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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 
Adana ikaza merkezinin Bozkurt - Pazarye

ri 'kasabasına nakli hakkındaki '6203 sayılı Ka
nunun iptal edildiğine dair Anayasa Mahkeme
si Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

İkinci B'eş Yıllık Kalkınma Plânı metnine 
ait gerekçeli geriverme önergelerinin Ibir kısmı 
üzerrinde 'bir süre görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 
İkinci oturum 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı metnine 

ait gerekçeli geriverme önergelerinden diğer 
.bir kısmı üzerinde görüşmelere devam olundu. 

2 . 7 . 1967 Pazar günü saat 10,00 da top
lanmak üzere birleşime saat 19,30 da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Manisa 

önol Sakar 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Baıkanvekili Nurettin Ok 

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

BAŞKAN —. Millet Meclisinin.. 13.1 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İkinci Beş Yıllık (1968 - 1972) Kal
kınma'Plânının 16'... 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na, dair Başbakanlık tezkeresi ve kalkınma 
plânı ile Cumlıcuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 3/658; Cumhuriyet Se
natosu 3/590) (S. Sayısı : 315) 

BAŞKAN — Gündem gereğince İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının değişiklik önergeleri 
üzerinde müzakereye devam ediyoruz. Komis
yon burada, Hükümet burada. 

Petrol arama yatırımı hakkında verilmiş 'bu
lunan 36 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Petrol arama yatırımı, 1933 - 19G7 döne

minde gerçekleşen tüm yatırımların binde 7 si 
iken, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında -bu 
oran binde beşe düşürülmüştür. Ham petrol ta
lebinin 1972 de ,10 milyon tona yükseleceği ve 

açılmış kuyuların rezervlerinin bilinemediği 
plânda belirtildiğine göre aramaların geçen dö-
nemdekinden daiha çok artırılması zaruri ol
maktadır. Arama ruhsatı bulunan yabancı şirr 
ketler de arama faaliyetlerini son derece azalt-
mışılardır. Bu nedenlerle plân tasarısının 
«madencilik sektörü» 'bölümünün (e) yatırım
lar, paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

Afyon Karahisar 
Milletvekili 
Murat Öner 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

Denizli Milletvekili 
Hüdai O rai 

«e) Yatırımlar : 
İkinci Beş Yıllık Plânda, kamu sektörü ya-

'tırımlarında büyük ağırlık maden ve petrol 
aramalarına verilecektir. Bu dönemde kamu 
sektörü için öngörülen 3 400 milyon liralık ya
tırımın 1 890 milyon lirası aramalara ayrıla
caktır. Bu miktarın 890 milyon lirası maden, 
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1 milyar lirası da petrol aramalarında kulla
nılacaktır.» 

BAŞKAN — önerge okunmuştur, komis
yon? 

TURHAN FEYZIOÖLU (Kayseri) — Başka 
önergelerle birleştirilmesi düşünülüyor mu? 

Başkan — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında gösteri
len 3 milyar liralık, tüm madencilik kamu sek
törü yatırım rakamına ve 1,5 milyar liralık ara
ma yatırım rakamına, gerek finansman imkân
ları ve gerekse ilke ve tedbirler de göz önüne 
alınarak, ilgili kamu kuruluşlarının harcama 
potansiyeli düşünülerek varılmıştır. Bu ezbere 
bir rakam değildir. Şuraya şu k-adar şuraya şu 
kadar konsun, diye her hangi bir rakam söy
lemenin plancılık manzumesi içerisinde, esprisi 
içerisinde mümkün 'olunmadığının önerge sahi
bi kişiler tarafından bilinmesi gerekirdi. Bu
günden görülebildiği kadarınca, kamu kuruluş
ları aramak için özellikle petrol alanında düşü
nülen bir milyar lirayı harcama imkânında da 
değildirler. Tabiatiyle bunu bugün için oldu
ğunu ifade ediyoruz. Ancak yatırım rakamla
rı yıllık programlarda projelendirilir. Bu yıllık 
devrelerde daha fazıla harcama potansiyeli 
meveudolduğu an, bu limiti yükseltmek her 
zaman mümkündür. Bunlar yıllık programlarda 
yapılır.. Bu sebeple bu önergeye katılmadığı
mızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REPET SEZGİN (Çanakkale) — Aynı ge
rekçelerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden. Buyu
run Sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — 3 400 midyem 
liranm kamu sektörü olarak derpiş edilen 
yatırımda diyor ki, 400 milyon lira petrol ara
malarına verilen önemi göstermektedir. Petrol 
aramalarına 400 milyon liralık bir ek tahsisa
tın ayrılmasını taz-ammun etmektedir. O itibar
la zannediyorum iki, sayın komisyon bu nokta 
üzerinde mütalâasını beyan etmektedir. Finans
man imkânsızlıkları bu kadar büyük yatırım
lar içinde ve petrol stratejisi gibi bir madde
nin, maden kaynaklarının işletilmesi ve arama

sında ilkelerin, tedbirlerine büyük önem veril
diği derpiş edilmiş bulunmasına rağmen biz 
bu mevzua az önem verildiğini gerekçe ile arz 
ediyoruz. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetinizin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Önerge reddedilmiştir. 

. BAŞKAN — 40 numaralı önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçe 
Petrol Ürünleri Sanayiinin millet yararına 

İşlemesi ve gelişmesi için, ilgili bölümün (plân) 
nyfa 346) ilkeler ve gelişmeler kısmının, a. 
İlkeler paragrafında (1) ve (4) ncü maddelerin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
Denizli Milletvekili Afyon K. Milletvekili 

Hudai Oral Murat öner 
Manisa Milletvekili Aydın Milletvekili 

Muammer Erten M. Şükrü Koç 
a. İlkeler : 
1. Petrol arama, üretim, tasfiye, nakliye, 

1 ağıtım ve satış faaliyetlerinde bulunan kamu 
kuruluşları TPAO bünyesinde ve sorumluluğu 
Tİtmda birleştirilecektir. 

4. Yeni kurulacak petrol tesisleri TPAO 
veya onun dağıtım teşkilâtı tarafından gerçek-
1 eştirilecek ve yabancı şirketlere ait mevcut 
"-esişlerin ve petrol dağıtım şebekelerinin geniş-
'etümesine izin verilmeyecektir. 

BARKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

tSMET SEZGİN (Aydm) — Sayın Başkanım 
Mrinci madde için öne sürülen değişiklik plân
da yer alan madde 1. ile de kapsanmış bulun
maktadır. Ancak hiçbir hazırlık yapılmadan bu 
-.ifnada sorumlu kuruluşu tanımlamak hatalı 
bir yoldur. Bu şekildeki detaylı çalışmaların, 
-allık programlarda vor alabileceğini öteden be-
•** ifade etmekteyiz. Plânda ver alan 4 ncü mad-
le de zaten yeni yeni tesislerin kamu kuruluş
larınca kurulacağı belirtilmiştir. Ancak sorum
lu kuruluşun bu safhada tanımlanması henüz 
mümkün delildir. Yabancı dağıtım şirketleri 
'cin getirilen tedbirler ise, ancak uvgulama ile 
veva bir başka değişle, 7/erli şirketlerin reka-
Vtlcri ile varılması gereken bir sonuç olmalı
dır. Bu husus daha çok politik bir tercih ko-
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nusudur. Plânı hazırlayanların fikriyatı, poli
tik tercihi bu yolda geliştirmiştir. Bu sebeple 
arkadaşlarımızın önergesine katılmadığımızı ifa
de ederiz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, petrol konusunda verilmiş müteaddit 
önergeler vardır. Bu önergeler mahiyetleri iti
barıyla birbirine yakın bulunmaktadır ve iliş
kileri mevcut olmaktadır. O itibarla Yüksek 
Meclis tensip buyurursa önergeler birlikte mü
talâa edilmeli ve tüm önergeler bakımından 
maruzatımızı Yüksek Meclise takdim etmemize 
imkân verilmelidir. Bunları onun içerisinde arz 
edeceğim. Hem vakit tasarrufunu, hem de me
seleyi kolayca düşünmeyi temin edecektir. 

BAŞKAN — O halde müsaade ederseniz bu 
hususta mevcut petrolle ilgisi bulunan önerge
leri okutayım. Hükümet adına, tümü üzerinde 
bir izahat vermek isterseniz, izahatınızı verirsi
niz. Ancak her önergeyi vermiş olan üyeye, ay
rıca söz vermemiz, eğer talep vuku bulursa ica-
bedecektir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
her önerge hakkında vaktimizi kulanaeağız. 
Binaenaleyh, toptan okunduktan sonra tümü 
üzerinde beş dakikalık zaman kaydını kabul 
etmiyoruz. Her önergenin bir önemi vardır, bu 
sebeple konuşacağız. 

BAŞKAN — Hükümet topyekûn önergeler 
üzerinde beyanda bulunmak isterse, bunun için 
dedim. Ayrıca her önergeyi oya koyacağım. Bu 
cihetle önerge sahiplerinin söz hakkını başkan
lık saklı tutacaktır. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Tabiatiyle 
her önerge bakımından ayrıca Hükümetin de 
gerektiğinde söz hakkı mevcuttur. 

BAŞKAN —• Efendim, elimizde mevcut pet
rolle ilgili 40, 41 ve 42 numaralı önergeler var
dır. Onun dışında petrolle ilgili önergeleri... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 40, 41, 42, 79, 65, 
74 ve ayrıca Divanla müştereken tararsak, bun
lar okununcaya kadar diğerlerini buluruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, petrolle ilgili 
olarak verilmiş bulunan önergeleri teker teker 
okutacağım.. Onu takiben Hükümete, bu konuda 

| Meclise açıklamada bulunmak üzere söz verece
ğim. Ondan sonrada tekrar teker teker önerge
leri okutup söz isteyen yoksa, oya sunaca
ğım. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, 
I önergem var gibi geliyor. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Ülker, şim-

I di arıyorum. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — önergeler 

I okunduktan sonra farklı olduğu anlaşılırsa, söz 
hakkımı saklı tutuyorum. 

I BAŞKAN — Bütün önergeler zaten okun
duktan sonra Başkanlıkça evleviyetle muame-

| leye konacaktır. 
I 41 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

GEREKÇE 
Petrol ürünleri sanayiinin gelişmesi ve bu 

konuda kamu oyunca benimsenen Millî Petrol 
politikasının gerçekleştirilmesi için «madenci-

I lik sektörü» 6. ham petrol kısmının «İkinci 
Beş Yıllık Plân hedef ve tahminleri» ne (c) 
tedbirler başlığı ile aşağıdaki hususların ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili Manisa Milletvekili 
Hüıdai Oral Muammer Erten 

Afyon Karahisar 
Aydın Milletveikili Milletvekili 

M. Şükrü Koç Murat Öner 
Teklif : 
c) Tedbirler r 
Millî petrol politikasının gerçekleştirilmesi 

için aşağıdaki tedbirler izlenecek ve bunlara pa
ralel mevzuat değişikliği hazırlanacaktır. 

1. — Kapalı 3 ncü ve dördüncü bölgelerde, 
TPAO gerekli petrol arama faaliyetlerinde 
bulunabilmesi imkânı sağlanacaktır. 

I 2. — Bundan böyle 5 nei petrol 'bölgesinde 
yabancı şirketlere araıma ruhsatı verilmiyecek-
tir. Ruhsat sahiplerinden arama işinin yürüt-
miyenlerin ruhsalları geriye alınacaktır, öiddî 
çaılşan ve millî yararlarımız yönünde sonuç 
ala.n ruhsat sahiplerinin müktesep hakları sak
lıdır. 

3. — TPAO nın diğer bölgelerde arama ve 
işletme ruhsatnamesi almak imkânlarını sınır-

I lıyan hükümler kaldırılacaktır. 
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BAŞKAN — 42 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

•Millet Meclisi B aşkanlığına 

GEREKÇE 
Bir yandan ham petrol tüketimi ihtiyaçla

rını yerli petrolümüzden sağlamaık, öıte yandan 
petrol ürünleri sanayiini millî amaçlarımıza 
uygun olarak geliştirmek için plânın «petrol 
ürünleri sanayii» bölümünün 3. tedbirler (S. 
354) kısmına aşağıdaki bendlerin eklenmesini 
arz ve talebederiz. 

Denizli Milletvekilli Manisa Milletvekili 
Hüdai Oral Muammer Erten 

Afyon Karahisar 
Aydın Milletvekili Milletvekili 

M. Şükrü Koç Murat Öner 

Eklenecek bendi er :< 
d)- Üretilen bütün yerli petrollerin karış

tırılarak sevk edilmesi ve gravite farkları gi
derilerek düşük graviteli petrolün üretiminin 
artırılması sağlanacaktır. 

e) İthal zarureti hâsıl olduğunda yurt ih
tiyaçlarına ve yukarda boru hattı ile nakledi
len kartşıma uygun yüksek graviteli petrolün 
alınması tercih edilecek ve bunlar hakkında 
da «d» bendindeki işlem yapılacaktır. 

f) Yerli petrolün işlenmesinden elde edi
lecek kârların dış ülkelerde fazla transferleri
ni gercikfciren Devlet payında ve vergilerde ye
ni tedbirler aranacaktır. Bu arada yabancı şir
ketlere tanınan tükenme payı ve müşterek ver
gi beyannamesine ait hükümlerin kaldırılması 
için mevzuatta gerekli değişiklik yapılacaktır. 

•g) Petrolün en yüksek ithal fiyatı, Bakan
lar Kurulunca dünya piyasalarına göre tâyin 
.edilecektir. 

BAŞKAN — 65 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yükseik Başkanlığına 
Plân tasarısında petrol konusunda aşağı

daki esasların yer almasını teminen işbu öner
gemizin 1.6 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 6 ncı bendinin (E) 
fıkrası gereğince işleme tabi tutulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

1. — Kamu sektörü petrol kuruluşlarının, 
petrol üretimi tasfiyesi ve dağıtımı ile ilgili 
hizmetlerinin bir elden idaresi için gereken 
tedbirler alınacaktır. 

2. — Petrol Kanununun vergi mevzuatı, 
kamibiyo ve kâr transferleri konuları ile de 
Devlet payı konusundaki hükümleri yurt men
faatlerine uygun bir şekilde yeniden düzenle
necektir. 

3. — Yabancı şirketlerden alman petrol ve 
petrolle ilgiili ürünlerin milletlerarası piyasada 
mevcut en elverişli şartlara göre kullanılması 
hususu devamlı olarak takibedilecektir. 

4. — Yabancı petrol ithali ancak yurt için
de ve özellikle TPAO tarafından üretilen pet
rolün, iç tüketimi karşılamaması takdirinde, 
mümkün olacaktır. 

5. — Kamu sektörüne dâhiil kuruluşlar pet
rol ve petrolle ilgili ürünler ihtiyaçlarını ön
celikle kamu sektörüne dâhil petrol kuruluşla
rından karşılıyacalklardır. 

düven Partisi Millet Meclisi Grupu Adına 
Kayseri Çorum 

Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — 74 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânm 346 ncı sayfasın

da petrol ürünleri sanayii bölümünün ilkeler 
kısmına petrol işlerinin daha düzenli yürütül
mesi amaciyle aşağıdaki fıkraların eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. . 

İstanbul Milletvekili 
Kesit Ülker 

Fıkra i Petrol arama ve tasfiyesine ait iş
ler Sanayi Bakanlığına, petrol ithali ve dağıtı
mına ait işler Ticaret Bakanlığına verilmiştir. 
Bu karışıklık ve düzensizlik yaratmaktadır. 
Bu yetkilenin tek elde toplanması sağlanacak
tır. 

Fıkra : Dünya rekabet fiyatlarına uygun 
ham petrol ithalini sağlıyacak her türlü ted
birler alınacaktır. 

Fıkra : Petrol ürünleri ve madeni yağlar
da standartların yapılmasına geçilecektir. 

Fıkra : Devletin bütün kamu sektörünün 
petrol ihtiyacını Devletçe kurulmuş petrol mü
esseseleri tarafından sağlanması temin edilecek
tir. 
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Fıkra : İyi niyetle ve süratle çalışmıyanla-
rın ruhsatnamelerinin geri alınması mekaniz
ması işletilecektir. 

PLÂN KARMA KOMİSYANU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
113, 114, 121 ve 155 numaralı önergeler de 
aynı gruptadır. 

BAŞKAN — 79 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 346 ncı 

sayfasındaki petrol ürünleri sanayii kısmın
da, ilkeler bölümüne bir önerge ile eklenen 
5 nci maddeye aşağıdaki ibarelerin eıklenmesi 
konuya açılklık getirecektir. Bu sebeple aşağı
daki ibarelerin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ek ibare : Petrol kanunumda petrolün mut
lak surette özel teşebbüs eliyle işletileceğine 
dair amaç maddesi, suiistimale meydan veren 
maddeler, değintirilmeli, ruhsat sayısı azaltıl
malı, TPAO'ya 8 den fazla ruhsat alması hak
kı ve kapalı bölgelerde çalışma hakkı tanın
malı, arama ruhsatnamesinin de iptali sağlan-
Tıalı, Devlet hakkı miktarı artırılmalı, tüken
me payı kaldırılmalıdır. 5 nci bölgede yalnız 
.nillî kuruluşun çalışması müktesep haklara da 
uyulmak sürahiyle sağlanmalıdır. 

Evvelce alınmış ruhsatnamelere dayanarak, 
petrol üreten yabancı şirketlerin dışarıya trans
fer edecekleri para, hiçbir zaman çıkardıkları 
petrolün dünya piyasasındaki değerin en çok 
yarısını almamalıdır. 

Petro - kimya, Pipe - Line, rafineri ve sa
tış konularında gerek elenen ve gerekse ser-
mayoye ihtiyacımız bulunmaması ve çok kısa 
zamanda kendilerini amorte edip kâra geçtik
leri de ortada bulunduğundan bunların Devlet 
eliyle yapılması ilkesi kabul edilmelidir. 

BAŞKAN — 113 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Petrol 

Ürünleri Sanayii ile ilgili bölümünde : 
«Petrol arama, üretim, iletim, dağıtım vo 

satış faaliyetlsrinde bulunan kamu kuruluşla

rının tek bir organizasyonda birleştirileceği» 
yazılı bulunmaktadır. 

Plânda teobit edilen bu ilke Anayasa ilke-
lelenine de uygun düşmektedir. Ne var ki, Plân
da tek bir organizasyonda birleştirilecek ka
mu kuruluşlarının sermaye piyasasını teşvik 
gerekçesi ile özel sektöre devrini önliyecök bir 
hüküm yor almamıştır. Bu itibarla plânda yer 
alan bu ilkenin aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesine zaruret vardır. 

«Petrol arama, üretim, iletim, dağıtım ve 
satış faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşla
rı tek bir organizasyonda birleştirilecek ve İk
tisadi Devlet Teşekkülü tarzımda kurulacak 
olan bu organizasyonun sermayesinin tamamı 
Devlete aidolacaktır.» 

Yukarıda yazılı değişikliğin kabulünü arz 
ve teklif ederim. 

Diyarbakır Kars 
Tarık Ziya Ekinci Âdil Kurtel 

BAŞKAN — 114 numaralı önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında : 
«Petrol ürünlerinin yurt içi üretimle karşı

lanabilmesi için talep artışları yakından izlene
cek, kapasite artırıcı çalışmalar zamanında ta
mamlanacak ve kurulu kapasite makul ölçüde 
talebin üstünde tutulacaktır» denmektedir. 

Bu ilkenin gerçekleşmesi için alınması ge
rekli bâzı somut tedbirler olduğu halde plân
da bunlara yer verilmemiş/tir. Bu itibarla plân
da yazılı bu ilkenin aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Kars 
Tarık Ziya Ekinci Âdil Kurtel 

«Petrol ürünlerini yurt içinde üretilen pet
rolün rafinajından elde edilen ürünlerle tama
men karşılıyalbilmek için gerekli tedbirler alı
nacaktır. Özellikle Petrol Kanununda yapıla
cak değişiklikle aramaya kapalı bölgeler de 
münhasıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına, arama izni verilecok ve TPAO tarafın
dan beşinci bir rafinerinin kurulması için ge
rekli çalışmalar yapılmak suretiyle bu husu
sun gerçekleştirilmesine çalışılacaktır.» 

Diyarbakır Kars 
Tarık Ziya Ekinci Âdil Kurtel 
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BAŞKAN — 121 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen yürürlükte bulunan Maden ve Petrol 

Kanunu yeraltı servetlerimizin millî ekonomi
nin' gereklerine uygun ve verimli bir şekilde 
işletilmelerini engelliyen hükümlerle dolu ol
duğu gibi bu kanunlarda Anayasanın 130 ncu 
maddesi ile çelişen hükümler bulunmaktadır. 

Maden ve Petrol Kanununun" her şeyden 
önce Anayasanın 130 ncu maddesinde tesbit 
edilen prensip esas alınarak değiştirilmeleri 
şarttır. Yürürlükte bulunan Petrol Kanunu 
özel teşebbüscülüğü esas almış olduğu halde 
'bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ka-
ıbul edilen x\nayasamız Devletin arama ve iş-
letmeailiğlni e3as almıştır. Bu iki kanunun de
ğiştirilmesi plânda öngörülen tedbirlerin ger
çekleştirilmesini engelliyen hükümlerin orta
dan kaldırılması istikametinde olmak lâzımdır. 
Bu itibarla aşağıdaki değişikliğin plâna ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

«Maden ve Petrol kanunları, Devletin ara
ma ve işletme hakkı esas alınmak suretiyle 
Anayasanın 130 ncu maddesinde öngörülen 
prensip ve esaslar dairesinde değiştirilecek
tir.» 

Diyarbakır Kars 
Tank Ziya Ekinci Âdil Kurtel 

İstanbul İzmir 
'Sadun Aren C. Hakkı Selek 

Urfa 
Bohice Boranı 

BAŞKAN — 155 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Plân dokümanının 

274 ncü sayfasında, Madencilik sektörünün 
«a» bendinde arama paragrafındaki ibareye 
aşağıdaki cümlenin eklenmesi için geriverilme-
sini arz ve teklif ederim. 

