır. Madencilik, 
enerji, konut, eğitim ve diğer yatırım sektörleri
ne yatırım 'nisbeti azaltılmıştır. Miktarı değil 
nisbeti azalmıştır. Miktar fazlalaş t irilmiş olma
sına rağmen nisbeti azaltılmıştır. 

Sayın milletvekilleri; yatırım miktarlarında 
yapılan tahminlerin nikbin olduğunu, bu bakım
dan hedefe ulaşılmıyacağmı bildirenler vardır. 

Plâna istihdam bakımından da ikinci derece
de önem taınmıştır. Bu bakımdan, plânın sos
yal yönleri itibarı ile zayıf tanzim edildiğini id
dia edenler vardır. Bu iddia edenler diyorlar 
ki, «Bir memleketin bünyesi içinde eğer her han
gi bir kimse çalışamıyorsa o esasen insan haysi-
3<-ctine yaraşır bir yaşama seviyesine ulaşmamış
tır. İnsan haysiyetine yaraşır bir yaşama seviye
sine bir kimseyi kavuşturmak için' ona iş bulmak 
lâzımdır.» Binaenaleyh, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı da ekonomiyi sosyale tevcih etmiş va
ziyettedir. Büyük bir kısım kütle açıkta kalacak
tır, ta, ekonomik hedefler tahakkuk edinceye ka
dar. Fakat bunun başka çaresi yoktur benim ka
naatime göre. Ekonomik bakımdan gelişme ol
madığı takdirde istihdam yerinin yaratılmasına 
imkân yoktur. -

Sayın milletvekilleri; İkinci Beş Yıllık Plâ
nın en münim hususiyetlerinden biri, arz ettiğim 
gibi, imalât sanayiine, sanayi sektörüne iticilik 
ve sürükleyiçilik vasfı verilmiş olmasıdır. Sana-

,44 — 

İkindi olarak da sosyal adalet mefhumuna 
temas edilmiş ve istikrar prensibine temas edil
miş her iki Plânda da... İstikrar içinde 'kalkınma 
denildiği vak'i't, Birinci Plânda fiyat istikrarı 
nazarı itibara alınmıştır. İkinci Plânda Sayın 
Başbakanın beyanına göre içtimai ve iktisadi 
istikrar Ida' bu mefhumun içine ıginıhisıtir. İçtimai, 
iktisadi İstikrar şarttır. Benim de kanat.üme (gö
re. Bir memleketin 'bünyeisinde no kadar büyük 
nime'tler olursa olsun ıbu nimetlerden topyekûn 
isltifalde edebilmek için cemiyetin istikrar içinde 
olması lâzımdır. Sabah akşam birbirinin boğa
zına harılan birbirinin aleyhinde nümlayiş yapan 
bir cemiyet içinde hiçjbir şekilde bir .kalkınma 
olamaz. Buna aiynen iştirak ediyorum. 

Fiyat istikrarı ise İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında da aynen kabul edilmiştir. 

Sayın m'i'lletivokilTeri; fiyat istikrarı ile ka
bul edilen mâna enflasyonsuz ve deflâsyonsuz 
'kalkınma hedef ittihaz edilmiştir. Sosyal adalet 
mefhumuna geliyorum : Her ilki Plânda ıda sos
yal adalete yer venilmişpr. Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında sosyal adaletin tarifi yapıl
mamıştır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
stratejisinde sosyal adaletin çok güzel bir ta
rifi yapılmıştır. 

Birinci Plânda sosyal adalet denildiği zaman 
yalnız fertler arasındaki gelir dağılımı meselesi 
değil, aynı zamanda bölgeler arasındaki denge
sizliğin de kaldırılması ileri sürülmüştür. İkinci 
Plânda tarifi yapılmış birçok yönleri ile sosyal 
adalet mefhumundan ne anlaşılması lâznngel-
•diği ifade edilmiş, d'olayısiyle sosyal adaleti bir 
nevi iktisadi müsavat mânasında anlıyan kimse
lerin anlayışlarının hilâfına açık bir katiyetle sos
yal adaletin tazammum ve şümulü tesbit eclilmiş-
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yi sektörüne bu vasfın verilmesi, tarım sektörün
de çalışanların sanayie kaymasını intacedecek, 
bu suretle bir istihdam gücü yaratılacak ve 1972 
senesinin sonuna doğru İkinci Beş Yıllık Plânda 
ifade edildiği üzere 1 500 000 kişiye iş bulun
muş olacaktır. 

Yine gelirler arasındaki farklardan bahsedi
lirken toprak reformu mevzuuna temas edilmiş
tir. Toprak reformu bu alman tedbirlerle ilgili
dir. Bir memlekette medeniyeti "bâzı..kimseler bâ
zı ölçülere göre tarif etmişlerdir. Eğer bir mem
leketin bünyesi içinde çalışan nüfusun yüzde 80 i 
ziraatle meşgul ise o memleket ç'ök geridir. 

BAŞKAN — Sayın Diler iki dakikanız kal
mıştır. Bitirin de, gerekirse uzatılması için oylarız. 
Devam buyurun öf endim. («Biz de konuşacağız» 
sesleri)... 

NİHAT DİLER (Devamla) — Az kaldı, 
müsaade buyurun. Şayet arkadaşlarım müsaade 
ederlerse, etmezlerse ne diyeyim. 

Sayın milletvekilleri, toprak reformu eğer ar
zu edilir şekilde bütün mevcut toprak üzerinde 
çalışan kimseleri doyuracak, onların sosyal gü
venliklerini temin edecek vaziyette ise, onların 
o toprak içinde çalışmaları lâzımdır ve toprak
ları dağıtmak bahis mevzuudur. Fakat toprak 
dağıtımına rağmen, toprak üzerinde çalışan kim
seler sosyal güvene kavuşmazlarsa, bu takdirde 
toprağın dağıtılması ile hiçbir netice istihsal edi
lemez. İşte onun içindir ki, toprak reformundan 
evvel bir kadastro lâzımdır. Kadastro da top
rağın verimli şekilde işletilmesi için, işletme bü
yüklüklerinin tesbit edilmesi lâzımdır, toprağın 
sınıflandırılması lâzımdır. 

Bütün bu muameleler yapıldıktan sonradır 
ki, toprak reformuna gidildiği takdirde müspet 
bir netice istihsal edilelbilir. Aksi halde toprak 
reformundan da bıir netice elde eddlemiyecek
tir. 

Sayın Milletvekilleri; 
BAŞKAN — Sayın Diler kaç dakika dalha 

sürer (konuşmanız. 
NİHAT DİLER (Devamla) — 10 dakika 

kadar sürer Sayın Başkanıim 
BAŞKAN — Arkadaşımızın konuşmasının 

10 dakika dalha dâvam etmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Devam 
buyurunuz efendim. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Çok teşek
kür ederim, sağ olun efendim. 

İkinci Beş Yıllılk Plânda gelişi güzel toprak 
reformu yapılması hususunda bir gayretin ol
mayışını ben şaihsan memnuniyetle karşılamak
tayım. Çünkü, bugün medenî milletler camiası
na baktığımız zaman nüfusun yüzde 10 unun 
toprakla meşgul olduğunu müşalıade etmekte
yiz. Yine medeni milletler camiasına baktığımız 
zaman sanayi sektöründe de çalışan nüfus yüz
de 10 u bulmaktadır, mütebaki yüzde 80 i 
sosyal hizmet ve kültürel hizmetlerle meşgul
dür. Binaenalyeh, biz toprak reformu yapaca
ğız diye nüfusun yüzde 70 ini, yüzde 60 nm top
rağın üzerinde bağlamaya ımeelbur değiliz. 
Memleketimizin ihtiyaçlarını göz önüne getire
rek süratli sanayileşmeye gitmek mecburiyetin
deyiz. Bu plân sanayileşmeye imlkân veırmiştir. 
Bu yönden takdir etmekteyiz. 1950 de Lakas isim
li bir zat buraya bir plân tatbik etmiştir. Plâ
nında şu hususları ileri sürmüştür : 

«Güney İtalya'nın ekonomik, sosyal bakı
mından gelişmesi yalnız kendisi için değil, den
geli bir gelişmenin sağlanması bakımından da 
ımillî ekonomi içinde önemli ve gereklidir de-
•mişltir. % 

«2. — Güney İtalya'nın kalkınması uizun Va
deli millî plân içerisinde sağlanmalıdır» demiş
tir. 

3. — Bölgenin kalkınmasında yalnız böl-
ıgesel kaynaklardan değil, millî kaynaklardan 
da faydalanmasını ileri sürmüştür. 

4. — Güney İtalya'nın kaUkmması ancak 
kendi haline bırakıldığı takdirde menlfi etkile
ri görülecek olan, talbiî, iktisadi eğilimleri di
ğer bölgeler üzerinde durdurucu, değiştirici 
Ibir aktif tesir bırakacaJktır. Bu itibarla Güney 
İtalya'nın kalkınmasını bir plâna bağlanmış
tır. Bu plânda şu tedbirler alınmıştır : 

1. — Teknik organizasyonu olan sanayi ku
rumlarına vergi indirimi ve vergi muafiyetleri 
tanınmışıtır. 

ıa) Gümrük Vergilerinden muafiyet, 
ib) Muamele Vergisinden muafiyet, 
c) Gelir Vergisi muaıfiyeti, 
ç) Kayıt ve Tescil Vergisinden muafiyet, 
d) Belediye ve Özel idareler Vergisinden 

muafiyeti, elektrik istihkak vergisi % 50 mua
fiyet.. 

Finansman Muameleleri ve Pul Vergisinden 
kısmen muafiyet ve indirimleri iktisadi farkı 
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gözetilmeksizin teknik organizasyonu olan bü
tün sanayi kurumlara tanımıştır. 

2. — Sermaye yardımları, nüfusu ikiyüz-
'binıden az olan, sanayi bakımından gelişmemiş 

* bölgelerinde kurulan ve kurulup ta teknik or
ganizasyonu olan smai kurumlara kuruluş ve 
s-anayi masraflarının % 20 si kadar sermaye 
masrafı olarak kendisine yardım edilmesi ön
görülmüştür. 

El sanatları iğin % 30, balıkçılık, deniz 
ürünleri için % 40, 

Tarımla uğraşanlar için sermaye yardımı 
yapmıştır. Yapmayı öngörmüştür, 

Krediler mevzuunda da uzun, orta ve kısa 
vadeli kredilere de ilerde yine bir kolaylık gös
terilmiştir, düşük faizle ve 10 yılla kredi tanın
ması istenmiştir. Başka yardımlar da vardır. 
Nakliye fiyatlarında indirim teknik organizas
yonun, sanayi kurumlara istimlâk hakkı dahi 
tanınmıştır. 

Devlete ve diğer müesseselere gayrimen-
kullerini uzun müddet ve sınai kurumlara ve
rilmesi hususunda kolaylık tanınmıştır. Ayrıca 
diğer yatırımlardan bakanlıklarca herbirinin 
teker teker kendi bakanlıkları bünyesi içinde 
% 40 nisbetinde Güney italya'ya yardım yapıl
ması öngörülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bölgeler arasındaki 
dengesizlik mevzuuna temas etmek isterim. 

Birinci plânda, 'bölgeler arasında dengesiz
liği gidermek için temel prensipler vaız'edilmiş-
tir. Bu temel prensipleri içinde prodüktiv olma
yan yatırımlar ertelenmiş, öncelik ve ivedilik 
ıgeri kalmış bölgelere tanınmıştır. Fakat tatbi
katta biz bunu müşahade etmedik. Yurdu
muzun bir kısım bölgeleri maalesef geri kal
mıştır. Bu geri kalmışlık devam ettiği müddet
çe, ileri vaziyette bulunan bölgelerimizin de 
ilerlemesine imkân verilmiyecek'tir. Onun için 
yurdumuzun geri kalmış bölgelerini tesbit edip 
(bu bölgelerin de medeni seviyeye ulaştırılması 
için gereken tedbirleri almak mecburiyetinde
yiz. Bunun için diğer memleketlerden örnek 
almak durumundayız. 

İtalya'da bu bölge plânlaması, olmuştur. 
Bu bölge plânlaması çalışmalarında Türkiye 
gibi çeşitli bölgeler arasında gelir, istihlâk, is
tihdam farkları olan bir memleket manzarası 
göstermiştir. Bu ıbölgeler arasında önemli sos

yal bünye farkları da vardır. İtalya bu farkları 
itibariyle, Kuzey ve Güney bölgelerine ayrıl
mıştır. Kuzey İtalya gelişmiş, Güney İtalya ise 
geri kalmıştır. İçme suyu, karayolları, turizm 
sanayi yatırımlarında, eğitim yatırımlarında da 
bir öncelik yine İtalya'nın kalkınması için ta
nınmıştır. 

Sayın milletvekilleri; görüyorsunuz işte 
İtalya'da Güney İtalya'yı Kuzey İtalya'nın se
viyesine ulaştırmak için İtalya'da ileri sürülen 
tedbirler ve İtalya'yı kalkındırma yolları, biz 
medeni milletler üstün bir seviyeye ulaşmış, 
öteden beri, beşeriyete mürebbilik yapmış bü
yük bir milletin mensuplarıdır. Bizim memle
ketimizin bir kısım yerleri mefluç vaziyette ol
duğu takdirde elbetteki bunun içlin de gerekli 
tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Bu kadar 
teferruatlı tedbir almamıza, ihtiyacımız yoktur. 
Memleketimizin her bölgesi teker teker imkâ
nını haizdir. Memleketimiz yedi iklim 4 bucağa 
mâliktir. Memleketimizin her 'bölgesine baktığı
mız zaman kendisine mahsus, iktisadi bakım
dan orayı kalkmdırabilecek cevherlere sahip. 
Meselâ geri kalmış bölgelerin en büyük mahsu
lü hayvancılıktır. Hayvancılık sahasında gerek
li tedbirler alınmamıştır. Maalesef Toprak 
Mahsulleri ile hayvan mahsulleri arasında Dev
letin himayesi farklı olarak tanınmıştır. Ayrıca 
Toprak Mahsullerinde mutlak mânasında des
tekleyici bir mubayaa yapmıştır, hayvan mah
sulleri ve hayvancılıkta gerekli alâka gösteril
memiştir. Hayvan mahsullerinde . destekleyici 
mubayaa ele alınınca onun müstahsılları eko
nomik bakımdan kalkınmış, diğerleri ise sürün-
müştür. Dirisi kadillâk'a mâlik olmuş diğeri ise 
basit bir imkâna dahi kavuşmamıştır. 

İşte sayın milletvekilleri; bu yönden sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesi lâzımdır. Hayvan
cılık mevzuunda İkinci Beş Yıllık Plânda alı
nan tedbirler kâfi değildir. 

Benim temas edeceğim üçüncü nokta bil
hassa enfra'kstrüktür. Sayın milletvekilleri özel 
sektöre bu İkinci Beş Yıllık Plânda da % 42,5, 
kamu sektörüne ise % 62,5 nisbetinde yatırım 
tanınmıştır. Demek oluyor ki, % 62,5 in içinde 
genel idare masrafları, enfrakstrüktür denilen 
alt yapı yatırımları da dâhildir. Memleketimi
zin büyük bir kısmı bugün orta çağ idaresin© 
sabık vaziyettedir, fiilî bakımdan ise orta çağ 
seviyesine ulaşmamıştır. Yine memleketimizin 

- 4 4 6 -



M. Meclisi B : 126 27 . 6 . 1967 O : 4 

Ibir kısım köyleri, ifade etmek lâzımdır ki, se
nenin 9 ayı mütemadi şekilde kış ve karın esa
reti altında kalmaktadır. Yol yok, iz yok, bura
lara herhangi bir hizmet götürmek imkânı da 
yok. Buraların medeni bir seviyeye ulaştırılma
sı için en başta bu mıntıkalara yol yapılması 
lâzımdır. Yol yapıldığı takdirde kendiliğinden 
fbölgeler arasındaki farklılıklar giderilecek, 
bölgeler arasındaki sosyal ve iktisadi balkımdan 
olan farklılık da kalkacak ve dolayısiyle ayrı
ca bir dikkat ve ihtimam gösterilmek suretiyle 
buraların kaldırılması için bir çaba sarf edil-
ımiyec ektir. 

BAŞKAN — Sayın Diler tamam 'olmuştur. 
10 dakikalık müddetiniz de dolmuştur, bağla
yınız. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, çok teşekkür ederim bana on dakika
lık bir müddet tanındığından dolayı, eğer im
kân bulabilirsem tamamlayacağım. Çok te
şekkür ederim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Ldhde Sayın Kırbaşlı. Buyu
run efendim. Saat 22,35 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, şu âna kadar yük
sek huzurunuzda İkinci Beş Yıllık Plânla alâ
kalı olarak muhtelif görüşler ve hattâ muhtelif 
tezler ileri sürülmüş bulunmaktadır, öyle ümi-
dediyorum ki, evvelâ bir plân anlayışı üzerinde 
doğru ve isabetli bir hükme varmadığımız müd
detçe bu münakaşalar devam edip gidecektir. 

Şurasını büyük bir hassasiyetle belirtmek 
isterim ki, plân bir iktisadi hedefler manzume
si olduğu kadar aynı zamanda plân herşeyden 
evvel dünyadaki bugünkü tatbikatiyle Rusya 
ve sosyalist ülkeler, demokratik memleketler dâ
hil 'siyasi bir doküman olmak vasfını daima muha
faza edegC'limiştir. En doğrusu da, buldur. Bu ta
rifi vermekteki kasdmııız, plân bir siyasi felse
fenin, onun Devlet idaresinde, bilhassa ekono
mik yönden anlayışının IbJr vesikası vasfını ta
şımaktadır. Plân üzerinde böylece net bir görü
şe varıldığı takdirde, gayet tabiîdir ki, bugünkü 
siyasi iktidarın, onun hükümetinin, mevcut 
Anayasa muvacehesinde onun Devlet anlayışı
nın, onun kendisini buraya getiren kuvvet kar
şısındaki vaitlerinin her halde bir reperküsyonu 
olarak bu vasfı ile münakaşa edilecektir demek
tir. Nitekim, bu açıdan bakıldığı takdirde bura

da çok önemli olan bir hususu da kaydetmek 
bu vesileyle yerinde olacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri 
ve stratejisi başlığı altında sunulmuş bulunan 
maddelerin birinde şöyle denilmektedir; son 
cümlesini okuyorum. 

Milletin anatercihleri ve arzularına uygun 
olarak hazırlanacaktır. Milletin anatercihleri ve 
arzularına uygun hazırlanma ölçüsü kendisini 
program ve vaitleriyle anlatmış bir siyasi küt
lenin her halde milletin anatercihlerine ve ar
zularına tercüman olan bir vesikayla milletin 
huzuruna çıkışının ve bunu plân içerisinde ger
çekleştirmesinin en tabiî bir hak olduğu ve bu
nun da zorunlu olduğu neticesi çıkmaktadır. İş
te İkinci Beş Yıllık Plânın, benim şahsi görüşü
me göre en önemli rüknü, en önemli vasfı bu 
cümle içerisinde kendisini bulmaktadır. İşte böy
lece bir siyasi felsefenin efendim, ekonomik, sos
yal kültürel görüş ve anlayışlarını içerisinde 
toplıyan bu İkinci Beş Yıllık Plânda münaka
şa edilebilecek husus milletin, bu tercihleri ve 
arzularını içerisine alıp almaması hususudur. 
Yoksa ayrı bir perspektif altında doktriner bir 
görüş açısından, bu plânın burada münakaşa 
ve müzakere edilmesi şahsi kanaatimizce isa
betli bir tutum olmıyacaktır. Bunu böylece açık
ladıktan sonra burada tenkidi mucibolabilen 
eğitim problemleri, bunun dışında birtakım sos
yal problemleri bir kalemde milletin arzusunu 
ve tercihini münakaşa eder bir durumdan çı
karmak veya milletin anatercihleri ve arzuları 
bunlar mıdır, değil midir, bunlar bu plânın içe
risine alınmış mıdır, değil midir gibi bir müna
kaşaya zemin hazırlamış oluruz. Bu bakımdan 
birçok münakaşaların bu açı altından mütalâa 
edildiklerinde burada yeri olmadığını da bir 
kelime ile belirtmek isterim. 

Adalet Partisi üzerine, hakikaten samimî 
olup olmadığından tutun da plân fikrini be
nimseyip benimsemediği ve bu benimseyip be
nimsememe hususunda samimî olup olmadığı 
gibi birçok Adalet Partisinin bugün huzurunu
za gelmiş tutumiyle kabili telif olmıyan müna
kaşalar yapılmıştır. Kaldı ki, Adalet Partisi 
devraldığı Birinci Beş Yıllık Plânın aşağı - yu
karı içinde bulunduğumuz yılla beraber 1966 ve 
1967 programı ve tatbiklerini her türlü aksak
lıklara ve kendi fikrinin dozunun azlığına rağ-
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men muvaffakiyete götürmüş bir parti olarak 
bu türlü ithamların da dışında bulunması lâzım-
geldiği bir defa daha belirmiş durumda! lir. 
Kaldı ki, İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanma
sından ve hazırlanışdaki felsefeden tutumundan 
bugün huzurunuza getirilmiş olan ve münaka
şa ettiğimiz son şekline kadar Adalet Partisi bu 
memlekete plânlı kalkınmayı kabul eden, bunda 
samimî olan, ısrar eden ve bu yolun dönüşü ol-
mıyari bir yol olduğunu bilen ve fakat plânı 
muhtelif art fikirlerin tesiri altında şu veya bu 
şekilde mütalâa etmekten ziyade yani, plânı bir 
hedef değil bir vasıta, bir tedbirler manzumesi 
olarak gören bir zihniyet ile huzurunuzda bu
lunmaktadır. Bu sebepledir ki, huzurunuza ge
tirilmiş bulunan İkinci Beş Yıllık Plân, birin
cisine nazaran hakikaten muhtelif yönlerde mü
nakaşa edilebilecek bâzı üstünlükleri de bünye
sinde toplamış bulunmaktadır. Dokûmante edil
memiş malûmata istinaden hazırlanıp bir yığma 
bir karkas plânın dışında hele birinci plân gibi 
alelade ve esaslı bir şekilde araştırmalara yer 
verilmiş, mümkün mertebe tevsiki sağlanmış, 
tahminlerden mümkün mertebe kaçınılmış ma
lûmata istinadeden ekonomik sosyal ve kültü
rel bakımdan kalkınmayı muvazeneli bir man
zume olarak kabul eden bir görüşe sahibolmakla, 
bugün demokratik ülkelerde hazırlanıp tatbik 
edilmekte olan modern plânların esaslarını da 
•bünyesine almış bulunimalktiaidır. Ayna zaman
da bir model, bilhassa hazırlanış yönünden de 
bir evvelki plândan ayrıldığı önemli noktalar 
vardır. 