Nihat Diler 
Erzurum Milletvekili 

Yurdumuzun ikapalı bölgelerinde petrol 
aranmasına mesnet teşikil edecek jeolojik, jeo
fizik etütler yapan M. T. A. aynı zamanda im
kânları nisbe/tinde sondaj ameliyesini de yapa
bilir. I 

GEREKÇE 
Meveut petrol kanununa göre Maden Tet

kik ve Arama Enstitüsü petrol yataklarının tes-
blti için de jeolojik ve jeofizik etütler yapmak
tadır. Ancak, sondaj ameliyesini Petrol Kanu
nuna göre yapmayı mahzurlu mütalâa edenler 
varıdır. Halbuki, yurdumuzun kapalı bölgeleri
ne ne yabancı -şirketler ve ne de yerli vaziyet
te bulunan ve kamu teşebbüsü durumunda bu
lunan Türkiye Petrolleri A. O. girip arama, 
sondaj ve rafinaj ameliyelerini yapamamakta
dırlar. Halbuki, kapalı denilen 'bölgelerde bili
nen ve emareleri tesbit edilen memleketimizin 
yüzünü güldürehilecek petrol yatakları var
dır. Petrol Kanununun tadil edilmesi veya 
Türkiye Petrolleri A. O. veya yabancı şirket
lerden birinin buralarda petrol araştırması 
yapması, sondaj yapması kapalı bölge, sıfatının 
kaldırılması gl'bi şartların tekevvünü güçtür. 
Anayasanın açık hükmüne göre Devletin bir 
müessesesi olan M. T. A. nın kapalı bölgelerde 
yaptığı etütler neticesinde ümitli bulduğu yer
lerde sondaj ve ameliyesini yapmasının tedbiri
ni almak 'bir zarurettir. Bu bakımdan teklifi
min kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, pet
rolle irtibatı görülen, önergeleri okutmuş bulun
maktayız. Şayet bunun haricinde yine petrolle 
ilgili önergeler olursa onları da ayrıca okutup 
muameleye koyacağız. 

Şimdi bunların tümü hakkında Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bir açıklama yap
mak istiyor. Buyurun efendim. 

Komisvon siz de açıklama yapacak mısınız, 
tümü hakkında? Hanginiz arzu ederse o buyur
sun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yapacağız efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Uzun süre-
cekso buradan yapınız. • 

PLÂN KAPMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bu konuda da topraık 
re5ormu ve Doğu kalkınmasında olduğu gibi, 
önergeler yarış halindedir birbirleriyle. Ve pet
rol konusunda, Cumhuriyet Sen.atosundaki mü
zakerelerde de ifade ettiğimiz gibi, İkinci 'Beş 
Yıllık Kalkınma Plânını da bütün ilkeler'V-e^ted-
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samimiyetimle ifade ettiğime inanmanızı bilhas
sa rica edeceğim - önergelerin kabulü halinde, 
tatıbik edilmesinin imkân ve ihtimali yoktur. Bu 
önergelerin, şahıslarına gerçekten hürmet ettiği
miz bu arkadaşlarımızın, çoğunun Devlet vazife
si görmüş ve Devlet adamlığı vasfını ihraz eden 
bu arkadaşlarımızın bu önergeyi niçin verdikle
rini anlamakta hâlâ güçlük çektiğimizi söyler
sem bana inanmanızı özellikle rica ederim. 
muhterem arkadaşlarım. 

birler önerge sahibi arkadaşlarımızın önergele-
rindem daha kesin, daha genel, daha ayrıntılı 
olarak yer aldığı halde, sebebini anlıyamadığım 
bir şekilde bütün partilere mensup değerli arka
daşlarımız Divanı önerge yağmuruna tutmuştur. 

Efendim; CumJhuriyet Senatosu Umumi He
yetinde Güven Partisi adına verilen bir önerge 
ile bu konu müzakere edilmiş ve gerek Komis
yonumuz, gerekse Hükümetimiz, plâna açıklık 
getirmesi için Güven Partisi Senato Grupu adı
na verilen bir önerge ile, «Petrol mevzuatı, millî 
menfaitlerimiz göz önünde tutularak sürat1 P 
ıgözden geçirilecek ve bu anılayış içinde, özeli iki o 
kamu kuruluşlarının çalışmalarını engelliyen 
tatbikat ve mevzuat yeniden düzeni eneenMi-'v 
hükmünü Plâna ithal etmiştir. Sanki bu hüküm 
Plâna ithal edilmemiş r.'bi, Cumhuriyet Senato 
smda.ki bu değişiklik Plân metninde yokmuş gi
bi, birçok arkadaşlarımız hemen hemen aynı hük
mün plâna tekrar konulmasını istiycn önergele*-
vermiş bulunmaktadırlar. Bu önercreler içinde öv 
le önergeler vardır ki, biraz önce dmled'nfa muh
terem arkadaşlarım, meselâ diyor ki, petrol islet-
mecilîırini, sanayiini Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına verin, ticaretini de, m a r k e t ç i n i do 
Ticaret Bakanlığından alm. Bunrm marketindi 
wn Ticaret Bakanlığı elinden, Petrol Ofisi adde 
diliyorsa, alınması iki sene olmuştur ve bu ka 
dar garipliklerde Önergelere rastlamak mümkün
dür arkadaşlarım. 

Anayasamızın İ3Ö ncu maddesindeki: «Tabi* 
servetler ve kavnakları, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. Bunların aranması ve işle
tilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle ve
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
ması, kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmüne 
rağmen Anayasanın 130 ncu maddesindeki bu 
açık hükme aykırı önergelere de müzakerelerde 
rastlamanız mümkündür muhterem arkadaşla
rım. Burada biz Komisyon olarak Plânın daha 
iyi bir metin halinde çıkarılması Türk Milletinin 
refahının, Türk Milletinin saadetinin daha kolay 
yoldan sağlanabilmesi amaciyle, verilen 185 öner-
jgeyi büyük bir dikkatle, sabahlara kadar çalışa
rak inceledik, özellikle petrol gibi, toprak refor
mu gibi, geri kalmış bölgeler arasındaki dengen:m 
«ağlanması gibi konularda, öylesine önergeler 
#>tfdük ki, nrahterem arkadaşlarım • bunu bütün 

Efendim, bu konuda her halde teknik bil
gileri Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı arkadaşımız vereceklerdir. Bendeniz 
'5zet olarak şunu ifade edeceğim; arkadaşla
rımızın vermiş oldukları, Türkiye işçi Parti-
-ûnin, Cumhuriyet Halk Partisinin, Güven Parti-
vn'ın ve diğer partili arkadaşlarımızın vermiş eî-
lukları önergelerde bahis konusu olan husus
lar, plânın bu konularda ilke, tedbir ku-
•al olarak hattâ fikir olaraş, ikinci Beş Yıl-

hk Kalkınma Plânında bütünü ile yer almış 
'edbirierdir. Bunların hiçbirisini kabule im
kân yoktur muhterem arkadaşlarım. Bir kıs-
~ıı plânda mevcuttur, bir kısmı aynı ted
bir olarak vardır, bir kısmı esasen yapıl
maktadır. bir kısmı Petrol Kanununu ilgilen
dirmektedir. Ve bu suretle biz bu .10 öner
genin hiçbirisine komieyon olarak iştirak et
ekliğimizin, değil, plânın bütünlüğünü bo
rucu veya bozmayıcı yönü itibariyle, veriliş 
sebepleri ile dahi olsun, kabul etmemize im
kân mevcut delildir. Bunu arz etmek için 
~öz aldım. Gerekirse arkadaşlarımız konuş
tuktan sonra beş dakikalık hakkımı her konuş
macıdan sonra kullanmak üzere saygılarımı 
-umarım. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sa
vın Başkan, sayın milletvekilleri, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının Yüce Mecliste gö
rüşülmesi sırasında, sayın milletvekillerinin 
nlânda tesbit edilmiş bulunan, politikayı değiş
tirmeye matuf on değiştirge önergesini tak-
lim etmiş bulundukları yüksek malûmunuz-
lur. Biz İktidar olarak, Yüce Meclislerin 
->etrol konusuna gerekli ehemmiyeti atfetmiş 
bulunmalarını şükranla karşıladığımızı ifade 
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etmek istiyoruz. Bundan önce; Millet Mecli
sinde bütün petrol meselelerini ihtiva eden bir 
araştırma komisyonunun tenkil edildiği ibu komis
yonun çok müspet ve müsmir bir faaliyet içindo 
bulunduğu, Türkiye'de tatbik edilmesi lâzımgelen 
petrol pol.tikasının Meclislerimizin de temayülle
rine uygum olarak tesbit edilmekte bulunduğunu 
ve komisyonun mesaisini takibetmek suretiyle 
öğrendiğimizi ve bundan memnun 'olduğumu
zu huzurunuzda ayrıca tebarüz ettirmek isti
yorum. Yüce Meclislerde, basınımızda ve ka
mu oyunda petrol meselesi münakaşa konusu
dur. Değişik siyasi kanaatte bulunan arkadaş
larımız, basın mensupları ve kamu oyu, ho 
men herdesin kendine göre, bir millî petrol poli
tikası anlayışı içinde bulunmaktadır. Bizim 
do iktidar olarak bir millî petrol politikası 
anlayışımız vardır ve huzurunuza münakaşa 
etmek üzere getirdiğimiz mesele de budur. 

Mil î petrol politikasından iktidar olarak 
ne anlamakta bulunduğumuzu ve tatbikatımı
zın ne olduğunu kısaca Yüce Meclise arzda 
fayda mülâhaza ediyorum. 

Yüce Meclis-e takdim olunan ve tasvip bu-
yurulan Hükümet Programında petrol politi
kamız şu suretle ifadelcndirilmektedir. «Pet
rol politikamızın temeli, memleketin petrol 
ve petrol ürünleri ihtiyacının biran önce ta
mamen millî kaynaklarımızdan karşılan
ması, petrol ithalâtı yüzünden dışarıya öden. 
mekte olan büyük meblâğların tasarrufu 
ve Türkiye'nin kısa zamanda ham ve işlen 
miş petrol ile petrol ürünleri ihraceden bir 
ülke haline gelmesidir. Bu hedefleri ger 
çekieştirmek amaciyle, petrol kaynakları
mız millî menfatlerin gerektirdiği bütün ted
birler alınarak geliştirilecektir. 

Petrol rezervlerinin tesbiti, aranması, üreti 
mi, nakli, işlenmesi ve dağıtımı gibi faaliye* 
alanlarına yeterli ve verimli yatırımlar yapıl 
ması teşvik edilecektir, işlenmiş petrol ithal et
memek, ham petrolü ise menfaatlerimize en uy
gun pazarlardan satın alabilmek için, yeni bir 
millî rafineri kurulacaktır. Petrol Kanununun 
uygulamasında tesbit edilen güçlükler giderile
cek, vuzuhsuz noktalara açıklık verilerek eko
nomimize en yararlı hale getirilecektir. Petrol 
Dairesi görevini tam ve eksiksiz yapacak şekil
de takviye edilecektir. Yerli üretimimiz millî ih

tiyaçları karşılıyacak seviyeye ulaşıncaya kadar 
ithal etmek zorunda kalacağımız ham petrol 
mümkün olan en uygun fiyatlarla satınalmacak-
tır. Petrol sanayii artıklarının değerlendirilmesi 
için petro - kimya ve gübre endüstrisi yatırım
larına öncelik verilecektir. - Petrol boru hattı
nın inşaatı kısa zamanda tamamlanarak kara 
yolu taşınmasiyle sınırlanmış bulunan yerli pet
rol üretimimiz süratle artırılacaktır, işletme ve 
satışta Devletle özel sektörün yan yana bulun
duğu petrol sanayiindeki teşekküllere şart ve 
imkân eşitliği sağlanacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin takdim et
miş olduğu programda, bizim anladığımız millî 
petrol politikasının esasları hiçbir tereddüde ma
hal vermiyecek şekilde açıklanmış bulunmakta 
ve biz Hükümet olarak bu tatbikatın içerisine 
girmiş bulunmaktayız. Meselâ Türkiye'de dör
düncü bir rafinerinin kurulması bahis mevzuu 
idi. Dördüncü rafinerinin TPAO tarafından ku
rulması işinin realize safhasında, bize çeşitli 
teklifler intikal etti. Bu noktayı önemle işaret 
etmek istiyorum. Bir kısım şirketler, İzmir'de 
kurulması kararlaştırılan dördüncü rafinerinin 
inşasına ortak olarak iştirak etmek, değişik öl
çülerde ortak olarak iştirak etmek ve bu rafine
rinin inşasını, ortaklığını, ham petrol şartına 
bağlamak istediklerini tekliflerinde beyan etmiş
lerdi. Hükümet olarak gelen teklifleri maddi ba
kımdan mukayese etmek hali müstesna, fakat 
millî menfaatlerimizle kabili telif görmediğimiz 
bu iki şartı ihtiva etmiyen teklifleri sureti kati-
yede nazarı dikkate 'almıyacağımızı ilgililerine 
sarili olarak ifade etmiş bulunmakta ve nazarı 
likkate almamış bulunmaktayız. Bu suretle Tür
kiye'de bundan böyle kurulması gerekli rafine
rilerin de mutlaka Türkiye'nin özmalmm bulun-
•nası ve Türkiye'nin petrol istihsali imkânları 
likkate alınmak, bu mümkün olmadığı takdir
de, Türkiye'nin dilediği yerden en ucuz fiyatla 
kolaylıkla ham petrol ithali imkânlarını elimiz
le bulundurmak bakımından, iki şartı mutlaka 
dermeyan etmek lâzımgelmektedir, Biz bunu 
yapmış bulunmaktayız. Programımızda Petrol 
Kanununun değiştirilmesi lâzımgelen maddele
rinden, umumi olarak sarahatle bahsedilmekte
dir. Araştırma Komisyonunda vermiş olduğumuz 
izahatlar sırasında, Petrol kanun tasarısının ha
zır bulunduğunu ve 1954 te çıkarılmış bulunan 
Petrol Kanununun bugünkü tatbikatını da dik* 
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kate almak suretiyle millî menfaatlerimizle bağ-
daşmıyan ve Türkiye'nin biran önce kendi öz 
teşekkülleriyle, öz kaynaklariyle petrole kavuş
masını mümkün kılan değişiklikleri hazırladı
ğımız kanun tasarısında yüce Meclise takdim 
edeceğimizi ve Araştırma Komisyonunun bu yol
daki mesaisinden de istifade etmek suretiyle, ge
rekiyorsa, hazır bulunan tasarımızı revize etmek 
imkânlarını da dikkate aldığımızı ifade etmiş
tim. Hal böyle olunca, Petrol Kanununda yapıl
ması iktiza eden değişiklikleri ihtiva etmesi lâ-
zınrgelen takrirlere Hükümet olarak katılmıya-
cağımız da aşikârdır. 

Huzurunuzda şunu sarahatle ifade etmek is
tiyorum. Hazırlanmış bulunan tasarıda millî ku
ruluşlarımıza, petrol ariyan, petrol sondajı ya
pan, ayrıca kapalı bölgelerde petrol araması ya
pan kuruluşlarımıza gerekli önceliklerin tercih 
haklarının tanınmakta 'bulunduğunu MTA Ens-
ıtJtjdr.ün u/r.ılajla yotikili 'kılındığmı TPAO ba
kımından ruhsat ruhani tahdidinin oiı* tercihe 
kavıvıturulmur; bulunduğunu ifade e'tmek iı.ıti-
yorum. Takrirlerin bîîızılarırda (kurulu d arm ta
mamen Devlete mal cdilımesi ifade edilmektedir. 
Bâzı takrirlerde Mailen Kanunu ile Ta':.'ol Ka
nununun Ana,yn;anın 130 rıcu nvr.dılcni hunim
le rine uyi^u'iı olarak değiştiıTı ncıd lâzmıgcldiği 
i l d e olilmekte ve bunların abında, gimd'ye t a 
dar yapılını} .bulunan münakaşalarda ecnebi 
şirikotle-re bir irritiyaz rejimi .t.rrıı irmiş olduğu 
ve no/ama 6u hükümlerin Anayasanın 130 ıi3U 
maddecine aykırı (bulunduğu ifade edilmekte
dir. Gerrck ıb"ylc değildir sayın miHetivekiileri. 
Tank "iyede pe't;:ol knnumnda bir imtiyaız re imi 
yoktur, bır^ün Türkiye'de 'bir ıka'nuni petrol re
jimi vardır. Nitekim Sayın Hüdai O rai, Enerji 
Bakanlığı zamanımda vermiş .olduğu bir beya
natta a^ık ve uoçiık olarak Tüı biyelle bir imti
yaz re j'rainin bulunmadığın], 'bir kanuni rejim 
ıbulımduuğ.nu ifade e't mi} bulunmaktadır. Ama 
haf t am .beni aldatmıyorsa, ıgcç.en haota içeririn
de »plânın tümü üzerinde yapılan .müzakereler
de, Tü'.'kiyo'deki pcıtıol rejiminin bir imtiyaz 
rejimi halinde .bulunduğu taraflarından ifade 
edilmiıti. Türkiye'de imtiyaz rejimi nr.n 1 olabi-
lir? «Bir taraftan Türkiye'de hukuka bağlı bir 
Devletin varlığından 'bahsederiz, 1CH4 neııoinde 
•çıkarılmış ve halen mor'i bulunan, ilja •edilme
miş olan ibir Petrol Kanunu mevcudolacak, bu 
kanuna istinaden Türıkiye'yc bâzı tcşcLıküller, 

hâzı şirketler, ecnebi sermaye gelecek, aratma 
yapacak, 'istihsal yapasak, buna biz imtiyaız re
jimi 'diyeceğiz. Bu, mümkün değildir. Kanun 
bükümlerini imtiyaz mânasında kabul ediyor
larsa, 1954 isen cisimde kabul edilm.ii} «bulunan 
Petrol Kanunu eğer Tl "ırkiye'de 'bir imtiyazlı re
jim .getirmişe bu imtiyazlı rejime ızamanı ikti
darlarında noden aon verilmemi} ;olduğunu sor
mak ıgerükir. («Vakti /kâfi .gelmedi» sesi) Vakti 
kâfi ıgclmcımii} bâzı iktidar!arm. »Bizim eğer, bir 
.kanuni imitiyaız rejimi varsa Türkiye'de, hırzu-
runuz'da (takdim. edeceğimiz ve haizir bulunan 
.şimdi yanımda ınevoüdjlan tasarı ile, bu ıkaıırani 
inrtiyr.u; rejimine •EHm vermek imkânımız ve «on 
"verme 'zamanımız mevcut bulunmaktadır. Ama 
bu "j "r/yar, rejimi eğer varsa - biz .olduğuna 
kaani değiliz - bunu meydana getiren ne biziz, 
ne de 'temadi e t1 tiren biziz. Bir .gerçek var, Tür
kiye de eğer 1954 Gencimde çdcarılmi'} bulunan 
ve halen Türkiye'de tatbik edilmcıkte 'olan, Pet
rol Kanunu 'olmasaydı, Türkiye'de >öz kaynak
larımızla iatibîal etmekte bulunduğumuz pet
rolün ncıv'ıycıd, bugünkü seviyenin çok altında 
kalarjakıtı. Bunu huzurununda arz etmek istiyo
rum. 

Binaenaleyh bugünün şartlarına uymıyan 
hükümler ihtiva etmesine rağmen 1954 sene
sinde çıkarılan Petrol Kanununun, Türkiye 
bakımından, mesut bir .merhalenin temin edici
si bir kanun olduğunu kabulde hem zaruret, 
hem hakşinaslık vardi/r. (A. P. sıralarından, 
«bravo» sesleri) 

Hazırlamış bulunduğumuz tasarıda, §ikâyet 
konusu olan malî hükümler, kanuni mükelle
fiyetlerini yerine .getirmemekte 'bulunan şirket
lerin ruhsatlarının iptali, hulâsa Hükümet pro
gramında beyan ettiğimiz ve huzurunuzda tek
rar okuduğum bizim anlayışımıza uygun millî 
petrol politikasını tatbik etmek için gerekli 
bütün hükümler yer almış 'bulunnmaktadır. 
Kaldı ki, tatbikatımız da bu suretle «cereyan 
etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Senatosun
da açıkladığım üzere, Türkiye'de ilk defa za
manımızda bir yabancı ışirketin ruhsatnamesi 
iptal edilmiş bulunnmaktadır. Klark Şk'ketinin 
mükellefiyetlerini yerine getirmemesi itibariy
le zamanımızda hazırlanan ve kanun hükümle
rine uygun bir kararname ile bu şirketin ruh-
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salnamesi iptal edilmiş bulunmakta ve iptal 
edilmiş bulunan -bu ruıhsa [namenin ihtiva ettiği 
sahanın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na verilmesi takarrür etmiş, bulunmaktadır. 
Ayrıca Panayo ve Pelkins şirketlerinin de ka
nun (hükümlerine uygun hareket ekmedikleri 
tesb'it edildiği cihetle ruhsatnamelerinin iptali 
hususuna tevessül edilmiş 'bulunmaktadır. Bu
nu da Yüce Meclise arz ve ifade etmek istiyo
rum, Cumhuriyet Senatosunda açıkladığım gibi. 

Sayın, milletvekilleri; kısaca Anayasanın 
130 ncu maddecimin Petrol Kanununun birinci 
ve ikinci maddelerine ne derece uygun olduğu 
hakkında da mâruzâtta bulunmama müsaadeni
zi rica ederim. Anayasanın 130 ncu maddesi; 
«Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama 
ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleş
mesi suretiyle voya doğrudan doğruya özel te
şebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır.» hükmümü ihtiva etmektedir. Petrol 
Kanununun birinci maddesi, «Türkiye'deki 
petrol kaynakları Devletin hüküm ve tasarru
fu altındadır.» hükmünü ihtiva etmektedir. 
İkinci maddesi de kanunun maksadını izah et
mektedir. Anayasanın 130 ve Petrol Kanunu
nun 1 nci maddelerine göre petrol kaynakları 
Devletin hüküm ve .tasarrufu altında bulundu
ğundan, yine 'bu hükümlere göre Anayasa, bu 
kaynakların arama ve işletilmesi hakkını Dev
lete vermiş olmakla beraber 'bunların Devletin 
özel teşebbüsle birleşmesi veya doğrudan doğ
ruya özel teşdbbüs eliyle yapılması hususunu 
kanunun açık iznine 'bağlı tutmuş bulunmak
tadır. Petrol Kanununun 2 nci maddesi ise, 
petrol kaynaklarımızın hususi teşebbüs eliyle 
yatırımlai-inm aranıp işletilmesini kabul etmiş
tir. Öte yandan, Petrol Kanununun 121 nci 
maddesi, Devletin yapacağı petrol ameliyatın
dan bahsetmektedir. Buna göre Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü jeolojik istikşaf yapabi
lir, jeolojik istikşaf dışında kalan petrol ameli
yatı ise, bu maddenin öngördüğü Türkiye 
Petrolleri Anonim ortaklığı veya sonradan ku
rulacak bu mahiyetteki kurumlar tarafından 
yapılaibilir. Anayasanın 130 ncu maddesiyle 
Petrol Kanununun sözü geçen hükümleri ara
sındaki tenazur ve uygunluk, bizim kanaatimi
ze göre, açıkça ortadadır. Meseleyi bu açıdan 

mütalâa ediyoruz, meseleyi hazırlamış bulundu
ğumuz tasarıda da bu açıdan mütalâaya devam 
edeceğiz. M. T. A. sondaj yapmaktadır. Filhal 
Darende'de 1 300 metreye vâsıl olan sondaj de
vam etmektedir. Ayrıca Tercan'da ve Tekman'
da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü sondaj 
faaliyetine girişecektir. 

Bir hususu daha, -tatbikatımız bakımından, 
huzurunuzda .arz etmek istiyorum : Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının, 'bize göre, asıl 
fonksiyonunun Türkiye'de petrol araması ve 
istihsali olması lâzımgeldiği cihetle, bundan 
iki ay kadar evvel Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının imkânları aramaya ve istihsale 
tevcih etmek (bakımından gerekli tedlbkleri itti
haz etmek suretiyle Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının satış istasyonu kurma işinden vaz
geçmesini ve bu faaliyetin diğer millî bir kuru
luş bulunan Türkiye Petrol Ofisi tarafından 
ifa edilmesini sağlamak maksadiyle bu teşkilâ
tın takviyesinin öngörülmüş bulunduğunu arz 
etmek isterim. 

Üzerinde konuşulan, tartışılan ve tartışıl
ması lâzımgelen bir mesele de petrol indirim 
fiyatlarıdır. Sayın milletvekilleri; gerek ithal 
edilmek!>e 'bulunan ham petrol indirim fiyatları 
ve gerekse ithal edilen ham petrolden elde edi
cin mahsullere mütaallik ürünlerdeki fiyat 
indirimi meselesi ciddiyetle takibetmekte 'bu
lunduğumuz bir konudur. 1064 yılından beri 
merhale mc.ihale yapılan bu müzakereler yine 
1964 yılından heri kısım kısım elde edilen indi
rimlerle, en son 27 Haziran 1967 tarjhinde ilgili 
şirketlerle başkanlığımda yapılan toplantıda 
40 sente vâsıl .olacak bir merhaleye gelmiş bu
lunmaktadır. Nihai olarak, ithal edilen ham 
petrolde varil 'başına 40 sentlik bu indirim 
ü-ünlerde, bizim teklifimize .göre % 10, şirket
lerin teklifine göre % 7 nisbetinde teklif edi
len indirim için 17 Temmuz 1967 tarihinde fur-
nisörlerinden alacakları cevap üzerine gerekli 
karara varmak üzere 17 Temmuz tarihine talik 
edilmiş bulunmaktadır. Bunu da huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. Gömülüyor ki, petrol ko
nusunda itiraz mevzularını teşkil eden tatbi
katı taki'betmemek suretiyle itiraz edilen ve 
çokça bizi, ecnebi şirketlerin nevama dostu, 
nevama yakini telâkki eden zihniyetle bizim 
ilişkimiz yoktur. Bunlar sadece ya konuyu "bil-
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memekten mütevellit bir izafedir veya sadece ı 
iftiradır veya isnattan ibarettir. Petrol mese
lesini Türkiye'nin 'menfaatlerine uygun çözüm 
yollarına ulaştırmak, petrol konusunu sokakta 
halle değil, Yüce Meclislerin önünde halle bağlı 
bir mesele .şeklinde mütalâayı gerektirir kanaa
tindeyim. Biz ve ümidediyorum ki, petrol ko
nusunu samimiyetle ek alan bütün ilgililer 
- ıhangi siyasi kanaatte olurlarsa olsunlar -
petrol mevzuunda yalnız Türkiye'nin millî 
.menfaatlerini gözetmek mecburiyetindeyiz. Bu
nu gözetirken Türkiye'nin bugün petrol istih
salinde karşılaştığı güçlükleri, imkânsızlıkları 
dikkate almak mecburiyetinde olduğumuz gibi 
'Türkiye'yi biran önce kendi kurul usları vasi t a-
siyle petrolü elde etmek ve Türkiye'yi petrol 
ithal eden bir memleket halinden çıkarmak ve 
gerekirse - ki hepimizin gayesi odur, Türkiye'
yi petrol iıhraceden bir memleket haline .getir
mektir - işte birleştiğimiz, birleşmekte olduğu
muz hedef bu olmalıdır. Kanaatimce Yüce Mec
liste büyük ölçüde bu neticeyi istihsale mu
vaffak olacağız. Bunu Cumhuriyet Senatosun
da yapılan bir değişiklikten cesaret alarak ifa
de ediyorum. Cumihuriyet Senatosunda petrol 
konusunda verilen bir takrir üzerine mesele 
mü'alâa edilmiş ve şimdi huzurunuzda okuya
cağım ibare aynen Cumhurivet Senatosunda 
değiştirilerek plâna dereedilmiş bulunmaktadır: 
«Petrol mevzuatı millî menfaatlerimiz göz 
önünde tutularak süratle gözden geçirilecek ve 
bu anlayış içinde özellikle, kamu kuruluşları
nın çalışmalarım engelliyen tatbikat ve mevzu
at yeniden düzenlenecektir.» Bu, millî petrol 
politikasıdır bizim kanaatimize göre. Bu. biraz I 
önce okuduğum hükmün dışarısında değişikliği 
taızammun eden hiçbir değiştirge önergesine 
Hükümet olarak katılmamız mümkün değildir, 
kınım tekniği bakımından mümkün değildir. 
Kanımda yapılmak istenilen ve bir kanun içe
risinde 'bulunması lâzımgelen değişiklikler. 
plâna getirilmekte bulunduğu veya meseleler 
bizim kanaatimize göre bâzı değiştirge önerge
lerinde Hükümet olarak, millî petrol politika
mıza Cumhuriyet Senatosunda aldığı şekliyle 
plândaki millî petrol politikasına aykırı bu
lunduğu cihetle, bu önergelere katılmamız müm-
'kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, petrol meselesinm. i 
Türkiye'nin millî menfaatlerine uygun, Türki- ] 

yo'nin çıkarlarına uygun, Türkiye'nin gerçekle
rine uygun bir tatbikat içerisinde olduğunu ve 
bunun her gün biraz daha geliştirilerek tatbik 
cdilmckt'e bulunduğunu süratin ve emniyetin 
göz önünde bulundurulduğunu ve buna göre bir 
tasarının hazırlanmış 'olduğunu, Yüce Mecli
sin temayülünü tesbit edecek olan Araştırma 
Komisyonunun mesaisi neticesini, bu tasarıyı 
Yüce Meclise sevk etmek bakımından bekle
mekte olduğumuzu, bu itibarla petrol politika
sının bilmiyenlerin veya suiniyet erbabının ko
nuştuğu şekilde bulunmadığını, Türkiye'nin 
gerçeklerine uygun bir politikanın takibedildi-
ğini huzurunuzda umumi hatları ile ifade et
mek istiyorum. 

Şimdilik umumi mâruzâtımı bu kadarla ta
mamladıktan sonra takrirler üzerinde Yüce 
Mecliste gerektiği takdirde mâruzâtta buluna
cağımı ifade etmek istiyorum. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet tarafın
dan yapılan umumî açıklamadan sonra önerge 
sahiplerinden önergesini izah etmek istiyenlere 
muayyen müddetle söz vereceğim. 

40 numaralı önerge üzerinde Sayın Hüdai 
Oral'm imzası var Buyurunuz efendim, konuş
manız beş dakika ile kayıtlıdır. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — O halde bu müd
det hususunda evvelâ usul hakkında görüşmek te 
ister'm. 

BAŞKAN — O halde evvelâ görüşlerinizi 
usul hakkında yapınız, sonra esasa giriniz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Değerli arkadaş
larım, evvela mâruzâtım usûl hakkında olacaktır. 
Komisyon Başkanı ve Hükümet bütün öner
gelerin tevhidinden sonra tümü hakkında za
man tahdidine tabi olmadan mâruzâtta bulun
muşlardır. Bundan sonra her takrir ayrı ayrı ko
nuşuluyor adı altında beşer dakikalık bir zaman 
tahd;dine gitmek mümkün değildir. Evvelâ bu 
usulün tesbit edilmesi ve Heyetinizce bir karara 
bağlanması iktiza eder kanaatindeyim. 

Şu şekilde bir düşüncemi arz etmek isterim : 
Takrirlerimiz vardır. Bu takrirler üç - beş her 
arkadaşımızın verdiği takrirler tevhidedilmiştir. 
Şimdi bu takrirler... 

BAŞKAN — Sayın Oral bir dakikanızı rica 
edeceğim. Herhalde benim sözümü yanlış anla
dınız. 
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Her önerge hakkında önerge sahibine beş da
kika söz vereceğim. Tümü hakkında değil. Her 
önerge hakkında önerge sahipleri konuşmak is
terlerse, söz vereceğim. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Ondan sonra 
komisyona ve hükümete söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Arzu ederlerse arkadaşlara söz 
vereceğim. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) —Değerli arka
daşlarım; tümü hakkında komisyon konuşuyor, 
aynca, yine bir önerge hakkında komisyon ve 
hükümete söz veriliyor. Teklif sahibi arkadaşlar 
beş dakika müddetle konuşmuş oluyorlar. Ve di
ğerleri tümü hakkında da konuşma yaptıkları 
için, komisyon ve bakanlık, fikirlerini ifade etmiş 
bulunuyor. Bu sebeple burada uygulanması lâ-
zımgelen usule aykırı bir davranış içinde bulun
muş oluyor. Bu noktada başkanlığın ve Heyeti 
Umumiyenizin kararını bekliyorum. 

BAŞKAN — Savın Oral usul hakkındaki 
beyanınız bitmişse kâfidir. Şimdi, husus hakkın
da bevanda bulunacağım. 

PLÂN KARMA KOMİSYON BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
usul hakkmda söz istivorum. 

BAŞKAN — Usul haklarda komisyona nvrı-
ca h'T takd:m nevanı mümkün değildir efeırl'm. 

İSMET. SEZGİN (Aydın) — Milletvekili 
olarak söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — O halde yerinizden değil, kür
süden bu vurun. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim Yüksek 
Meclis gerekçeli geri verme önergeleri üzerinde 
önerge sahibine, komisyona ve hükümete beser 
dakikalık söz hakkı vermiştir. Ayrıca, biraz ön
ce almış olduğunuz bir karar gereğince petrol 
ile ilgili 10 adet önergenin birlikte görüşülme
sini karara bağladı Yüksek Meclis. Söz sırası bi
ze verildiği zaman komisyon olarak, beş dakika 
içerisinde 10 önerge üzerinde komisyon görüşünü 
ifade etti. Komisyondan sonra çıkan hükümet 10 
önergede her önerge üzerinde konuşmuş olsaydı 
50 dakika görüşecekti. 50 dakika yerine 22 daki
kalık bir görüşme yaptı. 

Şimdi, daha bu basit hesaba göre, hükümetin 
28 dakikalık, komisyonun ise 45 dakikalık söz 
hakkına sahip bulunması lâzımdır. Kaldı ki, ge
rek Komisyon, gerek Hükümet gerektiğinde konu
şabileceklerini ifade ederler. Yani, bunların dı

şında hükümet 20 dakika konuştu 10 önerge üze
rinde diye, bir önerge sahibi Sayın Hüdai Oral da 
mı 20 dakika konuşmak istiyor? Yok böyle bir 
şey. Sayın Hüdai OraPm üç tane önergesi vardır. 
1LQS oııcgc-ji içm be;cr dakika gorujulur. Hü
kümet 22 dakika görüştü, daha geride 28 daki
kası var, mesele budur. 

BAŞKAN Usul hakkında buyurunuz Sayın 
Erten. Buyurun efendim. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdiye kadar tatbik ettiğimiz usu
le göre her önerge üzerinde Hükümet, Komisyon 
ve önerge sahipleri beşer dakika konuşuyordu. 
Milletvekili, önerge sahibi konuştuktan sonra 
Komisyon ve Hükümet tekrar konuşursa, dünkü 
tesbit edilen usule göre, tekrar önerge sahibine 
süz veriliyordu. Petrol mevzuu dolayısiylc ye
ni bir durum ortaya çıktı. Tümü üzerinde görüş
me gibi, bütün önergelerin tümü üzerinde görüş
mek gibi, Sayın Hükümet bütün petrol politika
sı hakkında burada görüşme yaptılar. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Teknikerler 
mevzuunda da böyle oldu Saym Erten. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Bunun 
ilıcrinc şu usulün tatbiki gerekir. Tümü üze
rinde milletvekillerine, önerge sahiplerine söz 
verilmelidir. Ondan sonra önergelere geçildiği 
::.ıman yine bejer dakika ile kayıtlı olmak üzc-
c, müzakere devam etmelidir. Başka türlü olur

sa usule aykırı olur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdi 
şu noktayı açıklamak mecburiyetindeyiz. Öner
gelere muhatap Komisyon ve Hükümet olduğu 
cihetle, evvelemirde katılıp katılmadıklarını be
yan etmek hususunda muhatap oldukları cihet
le, tahmin ediyorum, Hükümet ve Komisyon bü
tün bu önergeler hakkında, umumi bir açıklama 
yaptıktan sonra, tek bir ifade ile katılmıyoruz 
beyanında bulunmamak için, Yüce Mccl'si ten
vir etmek istediler tümü itibariyle. Şimdi bu tü
müne sâri bir açıklamadır. Asıl önerge sahip
lerine söz verme imkânımız mevcuttur. Ve öner
gelerini Yüce Meclis huzurunda arkadaşlarımız 
açrklıyacaklardır. Buna Hükümet ve Komisyon, 
bundan sonra icabederse tek kelime ile katılıyo
ruz veya katılmıyoruz diye beyanda bulunacak
lardır. Şimdi fazla görülen Hükümetin veya Ko-
miırvımun löner'geler vesilesi ile, petrol .konusun
da Yüce Meclise açıklamada bulunmasıdır. Böy-
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le bir açıklamayı da Yüce Meelifâin tasvibetmi-
yeeeğ'ni tahmin etmemekteyim. 

Bu açıklamadan sonra şimdi önergeler mev
kii muameleye konacaktır. Bu bakımdan yapı
lan işlemde bir usulsüzlük bahis konusu değil
dik 

4-1 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Sayın Oral 41 numaralı önergeniz üzerinde 

açıklama yapacak mısınız? 

HÜDAİ OHAL (Denizli) — Sayın Balkanım 
üç önergemiz var. "Her üç önergenin de üstüste 
okunmamın ve her biri hakkındaki beşer daki
kalık konuşmanın üçünü birden yapacağımı arz 
ederim . 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Oral zatıâlinizin 
bu beyanını kabule cayan addedebilirim. Ancak, 
bu üç önergede diğer muhtelif önerge sahipleri
nin de imzaları vardır. O diğer imza sahibi ar
kadaşlarımız, şayet «Biz konulma imkânımızı 
kullanmıyacağız» derlerse, o zaman zatıâlnizc 
üç önergenizin tümüne sâri olmak üzere söz ve
rebilirim. 

40, 41 ve 42 numaralı önergeleri tekrar oku
tacağım, üçüne, beşer dakikadan 15 dakika 
müddetle Sayın Oral'a söz vereceğim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçe 
Petrol ürünleri sanayiinin millet yararına iş

lemesi ve gclijmcsi için, ilgili bölümün (Plân 
sayfa 34G) ilkeler ve gelişmeler kısmının a. il
keler paragrafında (1 ve 4 ncü) maddelerin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Denizli Afyon Karahisav 
Hüdai Oral Murat Öner 

Manisa Aydın 
Muammer Erten M. Şükrü Koç. 

a. İlkeler : 
1. Petrol arama, üretim, tasfiye, nakliye, 

dağıtım ve satış faaliyetlerinde bulunan kamu 
kuruluşları TPAO bünyesinde ve sorumluluğu 
altında birleştirilecektir. 

4. Yeni kurulacak petrol tesisleri TPAO ve
ya onun dağıtım teşkilâtı taraf ııdan gc-çekîcş-
tirilecek ve yabancı şirketlere ait mevcut tesisle
rin ve petrol dağıtım şebekelerinin genişletilme
sine izin verilmiyceektir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

GEREKÇE 
Petrol ürünleri sanayiinin gelişmesi ve bu 

konuda kamu oyunca benimsenen millî petrol 
politikasının gerçekleştirilmesi için «maden
cilik sektörü» G. ham petrol kısmının «İkinci 
Beş Yıllık Plân hedef ve tahminleri» ne c. 
tedbirler başlığı ile aşağıdaki hususların ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili 
Hüdai Oral 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 
Teklif : 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten1 

Afyon K. Milletvekili 
Murat Öner 

c. tedbirler : 
Millî petrol politikasının gerçekleştirilmesi 

için aşağıdaki tedbirler izlenecek ve bunlara 
paralel mevzuat değişikliği hazırlanacaktır. 

1. Kapalı 3 ncü ve 4 ncü bölgelerde T P 
A O gerekli petrol arama faaliyetlerinde bu-
luîiabi'ı.ncsi imkânı sağlanacaktır. 

2. Bundan böyle 5 nci petrol bö'gesinde 
yabancı şirketlere arama ruhsatı veriimiyecek-
tir. Ruhsat sahiplerinden arama işinin yürüte-
miycnlerin ruhsatları geriye alınacaktır. Ciddî 
çalışan ve millî yararlarımız yönünden sonuç 
alan ruhsat salı iplerinin müktesep hakları sak
lıdır. 

3. T P A O mn diğer bölgelerde arama 
ve işletme ruhsatnam'esi almak imkânlarını sı-
nırlıyan hükümler kaldırılacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

GEREKÇE 
Bir yandan ham petrol tüketimi ihtiyaçla

rını yerli petrolümüzden sağlamak, öte yandan 
petrol ürünleri sanayiini millî amaçlarımıza 
uygun olarak geliştirmek için plânın «petrol 
ürünleri sanayii» bölümünün 3 ncü tedbirler 
(S. 354) kısmına aşağıdaki bendlerin eklenme
sini arz VB talebsderiz. 

Denizli Milletvekili 
Hüdai Oral 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

Afyon K. Milletvekili 
Murat Öner 

Ekleneccfk bendler : 
d) Üretilen bütün yerli petro'lerin karıştı

rılarak sevk edilmesi ve gravite faıCdarı gide-
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rilerek düşük graviteli petrolün üretiminin ar
tırılması sağlanacaktır. 

e) ithal zarureti hâsıl olduğunda yurt ih
tiyaçlarına ve yukarda bora hattı ile nakledilen 
karışıma uygun yüksek graviteli petrolün 'alın
ması tercih edilecek ve bunlar hakkında (d) 
bendindeki işlem yapılacaktır. 

f) Yerli petrolün işlenmesinden elde edile
cek kârların dış ülkelerde fazla transferlerini 
gerektiren Devlet payında ve vergilerde yeni 
tedbirler aranacaktır. Bu arada yabancı ışir-
ketlere tanınan tükenme payı ve müşterc'k vergi 
beyannamesine ait hükümlerin kaldırılması için 
mevzuatta gerekli değişiklik yapılacaktır. 

g) Petrolün en yüksek ithal fiyatı, Bakan
lar Kurulunca Dünya piyasasına göre tâyin 
•edilecektir. 

BAŞKAN — Okutulmuş bulunan her üç 
önergede, Sayın Hüdai Oral, Sayın Muammer 
Erten, Sayın Mustafa Şükrü Koç ve Sayın Mu
rat Onar'in imzaları bulunmaktadır. 

Baştaki imza sahibi olarak her üç önergenin 
tümüne sâri olmak üzere Sayın Hüdai Oral 
ber.er dakikadan 15 dakika konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Hüdai Oral. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bir usulü ifade etoek için arz ediyorum: Öner
geler okunduktan sonra her önergede katılıp 
katılmıyacağamzı soracak mısınız? 

BAŞKAN — Elbette soracağız. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Şu halde önce 
bize sormanız gerekirdi 77 sayılı Kanuna göre 

BAŞKAN — Peki buyurun, hak1 ısınız. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Her üç önergeye 
de komisyon olarak katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oral. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Muhterem ar

kadaşlarım ; önergelerimiz üzerinde görüşlerimi 
ve açık1 amalarımızı yapmaya çalışacağrın. Bu 
arada Sayın Komisyon Başkanının burada öner
gelerin tümü üzerinde yapmış olduğu konuş
masına da iştirak etmediğimi ifade etmek iste
rim. Önergelerin birbiri ile yarış halinde oldu

ğuna ve komisyonun bir nevi petrol konusun
daki önergelerin yağmuruna tutulduğuna dair 
konuşmaları ile, Sayın Bakanın petrole gerekli 
önemin atfedilmesi dolayısiyle, Heyeti Umuımi-
yenin atfetmesi dolayısiyle şükran hislerini 
ifade eden konulması yekdiğeri ile aykırı bir 
mahiyet taşımaktadır. Burada genellik'e İkin
ci Plânda yer almıyan hükümler, tedbirler ve 
siyasi tercihler üzerinde duruyoruz. Ve genel
likle de millî, menfaatlerimiz açısından plânda 
yer alması lâzıımgelen esaslar üzerinde görüşle
rimizi ifade ediyoruz. 

Parlâmentonun petrol konusuna büyük önem 
atfetmesini Sayın Bakan gibi Komisyon Baş
kanı da şükranla karşıkmalı ve her takrir 
üzerinde görüşlerini açıklıkla ifade edebilmeli 
idile.'. 