İkinci Beş Yıllık Plân bir makro dengeyi 
gerçekleştirme amaciyle muhtelif etütleri içeri
sine almış, bunu itmamen bir sektörler dengesi 
çalışmalarına hesaplarına girmiş. Bir de plân 
'mikro denge diyebilmeğimiz 'Selktör'ler 'içindd'd, 
dengeyi de sağlamak amaciyle esaslı çalışmaları, 
ciddî çalışmaları içerisine almış bir plân olarak 
Birinci Beş Yıllık Plândan da ayrılmış bulun
maktadır. Birinci Beş Yıllık Plânda sadece 
kalkınma hızını hedef olarak alan esasında yal
nız tek taraflı bir ekonomik hedefli bir plân gi
bi gözüken Birinci Beş Yıllık Plâna nazaran 
huzurunuza getirilmiş bulunan ve kendi felsefe
sinin damgasını taşıyan İkinci Beş Yıllık Plân 
sosyo - ekonomik hedefleri bünyesinde mezcet-
miş ve bunların birinin diğerine nisbet ve doz
larım halkın arzularına ve tercihlerine göre 

ayar edip hazırlanması bakımından da cidden 
ve hakikaten Birinci Beş Yıllık Plâna naza
ran daha üstün bir vasıfla karşınıza gelmiş bu
lunmaktadır. Bu plânın en önemli unsuru bu
gün bilhassa demokratik memleketlerde iki, üç 
ve dördüncü devre plânlarından sonra İkinci 
Cihan Harbinde meydana getirilmiş ve üzerin
de artık münakaşa kabul etmez bir kaziye ola
rak ele alman insan haysiyetine yaraşır, sosyal 
adalet anlayışı içerisinde, hürriyet ve hukuk 
düzeni içerisinde vatandaşlara asgari bir yaşa
ma seviyesini hedef olarak, gaye olarak ele al
ması da bu plânın üstünlüğünü gösteren nok
talardan birisidir. Plânlar ne olursa okun ikti
sadi hedefleri tercih edebilir. Daha açık bir 
ifade ile iktisadi hedefler esas hedef olarak ele 
alınabilir, öyle plânlar vardır ki, sadece sosyal 
hedefler ele alınıp iktisadi hedefler ikinci plâna 
bırakılabilir. Fakat bizim gibi iktisaden geri 
kalmış memleketlerin plânlamasında mühim 
olan iktisadi ve sosyal hedeflerin muvazeneli bir 
şekilde sınırlarının ve ölçülerinin tâyin edilmiş 
olmasıdır. İş böyle olunca, gayet tabiîdir ki, si
yasi iktidara da bu arada kendi felsefesinin süz
gecinden geçirmek bakımından iktisadi ve sos
yal hedeflerin tâyininde büyük bir rol düşmek
tedir. İşte biraz evvel de söylediğim gibi, bu 
noktadan dahi olsa İkinci Beş Yıllık Plânda 
kendisini iktidara getiren ve kendisini destekli-
yen ve burada bulunmasının esbabı mucibesi 
olan halkın arzu ve isteklerine göre anatercih-
lerine göre vaktiyle izah edilmiş, söylenmiş hu
susların, vadcdilmlş hususların, iktisadi ve sos
yal, hedefler manzumesi olarak bu plâna geçi
rilmiş bulunması plân tekniğine demokratik 
memleketlerdeki plân anlayışına uygun bir an
layışla bu plânın siyasi felsefesi iktisadi ve sos
yal felsefesi çizilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı iki dakikanız 
kalmıştır efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Şu hususu 
iyice belirtmek isteriz ki, İkinci Beş Yıllık Plân 
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel mese
lelerine ciddî hesaba ve tahlile- dayanan 'ilmî bir 
prosedürle ele aldığını tevsik eden bir dokûman'-
dır. Bu bakımdan bu plân ekonomik ve sosyal 
ve kültürel alanda millî hayatımızın ve bünye
mizin bir inikasıdır; denilebilir. Bu plânda me
selelerimiz topyekûn imkân ve kaynaklarmuz 
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ele alınarak ortaya konmuş büyük bir memleket-
severlik, hizmet aşkı ve cesaretle yüzyılların ih
mali ve yüzyılların ihmaline neşter vurularak 
tedavi ve topyekûn kalkınma imkânları aran
mıştır. İlimle, teknikle, bilgi ile, ne istediğini 
bilen bir azimle böylesine yakın meselelerimize 
eğilinmiş olması, Türk ekonomisinin ve kalkın
masının ilk temel teminatını teşkil etmesi bakı
mından, bu plân Türkiye'nin siyasi hayatında 
hakikaten büyük bir merhaleyi teşkil etmekte
dir. 

İkinci Beş Yıllık Plân dokümanında tesbit 
edilen her türlü sosyal, ekonomik ve kültürel 
hedeflerin ve kullanılan modelin ilim tekniği
nin ötesinde büyük bir özellik taşıdığını da bu
rada belirtmek isteriz. O da şudur: Türkiye'
nin meselelerini mümkün olduğu kadar büyük 
vüsatle halletmek espirisinin temel bir başlan
gıç olarak ele alınması hakikaten meselelere 
büyük bir cesaretle eğilmenin, ciddiyetle eğil
menin ve iktisaden gerikalmış bir ülke olmak 
vasfını zaman unsuru içerisinde daha kısa yol
dan halletmek azmini içerisine almak bakımın
dan bu plân hakikaten büyük bir merhalenin 
ifadesidir. 

Bir iktisatçının dediği gibi, «iktisaden geri
kalmış memleketler Yirminci Yüzyılın ikinci ya
rısındaki teknik terekkiyat karşısında ileri 
memleketlerle aralarındaki mesafeyi yürüme 
hızlarından yapacakları değişikliklerle katede-
mezler, kapıyamazlar.» 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, devam edecek
seniz oylıyalım efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Müsaade 
ederseniz on dakika kadar istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı ondakika daha 
konuşmak arzusundadır. Sayın Kırbaşlı'mn on 
dakika daha konuşmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Topluyo 
rum efendimi. 

İşte iktisaden geri kalmış memleketlerin bir 
an evvel bu iktisadi ıgeri kalmışlıktan kurtula-
'bilmek için, ylamme hızlanndaki değişiklik ye
rine sıçramak mecburiyetindedirler demiştir. 
Bu balkıımdan İkinci Beş Yıllık Plân; biz fakiriz, 
biz bir şey yapamayuz, imkânlarımız bu kadar 
deyip oturan geri kalmışlığına tedavisi gayri» 
mümkün mazeretler bayan eden bir zihniyet ye

rine, bilgi ile, cesaretle yapıcı ve hamleci bir 
davranışın ikaımesidir. 

Neftice aza kanaat ve iktifa hudutlarının 
aşılması felsefesi varıdır. Bu plân içimde İkinci 
(Beş Yıllıık Plândaki hedef (büyüklüğünden kas-
dımıız işte buradaki vüs'attır. Burada büyük 
önemle modern plânlanın ve içerisinde bulun
duğumuz meselelerin hallinde çok hassas bir 
•noktayı, çıok önemli bir noktayı, çok önemli bir 
•no'kltayı teşkil eden bir huısulsu da burada belirt
mek isterim. O da.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bağlıyo

rum efendim. 
O da billhassa bir çok problemlerimizin hal

linde istihdamdan istihsale kadar bir iyileşme 
çaresi ve ekonomiyi yürütme ve hızlandırma 
çaresi olarak daha doğrusu bir fors motrice 
olarak endüstrileşmenin btüıyük bir ağırlık niok-
tası teşkil etmiş olduğu hususudur. İşte Türk 
ekonomisinin hıızmı artıracak, sıçramasını te
min edecek, millî istiıhsalde -gerekli çoğunluğu 
sağlıyacak, istihdam pnolblemine cevap verecek 
ıbıiiyiük bir nıoklta da, büyük 'bir cesaretle bu 
Plânda ele alınmış bulunmaktadır. 

.Sözlerimi burada kesîftek mecburiyetinde kal
dığım için, zaman yokluğundan üzüntü için
deyim, fakat ikinci bir konuşmamda gerisini 
ıtamamlııyacağımı ümiidelder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Şeref Bakşık, saat yirmi üç, 
aleyüıte, buyurun efendim. 

ŞEREF BAKŞIK (tamir) — Sayın Başkan 
ve sayın milletvekilleri; Kalkınana Plânının, 
ekjom'omik gelişmede insan unsuru, istihdam ve 
sosyal güvenlik konularındaki düşüncelerimi 
Yüce Kurula etraflı sunmak idterdim. Zamanın 
darlığı, buna izin vermiyor. Bu nedenle, Plân 
Kamisyonunda yaptığıımız konuşmaya Sayın 
Başbakanca verilmiş olan bir ccıvaibın ardında 
beliren tehlikeli bir zihniyeti eleştirmek: işitiyo
rum. 

Biz, Plân Komisyonundaki k-muşmaımıizda, 
plân taslağının 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lofkatvt Kanununun değiştirileceğimden 
söz eden metnini inıceliyerek, işçi halklarına say
gılı olmaktan uzak bulgıünkü. İktidarın Plândaki 
metni vekile yaparak, Toplu Sözleşme düzenini 
geriye götürebileceğine dair ıkuşkumuzu dile 
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getirmiştik. Bu kuşkuya dayandırdığumi'z olay I 
lar gerçeklere uyuyordu. 

Gerçekten A. P. İktidarı, gizlemedeki özel 
dikkatine rağmen, toplu siözleşni'e düzeni ile I 
grev uygulamasından ci'didî bir rahatsızlık duy
duğunu gözlerden safelıyamamaktadır. ÇünıMi 
iGişya ve hizmetler fiyatlarındaki yükselmeler
den şikâyet başlayınca, iktidar bu konuda ken
disine ait küsuru inkâr ederek toplu sözleşme 
düzenini fiyat yükselişlerine yol açan başlıca I 
atken göstermek suretiyle, bu düzene karşı ka
mu oyunda bir antipati yaratmak çabasına baş
vurabilmektedir. Aynı Partinin iktidara gelişi 
ile birlikte grev uygulamalarında «iokalk çatış
maları ile karşılaşılmaktadır. A. P. iktidarı dö- I 
nemini, işçi - grevci çatışmalarının sık sık ce- I 
reyan ettiği dönem diye nitelemek, bir gençeği I 
dile getirmek olur. I 

Değerli arkadaşlarım; 275 sayılı Kanunun I 
21 nci maddesi, grev ve lokavtın çok sınırlı 'bâzı 
hallerde enbeleneibileceğinden bahıseder ve bu I 
yetki sadece memleket sağlığını ve millî güven- I 
ligi bozucu nitelikte'ki (grevler için söz bonusu-
dur. Oysa Bakanlar Kurulu, bu nitelikten I 
uzaklığı apaçık durumlarda dahi grevleri erte- I 
lemistir. Bu kanuna aykırılıklar, Danıştay ka- I 
rarları ile salbit olmuştur. I 

İktidarda rahatsızlık uyandıran bu gerçek- I 
leri dile getiren konuşımaımııza Sayın Başbakanın I 
verdiği cevaplarda, kuışikumuzu doğrulıyan de
liller bulduk. I 

Sayın Baştbakan, grerv ertelemesindeki açık 
kanunsuzlukları kalbul eitımemiştir. Ertelenen I 
grevlerin niteliklerini naiklederek, bu haksız ve I 
kanunsuz ertelemeleri savunmuştur. Ve her I 
grevin meydana getirebileceği taibiî bâzı riızi- I 
kolan mübalağalı tavsiflere sokarak sanki hep- I 
si millî güvenliği ya da memleket sağlığını bo- I 
zucu nitelikte imiş gibi izaha kalkışmıştır. I 

Oysa, yüksek idare mahkemesi olan Danış- I 
tayın Hükümetin bu ertelemelerinin kanuna ay- I 
kırdıklarını karara bağlayınca, Başbakana dü- I 
şen görev, bir daha bu hataların tekrarlanmıya-
cağma dair teminat vermek idi. Ama Sayın Hü- I 
kümet Başkanı bunu yapmamış, aksine kanun
suz hareketlerin haksız savunmasını yapmıştır. I 

Kanunun bu hükmü aynen muhafaza edildi- I 
ği zaman kuşkuya kendimizi kaptıracak değiliz. I 
Çünkü Danıştay yeni kanunsuz grev ertelemele- | 
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rini de, yürütmenin durdurulması kararlan ile 
işlemeız hale getirebilecek güçde ve tarafsızlıkta
dır. 

Ama Danıştayca iptal edilmiş erteleme ka
rarlarının Başbakanca savunulmasını, Hüküme
tin bu erteleme alanını (genişletecek bir kanun 
değişikliğine gitmeyi düşündüğü şeklinde yo
rumlamak, sanırız ki, haksızlık olmaz. Bu ciddî 
şüphe üzücüdür ve yüce kurula sunduğumuz 
diğer nedenlerle birlikte dikkate alındığında 
toplu sözleşme düzeninde geriye gidilebileceği 
ihtimalini güçlendirmektedir. Bu kuşku komis
yonda söylendiği halde, Sayın Hükümet Başka
nının bu konuda hiçbir teminat vermek ihtiya
cını duymaması, aksine bu şüpheyi artıracak üs
lûpta ve edada konuşması dikkat çekicidir. 

Yine Sayın Başbakan, aynca A. P. iktida
rında sık sık karşılaşılan grevci - polis çatışma
larını cevaplarken, bu çatışmalara tek se'bebola-
rak işçinin kışkırtılmış olmasını göstermiştir. 

Saym arkadaşlanm; 
Grevci polis çatışmasında, polisi gelişi güzel 

mahkûm edecek bir yargıya varmayız. Polisin 
haklı ve kanuna uygun müdahalesine karşı dur
mayı, toplum güvenliğini bozucu ve yerilmesi 
gerekli bir davranış sayarız. İşçinin ve grevcinin 
bu amaçla sorumsuz kışkırtılması teşebbüslerini 
de kınamada, Hükümetle beraberiz. Ve bu bera
berliğin fiilî örmeklerini C. H. P. her Kaman ver
miştir. Bunun aksine Sayın Hükümet Başkanı 
dahi öne süremediği içindir ki, (Polisi kışkırt
mayın) sözünü söylediği zaman (<Siz kışkırtıyor
sunuz demek istemiyorum) cümlesiyle bu açıkla
mayı yapmak lüzumunu duymuştur. 