Dağerli arkadaşlarım, bu kısa mâruzâtım
dan sonra şunu ifade etımok istiyorum; genel
likle şu nokta üzerinde duruldu, millî menfaat 
anlayışımız açısından petrolle ilgili olarak bâzı 
tadiller ve tatbikatta vuzuh olmıyan kısımlar
da açıklıklar ihtiva eder bir değ'niklik getire
ceğiz, ifade buyurdular, Sayın Bakan, -millî 
menfaat anlayışı noktası üzerinde İkinci Plân
da şu anda tartışmalar yapıyoruz. Eğer bu 
millî menfaat anlayışı, bütün Türkiye'deki 
petrollerin, yeraltı servet1 erinin geliştirilip de
ğerlendirilmesinde aslî görevin, ödevin yabancı 
şirketler tarafından yapılabileceği kanaati, hâ
kim olarak bir petrol kanunu tadilâtı gelecek 
iso, bunun millî menfaatlerle bağdaşımıyacağı 
noktası üzerindeki fikirlerimizi ifade etmek 
için burada bulunuyoruz. Yok, kamu kuruluş
ları yolu ile, millî müesseseleri güçlendirmek 
yoliyle ve Türkiye'deki petrol ve madende, 
tabiî servet ve kaynaklara, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan tabiî servet ve kay
naklara, gerçekten millî bir anlayışla sahip çık
mayı, bunları yabancılar tarafından esir edilmiş 
madenler ve kaynaklar haline getirilmesine 
mâni olacak hükümleri buraya getirebilecek bir 
anlayışa sahip isek, asgari müştereklerde an
latmamız aıii ıJldindür. Konuyu bu kadar açık 
olarak ifade etmek lâz-mgelirken biz de bir iki 
tadilât getiriyoruz, Hükümetimizin programın
da işte açıklık getireceğimizi ifade ettik, - tat
bikat güçlükleri bakımından - demekle bir millî 
petrol dâvasının burada bu sözlerle ifade edi-
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lebilmesi ve bunun hal yolunda bulunmaamı 
iddia etmek mümkün değildir. Bu C. II. P. nin 
yine şahsıma da tarizde bulunmak suretiyle, 
Sayın Balkan ifade etti; «C. II. P. bugüne kadar 
nerede idi?» dedi. Bundan ^evvelki konuşmada 
aynen ifade ett'ım ve zabıtları size okudum. Eğer 
beni orada dinlemek lûtfunda bulunan değerli ar
kadaşlarım varsa onlar hatırlarlar. C. H. P. 105i 
yılında Petrol Kanunu çıkarken, Petrol Kanu
nunun, Saym Genel Balkanımızın ifadesi ile 
açıkça tekrar ediyorum : 

«Türk Devletini kendi ülkesinde Devlet hak
larından mahrum etmektedir. Menetme esa
sına kurulmuştur.» O zamanki Hükümetin, İş
letime1, er Bakanının, Petrol Kanunu kimseye im
tiyaz ve inhisar vermiyor sözden ciddiyetten 
•mahrumdur. C. II. P. si petrol kaynaklarının 
i3kit.ilmeşini Dcvdet sakasına giren işlerden sa
yar, .ortaklık .şeklinde işbirliği ıkalbul öder, şek-
liti'dö sarahaten Meclis zabıtlarına •geçen ve 
ibüyük bir mücadeleyi »o ızaman vermiş b'Uİun-
maktadır. Bu suali blse değil, bu suali bu mü
cadele içinde .buluııımıyanlara tevcih etmesi lâ-
zırngelir, Sayın Bakanın. Ve suali, 1CG4 - PJ61 
yılına kadar millî petrol açısından gerçekten 
imtiyaz ve .kapitüler anlamda hükümler ihti
va eden bir Petrol Kanunu çıkarma sebepleri 
•üzerinde ve o Petrol Kanununu çıkaran insan
lar üzerine sual tevcih etmiş buluTüsalaıdı, ko
nuyu daha açıklıkla 'burada ifade etmek .müm
kün .olurdu. Bana şahsen sormuş .oldukları sual 

• şudur. Sizin/bir .boyanınız var, dediler, Türki
ye'de kanun rejimi vardır diyorsunuz, dediler. 
Evet vardır ikamın rejimi. Ve «Türkiye'de imti
yaz rejimi yoktur dediniz», dediler. Türkiye'de 
imtiyaz rejiminin bulunması, kralın veyahut pa
dişahın bulunmasına ve kral veya padişahın ya
bansı şirketlerle peıtrol konusunda veya diğer 
konulanda anlatma yapması maksadına mâ'tuf 
olarak imtiyaz rejimlerinin tâbirini kullanıyor. 
Ama kanun rejimi içerisinde tekrar ediyorum -
Saym Bakanın kendisine ide ;şa)hsi olarak arz 
etmiştim - kanun rejimi içerisinde Tesrii Or
gan da, >o teşrii lorgan gaflet içinle 'bulunmuş
sa, o Teşriî Organ eğer birçok nitelikler bakı
mından, .millî menfaaıtlar açısı Yakınımdan, o 
kanun içinde bulunan sorunlara eğilememişse, 
imtiyaz niteliğinde hükümlerin girmesine mâni 
iolmuştur iddiasını •taşryamayuz, Kanun rejimi 

içerisinde de imtiyaz niteliğimde ıhükümler bu
lunmaktadır ve Petrol Kanununda, kapitüler 
mânada hükümler vardır diyoruz. Petrol Ka
nunu zamanımızda niçin tadil .etmediniz yahut 
zamanınızda niçin ıhıma eğilmediniz .sualini /tev
cih buyurdular. Petrol Araştırma Komiıyonu
nun raporu, Yüksek Huzurunuza ıgeldiği zaman, 
gerçekten ıbu konu üzerinde bırakıyorum, 
1950 - 1961 yılında ve 1950 - 1961 yılındaki 
düşünce ve ızihniyo'tc tevarüs etmek iddiasında 
bulunanların iddiasını (bırakıyorum, 1&31 yılın
dan sonraki ıbir kaç senelik devre içoridmde ya
pılmama sebepleri üzerinde burada ariz ve amik 
tartışmalarda bulunacağız, ve o ızaman için, 
bu konu üzerine eğilen Hükümet üyeleri ile, 
eğilmiyen Hükümet üyelerinin veya ıbu konu
yu tamamen Parlâmentoya getirip, Senaıboda 
Petrol Kanunumda tadilât yapılacaktır, diyen 
naçizane arkadaşınızın münakaşası yapılacak
tır. Onu o zaman yapacağız. .Şimdi bunun 15 da
kikalık bir ızaman tahdidi içinde bunları müna
kaşa etmek imkânı değerli .arkadaşlarım, tak
ıdır edenseniz ki, mümkün değildir. Ben istiyor
dum ki, tekliflerim üzerinde 'detaylara .girmek 
suretiyle, bâzı hükümler İkinci Beş Yıllık Plân
da yer alsm ve böylece de üretimimizin artma
sına, kendi ihtiyacımızın karşılanmasında millî 
kaynaklarımızın cevap vermesi imkânlarını der
piş eder bâzı esaslar yer alabilsin, bumı arzu 
ediyordum. Ama genellikle ıbana bunları kah 
etmek fırsatını verdikleri için de Saym Bakana 
teşekkür etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Bakanın ge
nellikle bu konularla ilgili olarak konuşmaları 
bunlara inhisar ediyor ve bir arada kendisi, bir 
ifadeyi söylediler, kendilerine burada teşekkür 
etmek isterim. O da şu; «Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının tercihli olarak arama ruh-
isatnamesi alabilmesini bütün kapalı sahalardan 
ve diğer sahalarda derpiş eder hükümleri, Pet
rol Kanununda yapılacak değişiklikle getirece
ğiz» dediler. Bizim yaptığımız millî petrol mü
cadelesinde, tartışmalar da bu nokta derpiş edil
mişti. Bugün bu noktaya gelmiş olmalarından 
dolayı kendilerini tebrik etmek isterim. Ama, 
Petrol Kanununda hiç değişiklik yapılmıyacak, 
•millî menfaatlere uygundur diyen Adalet Par
tili bir Bakan arkadaşımız da burada bulunmuş 
idi. Bugün bunun yanında Petrol Kanununda, 
değişiklik yapılacaktır ve Türkiye Petrolleri 
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Anonim Ortaklığına millî ımüesseselerin, imkân
ları ıgenişletilecektir, şeklinde ıbir açıklamayı 
yapan değerli arkadaşımız da buradadır. Onun 
için bu konu üzerinde fazla duracak değilim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi diğer konulara 
temas ediyorum. Burada îtümü üzerinde ''konuşa
cağım, takrirlerimin tümü üzerinde konuşaca
ğım. Kısa ikiısa ıda bunları arz etmeye çalışa
cağım. 

Kapalı bölgeler konusuna geliyorum. Tür-
kiyelde Petrol Kanununun 45 nci maddesine 
'göre, Bakanlar Kurulu, ıbölgelende (kapalı bölıge-
yi teslbit eder, açık bölgeleri kapalı bölgeler 'ha
line tadil edebilir» ama bâzı müktesep haklar 
noktalsı 'üzerinde durmak suretiyle, ve nitekim 
1954 yılında ıda iki 'bölge, .kapalı ıbölıge /olarak, 
:gerek politik ve ısiyaısi sebeplerle ve gerekse 
telknik sebeplerle ifade edilmiş, lüçfıimeıü ve dör
düncü bölgeler kapatılmıştır. Sivas ve Erzurum 
ibölgelenkıde petrol bulunduğu, zamanımızda da 
yapılan daha evvelce de yapılan M. T. A. Ensti
tüsünün yapmış olduğu jeolojik istikşaflarla tes
lbit edilmiştir. Şimdi bu bölgelerde, petrol arama 
(konusunda eğer, Petrol Kanununu tatbik eder
seniz, tadil etmeden bu bölgeleri açarsanız, o za
man bütün yabancı şirketlerle eşit haklara haiz 
olmak suretiyle, hattâ daha da fazla yabancı şir
ketlere bâzı, paravan şirketler kurmak suretiyle 
geldikleri için tercihli olarak yabancı şirketlerin 
ibu bölgelerdeki sahaları kapatmasına imkân ve
receksiniz. Bunun biz millî yurt yararına, millî 
menfaatlere aykırı olduğunu iddia ettik. Bugün 
de Saym Bakanın, gerçekten bu noktaya gelmiş 
olduklarını şükranla kaydediyorum. Millî men
faatlere aykırıdır diyor, bunu tadil edeceğiz di
yor. Niçin bugüne kadar Petrol Kanununun ri-
jit yani sert olarak müdafaasını yapıyorduk. De
mek oluyor ki, bir noktada millî menfaatler nok
tasında birleşmemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım... (Adalet Partisi sıra
larından gürültüler)1 

IBAŞKAN — Sayın arkadaşlar, rica ederim, 
(müdahale etmeyiniz. 

(Buyurum Sayın Oral. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben vâki müdahalelere cevap verme itiya
dında bulunan bir insan değilim. Onun için lüt
fediniz, biraz müsamahakâr olunuz, 

— m 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O zaman biz 
de sizler konuşurken müdahale edelim, doğru 
mu? 

(BAŞKAN — Sayın Şener, aynı usulsüzlüğü 
bir diğer usulsüzlükle bertaraf etmeye çalışıyor
sunuz, rica ederim. 

Buyurun Sayın Oral. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bir iki konuya temas etmek imkânım 
olabilecek, o da şudur : 

Bu kararname ile iki bölge kapatılmış bulu
nuyor ve ondan sonra da Devlet müesseseleri ara
ma konusunda petrol ameliyatında bulunma ko
nusunda ve petrol hakkı sahibi olma konusunda, 
kayıtlara tabi tutuluyor ve bilhassa işletmede ve 
rafineride, bu hakkı menedilmiş oluyor, Devlet 
hükmi şahsiyete haiz olarak. Şimdi bakınız, Pet
rol Kanununun 2, 5, 6, 53, 74 ve 121 nci madde
leri. Kısaca bu maddeleri ifade ediyorum, mad
deler bunu bize gösteriyor. Ve bu arada da M. T. 
A. Enstitümüz jeolojik istikşaf yapabilir diyor 
121 nci madde, ondan ötesini yapamaz. Size jeo
lojik istikşafı kanun açıklamış. Ne demek jeolo
jik istikşaf; bakınız ne diyor? Sayın Bakan diyor 
iki; şimdi arama sondajları yapıyoruz. Sayım Ba
kan Petrol Kanununun bu hükmüne rağmen 
•emir vererek - ki, arama sondajları yaptıraibili-
yorsa, petrol ameliyatında bulunma imkânlarını 
kendisime veriyor - M. T. A. yaptırıyorum di
yorsa, kanuna aykırı bulunmuş olmasına rağmen 
kendisini tebrik etmek isterim. 

Şimdi bu nokta üzerine geliyorum. Bakınız 
ne diyor jeolojik istikşaf hakkında: Petrol araş
tırmasıyla ilgili olarak arazinim yerden, hava
dan, jeolojik, topografik, jeofizik, jeoşimik ve 
benzeri usullerle mesaha tetkik edilmesine, ara
ma sondajları hariç jeolojik malûmat olmak üze
re sondaj yapılmasıdır, diyor. Topografik ve 
jeolojik, yani bu bize hiçbir şey vermez, bu ta
mamen Devlet müesseselerinin, men edilmesi esa
sının, orada kısaca çok cüzi olanak ifade edilen, 
bir istiğnasından ibarettir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu noktayı ifa
de ettikten sonra, bu maddelerin tadili iktiza 
eder. Bu maddeler, kapitüler hükümler mahiye
tindedir, imtiyaz niteliğindedir. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının 8 arama ruhsatname
sinden başka, bir bölgede arama ruhsatnamesi 
alamıyacağına dair olan kayıt, gerçekten millî 
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müessesemizi bu noktada mahkûm etmekte ve 
millî kaynaklarımızın işletilmesine mâni olmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Oral bir dakikanız var. 

HÜıDAÎ ORAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
İS dakika geçe başladım. Daha iki üç dakikam 
var. Saata bakıp ona göre konuşuyorum, daha 
üç dakikam var. Sayın Başkanım, ilk geldiğim 
zamanki konuşmayı içeri almayınız. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuda size bir iki 
şeyden daha bahsedeceğini. O da şudur; Petrol 
Kanununun 16 nci maddesinin de kapitüler ma
hiyette olduğunu kısaea arz ederek, tükenme pa
yına geliyorum. Tükenme payı Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunuyor. Halbuki tüken
me payı, özel kişilerin mülkiyetine mevzu teşkil 
eden ve yeraltı servetlerinim mülkiyet rejimini 
esas alan rejimlerde, tükenme payı asıldır. Bir 
taraftan tükenme payı adı altında bir vergi in
dirimini kabul ediyor Petrol Kanunu, öbür yan
dan ki, bunun değiştirilmesini istiyoruz önerge
mizde, öbür yandan da müşterek vergi beyanna
mesi, konsolide bilanço esasını vaz'ediyoruz. O 
da şu: Yalbancı şirket aramada bulunuyorsa ve 
.'bir de işletmede ve satışta bulunuyorsa, arama
daki zararını, işletmedeki zararından mahsubede-
cektir. Bugün yabancı bir şirket, Türk Devletine 
tek bir kuruş dalhd vergi vermemektedir bu hük
me göre. Şimdi bunun değiştirilmesi ve bu konu
da tedlbirler alınması lâzımgeldiği konusunda tek
lifte bulunuyorsak, bu teklifin teklif yağmuru 
ile ne alâkası vardır, bunu anlamak mümkün ol
muyor, değerli arkadaşlarım. 

Bunun yanında sizlere şunu ifade etmek is
tiyorum. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki dav
ranışları dolayısiyle birçok muafiyetleri var
dır. 112 nci maddeye göre gümrük muafiyeti 
vardır, 25 yıl süre ile petrol ameliyatı için 
gerekli gördükleri, beyan ettikleri ve Petrol 
Dairesince de lüzumuna iştirak edilen malze
meyi gümrükten muaf olarak yurda sokabi
leceklerdir. Eğer petrol malzemesini Türk Dev
leti yapabiliyorsa, Türk Milleti yapabiliyor
sa, o malzeme % 15 dışarıdakinden pahalı ise, 
yine dışarıdan bu muafiyetten istifade ederek, 
Türkiye'ye getirebilecektir. Ve bu suretle de, 
yerli sanayiimiz korunmamış, bir nevi mahkûm 
edilmiş, inkişafına mâni olunmuştur. Buna da
ir olan hükmün tadilâtı da burada İkinci Beş 

Yıllık Plânda Petrol Kanunundaki tadilâtın 
yapılmak suretiyle ele alınmasını istedik. 

Bu arada 112 nci maddede rafinerilerin it
hal hampetrolü ile ve gümrük ithal vergile
rinden muafiyetle ilgili kısımlar vardır. De
ğerli arkadaşım büyük bir kadirşinaslık gös
terdiler ve petrol indirimlerinin 1964 yılında 
başladığını söylediler, öyledir, 1964 yılında 
petrol indirimleri başlamıştır. Ve % 10 başla
mıştır ve sonra karma hükümetlerde devam 
etmiştir. Petro Kimya Sanayii 1964 yılında 
yabancı bir firmanın talebi reddedilerek Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yine 3 ncü 
İnönü Hükümeti zamanında verilmiştir. Ve 
böylece değerli arkadaşlarım bundan sonraki 
yapılacak olan konuşmalarda da, petrol araş
tırmasında da ifade edeceğimiz gibi, mensubu 
bulunduğum C. H. P., millî petrol sorunlariy-
le ilgili olarak, 1954 yılından beri yapmakta 
olduğu mücadeleye devam etmektedir. Bu mü
cadelede ki, eğer intifa sebepleri iddiası var
ışa, bunu da vaktimiz müsait olsaydı uzun boy
lu tartışmak mümkün olabilirdi. Ancak şu nok
tayı kaydetmek istiyorum; asgari müşterekler
de millî petrol dâvasında birleşebilmenin fazi
letine ermekte memleketin büyük menfaati ol-
Icluğunu ifade etmek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — 40 numaralı önergeyi okutup 
Yüce Heyetin oyuna sunacağım: («Okundu» 
sesleri) 

Okundu. Heyet muttali olsun tekrar diye 
okutuyorum, tekrarında fayda vardır. 

(40 numaralı) önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler!. 
önerge kabul edilmemiştir. 

41 numaralı önergeyi tekrar okutuyorum. 
(41 nolu önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN —' Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
42 numaralı önergeyi tekrar okutuyorum. 
(42 nolu önerge tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mamaktadır. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden* 

ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 65 numaralı öner
geye geldik. 65 numaralı önerge Sayın Turhan 
Feyzioğlu, Sayın Hilmi İncesulu ve Sayın Coş
kun Kırca tarafından imzalanmıştır. 

Sayın Feyzioğlu önerge hakkında beyan
da bulunmak istiyor musunuz 

Bir dakika efendim, bu önergeyi daha ev
vel okuttuk, müsaade ederseniz şimdi okutmı-
yalım, önerge oya konurken tekrar okuturuz. 
Muvafık mı efendim? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Muva
fık efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Hükümet, komisyon, önergeye katılmıyor

sunuz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Feyzioğlu'n-
dan sonra konuşacağız. 

BAŞKAN — Hayır efendim şeyi... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sorunuz efendim 
lütfen, Feyzioğlu'na kabul ederlerse. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Te-
kaddüm ediyorum. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

arkadaşlarım; petrol konusu bir polemik ko
nusu olmaktan geniş ölçüde kurtulmuş görün
mektedir. Bu sabah dinlediğimiz konuşmala
rın tonu ve zaman zaman bâzı önemli, çok 
önemli noktalarda şayanı şükrandır ki, görüş 
birliğine varabiliyoruz denmesi dâhi gösteri
yor ki, bu millî konuda bâzı mesafeler çok şü
kür alınmıştır, bundan her birimizin, Türk va
tandaşı olarak memnun olmamız gerekir. 

C. Senatosunda plân metnine - eklenmiş olan, 
petrol mevzuatı millî menfaatlerimiz göz önün
de tutularak süratle gözden geçirilecek ve bu 
anlayış içerisinde özellikle kamu kuruluşları
nın -ki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını 
Petrol Ofisini kapsamaktadır - çalışmalarını 
engelliyen tatbikat ve mevzuat yeniden düzen
lenecektir. Yani yıllar yılı münakaşa konusu 
olmuş bulunan TPAO. nın bir bölgede 8 ruhsat
tan fazla ruhsat alamaması faaliyetleri sınır-
lıyan, kısıtlıyan başlıca hüküm olduğuna göre, 
§u ifade tarzı Petrol Kanununda bu tahdidin 
kajçljrılacağını aşıkça ifade etmektedir. Bu ba-
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kımdan Senatoda komisyon ve Hükümetin de 
muvafakati ile yapılmış olan bu değişikliği 
memnuniyetle karşılamamak mümkün değil
dir. önergemiz Senatoda yapılan bu değişik
liği nazara almak suretiyle, Senatoda verilmiş 
olan önergenin birinci fıkrası bu amacı güdü
yordu, çok güzel bir ifade ile komisyonun tek
lif ettiği bole bir formülle girmiştir. Tamamen 
mutabıkız. Ancak, önergemizde konuya biraz 
daha vuzuh vermek için, şu Senatoda kabul edi
len cümlenin sonuna, bu arada diye başlamak 
suretiyle eklenmesinde fayda gördüğümüzü 
belirtmiş oluyoruz. «Bu arada Petrol Kanu
nunun vergi mevzuatı, kambiyo ve kâr trans
ferleri konuları ve devlet payı konusundaki 
hükümleri, yurt menfaatlerine uygun bir şekil
de yeniden düzenlenecektir» 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de, Petrol 
Kanununun Devlet payı ile, tüketim payı ile, 
vergi mevzuatı ile ilgili hükümlerini bir arada 
mütalâa edildiği zaman görülüyor ki fiilen 
Türkiye'de çıkan petrolün % 64 ünü yabancı 
şirketler, % 36 küsurunu da Türk Devleti, 
Türk Milleti alabilmektedir. Nazari kalmak
tadır, % 50,50 kaybı buna ulaşmanın mümkün 
olmadığı Petrol kanununu teklifi dolayısiyle 
komisyonda yapılan incelemelerde, uzmanla
rın ifadeleriyle de sabit olmuştur. Bu itibar
la madem ki Petrol Kanunu ele alınmıştır, de
ğiştirilecektir, Yüce Meclisin plânda vergi 
mevzuatı, Devlet payı konusundaki hükümle
ri de geniş olarak yazılmıştır. Millî menfaa
te en uygun şekilde yeniden düzenleneceğinin 
yazılmasında hiçbir mahzur yoktur, sadece fay
dası vardır. Esasen bunun yapılmak istendiği 
beyanlardan anlaşılmaktadır, önergemizin bir 
bendi Birinci Plânda vardı, İkinci Plânı bugün 
dikkatle tekrar okuyunca, birinci paragraf ola
rak teklif ettiğimiz hususun plân metninde 
karşılanmış olduğu kanaatine varmış bulunu
yorum. Binaenaleyh, bu birinci paragrafdaki 
petrol üretimi ile, tasfiyesi ve dağıtımı ile il
gili hizmetlerin tek elde toplanması hakkında
ki teklifimizin son şekli ile bu plânda da kar
şılanmış olduğu inancı ile, bunun üzerinde ıs
rar etmiyoruz. 

3 ncü bende gelince; çünkü esasen vardır, 
açık bir şekilde var olduğuna kaani oldum; 
«Yabancı şirketlerden alınan petrol ve petrolle 
ilgili ürünlerin, milletlerarası piyasada mev-
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cut en elverişli şartlara göre satmalmması hu
susu, devamlı olarak takibedilecektir,» teklifi 
vardır. Arkadaşlar bu esasen, burada biraz 
evvel ifade edildi, Hükümetin takibettiği bir 
politikadır ve plânın bir ölçüde meyvaları alın
mış olan bir politikadır. Bu mevzuda gayret
lerin, faaliyetlerin devam ettiği bilinmektedir. 
Devam edilmesi hususunda kimsede tereddüt 
yoktur. Plânda böyle bir ibarenin bulunması, 
kendileriyle pazarlık halinde olduğumuz ya
bancı şirketlere karşı, Hükümetin müzakere 
gücünü azaltıcı değil, artırıcı mahiyette ola
cağı için, bunun plâna ilâvesinde her hangi 
bir mahzur mütalâa edilmemek icabeder ka
naatindeyiz, konmasında en küçük bir mah
zur mütalâa etmiyorum. Yabancı şirketlerden 
alman petrol ve petrol ile ilgili ürünlerin mil
letlerarası piyasada mevcut en elverişli şartla
ra göre satmalmması hususu devamlı olarak 
takibedilecektir. Çünkü devamlı olarak taki-
bedilmek istiyen bir iştir. Piyasa değişiyor. 

Nihayet önergemizin üzerinde durmak iste
diğimiz bir paragrafı daha vardır; kamu sektö
rüne dâhil kuruluşlar petrol ve petrolle ilgili 
ürünler ihtiyaçlarını öncelikle kamu sektörüne 
dâhil, petrol kuruluşlarından karşıhyacaklardır. 
Bu hususlar Birinci Plânda daha, öngörülmüş 
olan, Birinci Plânın müzakeresi sırasında, Sena
toda yapılan Hükümet tarafından kabul edilmiş 
olan çeşitli sorular üzerine ve bir kararname ile 
uygulamaya konulmuş olan ve bildiğim kadarı 
ile bugün de yer yer bâzı kaçamaklar yapılmak
la beraber, bilhassa belediyeler bu konuda her 
zaman hükümlere riayet etmemektedirler, plâna 
dercinde fayda olan bir husustur. T. C. Karayol
ları teşkilâtı, T. C. mahallî idareleri, Türkiye 
Cumhuriyetinin büyük "benzin sarfiyatı veya 
petrol ürünü sarfiyatı olan resmî teşekkülleri, 
öncelikle kamu kuruluşlarından ihtiyaçlarını 
karşılarlar. Bir kimsenin iki tesisi varsa, bu te
sisinden, bu tesisine aktarma yapması imkânı 
varken, 'gidip de bir yabancıdan nasıl ki, bir alış 
veriş yapmaz ise, Türk Devletinin do en tabiî 
üıakkı olarak, kamu kuruluşlarına öncelik tanın
ması tabiîdir. Çünkü karşımızda dev gibi şirket
ler vardır, çeşitli imkânları vardır. Ve bir res
mî Devlet kuruluşunun başvuramıyacağı birta-
ikım dolambaçlı usullerle bazan zayıf bir halka 
bulurlarsa, o zayıf halkaya nüfuz etmeye, fiyat 
indirimi yapmaya veya özel birtakım imkânlar, 

özel birtakım kolaylıklar, özel birtakım teşvik 
unsurları sağlamak - daha fazla konuşmak iste
miyorum - imkânları vardır bir şirketin. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu vaktiniz dolu
yor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Kamu kuruluşları bu imkânlardan mahrum
durlar, rekabet bakımından avantajlı durumda 
olan müesseselere karşı kamu kuruluşlarımızı, 
kamu teşebbüsünün yapacağı mubayaada, önce
likle satıcı durumuna getirme politikası - ki bu 
noktada da şayanı şükrandır Hükümet mutaba
katını Senatoda açıkça ifade etmiştir - burada 
her noktasında mutabık olduklarını 'bu fikirlerle 
ifade buyurmuşlardır. Plâna bunun metin ola
rak dereedilmesi biraz daha tatbikatta disiplini 
sağlıyacağı inancı ile konmasında ısrar ediyo
ruz. Bu hükümlerin konulmasının her hangi 
mahzur taşımadığı, politikada 'beraberlik olduğu 
söyleniyor ki, bu büyük bir adımdır ve sevinile
cek bir hâdisedir, siyasi ve millî hayatımız bakı
mından. Plâna bıı paragraflar eklenebilirse son 
derece de memnun olacağımızı ifade etmek iste
rim. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım efen
dim. (Güven Partisinden alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon, 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSİMET SEZGİN ı(Aydm) — Sayın Başkan, 
muhterem .arkadaşlarım, ilk konuşmamda da 
ifade etmiş olduğum gibi, «petrol mevzuatı mil
lî menfaatlerimiz ıgöz önünde tutularak süratle 
gözden geçirilecek, bu anlayış içerisinde özellik
le kamu kuruluşlarının çalışmalarını engelliyen 
tatbikat ve mevzuat yeniden düzenlenecek,» 
hükmünü plân metnine ithal etmiştik. Diğer hu
suslarda da, Cumhuriyet Senatosunda yaptığı
mız müzakerelerde, esasen bunların tatbik edil
mekte olduğunu, meselâ kamu sektörüne dâhil 
kuruluşlar, petrol ve petrol ile ilgili ürünler ih
tiyaçlarını özellikle kamu sektörü ve petrol ku
ruluşlarından karşılıyacaklardır. Bu karamame-
.lerle esasen yapılmaktadır. Ve halihazırda bu şe
kilde bir sistem ile bu işler düzenlenmektedir. 
Kamu sektörü petrol kuruluşlarının, petrol üre
timi tasfiyesi ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerin 
bir elden idaresi için gerekli tedbirler alınacak
tır, plânda da var, alınmaktadır. Petrol Kamı» 
nunun vergi mevzuatı kambiyo ve kâr transfer-. 
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leri konuları ile Devlet payı konusundaki hü
kümleri, yurt menfaatlerine uygun bir şekilde 
yeniden düzenlenecektir tedbirini biz komisyon 
olarak, biraz önce okuduğum «petrol mevzuatı
mızın millî menfaatlerimiz göz önüne alınarak 
yeniden düzenlenecektir» hükmü içinde, çok ge
niş anlamı ile yer alabileceği kanaatindeydik. 
Sayın Turhan Feyzioğlu, eğer bu kanaatimize iş
tirak etmezse biz de daha bir açıklık vermek 
amacı ile dün de ifade ettiğim gibi, parantezi aç
mak üzere «Petrol Kanununun vergi mevzuatı, 
kambiyo ve kâr transferleri konulan ile Devlet 
payı.konusundaki hükümleri, yurt menfaatleri
ne uygun bir şekilde yeniden düzenlenecektir,» 
ibaresinin konulmasında, hiçbir mahzur mütalâa 
etmeyiz, fayda görürüz; böylelikle ikinci bir de
fa bu hükmü koymuş oluruz mulhterem arka
daşlarım. Buna iştirak ediyoruz. 

Ayrıca, «yabancı şirketlerden alınan petrol 
ve petrolle ilgili ürünlerin milletlerarası piya
sada mevcut en elverişli şartlara 'göre satmalm-
ması hususu devamlı olarak takip edilecektir» 
denmektedir. Esasen muhterem arkadaşlarını 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında madenî 
yağlarla olan ilgili bölümde Sayın Feyzioğlu ve 
arkadaşlarının teklif etiği husus tedbir olarak 
alınmıştır, tedbir olarak ön görülmüştür. Bu 
tedbirle yetinilmediği takdirde, esasen bugüne 
kadar uygulanan sistem olan, esasen Hüküme
timizin de uyguladığı bîr sistem olan «yabancı 
şirketlerden alman petrol ve petrol ile ilgili 
ürünlerin milletlerarası piyasada mevcut en el
verişli şartlara göre satın alınması hususu de
vamlı olarak takibedilecektir» deniyor. Esasen 
takibedilmcktedir ve bunun da bu metne ilâve
sinde hiçbir mahzur görmüyoruz. Bu, bir nevi 
basit tabiri ile, malûmu ilâm olmaktadır. Esasen 
bu yapılmaktadır,' tedbirlerle de bu öngörül
mektedir. Bu hükmün de konmasında komisyon 
olarak hiçbir mahzur görmüyoruz. Bu hükümle 
ilgili olarak plân metnine konan hususların bir 
takviyesi şeklinde mütalâa etmek de mümkün 
olur bunu. Meselâ biraz önce ifade etiğim gibi, 
«petrol ürünleri ve madenî yağlarda gerekli 
nitelik kontrolünün sağlanması ve petrol ala
nında çeşitli araştırmaların yapılabilmesi için 
gerekli tesislerin kurulması, eleman yetiştiril
mesi hususları Devletçe ele alınacak, gerek it
hal hem petrol fiyatlarında sağlanacak indirim, 
gerekse yerli ham petrolün artan oranlarda kul

lanımı sonucu, rafineri maliyetlerinde bir düş
me olacaktır. Satış fiyatları sabit kalsa da eski 
maliyetlerle, yeniler arasında meydana gelecek 
bu fark bir vergi kaynağı olarak değerlendiri
lecektir.» Biz bu hükmün plânda yer almasının 
bir haşiv olacağı kanaatini ileri sürdük. Ye bi
zim biraz evvel okuduğumuz hüküm Sayın Fey
zioğlu ve arkadaşlarının vermiş olduğu önerge
deki hükümden daha kesindir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı bir 
dakikanız var, lütfen ona göre beyanda bulu
nunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Daha kesindir. 
Şimdi, eğer bu açıklık karşısında Sayın Feyzi
oğlu plânın 354 ncü sayfasında; tedbirler (a) 
« ve gerek ithal ham petrol fiyatlarında sağla
nacak indirim, gerekse yerli ham petrolün ar
tan oranlarında kullanımı sonucu, rafineri ma
liyetlerinde bir düşme olacaktır. Satış fiyatları 
sabit kalsa da eski maliyetlerle yeniler arasın
da meydana gelecek bu fark, bir vergi kaynağı 
olarak değerlendirilecektir.1» denilmektedir. 

Eğer Yüksek Meclis ve önerge sahibi arkadaş
larımız plânın çok açık olarak belirttiği bu hu
susa rağmen bu metnin eklenmesinde fayda gör
dükleri takdirde, bu metni eklemekle hiçbir 
mahzur mütalâa etmeyiz muhterem arkadaşla
rım, 

BAŞKAN — Sonuç olarak Sayın Komisyon 
Başkanı lütfen. 

PLÂN KARMA KOMİSYON BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Devamla)—Sonuç olarak muh
terem arkadaşlarım, ikinci maddeye; «Petrol 
Kanununun vergi mevzuatı, kambiyo ve kâr 
transferleri konuları ile Devlet payı konusun
daki hükümleri yurt menfaatlanna uygun bir 
şekilde yeniden düzenlenecektir» hükmünü, bi
zim kabul ettiğimiz hükme biraz daha açıklık 
vermesi bakımından katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, lütfen konuş
manızı beş dakika içinde mütalâa ediniz. Bitti 
konuşmanız, önergeyi okutacağım. Şimdi "bu 
önergenin muhtevasında bâzı noktalara katılı
yorsunuz, bâzılarına katılmıyorsunuz, değilrai 
efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Feyzioğlu 
bu ikincisini yeterli görüyor musunuz? 

— 183 — 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon lütfen Feyzi-
oğlu'na hitap etmeyin. 

Buyurun Saym Feyzioğlu 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Komisyon Başkanı tarafından okunan 3 - a sa
yılı tedbirin baş tarafına «devamlı olarak 
fiyat indirimi politikasının takibedileceği» ibaresi 
girerse, umarım ki tatbikî temerküz gayet güzel 
burulmuş olur. Haımpetrolden başka petrol 
ürünlerinin de ithalinde bu hususa dikkat edile
ceği önergemizde mevcuttur. Bir küçücük ilâve 
ilo sağlanmış oluyor. Zannediyorum ki, bundan 
hiçbir mahzur olmaz efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bu şekliyle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi şekiller o kadar değişti 
ki, bunun mazbut hale gelmesi lâzım. 

Şimdi önerge Önümde yazılı olarak bulunmak
tadır. Komisyonun katılmış olduğu husus tü
müne sâri değil. Zannediyorum bâzı noktalarına 
katılıyor. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade buyrulursa arz edeyim. İkinci bendde-
ki... 

BAŞKAN — Sizin önergenizin.. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 

«Petrol Kanununun vergi mevzuatı kambiyo kâr 
transferleri konuları ile Devlet payı konusun
daki hükümleri yurt menfaatlerine uygun bir 
şekilde düzenlenecektir.» denilmektedir. 

BAŞKAN — Yeniden düzenlenecektir demiş
siniz. 

TURHAN FEYĞIOĞLU (Devamla) — Ka
bul edilen teklifin sonuna, konmak suretiyle. 

Bu arada kanuna - ki buna inhisar ©fcmiyecek-
tir, Petrol Kanununda ruhsat sayısının ilâve edil
mesine muvafakat - bu ilâve edilsin buyurulu-
yor, muvafakat ediyoruz tamamına katılıyoruz. 
Bir de 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, vuzuh arz 
etsin. 

Sayın Feyzioğlu tarafından önergenin 1 numa
ralı bendine katılıyor musunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 1 numaralı bend 
plânda vardır. 

BAŞKAN — 1 numaraya katılmıyor sunuz. 
2 numaraya katılıyor musunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz efen-
dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Bir numaralıyı geri alıyorum, çünkü plânda var
dır. 

BAŞKAN — 1 numaralı bendi geri alıyorsu
nuz, plânda olduğu için. 

2 numaraya katılıyorsunuz. Yalnız iki numa
rada yazılmamış olan bir husus var, onu şimdi 
beyanda bulunuyorsunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yok efendim bir 
şey yok. Onu siz hallediniz efendim. Biz size 
takdim edeceğiz, iki numaraya iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Üç numaraya? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Hattı zatında bu önerge dikkat 
nazarına alınma kaydı ile komisyona havale edi
lecek, komisyon tekrar buna göre redakte edecek. 
Şimdi ben bunu arz etmek istiyorum, kolaylık 
olsun diye yapıyorum. Yoksa tümü itibariyle 
ka^ul eder komisyon, ondan sonra redakte eder
ken lâzımgelen kısımlarını çıkarır. Kolaylık ol
sun diye yapıyorum. 

Saym Komisyon üç numaraya katılıyor mu
sunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Dört numaraya? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkanım 
4 numaralı metinde küçük bir değişiklik yapa
cağız efendim. 

BAŞKAN — Beş numaraya? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Lüzum yok, za
ten plânda yazılı. 

BAŞKAN — Lüzum yok plânda var diyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, 65 numaralı öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plân tasarısında petrol konusunda aşağıdaki 

esasların yer almasını teminen işbu önergemizin 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince 
işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz. 
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1. Kamu sektörü petrol kuruluşlarının petrol 
-üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile ilgili hizmet
lerinin bir elden idaresi için gereken tedbirler 
alınacaktır. 

2. Petrol 'Kanunun vergi mevzuatı, kambiyo 
ve kâr transferleri konuları ile Devlet payı konu
sundaki hükümleri yurt menfaatlerine uygun 
bir şekilde yeniden düzenlenecektir. 

3. Yabancı şirketlerden alman petrol ve pet
rolle ilgili ürünlerin, milletlerarası piyasada mev
cut en elverişli şartlara göre satınalınması hususu 
devamlı olarak takibedilecektir. 

4. Yabancı petrol ithali, ancak yurt içinde 
ve özellikle TPAO tarafınlan üretilen petrolün 
iç tüketimi karşılamaması takdirinde mümkün 
olacaktır. 

5. Kamu sektöründe dâhil kuruluşlar, petrol 
ve petrolle ilgili ürünler ihtiyaçlarını öncelikle 
kamu sektörüne dâhil petrol kuruluşlarından kar-
şılıyacaklardır.» 

Güven Partisi Millet Meclisi Grupu adına 
Turhan Feyzioğlu Hilmi incesulu 

Kayseri Çorum 
Coşkun Kırca 

İstanbul 

a. İlkeler bölümüne 
1. S. 346 «Senatoca eklenen (5) fıkralarında 

tatbikat ve mevzuat ibaresinden sonraki kı
sım: Ve Petrol Kanununun kambiyo ve kâr trans
ferleri ile Devlet konusundaki hükümleri yurt 
-menfaatlerine uygun bir şekilde yenliden düzenle
necektir,» ibaresi eklendi. 

2. S. 354 3 tedbirler (c) fıkrasından sonra: 
Aşağıdaki fıkralar eklendi. 

d) Yabancı şirketlerden alınan petrol ve 
petrolle ilgili ürünlerin milletlerarası piyasada 
mevcut bu elverişli şartlara göre satınalınması 
hususu devamlı olarak takibedilecektir. 

e) Petrol ithali ancak yurt içinde üretilen 
petrolün ihtiyacı karşılamaması halinde yapıla
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor mu
sunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Şartlı katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim dikkat nazarına alınma 
kaydı ile kabul ediliyor, daha sonra yeniden bu 
mesele gelecek oylanacak, yeni bir redaksiyon ya
pılacak. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
60 önergeyi zatiâlinizden evvel Riyaset Makamın
da bulunan sayın başkanlar bunu hemen halle
diyorlardı. Şimdi ikinci ve üçüncü maddeleri 
oylarsanız bu kabul edilmiş olur. ikinci bir 
defa oylamada size kolaylık gösterir. 

BAŞKAN — Şartlı önerge oyüıyamam. Siz 
Komisyon olarak, katılıyorsunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Komisyon olarak bu önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
İşinizi kolaylaştırmak üzere ve tümünün reddini 
önlemek için esasen plânda mevcudolduğu söyle
nen ve politika olarak yazılmasa da aynen tatbik 
edileceği söylenen 1 ve 5 nci maddeleri geri alı
yorum. Lütfen diğer fıkraların oylanmasını rica 
ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi tarafından 1 ve 
5 nci maddeler geri alınlığına göre, diğer madde
lerde mevcuıdolan 'büklümleri Komisyon tclkalblbül 
etmektedir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İkinci ve üçüncü 
maddeleri aynen, 4 ncü maddeyi, Sayın Feyzi-
oğlu'nun işaret eitıtiği bir cümleyi metne ilâvesi 
ile kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet olarak? 
ENERJİ ve TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Bu haliyle 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi bu mihver etrafında 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... IKabul edilmiştir. 

Sayın Diler buradalar mı? 
Muhterem arkadaşlarım, müsaade ederseniz 

Sayın Diler'in rahatsızlığı dolayısiyle vukubulan 
çok büyük bir mazeretleri var, o sebeple 115 nu
maralı önergesini öne alacağım müzakeresini in-
tacetmek için Muvafık mı efendim. (Muvafık 
sesleri) 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Diler önergenizi izah edecek misiniz? 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efen

dim. 
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BAŞKAN — önergenizi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

İkinci Beş Yıllık Plân dokümanının 274 ncü 
sayfada, madencilik sektörünün «a» bendinde 
arama pragrafındaki ibareye aşağıdaki cümlenin 
eklenmesi için geriverilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Nihat Diler 

Yurdumuzun kapalı gölgelerinde petrol ara
masına mesnet teşkil edecek jeolojik, jeofizik etüt
ler yapan M. T. A. aynı zamanda imkânları nis-
betinde sondaj ameliyesini de yapabilir. 

Gerekçe 
Mevcut Petrol Kanununa göre Maden Tetkik 

Arama Enstitüsü petrol yataklarının tesbiti için 
de jeolojik ve jeofizik etütler yapmaktadır. An
cak, sondaj ameliyesini Petrol Kanununa göre 
yapmayı mahzurlu mütalât edenler vardır. Hal
buki, yurdumuzun kapalı bölgelerine ne yabancı 
şirketler ve ne de yerli vaziyette bulunan ve 
kamu teşebbüsü durumunda bulunan Türkiye 
Petrolleri A. Ö. girip tarama, sondaj ve rafinaj 
ameliyelerini yapamamaktadırlar. Halbuki, ka
palı denilen bölgelerde bilinen ve emareleri tesbit 
edilen memleketimizin yüzünü güldüdebilecek 
petrol yatakları vardır. Petrol Kanununun tadil 
edilmesi veya Türkiye Petrolleri A. 0. veya 
yabancı şirketlerden birinin buralarda petrol araş
tırması yapması, sondaj yapması kapalı bölge 
sıfatının kaldırılması gibi şartların tekevvünü 
güçdür. Anayasanın açık hükmüne göre Devle-
letin bir müessesesi olan M. T. A. nın kapalı böl
gelerde yaptığı etütler »neticesinde ümitli bulduğu 
yerlerde sondaj ve ameliyesini yapmasının tedbi
rini almak bir zarurettir. Bu bakımdan teklifimin 
kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katılıyor musunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET 'SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, esasen bu Ihlzmet Maden 
Tetkik eve Arama Enstitüsü tarafından yapıl
maktadır. Bu 'bilindiğine »göre plâna dercinde 
hiçbir fayda yoktur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA

NI İSMET SEZGİN (Çanakkale) — Katılmı-
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Diler buyurunuz. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, kapalı bölgelere ne 
yerli şirketler (girebilmektedir, ne yabancı şir
ketler girebilmektedir, ine de Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı ıbu (bölgelerde arama fa
aliyeti yapabilmektedir. Millî emniyetimizin 
ve askerî emniyetimizin temini maksadiyle bu 
bölgeler kapalı bulundurulmuş vaziyettedir. 
Ancak, bu mmtakaların büyük ;bir kısmı tabi
atın altında, kışın şiddeti altında çak büyük 
sıkıntılar çekmektedirler, sefalet içindedirler. 
Petrol Kanununun değiştirilmesi bahis konu
sudur deniyor. Petrol Kanunu değiştirildikten 
sonra TPAO nm buralarda arama faaliyeti ya
pabileceği bildiriyorlar. Fakat bu iş zamana 
mütevakkıftır. Sayın Bakanın da beyan bu
yurdukları (gibi, Anayasanın .130 ncu maddesi
ne göre; Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
buralarda jeo - fizik ve jeolojik etütler yaptığı 
gibi, sondaj ameliyesi de yapmaktadır. Burada 
evvelce bakanlık yapmış diğer bir arkadaşımız 
Sayın Hüdai Oral da Petrol Kanunun 121 nci 
maddesini buna (mâni lolarak 'gösterdi. Tatbikat
çılar 'tereddüt içindedirler. Petrol Kanununun 
121 nci maddesine ıgöre burada sondaj ameli
yesi yapılamaz. Fakat Sayın Hüdai Oral ken
disi bakan iken, bu yerlerde petrol emarelerinin 
anevcudolduğunu görmek suretliyile küçük bir şe
kilde sondaj ameliyesini yaptırmıştı. Ama te
reddüdü mucibolduğu için bir kısım kimseler 
bundan tereddüt duymaktadırlar. Mademki bil
fiil bu yapılıyor <o kaide, plân dokümanına 
«aynı zamanda sondaj ameliyesini yapabilir* 
cümlesinin konmasında ne gibi bir mahzur ola
bilir, anlıyamadım. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü kapalı 
bölgelerde jeo - fizik, jeolojik etütler yaptık
tan sonra, sondaj ameliyesini yapması da yurt 
gerçeklerine çok uygun düşecektir. Çünkü o 
mmtakanm Ihalkı büyük bir sefalet içindedir. 
Geri kalmış bölgelerin süratle kalkındırılması 
ve toprakaltı serveti vaziyetinde (bulunan pet
rolümüzün de süratle işletilmesi bakımından 
lüzumludur. Bu bakımdan 'önergemin kabulü
nü saygı ile arz ederim. Esasen mevcut bir du
rum tespit edeceğiz, kabulünü istirham eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN Sayın Diler'in önergesine komis
yon ve Hükümet katılmamaktadır. 