Ama Hükümet grevci - polis 'çatışmalarını 
sadece basit bir işçi kışkırtılması biçiminde nite
lediği zaman kendisini aldatmış olur. Ve böyle
sine satıhta kalan bir değerlendirme, bu değer
lendirmeyi yapanlar adına hafiflik olur. 

Hükümet, Türkiye^de vukubulmuş olan grev
ci - polis çatışmalarının hepsini derinliğine in
celemeli ve bu esef verici sadece işçi kışkırtıl
ması ile izah eden (görüşünü değiştirmelidir. 
Çünkü böyle sakat bir görüşün peşinden giden 
Hükümet, gelecekte vahim sokak çatışmalarının 
altında ezilebilir. 

Bir Hükümet, grevcilerin psikolojilerini iyi 
takdir edecek ve grev süresince esasen gergin 
bulunan sinirleri büsbütün gerecek davranışlar-
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dan kaçınacak durumda olmalıdır. Bir Hükü
met olaylarda kışkırtma etkisi görse dahi, sabır
lı ve tahammüllü mizaçtaki Türk işçisinin, niçin 
hep kendi iktidarı zamanında kışkırtılabildiği-
nin kendisine sorumluluk yükliyen nedenini de 
görebilmelidir. 

Meselâ son Manisa temizlik işçileri grevinde, 
A. P. Manisa çevresinin çalıştırdığı iftira maki-
nası, işçilere sendikalarmca ödenmekte bulunan 
grev ödeneklerinin dahi Moskova'dan gönderil
diğini yayabilecek kadar kışkırtıcı olmuştur. 
Biz bunu Meclis kürsüsünde dile getirdiğimizin 
üzerinden uzun zaman geçtiği halde, Hükümet 
aksini ileri sürememiştir. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Sa
yın Başkan, bunun plânla ne alâkası var? Plânı 
mı tenkid ediyor, Başbakanı mı? 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Plândaki işçi po
litikasını anlatıyor. 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) — Evet A. P. 
iktidarı zamanında grevci ve polis çatışmaları
nın kışkırtıcıları vardır. Ama bu kışkırtıcıları 
A. P. iktidarı, kendisinde aramalıdır. Ve işçi 
haklarına saygısı noksan ve grev hakkının kul
lanılmasından rahatsızlık duymakta bulunan bir 
iktidarı, böylesine kışkırtıcı tutumdan uzak tut
mak çok güç bir iştir. 

İktidardaki siyasi partinin sağcı görüş ve tu
tumu, grevcilerin sinirlerini geren başlıca etken
dir. Bugüne kadaılki, grevci işçi çatışmalarım
dan işçiyi sorumlu tutan bir Başbakanın yönet
tiği Hükümet döneminde yeni esef verici çatış- I 
malar beklenebilir. I 

önce işçiye insanca davranmak, haklarını I 
kullanan işçiye şüpheli nazarla bakmamak, ça- I 
tışma ortamını büyük ölçüde silen bir unsurdur. I 
En masum sosyal adalet ihtiyacını dile getiren 
insanlara komünist damgasını pervasızca vura- I 
bilen bir siyasi partinin yönettiği hizmet döne- I 
minde sosyal barışı sağlamak zor bir iştir. 

Sayın arkadaşlarım; I 
Bâzı milletvekili arkadaşlarımızın lokavtın 

kanundan kaldırılmasını öngören teklifi Çalış- I 
ma Komisyonunda görüşülürken, Hükümetin ta- I 
kındığı tavır da dikkat çekicidir. Hükümet, ko
misyonda lokavtı kanunla kabul etmemenin 
Anayasaya aykırı düşeceğini öne sürebilmiştir. I 

Halbuki Anayasamızın 47 nci maddesi ve bu 
maddeye anlam veren Kurucu Meclis görüşme- | 
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leri, grevin Anayasa hakkı olarak tanındığını, 
fakat lokavtın bir Anayasa kurumu olarak dü
şünülmediğini açıkça gösterdiği halde, lokavtı 
kanundan kaldırmanın Anayasaya aykırı olaca
ğını komisyonda temsilcilerine beyan ettiren bir 
Hükümet, Anayasamızın sosyal amaçlarına gö
nülden bağlılığını öne süremez. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — iyi 
öğretmişler üstadım seni. Plâna ait bir cümle 
söyledi ise helâl olsun. Plâna ait bir cümle söy
ledi mi? 

BAŞKAN — Çok rica ederim yerinizden 
müdahale etmeyiniz. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Üç 
defa ikaz ettim beyefendi, Riyaseti. 

BAŞKAN — Beyefendi, bu Riyasete ait bir 
iştir. Çok rica ederim, sizi ilgilendirmez efen
dim. Çok rica ederim. Lütfen bağırmayınız. Ri
ca ediyorum. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Hiç 
plândan bahsetmiyor. 

BAŞKAN — Rica ederim, ben bu şeyi bili
yorum. Bu hususta bir tahdit konulmaz efen
dim. Bu hususta bir tahdidolmaz. 

BÎR A. P. MİLLETVEKİLİ — Bunlar ko
misyonda da konuşuldu. Sayın Başbakan cevap
ladı. Sayın Başbakan plânda işçi meselelerini 
anlatmıyor mu? 

BAŞKAN — Rica ederim, ben onu icbar 
edemem ki. Bu bir madde ile tahdidedilmiş bir 
şey değil ki. Bütün hükümetin siyaseti, gidişi, 
gelişi bu arada konuşulabilir. Bunu tahdidetme-
ye kimsenin hakkı yoktur efendim. Çok rica 
ederim yerinizden konuşmayın. Ben kimseden 
izahat da rica etmiyorum. Sayın Hüdai Oral 
yapmayın efendim. Müdahale ettiğiniz müddet
çe bu iş karışır. Devam buyurun efendim. 

ŞEREF BAKŞIK (Devamla) — Anayasa
mızın 2 nci maddesinin gerekçesi, emeği ile ge
çinen insanların Devletçe korunması gerekti
ğinden bahseder. Sosyal politikanın özü de, eko
nomik gücü zayıf sosyal grupları güçlü sosyal 
gruplar karşısırada (korumaktır. Grev zayıf sos
yal grupların, lokavt ise güçlü, grupların silâ
hıdır. 

Lokavtın kanunla düzenlenmesine devam et
mek gerektiği görüşü başka gerekçelerle 
savunulabilir. Ve biz de halen bu görüşteyiz. 
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Ama lokavtı bir Anayasa hakkı olarak kabul 
öt'tirnıeye çalışmak, ibir hükümıefte zaıf getirece
ği gibi, onun ekonomik gücü yerinde sosyal 
grupların çıkarlarını korumakla kendisini gö
revli saydığımn delilini vermiş olur. 

Değerli milletvekilleri; zamanın darlığı, bizi 
önemli saydığımız bir konuda görüşlerimizi kı
saca söylemek zorunda bıraktı. Başka konular
da da söyliycccklerimiz vardır. Ama sadece de
ğindiğimiz konu ile beliren sosyal zihniyet dahi, 
bugünkü iktidara ve onun uygulıyacağı plâna 
güvenmemek için bize yeter sebep vermektedir. 

Yüce Kurulunuza saygılarımı sunarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, bu
yurunuz, üzerinde. Saat, 23.15. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, benden evvel ko
nuşan Sayın C. H. P. li Şeref Bakşık Beye . 
İkinci Beş Yıllık Plandaki 111 nci sayfada ya
zılı olan hususlara değinmekle kendi zamanla
rındaki durum ile, A. P. zamanındaki durumu 
kısaca rakamla izah etmek suretiyle yapacağım 
beyan halk efkârı umumiyesinin kimlerin işçiyi 
istismar ettiğini, kötüye kullandığını açıkça gö
receklerdir. 

111 nci sayfada şöyle der : Toplu sözleşme
ler, çalışanların temel haklarında olan toplu 
sözleşme ve grev hakkı 1965 te tanınmıştır. On
dan evvel işçi maalesef 50 kuruş, bir lira ile köle 
gibi çalıştırılmakta idi. 1964 - 1965 döneminde 
kamu kesiminde ve kamunun ortak olduğu ku
ruluşlarda yapılan toplu sözleşmelerin % 67 si 
iki yıllık, % 20 si bir yıllık ve % 5 i 2 yılın 
üstündeki süreler üstündedir. Bu dönemde ya
pılan toplu sözleşmeler genellikle uyuşmazlık 
doğurmamıştır. 

Kaımu ve kamunun ortak olduğu kuruluş
larda toplu sözleşme görüşmelerinin yüzde 72 si 
anlaşma ile yüzde 4 ü de grevle sonuçlanmış
tır. 

C. H. P. zamanında olan bu yüzde 4 rakamı 
yüzde 58 in üstündedir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayat pa
halılığından bahset. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Söz sırası gelince bahsedeceğim Sayın Şeref 
Bakşık. 

ORHAN BIRGÎT (İstanbul) — Şeref Bak
şık mı? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale ederse
niz Tüzüğü tatbik etmek mecburiyetinde kala
cağımı arz ederim sayın arkadaşlarımdan. Çok 
rica ederim müdahale etmeyiniz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, kısa da olsa üç - beş da-
kilkalılk zamanıımı Sayım Şeref Balkşılk lalmış 
bulunuyorlar. Yalnız bunu sözlerimin hitamında 
Heyeti Umumiyeye arz etmek suretiyle.... 
(T. 1. Partisi sıralarından uzaktan anlaşılmıyan 
sözler) 

ŞÜKRÜ NİHAT BAYRAMOÖLU (Bolu) — 
(T. I. Partisi sıralarına hitaben) susun be, yeter 
artık! 

BAŞKAN — Çok rica ederim, yerinizden mü
dahale etmeyiniz sayın arkadaşlar. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, ikinci Beş Yıllık Plânlama
nın 'hazırkınmasınlda iki aınaesaıs göz ünranclo tu
tulmuştur. Birisi, makro seviyede olan kaynak
lar, harcamalar, yatırım tasarruf, kamu gelir ve 
harcamaları, dış ödemeler dengesinin cari işlem
leri nazarı itibara alınmak ve makro denge ku-

' rulmak suretiyle İkinci bir Beş Yıllık Plân ha
zırlamıştır. 

İkinci anaunsur olar'aık ıda makro ıdurrımıııın'da 
olan Türkiye'nin kaynakları nazarı itibara alı
narak göz önünde tutularak Plânlama Teşkilâ
tında çalışan 80 küsur özel surette hazırlanmış 
değerli elemanların 1 500 eleman tarafından ha
zırlanmış bir plânı tetkik edilmektedir. Bu ba
kımdan hiçbir zaman Adalet Partisi Hükümeti 
durup dururken kendi kafasından memleket 
gerçeklerine uygun olmıyan bir plân huzurları
nıza getirmemiştir, işte bu esaslar üzerinde ha
zırlanan İkinci Beş Yıllık Plân gayrisâfi millî 
hâsılada % 40,3 civarında bir artış sağl aınalkita-
dır. Bu artışı temin etmek için plân bâzı faktör
leri göz önünde tutmuştur. Bunlardan kalkın
ma hızı olarak % 7 ve bu değer Türkiye'nin iç 
kaynaklarının yeterli yapabilme gücünün oluşu 
ve nihayet kalkınma hızı ile insan ve yaşamasına 
yeterlidir. 

ikinci faktör olarak da dış kaynaklara bağlı
lığının azaltılmasıdır. 1962 yılında % 2 olan dış 
tasarrufların 1972 yılında 1.7 ye düşürülmesi ile 
plân hedefine ulaşacaktır. 
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Bu ilki' anafaktörü burada tbiel'intlti!k!Üetn sonra 
gayrisâfi millî hâsıladaki gelişmeler ve yapısal 
değişimler nelerdir, onlara değinmek isterim. 

1967 yılındaki 85.1 milyar liranın, 1972 yılm-
'da 119.4 milyar liraya yükseleceği hesalbedikniş-
tir. Aradaki gelişme farkı 34.3 milyar liradır. 
Sağlanacak bu gelişme 1967 yılında 2 085 lira 
olmakla beş yılda % 24 ve yılda % 4.4 artarak 
1972 de 3 200 liraya yükselecektir. Arz ettiğim 
bu hususla ilgili rakamları ikinci cildin 6 ncı 
sayfasının birinci tablosunda açıkça görebilirsi
niz. Tablodan da görüldüğü gibi % 7 kalkınma 
hızına ulaşabilmek için faktör fiyatları ile yurt 
içi gelirlerinin oranı tarımda % 4,1, sanayide 
% 12, inşaat sektöründe % 2,2, ulaştırmada 
c/o 5,9, diğer sektörde % 6 bir gelişme göstermesi 
lâzımdır. Böylece İkinci Beş Yıllık Plân he
deflerinde yepyeni bir ekonomide yapısal deği
şiklik meydana getirilmektedir. Nitekim 1967 
yılınıda sanayide millî 'hâsıladaki yeri % 16,3 
iken 1972 de 20,5 a ulaşacaktır. Bu rakamlar 
da gündüz konuşan Sayın Alican'a bir cevap 
teşkil etmektedir. Burada sanayinin gelişmesini 
% 12 olarak izah etmiştir. Buna mukabil bu
nun yanında tarımda bir gerileme olacaktır. 
Ama tarımda öngörülen % 4,1 gelişme hızı da 
muhafaza edilecektir. Gıda talebini enflâsyona 
meydan vermeden yurt içi üretimle karşılana
caktır. 

Plânda yatırım harcamaları; % 7 kalkınma 
hızıma uüatşalbilmıck için 1967 yılımda 10.6 milyar 
liralık, 1972 yılında 29 milyar liralık bir yatırım 
yapılması öngörülmüştür. Bu yatırımların 1946 
da % 46,7, 1972 de ise % 49,3 nün özel sektör 
tarafından yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Tüketim harcamaları; 1967 de gayrisâfi millî 
hâsıla % 83,1 iken 1972 de gayrisâfi millî hâsıla 
% 77,3 e düşecektir. İkinci Beş Yıllık Plânda 
tasarrufa ıbüyük yer verilmiştir. Ekonomide 
meydana gelecek bu açığın neler ve nasıl olaca
ğını ikinci ciltte sayfa 13 teki tablo izah etmek
tedir. Böylece tasarrufların gayrisâfi millî hâ
sıla içindeki payı 1967 de % 19,19 dan 1972 de 
% 24,3 e çıkarılarak vasati olarak gayrisâfi mil
lî hâsılanın % 27 sini bulacaktır. Ayrıca iç ta
sarrufların yeterli olmaması özellikle ödemeler 
dengesi açığı yüzünden büyük tasarruflara baş
vurulacaktır. Ancak ilk tasarrufların yılda 
ortalama % 13,2 si artırılmasına karşılık ilk ta-
sarruflardaki artış oranı % 3,3 çevresinde ka

lacak, böylece gayrisâfi millî hâsıla içindeki pa
yı % 2 den % 4,2 ye düşecektir. 

Değerli milletvekilleri İkinci Beş Yıllık Plâ
nın anaftıedeflerini bu şelldMe kıisaca izah Gittik
ten sonra şimdi İkinci Beş Yıllık Plânda Hükü
metten bir istirlıajmıda bülunacağıan. Plânın 
amaçlarına uygun olarak Doğu - Anadolu'ya 
neler getirilmesi lâzımgeldiğini, Doğu - Anado
lu'nun kaynaklarını kısa da olsa izaha çalışaca
ğım. 

— Kalkınma Plânının başlııca amaçları yiük-
sek bir gelişime hızı, daha fazla istihdam ve ge
lirin bölgeler ve çeşitli toplum grupları ara
sında daha dengeli dağılımını sağlamaktır. 

Plân, bugünkü durum ve ilerilki 'imkânları 
bakımından bölgeler arası farklıklılkların var
lığını ortaya koymuş ve bölgeler arası dengeyi 
sağlryabi'lmek için bâzı özel ilkeler Öne sür-
müşltür. 

1. Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek 
amacı ile geri kalmış bölgelerin gelişmesi hız
landırılacaktır. 

2. Yatırımların coğrafi yerini tcsfoit eder
ken böllgeler arası dengesizliklerin en aza indi-
rilmesl ilkesi korunacaktır. 

Bu ilkeler Plânın «t'oplaım verimliliğini ar
tırmak için kaynakların dağılımında, yüksek 
toplum ve iktisat imkânları veren »bölgelere ön
celik tanınması»' ilkesi ile çelişme halinlde gö
rünmektedir. Ancak Plân dosdoğru bir eşitleş
tirme politikasını değil fakat ülkenin, çeşitli 
çevre ve kesimlerinin dengeli gelişmesini orta
ya koymaktadır. Genel çaiba verimliliğinin artı
rılmasıdır. 

Geri kalmış bölgelere yapılacak yatırımlar 
millî ÖlçüJde kabul edilmiş geliş ve huzur tehli
keye 'düşürmek veya kaynakları hesapsız .kul
lanmak durumunu yaratamaz. Zira Plân, top
lum ve iktisat hedefleri arasında bir denge bul
maya çalışmaktadır. Bir tarafan, ileriki geliş
melere temel teşkil edecek alt yapı yatırımla
rı ve sosyal yatırımlar için geri kalmış bölgelere 
öncelik tanır; diğer taraftan, beklenilen millî 
gelişımeyi sağlamak ve ülkenin ihtiyacı olan re-
al kaynakları yaratabilmek için imkânları yük
sek çevrelerde kalkınma çalbasmı hızlandıra
cak tedbirlere el atar. 

Plân, ayrıca, şimdiden gelişmiş büyük şehir 
bölgelerinin emici e'ükilerini azaltmak için, geliş-» 
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meyi ülkenin -diğer çevrelerine yayacak; olumlu 
programlar yaratmak durumundadır. Yatırım
ların bir veya ilki büyük şehir civarında yoğun
laşmasına karşılık olarak alınabilecek tedbirle
rin bir tanesi, ülkenin bütünümde önemli mer
kezler yaratılmasına yardım ebme'ktir. Türki
ye'de, bugünkü durum içerisinde bu şekilde se
çilmiş bölgelerinde ıkaiynalklarm tam olarak kul
lanılması ile başarılabilınir. Bunun için 

Bölge plânlaması : 
Bölgeler arası kaynaklar ve gelişme denge

sizliği problemi Millî Plân çalışmalarını bölge 
seviyesinde çalışmalar ile desteklemek ihtiya
cını ortaya çıkarmaktadır. 

Ayrıca Türkiye'nin toplam Plân çalbasmı et
kili haMe tütalbilmek için değişik çevre özel
liklerinin Plân ve programlara yansıtılması ge
rekir. Plânın etkenliği, aşağıdan yukarıya ve
rilecek: bilgilerin bütünlüğü içinde, yukardan 
aşağıya Plânlamada gerçe'kçililiğin sağlanması 
ile 'güç! enec elktir. 

İşte bölge Plânlama ıbu alanda ülkenin kal
kınma çabasının en önemli araçlarından biri 
olmaktadır. 

Bölge plânlamasını gerektiren sebepleri şöy
le özetliyebiliriz : 

1. Bugün Türkiye*de özellikle Doğu - Ana
dolu'da plân çalışması için gerekli bilgi her se
viyede yetersizdir. Plân kararlarının gerçekçili
ğini artırabilmek için bölgenin yersel, toplum 
ve iktisat bünyesi hakkında bilgi toplamak ve 
değerlendirmek, millî seviyedeki çalışmalara 
aktarma, 

2. — Gelişme imkân ve potansiyelini bölgenin 
fizikî ve reel kaynakları açısından tesbit ve 
tahlil etmek. 

3. Bakanlık ve kamu kuruluşlarının böl
gesel örgütleri arasında program ve plânla
mayı koordine etmek, gibi daha birçok selbep-
leri sıralamak mümkündür. 

Değerli milletvekilleri; bugün bırakın biz
leri Doğu - Anadolu da yaşıyan birisi dahi ken
di probleminin çözüm şeklini nedenlerini ve 
nasıl halledeceğini lüzumlu etüt yapılmadan 
bilemez. Bunu biraz daha genişletmek işitiyorum; 

Merkezî plân teşkilâtına bölgesel plân, teşki
lâtı da eklenmeden özellikle Doğu - Anadolu'nun 
plânlı devrede hakiki mânada yerini alması kal
kınma ve Hükümet politikası yönümden ele alın

dığında iki ana ve ciddî problemle karşı kar-
şıyayız. 

1. Doğu - Anadolu'nun Türkiye'nin diğer 
il ve bölgelere nasaran daha çok geri kaldı
ğını ka'bul ediıyor isek, 

a) Doğu - Anadolu'ya plânda ayrı bir yer 
vermemiz zarureti vardı, 

b) Yahut Türkiye'nin % 7 katkısına hızın
dan % yarım gibi bir noksanlığı yahut Doğu-
Anadolu'nun lebine % yarım gibi bir fazlalığı 
Doğu - Anadolu geri kalmıştır yuvarlak lâflar
la Doğunun proibl emlerini halledeceğiz demek 
afakî olur. 

'Muhterem arkadaşlar; Türkiye İde hakika
ten geri kalmış iller vardır. Ama kül halinde 
Doğu - Anadolu gibi değil küçük bir misalle Do
ğu - Anadolu'nun lehine olan bir meseleye değin
mek isterim. Trabaon - Erzurum - Kars - Ağrı 
arasıdaki yol durumu Ege'deki böyle bir kabi
neye yoldan daiha iyi olduğu halde Ege ile Do
ğunun baihısettiğim illeri arasında mukayese ka-
ıhul etmiyecıek derecede geri kalma bakımından 
muazzam fark okluğu meydandadır. Bu ve buna 
benızer Doğunun halledilmiş problemlerini dahi 
eleştirirseniz yine Doğu - Anadolu'nun çok geri 
kaldığı problemlerini daima görmek imkânına 
sahıboluruz. Bu bakımdan Sayın Başlbakan ve 
onun Hükümetinden ve nihayet Adalet Parti
sinden Doğunun kalkınmasının kati ve kararlı 
yeri muhakkak belli olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu kusa girişten son
ra Doğu - Anadolunun problemlerini hazırlana
bildiğim nisbetle anlatmaya çalışacağım. Ma
lumlarınız veçhile Türkiye lı963 yılından beri 
plânlı devre çalışmasına girmiş bulunmaktadır. 

ıSözlerinin başında arz ettiğin plân görüşü
nün ışığı altında Doğu Anadolu bölgesinin, 

I. Ekonomik durumu 
II. Bölgenin zirai yapısı 

III. Bölgede zirai istihsal faktörleri ile bun
lar arasında ilişkiler incelenecektir. 

Yalnız Anadolu tâbiri umumi bir tâbir oldu
ğu için konuya geçmeden önce Doğu - Anadolu 
kapsamına giren bölgenin belirtilmesinde fayda 
vardır. Çünkü Doğu - Anadolu tâbiri muhtelif 
kimseler tarafından, muhtelif maksatlarla, fark
lı şekilde kullanılmaktadır. 

Doğu - Anadolu alarak ele aldığım Ağrı, 
Kars, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis, 
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Van, Hakkâri, Tunceli, Elâzığ, Malatya ve Adı
yaman olmak üzere 13 il dâhil edilmiştir. Bu 
13 il coğrafi bakımından oldukça (homojen bir 
durum arz ettirmektedir. 

Bölgenin yüz ölçümünü 150 481 Kim. 2, 1965 
nüfus sayımına göre nüfusu 3,8 milyon ve Km2 

ye düşen nüfus miktarı da 25 kişidir. Bu ra
kamlar Türkiye bütününe nis'bet eldilinse; saha 
itibariyle bölge Türkiye'nin % 19,3 ünü, nrüfuis 
itibariyle de % 12,1 ini teşkil ettiği ve Kmz ye 
Türkiye ortalamasına (40,6) nazaran 15,ı6 kişi 
daha az düştüğü görülür. 

1. Bölgenin ekonomik yapısı : 
Bölgede toplam nüfusun. % 23,2 si şehirlerde, 

% 76,8 i köy ve bucaklarda, faal nüıfulsun da 
(1,6 milyon) % 16,2 si şehirlerde ve % 83 ü 
köylerde yaşamaktadır. 