- m — 
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önergeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Önerge kaibul edilmemiş
tir. 

74 numaralı önerge Sayın Reşit Ülker tara
fından verilmiştir. 

Sayın Reşit Ülker konuşmak istiyor musu
nuz önergenizi izah sadedinde?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet efendim 
konuşacağım. 

BAŞKAN — O ihalde müsaade ederseniz 
okutmıyayım önergenizi, konuştuktan sonra 
oylanacağı zaman okutalım. 

Hükümet ve komisyon .önergeye ıkatılıyorlar 
mı? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Ülker bize 
tekaddüm edip konuşmak isterler mi? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet, konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, benim iki önergem var.. 

BAŞKAN —• İkisinin hakkında beraber mi 
görüşüceksiniz? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hayır efen
dim ayrı ayrı. 

74 numaralı önergenin bir numaralı fık
rası maalesef bir dikkatsizlik neticesinde bu
raya girmiştir. Bir evvelki Beş Yıllık Plâ
nın 203 neü sayfasında tedbirler kısmında (A) 
bendinde makul bir tedbir olarak gördüğüm 
bu fıkrayı yazdım ve ilgililere, ve bilgili
lere soracaktım fakat acele ile vermiş bulunu
yorum. Binaenaleyh, bu fıkrayı geri alıyorum, 
bu yerine getirilmiş. Bugün fiilen yerine ge
tirilmiş bir husustur. Bunu geri alıyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, diğer fıkra
larda ileri sürülen hususlar; «Dünya rekabet 
fiyatlarına uygun ham petrol ithalâtını sağ-
lıyacak her türlü tedbir alınacaktır.» Bu ga
yet tabiî bir şeydir. Ve petrol üzerine Yüce 
Meclisin bütün kanatlarının eğilmesi neti
cesinde bugün bir nisbet dâhilinde gerçekleş
tirilmiştir. Fakat kabul etmek lâzımdır ki, 
bu noktaya gelinceye kadar, hattâ iki ay 
evveline kadar, birtakım vuzuhsuzluklar mev
cut idi. Meselâ, bundan 2 - 3 ay evvel 
500 0O0 tonluk «bir parti % 27 indirimli petro
lün Türkiye'ye satılmasının sebebinin bâzı 

kaptı - kaçtı ufak şirketlerin böyle arızı bir 
fiyat vermesi gibi bir yolla yapıldığı iddia 
edilmekte idi. Fakat yapılan araştırmalar, 
"bunların gayriciddi olduğunu herkese göster-^ 
terdi, öyleyse burada bir Hükümetin ge
rek programında, gerek seçim beyanname
sinde bir hususu söylemiş olması yeterli sa
yılamaz. Beş Yıllık Plânının içerisine de bu 
hükümlerin uygulanmakta ve gayret edilmekte 
olan bu hükümlerin konulmasında fayda ve 
zaruret vardır. Hükümetler değişebilir, şahıs
lar değişebilir, bir enerjik Bakan gelebilir, bir 
diğer Bakan daha az enerjik olabilir ve 
hüsniniyet bakımından da fark olmıyabilir. 
Bu bakımdan bunların plâna konmasında fay
da vardır. «Petrol ürünleri ve madenî yağ
larda standartların yapılması gerçekleştiri
lecektir.» Bu da çok önemli bir hükümdür. 
Buna nüve teşkil eden nitelik kontrolü ile il
gili hükümler vardır fakat vuzuhsuzdur. Di
yeceksiniz ki, bunun ne önemi vardır. Bil-
hasas rafineriler bakımından çok önemi var
dır. Eğer standarlar tesbit edilmezse. Tür
kiye'ye yapılacak, yani, rafineriyi işletenle
rin tutacağı formüllere göre, Türkiye'ye az 
veya çok petrol ithal edilebilir. Yani Türkiye 
bundan zarar edebilir. Bir. 

İkincisi; satış sırasında vatandaş uygun
suz petrol ürünleri almak durumunda kalır 
ve bugün bu durum vardır. Şayanı şükrandır 
ki, plâna nitelik kontrolü diye - ki, bunun 
başıdır, temelini teşkil eder - nitelik kontro
lüne ait hüküm konulmuştur, fakat daha vu
zuh vermek için nitelik kontrolü standart
ların tesbiti ile olabilir. Standartlar konul
ması hususunda teklifte bulunmaktayım. 

İjd niyetle ve süratle ç.alışmıyanlarm ruh
satnamelerinin geri alınması mekanizması iş
letilecektir. Bunun anlamı - ki, bu kabul edil
miştir - sayın Bakan bâzı tatbikat yaptığını 
söylemiştir bundan, memnunluk duymakta
yız. Bu iki mânayı taşımaktadır. Hem bun
lara, bu işte çalışanların dikkat etmelerini 
sağlar, hem de bugün kontrol edecek mekaniz
maya sahip değiliz, yani petrolü kontrol ede
cek mekanizmaya sahip değiliz. Petrol Kanunu 
çıktığı zamanki, kadrolar ancak son zaman
larda bir derece genişletilmiştir. Halbuki 
dünyada petrol sahasında çalışanlara ayrı bir 

— 187 — 
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statü tatbik edilmektedir. Meselâ karşınızdaki, 
bir şirket 15 bin lira aylık verirken siz 
onun yânında 1 50O - 2 OOO lira aylıkla adam 
çalıştırmaya kalkmaktasınız. Bütün dünyada 
petrol alanında personelin statüsü, genel per
sonel statüsünün dışındadır. Burada bu hük
mü koymakla Türk petrolüne en büyük hiz
meti yapacağımızı bir defa daha teyidetmiş 
oluruz. Onun için bunlara komisyonun ka
tılmasından daha evvel Senatoda kabul edil
miş önergenin parantez açılmasından başka 
bir anlamı olamaz, konulmasının büyük fayda
ları vardır. İltifatınızı rica ederim. 

BAŞKAN — -Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Çanakkale) — -Sayın (Baş
kanım, ımufhteerm arkadaşlarım; ıSayın Ülker 
'bendenizi mazur 'görürlerse bir thuisulsu ifade 
etmekliğime 'müsaadenizi rica edeceğim. Sayın 
Ülker'in takdim ettiği önerge 'bir ıküçük nüans 
değişikliği ile aynı önerge 1 nci Beş Yıllık Plân 
müzakerelerinde ile verilmiştir. Bu önergeyle 
Birinci Beş Yıllık Plânda esasen birtakım deği
şiklikler yapılmıştır. Sayın Ülker arkadaşımi'zm 
vermiş olduğu önerge Birinci Beş Yıllık Plân
da bir kısım yerleri rağbet 'görmüş oylanmış, 
kabul edilmiş, Birinci Beş Yıllık Plâna girmiş
tir, ve yıllık programlara girmiştir. Ve neden 
aynı önergenin İkinci Plân müzakereleri vesile 
ittihaız edilerek 'verildiğini anlamakta gerçekten 
güçlük çektiğim 'Sayın Ülker arkadaşımızın 
vermiş olduğu önerigede 'yazılı ıbusuıslarm, öngö
rülen (hususların hepsi 2 nci Beş Yılhik Kalkın
ma Plânında mevcut Ibulunduğu ıcihetle, iştirak 
etmiyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanlbul) — Mevcut değil 
Sayın B,aşkan. 1 inci fıkrayı ıgeri aldım zaten, 
diğer fıkralar yoktur. 
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REŞİT ÜLKER .(İstanbul) — İnhanın tabi
atında vardır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Biraz da 
üzgünüm. Sayın C. H. P. sıraları tomiboş. Sayın 
Ülker'den başka arkadaşımız da maalesef ko1-
nuışmamrzda ıbulunmıyorlar. 

Bir taraftan, Araştırma Komisyonunun ça
lışmaları devam ettiği ıslüre içinde C. H. P. nin 
sayın sözcüleri mütemadiyen ışu petrol mesele
sine (bir isabetli ıhal çaresi ıbulmak (bakımından, 
'geliniz peitrol araştırmasının sonunu bekleyiniz, 
diye mütemadiyen ikazlarda, ikendi tâibirlerince 
irşatlarda Ibulunurlardı. Bu sonucu /beklemeden 
petııol meselesinin esasına taallûk eden çeşitli 
önergelerle İkinci Beş Yıllık Plâna (görüşlerini 
geçirmek istiyorlar. Burada bir garabet var, 
Bir de, h'izim takibettiğimiz politika da aız ener
jili olduğumuz (hakkında ileri sürülen iddialara 
karışı mâruzâtta (bulunmakta fayda var. 

-Şimdi tatbikatımız ortada. Türkiye'de ilk 
(defa Ihiç kimsenin yapamadığını yapmışız, biz 
az enerji ihtiva ediyoruz. Bakalım enerji ihtiva 
edenler ne yapıyor? Kılsaca ıbir .cümle .okuyaca
ğım; 5 Ekim 1964 tarihinde Sayın Hüdai Oral, 
enerjik Enerji Bakanı, (bir 'beyanda bulunmuş, 
aynen şöyle: «Yabancı petııol şirketlerinin faali
yeti Petrol Kanununun (hükümlerine göre yürü
tülmekte bunun değiştirilmesi düşünülmemekte
dir. Ancak, ışunu belirtmek .gerekir ki, Türkiye'
de imtiyaz rejimi değil, kanuna göre, arama, 
ısfondaj ive rafinajda Devletçe izin ve müsaade ve
rilmesine dayanan ıbir hukukî rejimi yürürlük
tedir.» O ızaman üyle söylüyor. 

Dalha geriye gidelim, 1954 lere Petrol Ka
nunu görüşüldüğü sırada C. H. P. Grupunu 
serbest 'bırakıyor, istiyen lehte, iıstiyen aleyhte 
rey kullanıyor. Ondan aonra enerjik (olanlar 
bu 'petrol kanununun (hükümlerinin imtiyaz 
mahiyetinde olduğunu \gelip .söylüyorlar. Elbet
te kamu oyu Ibu davranışları ıgereği şekilde de
ğerlendirmektedir ve ıbundan Iböyle de (değerlen
direcektir. Arkasından da (bu Hükümetin bir 
bakanı, «Biz Petrol Kanununu değiştireceğiz» 
diyor, ondan evıvelki Bakan Mehmet Turgut, 
«Petrol Kanununu değiştirmiyeceğiz», diyorlar.. 
Unuttukları bir nokta var. Zaten cjok şeyleri 
maalesef İra arkadaşlarımız atlıyorlar ve unu
tuyorlar nedense. ıSaym Mehmet Turgut 4 ncü 

BAŞKAN — ıSayın Hükümet, (buyurun efen
dim. 

ENREJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; yerimden I 
cevap vermek 'istiyordum; ancak, Sayın Ül
ker'in, vazife (görmüş ve görmekte bulunan Ba
kanları «enerjik ve daha >az enerjik» şeklinde I 
bir tasnife tabi tutmuş lolması 'bendenizi huzu
runuza getirdi. I 
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Koalisyonunun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı idi. Boyanında, Hükümet Petrol Kanunu
nu halen değiştirmek kanaatimde değildir, şek
linde ifadede bulunmuştur. Ama ıbiz gelmişiz, 
Hükümet programı ile, seçim [beyannamemizle 
memleket .gerçeklerine ve millî menfaatlerimi
ze uygun tadilâtı yapacağımızı sarih olarak 
taalhhüd etmişiz. Bunu yaparken arkadaşları
mızı ve bizi itham edenler milliıyeıtçiliğin ve millî 
menfaatlerin 'takipçiliğinin kendilerinin inhisa
rında okluğunu iddia 'ediyorlar, onlara tavsiye 
ve istirham ediyorum 'bu inhisardan vazgeçsin
ler, .birçok tekelden 'vazgeçsinler o tekeller ,bu 
memlekete fayda yerine zarar getirmeiktedir. 

ISaym Ülker'in (vermiş olduğu değiştirge 
önertgesine Hükümet olarak katılmadığımızı 
arz 'öder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık IOMU zannediyo
rum. 

Sayın Ülker siz, «enerjik bakan gayriener-
jik bakan» diye (tefriki müşahhas bastırarak mı 
yapmışısınız ? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır efen
dim. İzah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Neden söz veri
yorsunuz efendim ıSayın Ülker'e 1 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ülker, dün
kü müzakerelerde Sayın Arar tarafından yapıl
mış olan bir teamüle göre. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İzah edeyim efen
dim. Ben daha önce Sayın Ülker'e bize takad
düm .edip etmemesi hakkında sorduğum suale, 
evet 'takaddüm ediyorum, konuşacağım, dedi. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bakana de
ğil efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır efen
dim, bize. Bu bakımdan söz vermemeniz lâzım. 
Heım 77 sayılı Kanuna, hem de dünkü teamül 
gereğince ısöız vermemeniz lâzım Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Saıym Ülker ıbiraz evvel beyan
da 'bulundu. Bu ıbeyanında enerjik bakanla, 
enerjik olmıyan bakan olabilir gibi ıbir beyanda 
ıbulunidu. Onu müşehhas bir 'esas içinde söyle

memişti zannederim. Yanlış anlaşıldı galiba, 
Ibumı izah edecek. 

REŞİT ÜLKER .(İstanbul) — Evet efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan zan

nediyorum ibiraız işi yanlış anladılar. Benim söy
lediğim ışu idi: Gerçekten bâzı hakanlar enerjik 
olabilir, bâzı (bakanlar olmıyalbilir. Bu, insan ta
biatından gelen hir şeydir. Şunu demek istedim, 
bunu oibjektif olarak Boş Yıllık Kalkınma Plâ
nına koyarsak, bakanların şahsına, şahsiyetine 
terk etmiş olmayız. Yani Parlâmentonun bir 
esası olarak ele alınmış olur anlamında söyle
dim. Kanaatimce hakikaten Sayın Hüdai Oral'-
da enerjik bir Bakandı - ve şimdilik Sayın Ba
kan da hir <çiok noktalarda mıülsbet hareketlere 
'girişmiştir. Ama ıbiz tam bir hüküm vermek için 
ıbunun neticesini beklemek durumundayız. Ve 
.gerektiğinde Sayın Bakan da bilirler ki, ıbu 
noktaları ifade ettik. 

Şimdi, şu noktayıda ifade etmek isterim ki, 
hurada her zaman söylenen ıbir söz vardır; 3,5 
sene niçin getirmediniz ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Esasa giriyor 
efendim. 

BAŞKAN — Bir (dakika. Sayın Ülker; siz 
ıgrup adına (beyanda bulunmadığımız cihetle, 
ıgrup adına vukuibulan iddiaları cevaplandırma
yın, ışahlsımz ile ilgili olan noktaları cervaplandı-
rımız. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Hayır efen
dim, grup adına bulunmuyorum, bana cevap 
verdiler. 

.3,5 sene ıhesaibı; 1 nci, 2 mei Koalisyonda bc-
raiber (bulunduk bir defa. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SE'ZGİN ('Aydın) — Kaç ay? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale) — 6 ay. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ondan sonra 
koalisyonlar içinde hüründük rve bu arada bu
gün petrol sahasında en 'mühim gördüğünüz 
icraatı biz yaptık. 150 milyon, lira olan TPAO 
nın sermayesini 6O0 milyon liraya çıkardık. Pet
nol Kanununu da Meclise getirdik. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Başkan; nasıl mü
saade ediyorsunuz? 77 sayılı Kanun böyle yü-
rütıüknez Sayın Başıkan. 
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idim 
BAŞKAN — Sinirlenmeyiniz, ıo!tıırunu!z efen-

çıkma-Buyurun Sayın Ül'ker; usul dıışma 
yınıız lütfen. 

REŞİT ÜLKER (Istanibul) — Bu noktada 
iSayın Bakan (haksızdırlar. Bugün petrol me-
Iselesinde bir noktada Ibirleişmekteyiz, O. H. P. 
Ibu kürsüden ıMoclis Araştırmam dolayıisiyle ifa
de etmiştir ki; şahsan 'benim tatbikatım da öyle 
lolmuşltur, benim imzam ile verilmemiştir, Parlâ-
/menfcodaki bütün .arkadaşlarımızın imzaısı ile 
verilmiştir. Reşat Üzar'da o zaman aramadaydı, 
imzası olan bir arkadaştır, petrol 'meselesini 
'Türkiye'nin millî bir meselesi alarak igörmekte-
yiız. Bu açıya tamamen katılmaktayız, inişaalla'h 
Ibunun icraatı da (bundan sonra böyle olur ve 
Türkiye 'bundan zengin olur, yoksul halk vergi 
yoliyle değil, taJbiî kaynakları yoliyle daha 
müreffeh ibir 'hale gelir. 

T eşektir ederim. 

BAŞKAN — 74 numaralı 'önergenin birinci 
fıkrası, önerge ısahibi tarafından geri alındığı 
ıbeyanmm içerisinde iokunmıyacaktır. -Diğer /fık
raları okutuyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Niçin okutu
yorsunuz ıSaym Başkan okudunuz efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya koyacağım, onun 
içi n ok u tu yo ram. 

İSMET 'SEZGİN ((Aydın) — (Sayın Başkan, 
bundan lönce oya konan, dünkü müzakerelerde 
65 aded önenge lotkuımadı en son defa. 

BAŞKAN — Ben ıburalda başka bir istika
met takilbettim, Sayın Ülker'e siordum, ömer'geni-
'zi izah edecek misiniz, (diye. Edeceğim, dedi. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O zaman (okut
tunuz Başkanım. 

BAŞKAN — Okutmadım. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Okuttunuiz efen

dim. Üçüncü /okunuşu efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, okunmadı. Ya

ni Yıüce Heyetin oyuna arz edeceğim, o bakım
dan ıwje oy vereceğini, tekraren heyet bilsin 
diye okutuyorum. Şu anda oylıyacağım. 

29 . '6 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânın 346 ncı sayfasında 

Petrol ürünleri sanayii bölümünün ilkeler kıs
mına petrol işlerinin daha düzenli yürütülmesi 

amacı ile aşağıdaki fıkraların efelenmesini arz 
ve tefelif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Fıkra — Dünya re'kalbet fiyatlarına uygun 
hampetrol ishalini sağlıyacak her türlü tedbirler 
alınacaktır. 

Fıkra — Petrol ürünleri ve madenî yağlarda 
standartların yapılmasına geçil ecelkt'ir. 

Fıkra — Devletin 'bütün kaımaı sektörünün 
petrol ihtiyacını Devletçe kurulmuş petrol ?nües-
seseleri tarafından sağlanması temin edilecektir. 

Fıkra — İyi niyetle ve süratle çalıışrmyanla-
rm rudısat'naimelerinin geri alınması mekaniz'ma-
sı işi etilce ektir. 

BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin 'ka
tılmadığını 'beyan ettiler önergeyi Yüce Heye
tin onuna sımuyorum. Kalbul 'edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

79 numaralı önerge ide Sayın Ülker tarafın
dan verilmiştir. 

Kioımiîsyon ve Hükümet önergeye katılmıyor 
mul 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Plânda-mev
cuttur, bu itibarla katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde, bu
yurunuz Sayın Ülker. 

Komisyon Başkanlığı, Meclis Başkanlığı çok 
daha tahammül istiyen şeyler. Sonra hep bera
ber mecburuz İçtüzüğe riayete Sayın Sezgin. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan 77 
sayılı Kanuna aykırı hareket ediyorsunuz. Lüt
fen 77 sayılı Kanunu bir defa okuyunuz, bu mü
zakerelerle ilgili olan hükmünü. 

BAŞKAN — Başkanlık Makamına çıkan bir 
zat bu kanunları yakinen çok daha fazlasiyle 
okur. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Komisyonun daha az sinirli olması... 

BAŞKAN 
söyledim. 

Sayın Ülker, lütfen, ben onu 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Benim sinirli ol
mam ne ilgilendiriyor hatibi? 

BAŞKAN — Yok efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Onu söyliye-

ceğim, niye sinirlendirdiğini... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, böy
le safsatalara sinir] enmeyip de ne yapılır? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, müdahale et
meyiniz. 

Sayın Ülker... 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynen iade 

ederim size. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ederim. Benim 

bir noktai nazarımı ele alarak, onu teyidedici 
mahiyette beyanda bulunmayınız, doğrudan 
önergenize geçin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, si
ze bir şey söylemedim, kendime ait kısmı ko
nuşuyorum. 

BAŞKAN — Sizinle ilgisi yok efendim. Bu
yurun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim Sa
yın Komisyon, «Bütün bunlar plânda var» bu
yurdular ve biraz sonra da konuşurken «safsa
ta» kelimesini kullandılar. 

BAŞKAN — Sizin beyanınız üzerine kullan
dılar. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Benim beya
nım üzerine kullandılar. Ben de kendilerine ia
de ettim. Bir defa... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Ülker iki 
yıl önce Enerji Bakanlığına bağlanan Petrol 
Ofisini tekrar Enerji Bakanlığına bağlatmak 
için önerge verirse bu, safsata değil de nedir? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Sezgin 
siz saygısız bir kimsesiniz... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ülker... 
İSMET SEZGİN (Aydın) — En az sizin ka

dar saygılıyım... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu önergede 

böyle bir şey var mı ? 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu önergede is

tismar vardır, istismar! 
BAŞKAN —• Sayın Ülker, bu «saygısız» ke

limesini lütfen geri alınız. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kendileri 

«safsata» kelimesini geri alırlarsa, ben de alı
rım. 