Türkiye ortalaması toplam nüfusun % 34,4 ü 
çalışan nüfusun % 26,,3 ü şehirlerde oturduğu
na göre bölgedeki şejhirleşıme oranının düşük 
okluğu görülür. 

Şehirli nüfus oranı itibariyle Türkiye ortala
masına sadece Elâzığ (% 33) ve Malatya (% 32) 
yaklaşmaktadır. Bu oran diğer 11 ilden altısın
da (Bingöl, Tunceli, Muş, Hakkâri, Kars ve Adı
yaman) da % 14 - 19 geri kalan beş ilde de Ağrı, 
Erzincan, Van, Erzurum ve Bitlis'te % 22 - 28 
arasındadır. 

1965 nüfus sayınıma göre bölgenin başlıca iki 
büyük şehri (Nüfusu 100 binden fazla) Erzurum 
ve Malatya'dır ikinci derecede büyük şehir 79 
bin nüfusla Elâzığ'dır. Bunları 2'5 - 50 bin nü
fusla Erzincan, Kars ve Van takibeder. Diğer 
7 ilin nüfusu ise 25 binden aşağıdır. Tunceli ve 
Hakkâri bölgenin ve Türkiye'nin en küçük şehir
leridir. Tunceli'nin nüfusu 5 805, Hakkâri'nin 
nüfusu ise 6 147 dir. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan iki dakikanız 
kalmıştır. 

ABDÜLBAR1 AKDOĞAN (Devamla) — 
Yine bölgede faal nüfusun % 84 ü ziraat sek
töründe çalıştıığı gibi toplam gelirin çoğu da zi
rai istihsalden elde edilmektedir. Elâzığ, Malatya 
ve Erzincan ve Erzurum hariç, diğer 9 ilde sana
yi hemen hem'en yok denecek derecededir. Bu 
yüzden bu 9 ilde çalışan kişi başına katma de
ğerin % 98 e yakın bir kısmı zirai gelirden elde 
edilmektedir. 

Ziraaltte çalışan kişi 'başına katma değerin ki
şi basma toplam katma değerin % 72 - 81 ini 
teşkil ettiği Malatya, Erzurum ve Erzincan'da 
sanayileşme mahdut seviyededir. Elâzığ maden
lerinin zenginliğinden bölgede sanayileşmiş il 
olarak görülmektedir. 

Bölgenin diğer bir özelliği de Türkiye ortala
ması ve diğer 54 il'e nazaran bölgenin daha fa
kir oluşu veya gelir düşüklüğüdür. Bölgeye dâ
hil illerde (Elâzığ hariç) çalışan nüfus başına 
düşen 'gelir (katma değer) Türkiye ortalamasın
dan düşüktür. 1960 yılında Türkiye ortalaması
na göre, çalışan kişi başına katma değer 2 500 
Tl. olduğu halde bu bölgeye dâhil illerde 500 -
800 arasındadır. 

Türkiye'nin en fakir ili Hakkâri'dir. Hakkâ
ri'yi takiben Bingöl, Bitlis, Tunceli, Ağrı, Erzu
rum bulunmaktadır. 

Bölgedeki .gelir düşüklüğünün başlıca sebep
lerini şöyle sıralıyabiliriz. 

1. Bölgede temel hizmetler ve temel yatı
rımlarla kamu ve özel sektör yatırımlarının dü
şüklüğü. 

2. Ulaştırma imkânlarının yetersizliği ve 
bölgenin büyük tüketim merkezlerine uzak olu
şu, (Hayvan kaçakçılığının baş müsebbibi bu
dur.) 

3. Bölgenin fazla arızalı ve ikliminin sert 
oluşu... 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan lütfen bağlayın 
vaktiniz bitti. 

ABDÜUBÂHİ AKDOĞAN (Dovaımla) — 
Sayın Başkanım, lütfederseniz... 

BAŞKAN — Beş dakika kâfi mi Say m Ak
doğan? 

ABDÜDBÂRt AKDOĞAN (Devamla) — 
Hayır efendim. 15 dakika lûtfedilirse. Zaten 
benden sonra da konuşacak kimse kalmıyacağma 
göre vakit de doluyor. O bakımdan lütfedin. 
Ben bunu affınıza sığınarak arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, size beş dakika 
verebilirim... 

ABDÜLBÂB1 AKDOĞAN (Devamla) — 
15 dakika rica edeceğim. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Emsali var Sa
yın Başkan. Dün akşam bu kürsüden 20 dakika 
daha bir hatibe söz verilmiş ve konuş tuıulmuş-
tur. («Müddetini uzatalım» sesleri.) 
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BAŞKAN — 5 dakikadan fazla veremem efen
dim. On defa da tebligat yapamam. Çünkü, bir 
arkadaşa daha 20 dakikalık bir söz vereceğim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Direnirseniz celseyi kapatır bı
rakır giderim. Biz kalkıp gidelim, başka çare 
yok. («Usul hakkında söz verin» sesleri.) Usul 
hakkında arz ediyorum, daha 26 dakikalık vak
timiz var. 5 dakikası bitiyor. Ondan sonra bir 
arkadaşa daha söz verip, saat tam 24,00 te cel
seyi kapatacağım. (Gürültüler) Şayet, ısrar eder
seniz celseyi şimdiden kapatır geçer giderim. 
(Gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Konuşsun 
Sayın Başkan, sayın hatipten toplu sözleşmenin 
1956 da yapıldığını ve bunun gibi enteresan bil
gileri öğreniyoruz, istifademiz oluyor. (Gülüş
meler) 

BAŞKAN — Rica ederim, yerinizden konuş
macınız. Celseyi siz mi idare edeceksiniz, yoksa 
ben mi idare edeceğim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Bölgede ortalama olarak il başına 515 motorlu 
taşıt vasıtası ve 100 km2 ye 1 km. il ve köy yolu 
düşmektedir. Diğer 54 ilde il başına düşen mik
tarlar 100 kabul edilirse taşıt vasıtaları sayısı 
17 ve 100 km2 deki il ve köy yolu 22 dir. Bu ra
kamları daha geniş mânada, cetvelle izah ediyo
rum. Fakat cetveli izah etmek imkânını bulamı-
yacağım. Bu bakımdan bölgenin zirai yapısına 
geçiyorum. 

Bölge 15 milyon hektar arazisi ile Türkiye 
topraklarının % 19,3 ünü teşkil ettiği halde, 
Türkiye'deki bütün tarla arazislinin ancak 
;% 8,6 sma sahiptir. 

Bölgede ziraat işletmelerinin ekserisini kü
çük ziraat işletmeleri teşkil eder. 1962 - 1963 
yılında bölgede 6 ilde yapılan Köy Envanteri 
eıbüdleri neticelerine göre, sayı itibariyle 50 dö
nümünden daha az araziye sahip işletme
lerin oranı % 67, 100 dünümünden küçük 
işlcıtmelerin oranı % 87,5 ve ortalama iş
letme büyüklüğü 63 dönümdür. Bu rakamları 
'Türkiye çapında mukayese edersek; önümüze 
şöyle bir cetvel çıkar. Maalesef cetveli izaıh 
•edenıiy.e:c eğim... 

Bölgede hayvancılık zirai istihsalinden el
de edilen üretim değerinin % 56 sim hayvan

cılıktan % 30 unu hububattan % 8 ini sınai 
bitkilerden % 4 ünıü mayvelenden % 2 sini de 
hakiyattan temin cıtrm ektedirler. % oramda da 
görüldüğü gibi üretim değeri yüksek olan böl
genin hayvancılık problemine biraz daha fazla 
yer vermek: arzusundayım. 

Doğu Anadolu bölgesi talbiat şartları, sos
yal ve ekonomik bünyesi itibariyle hayvansal 
üretime dalha çok elveriişli bulunmakta ve bil
hassa talbiat şartları, alternatif kullanışları na
dir olan unsur durumundadır. 

Bu bakımdan bölgenin kapsamı, tabiat 
şartları yâni iklimi, topoğrafik bünyesi, arazi 
kullanılışı, sosyal ve ekonomik yapısı ele alın
mak suretiyle bölgede en uygun üretim kolu
nun hayvancılık okluğuna tekrar değinmekte 
fayda mülâhaza ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan bitti vaktiniz. 
((Başkan, bu sırada hatibin konuştuğu mik-

nafomı kapatarak, konuşmayı kesti.) 
Lütfen efendim, konuşmanızı kestim, ko

nuşmanızda bir fayda yok. Zabıtlara da geç
mez. Lütfen kürsüyü terkedinllz. 

(Bu sırada Ağrı Milletvekili Abdüllbâri Ak
doğan konuşmasına devam etmektedir) 

Rica ederim, yerinizii terkediniz. Mikrofonu
nuzu kapalttım efendim. Konuşmanız zabıtlara 
geçmiyor, niçin kürsüyü terketmiyorsunuz'? 
(Orta sıralardan, «Konuşma müddetini oyla-
ymız» sesleri) oylama ile bu iş halledilmez 
efendim. 

Salb'alha'tltin Güven, bujyurun efendim saat 
23 ü 40 geçiyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSKEN
DER CENAP EĞE CUMHURİYET SENATO
SU (Aydın üyesi) Dün 20 dakika verdik, siz 
çok otoritersiniz. 

BAŞKAN — Va'kit kalmamıştır, bir arka
daşa dalha söz verip kapatacağım. 36 arkada
şa 20 şer dakikadan hesap edilmiş, buna göre 
ısröz verilmiş, tekrar .beni söylemekte ne mâ
na çıkar efendim? 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — inşallah yarınki celsede usul 
hakkında söz vereceğim. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Ben şimdi 
söz istiyorum. 
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'BAŞKAN — Beyefendi, şimdi söz vermiş du
rumdayım. Hatibi de kürsüden indiremeyiz, 
efendim. 

Lütfen başlayın Sayın Güven, devam buyu
runuz efendim. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sa
yın Başkan ve muhterem milletvekili arkadaşla
rım ; müsaadenizle şu 15 dakikayı da ben doldur
mak istiyorum. Zannediyorum ki, konuşmala
rımla sizleri fazla üzmiyeceğim. 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım; plânı 
hakikaten başından sonuna kadar tetkik etmek 
imkânını bulanlar, samimî ölçüler- içerisinde ka
lırlarsa görürler ki, hakikaten İkinci Beş Yıllık 
Plân son derece derinliğine samimî, fevkalâde 
büyük bir almterinin ilmî çalışmanın neticesi 
olduğu neticesine varırlar. Bütün konulariyle, 
bütün sektörleri ile hakikaten memleketin şart
larına en uygun bir modelin tesbit edilmesinde, 
tâyin edilmesinde bir özlü çalışmanın eseri oldu
ğu meydandadır. Bunun için hakikaten gerek 
Hükümet erkânına, gerek plânlama teşkilâtının 
başındaki genç arkadaşımıza ve plânlama teşki
lâtının bütün üyelerine (hiçbirini tanımıyorum, 
tanımak imkânına mazhar olamadım) hakika
ten teşekkür etmek lâzımdır. Çok ciddî bir çalış
ma yapmışlar. Bu 20 dakikalık zamana ben bü
tün sektörlerdeki çalışmalarımın neticelerini si
ze arz etmek imkânını bulamıyacağım, ama mü
saade ederseniz sadece meslekimle ilgili ve ihti
sas konum olan sanayi sektörü hakkındaki gö
rüşlerimi çok kısa bir zaman ölçüsü içine sığdır
maya çalışacağım. 

İkinci Beş Yıllık Plândaki sanayi sektörünün 
yeri hakikaten değeri nisbetinde önem kazan
mıştır. Birinci Beş Yıllık Plânda olduğu gibi 
normal kalkınma hızının üstünde, yani % 12 
ve daha yukarı seviyede bir kalkınma hızı tes
bit edilmiştir. Ancak plân tabiî her noktasiyle, 
umumi mânasiyle çok olumlu bulmakla beraber 
bâzı noktalarında kendime göre plândan farklı 
görüşlerim var. Onları arz etmek istiyorum. 

Bana göre, elbette ki İkinci Beş Yıllık Plânın 
119 milyar gibi bir yatırımı millî gelirlerle alâ
kalıdır. Şayet, millî gelir imkânları 200 milyar 
olsa idi, elbette ki, yatırımlar da 200 milyar se
viyesinde olacaktı. Demek ki, biz yatırımlarımızı 
gelirlerimize g'öve ayarlamak durumundayız. 
Ancak, sanayi sektöründe ve bilhassa sanayiin 
mal ve eşya üretimi sektöründe durum böyle de

ğildir. Yani, biz gelirlerimizle, sanayiin diğer 
sektörlerinde olduğu gibi gelire göre yatırımları 
muvazeneli bir unsurda tutmak lurumunda de
ğiliz. Çünkü, karşımızda bir Ortak Pazar Anlaş
ması var. Yani, sanayide muayyen bir kalkın
mayı Ortak Pazarın şartlarına göre uydurmaya 
Mecburuz. Yani, 15 sene içerisinde Avrupa mal 
piyasalariyle, sanayi piyasalariyle rekabet et
mek mecburiyetindeyiz. Onun için derim ki, ben 
burada sanayi sektöründe % 12 kalkınma hızı
nın biraz isabetsizliği var. Asgari benim hesap
larıma göre % 15 olması lâzımdır. Çünkü birin
ci Beş Yıllık Plânda da bu % 12 seviyesinde tu
tulduğu halde maalesef % 8;5 - 9 seviyesinde 
başarılabilmiştir. Yani hedef ittihaz ettiğimiz 
% 12 den geri kalmışızdır. Şimdi realite ortada. 
Avrupa imalât sanayiinin seviyesiyle bizim se
viyemiz arasında bugünkü şartlarla nitelik ba
kımından değil mal üretimi bakımından asgari 
25 - 30 sene fark vardır. Bu, kabul ettiğimiz 
% 12 seviye ile ilerlersek böyledir. Kaldı ki, biz 
Ortak Pazara girişimiz, beş sene sonra muvak
kat şartlarla başlıyor, yani ilk 10 sene bir mu
vakkat şart içerisinde, ikinci beş sene sonrcij bir 
başka şart içerisinde ve 20 sene sonra Avrupa 
devletlerinin şartı içerisinde tamamen açık pa
zar olarak Avrupa piyasasına girmiş olacağız. 
öyle ise biz o gün yani bugünkü tarihten 1'5 se
ne sonra Avrupa piyasasına ortak şartlar içeri
sinde girmeye mecburuz. 

Şayet sanayi kalkınma hızlımızı 12 civarın
da tutarsak, 15 sene sonra hakikaten Avrupa 
piyasalarına girebilecek şartları haiz olamıya-
ğız kanısındayım. 

Bir de şu vardır : Biz Ortak Pazara girdi
ğimiz zaman, ürettiğimiz malların hemen yüzde 
doksanının Avrupa devletlerine «satamayız. Bu 
bir realite. Bizim Avrupa devletlerine satabile-
ceğjmiz mallar çok mahduttur. Dolku/ma sana
yiinde bâzı şeyler 'satabiliriz. Avrupa piyasala
rı ve Avrupa memleketleri dokuma sanayiinde 
artık bu yeni plâstik maddelerin 'Çiıkıışından son
ra haiki'katen dokuma sanayiinde 'bir gerileme 
'kaydetmiştir. Buna lüzum da göraiüyo<r, bunu 
'saltıınalab'ili'yorlar. Bizim de dokuma sanayiimiz 
haikükaten bugün Amerika'ya, İngilte'ye, Fran
sa'ya her hangi bir devlete, dah'i mal sata'bile-
cdk nüteliktedir ve bunu satıyoruz da. Bunun 
dışında Avrupa piyasalarında biziım yetiştire
bileceğimiz mallar sadece haımimaldde, yan ma-

— 457 — 



M. Meclisi B : 126 27 . 6 . 1967 O : 4 

mul madlde olabilecektir. Bunun dışında imalât 
«anaylimiizde, buzdolalbı, aralba diğer imalât sek-
•törlerin'deki 'mallarımızın Ihiç'birini Avrupa pi
yasalarına götüremeyiz. Çünkü onlar nitelik 
ve fiyatlar bakımından Türkiye'nin çok çok 
-daJha ilerSs'indedirler. Onun için tkin'ci Beş Yıl
lık Plânın ve Üçüncü Beş Yıllık Plânın hedefle
ri olabilecek! imalât sanayiindeki gelişmeleri
mizin hfciikaten dünya piyasaları ile rekabet 
edebilecek unlsurlara ve fiyatlara saıhibolabil-
me'si için mutlaka Mas Prddüksiyton deid'iğiımiz 
seri imalâtlar ve Ibüyük 'çapta imalâtlar yap
maya mecburudur. Yani bir montaj sanayiinde 
'her hangi bir vasıtanın, her hangi bir araba
nım bir (kamyonun senede beşbin tane imal 
edilmesi veya 10 bin tane imal .edilıme'si ile biz 
duruya piyasalarına hiçjbir zaman fiyat bakı
mlımdan da, nitelik bakımından da, ayak uy-
duraımıyacağız. öyle ilse, mutlaka imalât sana-
yiîm'izde, çok büyüik adimlar ve hatveler yap-
ma!k meclburiyetinfdeyiz. O hailde (karşımıza bir 
prolblem çıkar. O da şu : Bu kadar büyük had
leri, pazarı nerede bulacağız. EHbetlte iki Tür
kiye'nin pazarı mahdut. 32 milyon insanın beş 
sene sonraki kapsıyaeağı ısatıına'lma gücü ma
lûm. Halbuki sanayiimiz ciddî bir kalkınmaya 
sahlbdllalbilımesi için de çok daJha büyük üreltim 
yapmak mecburiyetinde. O zaman biz dış piya
salara ikinci beş Yılın sonunda büyük çapta 
mal satmaya mecbur olacağız. Bunu naöıl te
min ederiz î İşte, benim a'slmlda konuşmamın 
getirmek istediğim noktası bu nokta. Şimdi bi
zim Avrupa'ya tmJal sialtmak imkânımız yok. Ame
rika'ya hiç yok. Zalten bütün dünya milletleri
nin pazarları malûm, Orta - Şark ve geri kal
mış memleketler. 

Şimdi ben derim ki, plânda gayet şu nokta 
düşünülmüş olsaydı çok daha memnun olacak
tım. Ürettiğimiz malları kime satacağız. Hele 
ortak pazara girdiğimiz gün, acaba şimdiden 
düşiünemezmi'yiz bir Şark ortak pazarı Türk 
Devletinin patronajı altında İran, Pakistan, Af
ganistan Arap devletleri belki. Düşünülebilir 
Afrika devletleri de. Yani satmalma ihtiyacı 
olan, üretim kabiliyeti olmryan, kalkınmamış 
çok mala ihtiyacı olan ve parası olan memleket
lere mal satabilmenin şartlarını plânda şimdi
den programlamış olmalı idik. 

Bugün dünyanın siyasi- konjonktürü hakika
ten benim anlayışıma göre Türkiye'nin lehinde 

^rap memleketlerinin son harblerdeki perişan
lığı gözünüzün önünde. Şark İslâm devletleri
nin Türkiye'ye bağlılıkları Türkiye ile olan kar
deşlik münasebetleri ortada. Acaba biz Avrupa
lı devletler gibi düşünemeyiz mi ki, bir Şark 
ortak pazarı kuralım da bugünden istikbalde, 
üç senede, dört senede beş sene veya 10 sene 
hattâ 15 - 25 sene sonra satacağımız malların 
bugün pazarlarını tesbit edelim, şartlara bağlı
yalım, mukavelelere bağlıyalım, ortaklıklara bağ
lıyalım. Onun için sanayi sektöründeki üretim 
mallarımızın Türkiye ihtiyacının dışında eğer 
bunu düşünmezsek, ortak pazar düşünmezsek, 
artması, ne derseniz deyin, muhal olur. 

Müsaade ederseniz bir misal arz edeyim. Bu
gün Türkiye'de yedi çeşit buz dolabı var. Türk 
vatandaşının bugünkü sene itibariyle satmalma 
kabiliyeti zannediyorum, rakamlar belki hatalı 
olabilir, 10 ilâ 12 bin dolardır. Yedi tane mu
azzam firma 12 bin dolan satmakla geçinemez. 
Bir pazar bulmak lâzım. Çok iyi bir şanstır ki, 
sembolik mahiyetinde de olsa biz Amerika'ya 
dahi bin tane buz dolabı sattık. Demek ki, ma
lımızın niteliği Amerika'da dahi satılabilecek, 
Avrupa'da dahi satılabilecek bir niteliğe ulaş
mış. Ama buna bir satış pazarı plânlama düşün
memiş. Peki bu artmasını istediğimiz büyük ya
tırımlarla aşağı - yukarı altmış milyarın üstün
de bir yatırım sanayi sektörüne veriyoruz. Mu
azzam bir sanayi portresi çizmişiz. Bunun mut
laka realize edilecektir, buna da inanıyorum. 
Eealize edildiği gün, biz bu imal edilen malları 
kime satacağız? Nasıl buna pazar bulacağız? Bu 
plânda düşünülmemiştir. Ben bu bakımdan nok
san buluyorum. Ve söylemek istediğim, bilhassa 
Sayın Hükümet ve sayın plânlamadaki arka
daşlardan onu istirham ediyorum. Bir ortak 
pazar, dediğimiz nitelikteki bir Şark pazarı, ni
telikleri ile Türkiye'nin patronajı altında kuru
labilir. 

Hakikaten demin saydığım devletleri içeri
sinde sanayi bakımından en güçlü bir devletiz. 
Bir Müslümanlık alâkalarımız vardır. Geçmiş 
yıllardan beri bir kardeşlik münasebetlerimiz 
vardır. Onun için biz bu ortak pazar fikrini 
orada rahatlıkla oturtabiliriz. Zaten gerek Bağ
dat Paktı (bugünkü CENTO Paktı) gerek di
ğer anlaşmalarımızda bu istikamette, bilebildi
ğim kadarı ile, geniş bir çalışma var. Ama bu
na mutlaka bir ortak pazar niteliğinde, bir şark 
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pazarı veya adına ne derseniz deyin, bir ciddî 
pazar haline getirmek lâzım ki, biz bu malları
mızı Garlb'a satamadığumiiza göre Şark'a raihaıt 
«atabilelim. 

Bir de sayın plâncı arkadaşlarımızda, yine 
haddim olmıyarak, tenkid edeceğim bir unsur 
var. Plân bir memleketin topyekûn kalkınması
nı hedef tutan bir görüşler manzumesi, hesap
lar manzumesidir. Yalnız, plân burada memle
ketin sadece vergi kaynaklarından maddi gelir
lerinin âzami zorlanması ile bir hedefe ulaş
mış. Bana göre, plâncı arkadaşlarım ve kusura 
bakmazlarsa alâkalı hükümet, bâzı potansiyelle
rimizi ihmal etmiş görünür. Meselâ, bu potansi
yel arasında Türkiye Cumhuriyetinin ordusu 
var. Bugün beşyüzbin mevcudu var. Bu mevcu
du biran için düşününüz, kalkınmada ona lâyık 
onun şerefine lâyık hizmetlerde ne gibi, köy 
kalkınması, yol, su enerji, elektrik, gibi hizmet
lerde değerlendirmek mümkün. Beşyüzbin kişi
nin biran bu kalkınma hizmetine yöneldiğini 
tasavvur ediniz ve bir kişinin bugünkü hesap
lara göre en basit bir insanın dahi bir günlük 
mesaisi, 8 günlük mesaisi ile millî gelire 10 lira
lık bir katkıda bulunur. Beşyüzbini 10 ile çar
parsanız, beş milyon tane lira eder. Bunu bir 
senelik yani üçyüz altışbeş ile çarparsanız bir 
milyar sekizyüz yirmibeş milyon lira eder. Bu
nun beş yıl ile muhterem mühendis arkadaşla
rım çarparlarsa görürler ki, aşağı - yukarı 119 
milyar liranın hattâ türlü zorlamalarla netice 
aldıkları 119 milyara % 12 - 13 nisbetinde bir 
katkıda bulunur bu. Ben bunu 10 lira olarak de
ğerlendirdim. Onların içerisinde çok değerli mü
hendisler, çok değerli doktorlar ve değerli ilim 
erbabı var. Elbette onların mesaileri çok daha 
bunun üstünde bir değerdir. Biliyorsunuz, as
ker orduda iki sene hizmet eder. Halbuki, altı 
aylık bugünkü mânasiyle bir asker eğitimi kâfi • 
niteliktedir. Altı aydan sonra artık yetişmiş bir 
er mânası taşır. Ondan sonraki birbuçuk sene- • 
lik hizmetin pekâlâ demin arz ettiğim hizmet- i 
lerde fazlası ile değerlendirilmesi mümkündür • 
ve bu bugün büyük çapta bir potansiyelimizdir. 