İSMET SEZGİN (Aydın) —. Geri almıyo
rum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben de 
«saygısızlık» kelimesini geri almıyorum. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım rica ede
rim... Sayın Ülker, lütfen bu «saygısız» kelime
sini geri alınız, aksi takdirde hakkınızda İçtü
zük hükümlerini tatbik edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla? — Sayın Baş
kan, «safsata» kelimesini ifade etmişlerdir, ben 
de gayet terbiyeli bir kelime «saygısız» kelime
sini kullanmışımdır. 

BAŞKAN — Ben sizden, bu Meclisi idare 
eden bir kişi olarak bu «saygısız» beyanınızı ge
ri almanızı t al ebettim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın arkada
şım safsata kelimesini geri almazsa ben de almı
yorum. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, şarta muallâk 
olarak geri alma olmaz. Onun muamelesi... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Almadıkları 
takdirde geri almıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir arkadaşına... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sezgin, bir 
dakika. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Niçin endişe edi
yorsunuz benim için efendim? Bana Reşit Ül
ker ne söylerse söylesin, kendisinin resmini göre
rek söylemiş olur. 

BAŞKAN — Rica 'ederim efendim oturunuz 
yerinize. O ayrı mesele. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Buna ne di
yorsunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — O başka mesele. 
Şimdi ben zatıâlinizdcn bir arkadaşınız hak

kında vücut bulan tahkiramiz bir beyanı geri 
almanızı rica ettim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Saygısız keli
mesi tahkiramiz bir kelime değildir. Bir durumu 
gösteren bir kelimedir. Daha ağırını söyliycbi-
lirdim bu lâfa karşılık. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bunu ancak Baş
kanlık bir talhr'ik 'mahiyetinde telâkki etmiştir. 
Bir arkadaşa karşı açık ve aleni surette say-
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gisız 'beyanında (bulunan kişi, o arkadaşını tah-
ikir etmiş 'olmaktadır. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — 'Saygısızlık 
yapılmışsa bu tahkir sayılmaz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Zatıâlinize mükerrer ısrarıma 
rağmen, bu ıbcyanda geri dönmediniz ve hak
kınızda ceza tatbik edeceğim demiş olmama rağ
men ısrar ettiniz. 'Takbih cezası veriyorum. 

Takbih cezası, Yüce Heyetin oyu ile kabul 
edilmesi mümkün olan bir cezadır. O bakım
dan vermiş olduğum takbih cezasını Yüce He
yetinizin oyuna 'sunuyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Savunma 
hakkımı istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Baş-

ıkan, Ibir meselede hakaret olup olmadığını tes
pit etmek için cereyan eden karşılıklı sözleri 
karşılaştırmak lâzımdır. Sayın Sezgin, muhte
melen günlerden ıberi vazife başında bulunma
sından dolayı elbetteki yorgun düşmüş olabilir 
"ve onun sinirliliği içerisinde, ıbenim takririm 
için bunlar plânın içerisinde vardır,, şeklinde 
ıhareketle karşılamıştır. Ben Başkanlıkla Sayın 
Sezgin arasında cereyan eden hâdise için de
ğil, o mesele için müdahale ettiğim zaman, üs
telik safsata kelimesini kullanmışlar ve onunla 
da yetinmiyerek Ibir evvelki önergenin başın
da geri aldığım hir hususu tahkir etmek, kü
çük düşürmek, tecziye etmek için ifade etmiş
lerdir. Bir komisyon ibaşkanı, benim beyanla
rımdan sonra ve henim bu konudaki iliğimi bil
dikleri halde söylememeleri 'gerekirdi. Bundan 
dolayı ben tahkir kastiyle değil, cevap vermek 
kastiyle gayet nâzik bir kelime olarak saygısız
lığı, ifade etmişim. Arkadaşım safsatayı ifade 
etmiş, ben de saygısız demişim. Bunda ne var? 
Niçin geri alayım? 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Bu husustaki takbih cezasını oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
ıbul edilmemiştir. Tamam efendim. Vaktiniz dol
muştur. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Mevzuu ko
nuşmadık. İki kelime söyliyeyim müsaade buyu
run da. Usul hakkında cereyan etti konuşma
lar.... 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Sayın Ko

misyon Başkanı ıbu önergedeki mevzuların Beş 
Yıllık Plânda mevcudolduğunu ifade etmekte
dirler. Doğru değildir. Belki şunu kastediyor
lar ; 'Cumhuriyet Senatosunda kaibul edilen me
tin, Petrol Kanunu millî menfaatlerimize uygun 
olarak değiştirilecektir, sözünün içerisinde bü
tün bunlar, ıbir mânada vardır. Ama bu yeter
sizdir, onu arz etmek - istiyorum. 

Şimdi, burada ne diyorum: Petrol Kanunun
da petrolün mutlak surette özel teşebbüs eliy
le işletileceğine dair amaç maddesi suiistimale 
meydan veren müddetler. Amaç maddesi. Di
yoruz ki, yalnız özel teşebbüs eliyle yapılmasın, 
bugün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
dahi kuruluşunun sebebi, bir özel teşebbüs ol
ması mecburiyetinden Petrol Kanunundan doğ
maktadır. Bugünkü yeni Anayasanın çerçevesi 
içinde 'bu madde değiştirilmelidir. Şimdi, gayet 
umumi Ibir tâbir» «millî menfaatlere uygun 
olarak değiştirilecektir.» Ama hu var mı? Yok 
mu? Filvaki Sayın Refet Sezgin Beyefendinin, 
burada olsalardı 'bâzı cevapları vardır, yani 
ıbu hususlarda kendilerinin komisyonlarda ve
rilmiş, basma verilmiş bâzı hcyaııları vardır. 
Ben bunları ıbilmiyerek konuşan bir arkadaşı
nız değilim. Ama ıbunları kanunun birçok mad
deleri değişecektir, anahat olarak meselâ ikin
ci maddenin üzerinde durulması lâzımıgeldiğini 
ifade eder. Onun yanında, ruhsat sayısı azaltıl
malı. Sayın Bakan biraz evvel beyanda bulun
dular, mütaaddit 'beyanları vardır taraftardır
lar. Varsa ıbir yerde, diğer kabul edilen öner
gelerle ıgirmişse 'bir yere, bir diyeceğim yok. 
Fakat ıgirmemişse konulmasında hiçbir mah
zur yoktur. Çünkü beyanlarınız vardır. 

Ayrıca TPAO na 8 den fazla ruhsat alması 
•hakkı ve kapalı bölgelerde çalışma hakkı tanın
malı. Belki ibunda Ihaklı olabilirler, bir önerge 
reddedildi, onunla beraber reddedilmiş olabilir, 
ama ben 10 önergeyi hirden hafızamda tuta
mıyorum. Arama ruhsatnamesinin de iptali sağ
lanmalı. Bu 'bathis mevzuu değildir. Kanunda 
değişiklik yapılması lâzımdır. İşletme ruhsat
namesinin iptali mümkündür do, arama ruhsat
namesinin iptali mümkün değildir, bir açıklık 
vardır feanundur. Beşinci bölgede yalnız millî'ku
ruluşların çalışması, müktesep haklara uyul
mak suretiyle sağlanmalıdır. Bu söylendi hâzı 
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arkadaşlar tarafından (takrirlerinde. Yalnız 
(müktesep ıhak sözleri farklıdır o arkadaşlardan, 
•zannediyorum doğrudur. Evvelce alınmış, ruh
satnamelere dayanarak petrol üreten yabancı 
şirketlerin dışarıya transfer edecekleri para, 
Ihiçlbir zaman çıkardıkları petrolün, dünya pi
yasasındaki değerinin en «çok yarısını almama
lıdır. 'Bu da çok önemli bir hükümdür. Var mı? 
Kestiremiyorum, yok 'olduğunu zannediyorum. 
Petro - kimya, pipe üne, rafineri ve satış ko
nularında gerek «elemana, 'gerekse sermayeye 
ihtiyacımız bulunması /ve çok kısa zamanda 

, kendilerini amorti edip kâra geçtikleri de or
tada bulunduğu için, bunların Devlet eliyle ya
pılması ilkesi kabul edilmelidir. Çünkü bu çok 
(haklı *bİT istektir. Petrol Araştırma Komisyo
nunda ve ondan evelki çalışmalarda efkârı. 
lumumiyenm üzerinde durması neticesinde mey
dana .çıkmıştır. 600 milyon küsur liraya çıkan 
bir rafineri, iddiaya göre, 2,(5 - 3,5 senede ken
disini amorti etmektedir. Rafineri resmen 10 
yılda amortismanı kabul etmiştir. Yani 540 
milyon... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet. 
540 mlilyon liralık bir şey, iddiaya göre 

8 - 3,5 senede, bugünkü tatbikata ıgöre 10 se
nede kendisini amorti etmektedir. Bunu şir
ketler gelip yapmaktadır. Yani yapılmasında 
Ibir özellik yoktur. Türk elemanları idare et
mektedir 'bütün rafinerileri Türkiye'de, birkaç 
tane yabancıdan gayri. Bunlarda büyük kârlar 
vardır. Bunların Iburaya girmesinde faydalar 
vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — 79 numaralı önergeyi okutuyo
rum. Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır
lar. 

'Millet MecM Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 346 ncı 

sayfasında petrol ürünleri 'sanayii kısmında il
keler tbölümüne bir önerge ile eklenen 5 nci 
maddeye aşağıdaki ibarenin eklenmesi konuya 
açıklık getirecektir. Bu sebeple aşağıdaki iba
relerin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Miletvekili 
Reşit Ülker 

Ek ibare - Petrol Kanununda petrolün mut
lak surette özel teşebbüs eliyle işletileceğine 

dair amaç maddesi, suiistimale meydan veren 
müddetler, değiştürfilmeli, ruhsat sayısı azaltıl
malı, TPAO ya sekiz den fazla ruhsat alması 
hakkı ve kapalı 'bölgelerde çalışma hakkı tanın
malı, arama ruhsatnamesinin de iptali sağlan
malı, Devlet hakkı miktarı artırılmalı, tüken
me payı kaldırılmalıdır. Beşinci bölge yalnız 
millî kuruluşun çalışması müktesep haklara da 
uyulmak 'suretiyle sağlanmalıdır. 

Evvelce alınmış ruhsatnamelere dayanarak, 
petrol üreten yabancı şirketlerin dışarıya trans
fer edecekleri para, (hiçbir ızaman çıkardıkları 
petrolün dünya piyasasındaki değerin en çak 
yarısını aşmamalıdır. 

Petroi" - Kimya - Pipe Line - rafineri ve sa
tış konularında gerek eleman ve gerekse ser
mayeye ihtiyacımız bulunmaması ve çok kısa 
zamanda kendilerini amorte edip kâra geçtik
leri de ortada bulunduğundan bunların Devlet 
eliyle yapılması ilkesi kabul edilmelidir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Ka/bul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

113 numaralı önergeye geçiyoruz. 
Sayın Kurtel önergenizi izah sadedinde söz 

istiyoranusunuz ? 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Üç önergem var
dır, birlikte görüşülmesini istiyorum. 

BAŞKAN — 113, 114 <ve 121 numaralı öner
gelerde imzası bulunan arkadaşımız Âdil Kur
tel... 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Birinci imza sa
hibi olan Tarık Ziya Ekinci arkadaşımız Baş
kanlığa önerge vererek, benim önergeler üze
rinde konuşacağımı talebetmişti. 

BAŞKAN — Efendim, beşer dakikadan on-
beş dakika konuşabilirsiniz. 

Hükümet ve komisyon katılıyorlar mı?.. 
Katılmıyorlar. 

Buyurun Sayın Kurtel. 
ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka

daşlar; İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Hü
kümetçe izlenecek olan petrol politikasının, 
madencilik politikasının millî menfaatlerimize 
uygun olup olmadığını verilen önergelerin ver
diği imkânlar çerçevesinde, müzakerelerin ver
miş olduğu imkânlar çerçevesinde münakaşa 
ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, hu önergeler münase
betiyle önergelerin tümü üzerinde görüşlerini 
ifade eden Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
tespit ©dilen Hükümet politikasının, Hükümet 
tercihlerine uygun düştüğünü ve millî metfaat-
•lerimize uygun olduğunu 'savunmuş, verilen 
değiştirge (önergelerinin hirçoğunu ise suiniyete 
makrun bulunduğunu ifade etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar şurası hir gerçektir 
ki, millî menfaatlerimizden, bu sektörlerde mil
lî çıkarlarımızın neyi icalbötirdiğinden herkes 
Ibir başka şeyi anlamaktadır. Yalnız şurası mu-
hakaktır ki, millî menfaatlerimiz, millî çıkarla
rımız sadece iki kelimeden ibaret bir lâf değil
dir, bir mefhum değildir. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık Plân 
döneminde Hükümetçe izlenecek olan petrol 
politikasının, madencilik politikasının millî 
ıçıkarlanmıza nygun düşüp düşmediğini tespit 
edebilmek için plânda önrgörülen tedbirleri 
ıgözden geçirmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 1954 tarihimde kabul 
edilen ve millî menfaatlerimizle taban tabana 
zıt 'hükümlerle dolu okluğu aradan geçen za
man zarfında açıkça ortaya çıkan Petrol Ka
nununun 2 nci maddesi üzerinde görüşlerini 
ifade eden Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı, bu maddenin Anayasanın 130 ncu madde
sine ve millî menfaatlerimize aykırı olmadığını 
ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 2 nci madde üzerinde 
uzun boylu durmıyacağım. '2 nci madde, pren-
sibolarak, esas olarak, yabancı özel teşebbüs-
ıcülüğü esas almıştır. Devlet, kendi /hüküm' ve 
tasarufu altında bulunan kaynaklarını, ibu 
'2 nci maddenin kapatmış olduğu imkânlar yü
zünden, kendi hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan kaynakların, yeraltı servetlerini her tür
lü kayıttan azade ıbir şekilde işletme ve arama 
hakkına sahip değildir. Diğer taraftan Anaya
sanın 130 ncu madesi, Devletin arama ve işlet
me hakkının esas olduğu, Devletin ancak bâzı 
istisnai hallerde ıözel teşebbüsle, ıbâzı iştirak-
ılerde birlikte çalışabileceğini, bâzı sahalarda 
birlikte faaliyet ıgösterebileccğini bir istisna 
maddesi alarak bu maddede tespit etmiştir. 
Halbuki arz ettiğim gibi, 1954 tarihinde yürür
lüğe ıgiren Petrol Kanununun ikinci maddesi 

ise, prensibolarak, esas olarak özel teşeblbüscü-
lüğü, yani yabancı özel tcşebbüscülüğü kabul 
etmiştir. Bu itibarla ıbu maddenin, Anayasanın 
130 ncu ımadesiylo çeliştiği ve Devletin işlet
me hakkının kendi hüküm ve tasarrufu altında 
(bulunan yeraltı servetlerini her türlü kayıttan 
azade ıbir şekilde işletme hakkını kısıtlamış 'ol
duğu için millî menfaatlerimizle de, bu madde
nin 'çatışığı açık bir şekilde ortaya çıkmakta
dır. Ama İkinci Beş Yıllık Plân döneminde, 
millî Ibir petrol politikası izleneceğini ifade 
eden ve bununla töğünen Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı, 2 nci maddenin Anayasaya 
ve millî menfaatlerimize aykırı düşmediğini 
bu kürsüden ifade etmiştir. İşte onun içindir 
ki ımuhtereım arkadaşlar, millî menfaatlerimi
zin neyi icabettirdiğini, millî menfaatlerimizin 
neden ibaret olduğunu, millî mcnfatlerimizden 
neyi anlamak iâzııngeldiğiui açık ve seçik bir 
şekilde lortaya koymak lâzımdır. 

Halen yürürlük'te bulunan Petrol Kanunu
nun millî menfaatlerimiz açısından dcğiiştirile-
ceği ifade edilen Petrol Kanununun 13 ııtfü mad
desi, yabancı şirketler kendi aralarında anlaşıp 
üretimi muayyen bir safhada tuttukları zaman, 
yani üretim yapmadıkları zaman, kaynaklar 
müsaidokluğu halde üretim yapmadıkları zaman 
ve aralarında anlaştıkları zaman bu 13 ncü 
madde Devletin elini kolunu bağlamaiktadır. 
Devlet yabancı şirketlere müdahale edip, «ku
yularda petrol vardır, Türkiye'nin de tüketimi 
karşılıyabilmek için üretime ihtiyacı vardır, 
üretime geçin» demeye ha'k'kı yoktur. Sayın 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı burada bu
lunsalardı kendilerinden sormak 'is t eridim. 

BAŞKAN — Bakan bey burada efendim. 
ADİL KURTEL (Devamla) — Acalba bu 13 

ncü madde de millî menfaatlerimizin çerçevesi' 
içerisinde mütalâa edilip getirilecek olan pet
rol kanunu tasarısında bu maddenin kaldırılma
sı için bir tedbir düşünülmekte midir? 

'Muhterem arkadaşlar, benden önce konuşan 
'milletvekili arkadaşlarım da ifade ettiler. Pet

rol Kanununun millî menfaati erimize aykırı olan 
hükümleri, sadece 13 ncü ve 2 nci maddeden 
ibaret değildir. 52 nci madde de millî menfaat
lerimize taban tabana zıttır. Bu madde, Millî 
Petrol Şirketi de dâhil olmak üzere, arama ya
pan bütün şirketlere bir bölgede sekizden fazla 

— 194 — 



M. Meclisi B : 131 2 . 7 . 1 9 6 7 0 : 1 

ruhsat alıma imkânını vermemektedir. Yalnız her 
ne kadar yabancı şirketler de bu maddeye tabi 
iseler de, yabancı şirketler kendi aralarında 
birtakım paravan şirketler .kurarak bu maddeyi 
fiilen işlemez hale getirmekte ve Millî Şirket 
aleyhine birtakım neticeler doğurmaktadırlar. 
Halbuki yabancı şirketlerin, birtakım paravan 
şirketler kurup, bir bölgede 8 den fazla ruh
sat almak imkânları bulduğu halde, Millî Pet
rol Şirketi, bu gibi paravan şirketler kurmak 
imkânlarına sahibol'madığı için bir bölgede 8 
ruhsatla iktifa etmek mecburiyetindedir. Acaba 
'Sayın Enerji ve Talb'iî Kaynaklar Bakanlığı, ge
tireceklerini ifade ettikleri bu Petrol kanunr 
tasarısında bu 53 ncü maddeyi de kaldmmay 
düşünüyorlar mı'' Bunu da bilmek isteriz. Çün
kü arz ettiğim gibi muhterem arkadaşlar, bu
güne kadar, Petrol Kanunu 1954 tarihinde yü
rürlüğe girmiş, bugüne kadar gelmiş geomr 
bütün hükümetler programlarında, bütçe müza
kerelerinde, komisyonlarda bu Kanunun mil1' 
menfaatlerimize uygun bir şekle getirileceğin' 
vadetmişler ama, bugüne kadar bu tasarı br 
Meclise gelmemiştir, getirilememiştir. ElbetteV 
hu kanunun 'çıkarılmasında bugünkü iktidar 
partisinin sorumluluğu yoktur. Bunu biz de ka-
'bul ediyoruz. Ama, bu kanunun millî menfaat 
lerimize taban tabana zıt hükümler taşıdığı an 
îaşıld^ktan sonra bu kanunu değiştirmiyen hü
kümetlerin, gelmiş, geçmiş bütün hükümetle
rin, Adalet Partisi Hükümeti de dâhil, C. H. P. 
Hükümeti de dâhil, Millî Birlik Komitesindek' 
devre de dâhil olmak üzere, bütün bu idareler 
bunun soruımluluğanu omuzlannda taşımak
tadırlar muhterem arkadaşlarımı. Bunun sorum
luluğu yalnız A. P. nin omuzlarında değildir 
Ama bu gerçek ortaya çıktıktan sonra, bugür 
de bu imkân mevcud'Oİdulktan sonra, bu tasa
rının bugüne kadar getirilmemiş o!ması affe
dilecek bir sorumluluk değildir. Ben hatırlı
yorum; Meclisin ilk açıldığı günlerde, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanının selefi Bütçe Ko
misyonunda yine bu meseleler müzakere edilir
ken, söz almış, millî menfaatlerimize uygun bir 
şekilde Petrol kanunu tasarısı en yalkm bir za
manda Yüce Meclise getirilecektir, diye Bütçe 
Komisyonunda ifade etmiştir. İkinci bütçe gel
miş Karma Komisyona, yine bu meseleler geti
rilmiş, yine aynı Bakan çıkmış, millî menfaatle
rimize uygun bir şekilde tasan getirilecektir 

demiş. Bugün Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı bu kürsüye çıkıyor, 1965 ten beri iktidar
dadırlar, her türlü imkân ellerinde vardır, tek 
başına iktidara gelmişlerdir, millet, millî me
selelerini halletmedi için onlara bu imkânı ver
miştir. Ama, aradan geçen iki senelik bu müd
det zarfında da, bu tasan millî menfaatlerimiz 
açısından ele alınmamış ve bugüne kadar bu 
-tifüse getirilmemiştir muhterem aıUadajşıanm. 
Ae zaman getiriiteekir?.. Her haıde kıyamet 
g'dnü bunu getireceklerdir muhterem arkadaş
larım. 