126 bin tane öğretmenimiz var. Acaba müm
kün değil midir, plâncı arkadaşlarıına hiç dü
şünmezler mi, köy kalkınmasında yaz tatillerin
de çak az ücretlerle bunlardan istifade etmeyi? 
Talebeler aynı nitelikte. 

— 459 

Bir de acalba Devlet memuru sekiz saat ça
lışır. Benim bildiğim kadarı ile eğer yanlış bil
miyorsam, Almanya'ya bir seyahatimizde Bonn'
da alâkalı Devlet ricali Almanların İkinci Dünya 
harbimden sianra yeniden, ihya edilişimde, müd
deti bdtoiyiorum 'ama 9 - 10 Isaalt Devlet me
murları ve işçilerin çalıştırıldığı teslbit edil
miştir. Madem ki, biz hakikaten ıbir cidalin bir 
kalkınmanın içindeyiz,, niçin kendimizi biraz 
zorlamayız ? Yüce Parlâımentio bir mecburiyetin 
içerisinde saıbahın dokuzundan gecenin 12 sine 
kaıdar çalışıyor, icalbedertse bellki bumu aylarca 
da devam ettirir. Acalba neden bir plânlamada 
ibu kaıdar nakisamız, bu kadar eksikliğimiz ve 
geçmiş bu kaldar kayıplarımıiza rağmen kendi
mizi biraz zorlamayız. Ne olur acalba bir beş 
ısene, veya 1 sene müddetle bir denemeye gi
relim. Sabahın saalt sekizinde Devlet dairelerini 
açmıyalım? Akşamüstü yine saat beşte kapansa 
acafi)a ne olur? 

BAŞKAN — Saıyın Güven bir dakikanız 
kalmıştır efendim. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Bana 
da acaba bir iki da'kika müısade edecek misiniz, 
lütfedecek milisiniz? Ben gerçi mevzuu fazla 
dağıttım ama bir iki hulsus daha var. 

BAŞKAN — Buyurun devam edin efendim. 
Saat 24 te mesai saatimiz bitliyor da onun için 
söyledim. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Bir 
de şu vardır, bilhaslsa Saıyın Devlet Bakanına 
söylemek işitiyorum : 

•Dünyada.ki büıtün orduların elinde harb 
halinde cepihelende ulaşımı temin etmek için yol 
makiııaları vardır. Bizim ordumuz da bunlarla 
mücehhezdir. Şimdi size bâzı rakamlar verece
ğim. Meslekim olduğu için itimiadediriiiz ki, bu 
rakamlar doğrudur. Bulgun orldunun elinde yol 
yapan malkinaların maıdldi değeri beçiyüız mil
yonu aşkındır ve bunların markaları ıırcldelleri 
çok eskiye dayanır, yani, 1950 veya 1949 yıl
larına dayanır. Ve bunlar talbiî Allah göster
mesin, bir haıfo hali vâki olmadığı için de ciddî 
mânada kullanılmış değiljdıir. Modellerini devir
lerini antik kapatmışlarıdır. Kaldı ki, bugün 
Devlet Karayollarının elinde Allah gösterme
sin bir harb halinde, sevgili ordumuizun ihtiya
cını onun arzu ettiği zamandan çjok daha kısa 
zamanda halledebilecelk imkân vardır. Yani bir 
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harb hali vâki olduğu zaman zaten milletin bü
tün gücü seferber. Öyle ise bir karayolları var, 
bir Köy İşleri Bakanlığı var, bir Devlet Su iğ
leri var, elinde bütün teçhizat var. Devlet em
rettiği zaman o makinaları ordunun emrine ve
recektir. Öyle ise Ordu âtıl bir malzemeyi ne
den elinde tutar, neden bunları acaba biz Köy 
işleri Bakanlığının emrine devretmeyiz? Bunu 
plâncı arkadaşlarım ve Devlet neden hesaba kat
maz ? Bu kapalı bir enerjidir, bir potansiyeldir 
ve yıllar yılı yatmaktadır. Ve belki bugün eli
nize alışanız işlemez haldedir, uzun yıllar tamir 
ve bakım görmemiştir. Hattâ modelleri o kadar 
eskimiştir ki, bugün ordunun da artık bunlara 
ihtiyacı kalmamıştır. Bunlar maalesef hakika
ten değerlendirilmemiştir . 

Vaktim çok kısa, zannediyorum Reis Bey mü
saade etmiyecek, yoksa daha birçok noktalara 
temas etmek isterdim. Fakat kısaca geçmek 
için bir noktaya daha temas etmeme müsaade et
menizi rica edeceğim, o da şu; bir montaj sa
nayii sıkıntımız var. Bunu billhalsısa hem Hükü
met ve bilhassa sayın plâncı mühendis arkadaş
larıma rica edeceğim, beni bağışlayın bâzı tâbir
ler kullanırsam, hissî tarafıma bağışlayın. Bu 
bir rezalettir Türkiye'de, korkunç bir rezalettir. 

MJoınltaj sanayii şunun için kurulmuş 1958 de: 
Kanun çıkarılmış, bir de talimatnamesi çıkar
tılmış. Denmiş ki, şu memleketin ihtiyacına gö
re biz de araba yapalım, ama buna tabiî elbette 
birden bire sanayi «dalı olarak yıiiklenmeye 
maddeten imkân yoktur bir de teknikman imkân 
yoktur. Bu da ayrı bir teknik konudur, tecrü
be ister pratik ister, şu ister, bu ister. Onun 
için Türkiye'nin şartlarına uygun modeller seç
mek, markalar seçmek ve mümkünse bunu son 
derece ufak nisbette tutmak. Hattâ yanılmı
yorsam beş markadan faza müsaade etmiyorlar
dı. Devrin iktidarı Demokrat Parti bunu haki
katen 4 seviyesinde tutabildi. İhtilâl devresi 
geldi bu yediye çıktı, ihtilâl devresinden uzun 
bir müddet, (Halk Partili arkadaşlarım yok 
burada, dinlemelerini isterdim) bu onüçe çık
tı. Bizim iktidarımızda onüçtü. Fakat ben 
bizim iktidarımızı da çok kınayacağım, bizim 
iktidarımızda da onyedi marka oldu, Allah'a 
şükür, dört de biz ilâve ettik. Şimdi size rakam
lar vereceğim; 1963 yılında markalar itibariyle : 

Bedford; 58 bin liraya Türkiye'de satıldı. 
Yani getirildi bütün malzemesi burada monte 

edildi ve vatandaşa fabrikatör kârı, perakendeci 
kârı dâhil olmak üzere 58 bin liraya Bedford 
satıldı. 

Thames Trader Ford 62 bin liraya, Bu tarih
ler 1962 - İS 63 yıllarına aittir. 

İnternational 65 bin, Dodge 65 bin ve bun
ların hepsi yedi tonluktur. Zaten Türkiye'de 
kanun mânidir, yedi tondan fazla kamyon imal 
edilmez. Desoto 65 bin, Ford 65 bin, Morris 62 
bin, Austin 62 bin, Margirus otobüs 180 bin, 
Jecp 28 bin. 

Şimdi aradaki rakamları söylemiyeyim, yani 
1964 - 1965 söylemiyeyim, 1967 yi söylüyorum. 
Bedford 58 binden 115 bin lira, Thames Trader 
Ford 112 bin lira, International 140 bin lira. 
tk ramiye çekiyorum zannetmeyin, bunların eski 
talihleri, Dodge 65 bin liradan 122 bin liraya, 
ki bunlar karaborsa fiyatları biraz daha deği
şiktir. Ama bugün bu parayı verirsiniz altı ay 
sonra veya on ay sonra malı alırsınız, şimdi bu 
rakamlar tuhaf oluyor yalnız bâzılarını söyli-
yeyim, Margirus 180 bin liradan sonra 400 bin 
lira. Şimdi 380 bin liraya indiğine bakmayın 
400 bin lira veremezseniz alamazsınız. 

Şimdi arkadaşlarım, enteresan nokta şu; 
Türkiye'de onyedi marka. Mühendis arkadaşla
rım çok iyi bilirler. 17 markanın Türkiye'ye 
tahmil ettiği yükü biraz size çizmek istiyorum. 
Şu anda Türkiye'de mevcut 1,5 milyar lira de
ğerinde tekerleği dönen vasıta vardır. 1,5 mil
yar lira değerinde! Şayet bu 1,5 milyar liralık 
malı çalıştırmak isterseniz, eğer bu tek marka 
iso yani hepsi aynı marka vasıta ise size 50 - 60 
milyonluk yedek parça kâfidir. Şayet iki' mar
ka ise bu 80 milyona çıkar ü ç marka ise 
100 000 000 a, beş marka ise daha ileriye, bugün 
demek ki, Türkiye'de bu 17 marka vasıtayı ha
kikaten imal edersek, ve başka vasıta almaz isek, 
Türkiye'nin senede ihtiyacı olan vasıtaları çalış
tırmak için, 600 000 000 liralık stok yedek par
çaya ihtiyaç gösterir. 

BAŞKAN — Sayın Güven artık bağlamanızı 
ricp. ediyorum. 

•SALÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Es
tağfurullah. 

Şimdi, Sayın Reisin müsamahasını fazla sui
istimal etmemek için kısaca arz edeyim. Sayın 
plâncı arkadaşlarımızdan bu noktalara alâkala
rını rica ederim. 
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Bir de Sayın Hükümetten şunu istirham edi
yorum. Bu söylemek istediğim, konular çok daha 
geniş idi ama, zamanım kâfi değil. Ancak, bun
lar için plân üzerinde bir değişikliğe lüzum yok
tur. Tatbikatçıların bu fikirlere samimiyetle 
inanması kâfidir. Bütün bunları frenlemek, bu 
kötü cereyanları önlemek mümkündür. Demin 
arz ettiğim şekildeki % 12 kalkınma bir kaziyei 
muhkeme değildir. Bu Devlet için emredici olan 
plân bunun altında bir kalkınma hızına mâni
dir, mümkünse. Ama üstünde bir kalkınma hı
zına sureti katiyede mâni değildir. Şayet, Dev
let ve Hükümet muvaffak olursa bunu % 15 -
% 20 ye çıkarabilir. Onun için ben konuşmamın 
sonunu maalesef toparlıyamadım. Çünkü zaman 
kifayetsiz oldu, Sayın Başkan da ihtarda bulun
du. Ben aslında plânın tenkidi için değil, plânın 
lehinde konuşmak için çıktım ve fikrim de lehin-
dedir. Hakikaten sözlerimin başında söylediğim 
gibi, plân son derece ciddî bir emeğin mahsulü
dür. 

BAŞKAN — Sayın Güven bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Yüce Heyeti
nizin kabul etmiş olduğu şahısları adına konuş
malar 20 dakika ile sınırlanmıştı. Şahısları adına 
konuşacak arkadaşlarım buna göre konuşmaları

nı vaktinde ayarlamaları icabederdi. Umumi kai
de icabı buraya kadar maatteessüf hiçbir arka
daş 20 dakika içinde mahdut kalmıyarak müte
madiyen fazla konuşma istiyor. Kabahat yine 
Başkanlıkta oluyor. 

Buyurun efendim, sabaha kadar konuşsanız 
yine dinliyeeeğim. 

SELAHATTİN GÜVEN (Devamla) — Efen
dim, Sayın Başkandan özür dilerim. Ben saati 
takibetmek imkânına sahip değilim. Gerçi bende
nizi birkaç defa ikaz ettiler, ama insan topar
lamakta bazan hata ediyor Meclisin birkaç daki
kasını, alıyor. Beni bağışlamasını istirham ede
rim Sayın Başkanın. Dediğim gibi hakikaten... 

BAŞKAN — Sayın Güven Heyeti Umumiye-
nin saat 24 e kadar çalışma hususunda vermiş 
olduğu kararı da, çiğnedik 10 dakika geçiyor. 
istirham ederim. Ben yine dinlerim ama, haki
kat bu. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Devamla) — Özür 
dilerim. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi 
bildiririm iyi günler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakit dolmuştur. 28 Hazi
ran 1967 Çarşamba günü bugün saat 10 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,00 
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