Yalnız bugün burada yapılan müzakereler 
bir gerçeği açık, seçik bir şekilde ortaya koy
maktadır. Verilen değiştirge Önergeleri sebebiy
le kimlerin millî menfaatlerden yana, kimlerin 
jıillî menfaatlerin karşısında olduğunu kaldırı
lan eller açık ve seçik bir şekilde ortaya koy
maktadır. Elbette ki zaman gelecektir; bu değiş-
cırge" önergelerinde teklif edilen tekliflerle, ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında getirilen pet
rol politikasiyle ilgili tedbirler ve kalkan eller 
mukayese edilecektir ve kimlerin millî petrol 
politikasından yana olduklarını, kimlerin ise 
millî petrol politikasının karşısında olduklarını 
ınıllet elbette ki anlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarım, durdu
lar üzerinde, Petrol Kanununda tükenme payı 
üye, bir pay tanınmıştır yabancı şirketlere. Bu 
pay sebebiyle, yabancı şirketler % 27,5 luk bir 
/ergi indirimini gelirlerinden yapılabilmekte
dirler. Biraz önce hatırlıyorum, bir arkadaşı
mız bu tükenme payının getirilecek olan Petrol 
Kanunu tasarısıyla tamamen kaldırılmasını tek
lif etti ama kalkan eller bu önergenin de red
dini sağladılar. Ben şimdi Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanından şunu da öğrenmek istiyo
rum. Acaba getirecekleri Petrol Kanunu tasarı
sında bu tükenme payı ki, tükenen kendi kay
naklarımız, kendi servetimizdir yabancılara ta
nınan bu tüketim payı acaba kaldırılacak mı
dır, kaldırılmayacak mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun tümü 
Lizerinde durulması gereken ve millî menfaatle
rimize taban tabana zıt hükümler taşıyan daha 
bir çok hükümleri vardır. Esasen bunu artık 
bilmıyen kalmamıştır. Köy kahvelerinde bile 
bugünkü petrol politikasının millî menfaati-
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rimize uygun olup olmadığı, halen yürürlükte 
bulunan Petrol Kanununun, millî menfaatleri
mize uygun hükümleri taşıyıp taşımadığı müna
kaşa edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kurtcl, bir dakikanız 
var. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Ama esefle 
kaydedeyim ki, bugüne kadar millî menfaat
lerimize uygun düşen bir tasarıyı bu Meclise 
getirnıiyenler, başka partilerin, başka milletve
kili arkadaşlarımızın Petrol Kanununda bir öl
çüde millî menfaatlerimize uygun bir şekilde ge
tirmiş oldukları bâzı değişiklikleri ve bu açıdan • 
vermiş oldukları kanun tekliflerini de bu güne , 
kadar komisyonlardan geçirip bu kürsüye ge
tirememişlerdir. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
ÂDÎL KURTEL (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, sözlerimi bağlıyorum. 
. . Ben yine temenni ediyorum ki, bugünkü ik
tidar partisi bu millî meselemize, bu mesele ne • 
.Adalet Partisinin, ne de İşçi Partisinin bir me
selesi değildir. Bu mesele Türk Milletinin millî 
.bir meselesidir. Ben temenni ediyorum ki, bu
günkü iktidar partisi, elinde fırsat vardır, en ; 
kısa zamanda bu tasarıyı getirsin ve bu kanu- : 

im millî menfaatlerimiz açısından.değiştirsin ve i 
'bu kanunu millî menfaatlerimize . uygun bir ' 
hale getirsin bunu temenni ediyorum. Hepinizi ' 
saygı ve hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz mü? 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş- ; 

kan, hem sual sordu, hem de bir ölçü içinde sa
taştı, müsaade ederseniz arzı cevabedeyim. 

• BAŞKAN -— Buyurun efendim. 
•> ENERTİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA- : 
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — T . I. P. ne :' 
niensup arkadaşım... 

'"""" ÂDÎL KURTEL. (Kars) —• Sayın Başkanım, ! 

bir hususu açıklamak istiyorum. Sayın Bakana, 
.-sataşma dolayısiyle rai söz verdiniz, yoksa ce- \ 
•vap vermek için mi? Eğer cevap vermek için 
'söz aldılarsa, Hükümetten sonra söz milletvc- ; 

kilinin olduğuna göre, milletvekilinin cevap 
vermek hakkı vardır. Ama sataşma dolayısiyle 
§öz almışlarsa o başka, . 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Efen
dim, bu beyanımı da dinlememiş, arkadaşım. 
Fiem sual sordular, hem sataştılar dedim. 
Bu itibarla söz istiyorum, dedim. Satıştılar, 
sataşma sebebiyle cevap veriyorum zaten. 

ÂDÎL KURTEL (Kars) — Başkanlık tak
dir eder, sataşma var mı yok mu? Evvelâ Baş
kanın kendi takdirini kullanması lâzım. 

BAŞKAN — Evet efendim, takdirimi kul
landım. Sataşma dolayısiyle söz istemişlerdi, 
o bakımdan söz verdim kendilerine. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın 
Başkan takdirini kullanmış olmalı ki, beni 
kürsüye davet ettiler. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sataşma 
var diye mi söz verdiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sa
yın arkadaşım, bendenizin konuşmasını ya bıi-
rada bulunmadığı iç!n takibetmemiş olacaklar 
veyahut da dinlemeden ve anlamadan Yüce 
Meclisin huzuruna gelerek konuşmuş bulun
maktadırlar. 

Hazırladığımız, hazırlıyacağımız değil pet
rol kanun tasarısından bahsettim ve arz et
tim, dedim ki, Yüce Meclisin temayülüne uy
gun olarak araştırma komisyonunun mesaisin
den de istifade edebilir miyiz düşüncesi için
de, gerekli revizyonun yapılması bakımından 
tasarıyı, Yüce Meclise sevk etmemiş bulun
maktayız. Tasarımız hazırdır. 

ÂDÎL KURTEL (Kars) .— Aradan.iki sene 
geçer. 

BAŞKAN — Saynı Kurtcl. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Bi
zim Türk milletine ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine takdim ettiğinrz Hükümet progra
mında şu tarihte petı*ol kanun tasarısını sevk 
edeceğiz diye taahhüdümüz yoktur.. 

Konuşmalarında mütemadiyen miFî men-
fatalerin vikayesinden bahsettiler, bundan ya
na olduklarını, ve bizim, millî menfaatlerin 
yanında olmadığımızı ifade ettiler. Ben so
ruyorum kendilerine; Türkiye'de millî men-
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faatlerin yanında olmak inhisarını Türkiye 
işçi Partisine mensup milletvekilleri ne zaman 
ihraz ettiler, elde ettiler? Yok böyle şey. Me
seleyi tetkik etmeden, meseleyi incelemeden, 
esaına varmadan gelip burada konuşacaksı
nız, söylenenleri dinlemiyeceksiniz,, itibar et-
miyeceksiniz, ondan sonra da başkalarını millî 
menfaatin aleyhinde bulunmakla suçiıyacak-
sınız. Bu düşüncelerle, bu davranışlarla, bu 
duygularla petrol meselesinin hallinde bun
lar gibi düşünmeye imkân yoktur. Bu şekil
de petrol meselesini halletmeye imkân olmaz. 
"Aslında biz millî messleyi T.. î. P. gibi anla
maya mecbur değiliz ve anlamıyoruz. Eğer 
anlarsak kendilerinden farkımız kalmaz. Biz 
Türkiye'nin gerçeklerini bilmekteyiz. Bugün 
Türkiye petrol istihsal etmekte hangi ölçü 
lere sahiptir. Teknik olarak hangi imkân
ları vardır, maddi imkân olarak neye sa
hiptir. Bunları bilmekteyiz, hrazırlıkl arımızı 
konuşmalarımızı yaparken bunları dikkatten 
uzak bulundurmamaktayız. Ne var ki, ko
nuşan arkadaşım, Türkiye'nin gerçeklerin
den bihaber olarak konuşmaktadır, Bihaber. 
olarak konuştuğu için de, takibedilen politi
kaların farkında olmadıkı cihetle bizi suçla
maktadır. Ne hakkınız var, bizi suçlamaya 
Siz millî menfaatleri korryacaksmız, millî 
menfaatleri vikaye edeceksiniz, biz,millî men
faatleri yabancı petrol şirketlerine satacağız. 
Bunu söylemeye hakkınız yoktur. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Cevap verin 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, ne hakkınız var 
şimdi müdâhale etmeye. 

ENERJİ VE TABÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Biz Türki
ye'de ilk defa bir, yabancı şirket :n petrol ara
ma müsaadesini intal ettiğimiz zaman, haneri 
şirketin menfaatlerini vikaye ettik Yoksa Türk 
Milletinin mukaddes menfaatlerini mi vikave 
ettik? Bunun Türkiye'de ilk tatYıkatçısıvız. Bu
nu neden söylemiyorsunuz? Türk Milletinin 
hayrına matuf teşebbüslerimizin ürerine bn* 
sünger çekeceksiniz, ondan sonra, - bizimle ilgisi 
bulunmıyan meseleleri ele alıp hakikate uyan 
meseleleri getirip bu kü^ûde münakaşa mev
zuu yapacaksınız. Ama öğrenmiş olacaksınız k\ 
kanunlar eeıniyetin -': ihtiyaçlarına göre tadil 

edilir, ihtiyaçları icabettiği zaman değiştirilir. 
1954 te Türkiye'nin şartlarına uygun olarak ih-
razedllen Petrol Kanunu, aradan geçen onüç se
nelik zaman zarfında petrol sahasında Türki
ye'nin elde ettiği bilgilere, yeni bilgilere, yeni 
teknik imkânlara ve bu konuda çalışmış bulu
nan şirketlerin ve millî kuruluşların meselele
rinin vuzuha varması muvacehesinde değişti
rilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. Bunu progra
mımızda ifade etmişiz. Yüce Meclis:n tasvibi
ne mazhar olmuş bulunmaktadır. Bunları da 
dikkate almiyacaksınız, Petrol Kanununu iki 
seneden beri, 1965 ten beri değiştirmiyen Hü
kümetin suçlu olduğunu ve bunu affedemiye-
ceğinizi söyliyeceksiniz. Maruzatıma son veri-
vorum, bizim T.Î.P. n ;n affına ihtiyacımız yok
tur. (T.l.P. sıralarından gürültüler) 

Biz gerektiği takdirde Türk Milletinin atıfe
tine ve müsamahasına sığınan insanlarız. Millete... 

BAŞKAN — Savın Kurtel ikinci defadır 
söylüyorum. Müdahale etmeyiniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI (Devamla) — Taahhüdettiklerimizi petrol 
mevzuu dâhil, Petrol Kanunu tasarısı dâhil Tür
kiye'nin bizim anladığımız ölçüler içinde, millî 
menfaatlerine uvgun olarak, Yüce Meclise tak-
d'm edeceğiz. Tasarımız hazırdır. Saygılarımı 
sunarım efendim. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, siz burada konu
şurken bir tek kişi müdahale etmedi. Hükümet 
ıdma kmuşan arkadaş konuşurken durmadan 
müdahale ediyorsunuz. Çok rica ederim 

Muhterem arkadaşlar, verilmiş bulunan değd-
ş'klik önergelerini teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

:' Millet Mecl'si Başkanlifhna 
Ik'nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Petrol 

ürünleri sanayii ile ilgili bölümünde : 
«Petrol arama, üretim, iletim, dağıtım ve sa

tış faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşlannm 
tek bir orn-anizasyonda birleştirileceği* yazılı 
bulunmaktadır. 

Plânda tesbit edilen bu ilke, Anayasa ilke
lerine de uygun düşmektedir. Ne var ki plânda 
tek '. bir organizasyonda birleştirilecek kamu 
kuruluşlarının sermaye piyasasını teşvik gerekçesi 
ile özel sektöre devrini önlivecek bir hüküm yer 
almamıştır. Bu itibarla plânda yer alan bu il* 

197 — 
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kenin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine za
ruret vardır. 

«Petrol arama, üretim, iletim, dağıtım ve 
satış faaliyetlerinde bulunan kamu kuruluşları 
tek bir organizasyonda birleştirilecek ve ikti
sadi Devlet Teşekkülü tarzında kurulacak olan 
bu organizasyonun sermayesinin tamamı Dev
lete aidolacaktır.» 

Yukarda yazılı değişikliğin kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Diyarbakır Kars 
Tank Ziya Ekinci Âdü Kurtel 

BAŞKAN.— Hükümet? Komisyon? 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı

yorlar. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 
(114 numaralı önergeyi okutuyorum.) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında : 
«Petrol ürünlerinin yurt içi üretimle karşıla

nabilmesi için talep artışları yakından izlenecek, 
kapasite artırıcı çalışmalar zamanında tamamla
nacak ve kurulu kapasite mâkul ölçüde talebin 
üstünde tutulacaktır» denmektedir. 

Bu ilkenin gerçekleşmesi için alınması gerek
li bâzı somut tedbir olduğu halde plânda bun
lara yer verilmemiştir. Bu itibarla plânda ya
zılı bu ilkenin. aşağıda yazılı şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Divarbakır Kars 
Tarık Ziya Ekinci Âdil Kurtel 

«Petrol ürünlerini yurt içhıde üretilen petro
lün rafiraimdan elde edilen ürünlerle tamamen 
karşılıvnbilmek için gerekli tedbirler alınacak
tır. özellikle Petrol Kanununda yapılacak <3e-
ğiş'kliklc aramaya kapalı bölge1 erde münhası
ran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ara
ma izni verilecek ve TPAO tarafından beşinci 
bir rafinerinin kurulması için gerekli çalışma
lar yapılmak suretiyle bu hususun gerçekleş
tirilmesine çalışılacaktır.» 

Diyarbakır Kars 
Tarık Ziya Ekinci İ d i l Kurtel 

BAŞKAN — Hükümet? Komisyon? 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılma
maktadırlar. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

121 No.lu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen yürürlükte bulunan Maden ve Petrol 

Kanunu yeraltı servetlerimizin millî ekonomi
nin gereklerine uygun ve verimli bir şekilde iş
letilmelerini engelliyen hükümlerle dolu olduğu 
gibi bu kanunlarda Anayasanın 130 ncu maddesi 
ile çelişen hükümler de bulunmaktadır. 

Maden ve Petrol Kanununun her şeyden önce 
Anayasanın 130 ncu maddesinde tesbit edilen 
prensip esas alınarak değiştirilmeleri şarttır. 
Yürürlükte bulunan Potrol Kanunu özel teşeb-
büsçülüğü esas almış olduğu halde bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen 
Anayasamız Devletin arama ve işletmeciliğini 
esas almıştır. Bu iki kanunun değiştirilmesi 
plânda öngörülen tedbirlerin gerçekleştirilmesi
ni engelliyen hükümlerin ortadan kaldırılması 
istikametinde olmak lâzımdır. Bu itibarla aşa
ğıdaki değişikliğin plâna ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

«Maden ve petrol kanunları, Devletin arama 
ve işletme hakkı esas alınmak suretiyle Anayasa
nın 130 ncu maddesinde öngörülen prensip ve 
esaslar dairesinde değiştirilecektir.» 

Diyarbakır Kars 
Tank Ziya Ekinci Âdil Kurtel 

istanbul izmir 
Sadun Aren Cemal Hakkı Selek 

Urfa 
Behice Boran 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılmamaktadır. 

Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunı^orum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bu sekiliyle petrol 
hakkında verilmiş bulunan önergelerden şimdiye 
kadar rastlananların oylanması bitmiştir. 
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53 numaralı önerge Sayın İrfan Solmazer 
tarafından verilmiştir. 

Sayın Solmazer önergenizi izah edecek misi
niz? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — O halde yalnız ilâve edilecek 
kısmını okutayım, yahut izahınızdan sonra oya 
koyarken okutayım. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Biz şartlı olarak 
kabul ediyoruz. 

Sayın Başkan müsaade ederseniz, kabul ede
ceğimiz metni okuyalım, -eğer iştirak ederse Sa
yın Solmazer müzakerelerine lüzum kalmıya-
caktu". 

Efendim, «kapasite artırılarak, mesleki ve 
teknik öğretim dışında tüm orta öğretim kade
mesindeki toplam öğrenci sayısının % 4 ünü 
kapsıyacak seviyeye çıkarılacaktır» şeklinde 
Komisyonumuzca kabule şayandır. Esasen bir 
küçük değişiklik vardır. Sayın Solmazer arka
daşımızla kabule şayan bulduğumuz metin ara
sında, küçük bir fark vardır, tahmin ederim ki, 
Sayın Solmazer % 3 ü % 4 e çıkartıyor. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Galiba Sayın 
Başkanım, Sayın Solmazer'e anlatamadığımızı 
tahmin ediyorum. 

Şimdi parasız yatılılık oranının % 4 e çıka
rılmasını Sayın Solmazer arkadaşımız gibi biz 
de olumlu mütalâa ediyoruz. Yalnız, «Kapasite 
artırılarak, mesleki ve teknik öğretim dışında, 
tüm ortaöğretim kademesindeki toplam öğrenci 
sayısının •% 4 ünü kapsıyacak seviyeye çıkarıla
caktır.» demek, nedir? Bu, parasız yatılı ortao
kul ve liselerde, mesleki ve teknik öğretim dışın
da okuyacak çocukların % 4 ünün parasız yatılı 
olarak okumasını öngören bir husustur. 

BAŞKAN — Bu noktaya katılıyorsunuz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Solmazer ? 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Teşekkür 

ederim, bu beyana katılıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Tadil şekline katılıyoruz. 
BAŞKAN — Bu hususu oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon onu plâna, mütalâanız gereğince 
ilâve edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım Öğle tatili için ge
rekli zamanın dolması sebebiyle 14,30 da toplan
mak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 13,80 

1» — 
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ÎKÎNCÎ OTU&UM 
Açılma saati: 14,30. 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Deni ;li), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 131 nci 
Birleşimin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

NIJRÎ EROĞAN (İstanbul) -— Müsaade eder-
»emiz usul hakkında bir mâruzâtta bulunmak is
tiyorum, zamandan tasarruf bakımından. 

Teklif yapan arkadaşlar fikirlerini gerekçede 
ifade ederler. Her haldıe biz de gerekçeler okun
duğu takdirde anlıyacak haldeyiz zannediyorum. 
İstirhamım şudur: Önerge sahiplerinin gerekçele
rine ilâve edecekleri bir başka husus yoksa tek
rar kürsüyü işgal edip zamanı almasınlar. 110 
'teklif var, zamanımız kısadır, netice almak bakı
mından kısa yoldan gitmeyi arz ve teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Temeıiıni ediyorsunuz. Her hal
de, önerge sahibi arkadaşlarımız bu temenniye 
iştirak ederler. 

SADRETT1N ÇANGA (Bursa) — Usul hak
kında söz istiyorum, Başkanlık Divanımın dünkü 
müzakere tarzı ile, bugünkü müzakere tarzı ara
sındaki farkı belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ıSADRIpTTlN ÇANGA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım, Başkanlık Divanında siyasi 
parti grup başkanvekilleriyle beraber yapılan bir 
prensip anlaşmasında plânın müzakeresi sekiz 
gün içinde Meclis Heyeti Umumiyesinde bitirile
cektir. Bu müzakereler başladığı rmrvlrn Imv^." 
bilhassa önergelerin müzakereleri üzerinde, dün 
Başkanlık Divanı gayet güzel bir müzakere tarzı 
takiıbetmiş ve okuman önergelere komisyonun ka
tılıp katılmadığını sormuş, komisyon yerinden 
'beyan etmiş, bunun üzerine arkadaşlarımız ken
dilerine tahsis edilen beş dakika içinde önergeler 
üzerinde iza.hta bulunmuşlardır. Bugün Başkan
lık Divanı önergeleri hepimizin sabahki oturum
da gördüğümüz üzere, üçer defa okutup ayrıca 
bir nevi Hükümet, Komisyon Başkanı veya Söz
cüsü arasında bir müzakere tarzına götürerek, 
185 önergeden dün mesele 60 mı çıkarmışsak, 
bugünkü sabah oturumumda 10 - 15 önerge mua

mele görmüştür. O itibarla dünkü 'muamele tarzı 
f ne ise bugün de aynı muamele tarzı yürütülme-
! lidir. Nihayet arkadaşlarımızın 5 er dakikalık 

önergeleri üzerinde konuşmak hakkı vardır. O 
haklarını arkadaşlarımız elbette kullanmak isti-
yeoeklerdir. Bu sebeple, bu hususu Başkanlık Di
vanındı dikkatlerine arz etmeyi vazife bildim. 
.Saygılarımla. 

BAŞKAN— Muhterem arkadaşlarım, dünkü 
müzakerede tatbik edilen usul ile bugünkü mü
zâkerede tatbik edilen usul arasında hiçbir fark 
mevcut değildir. Sayın Çanga arkadaşımız, her 
haldo müzakerelerin başında burada değillerdi. O 
bakımdpn mevzuu kaçırmış olsalar gerek. Zira 
müzakereler başladığı anda, petrol meselesinde 
önemine binaen, verilmiş bulunan önergeler bir
birine mürtabit bulunduğu cihetle, bütün öner
geler okunsun ve bu önergeler üzerinde Hükümet 
ve Komisyon plâna koymuş olduğu hedefleri tes-
bit yönünden Meclise açıklamada bulunsun, onu 
takiben önergeler teker teker oylansın dendi ve 
bu usule göre hareket edildi. Haddi zatında dün-
kü müzakerede tatbik edilen usul aynen tatbik 
edilecektir. 

Yalnız bir noktayı, bugün Riyasette bulunan 
arkadaşınız sıfatı ile söylemek isterim ki, önerge 
sahipleri vermiş oldukları önergeleri üzerinde 
ancak bir defa konuşabileceklerdir. Çünkü plân 
görüşmelerine temas eden hükümde, bunlardan 
'henbiri hakkında sadece, Karma Komisyon, Hü
kümet ve geriverme crıergeslndeki birinci imza 
sahibi veya göstereceği bir diğer imza sahibi ko-
nuspıbilirler, demekle bunu kayıtlamış bulunmak
tadır. 

Şimdi... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Dünkü Baş

kanlık Divanının tutumu böyle değildi. İki de
fa Hükümet veya Komisyon Başkanı konuştuk
tan senra gene önerge sahibi de dâhil söz veril
miştir. Şimdi siz, zâtıâliniz böyle dedikten sonra 
dünkünün tamamen aksi bir uygulama yapıyor
sunuz. . ..^-.A 
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BAŞKAN — Evet efendim, bendeniz bu hük
mü böyle anlamaktayım. .Bir defa Hükümet, bir 
defa Komisyon ve bir defa da önerge sahibi ar
kadaşımız konuşabilecektir. 

54 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu tarafından verilmiş 

bulunan önergeyi okutayım mı yoksa, izahatınız
dan sonra oya konurken, mi okutayım? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Dünkü 
teamüle göre, Hükümet ve Komisyon görüşünü 
bildiriyordu. 

BAŞKAN — önergenizi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Plân tasarısının 131 nci sayfasımda, sondan 

2 nci fıkranın sonuna, (80 000 dir) ifadesinden 
sonra aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

Eklenecek cümle : 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde Ordu oku

ma - yazma okullarına daiha cok önem verilecek, 
bu maksıtlp. Genelkurmay Başkanlığı ile Millî 
Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği artırıla
caktır. 

Gerekçe : 
1959 yıl-ndan bu yana Ordu okuma - yazma 

okullarında yılda ortalama 50 000 vatandaşımız 
okum", - yazma öğrenmektedir ,Bu, yılda ortala
ma 250 ilkokulun verimi demektir. 

Bu sayede son 8 yıl içinde okuma - yazma 
oram % 40 lan % 48 e yükselmiştir. Ordunun 
ıbu faaliyeti ümit vericidir. İkinci Beş Yıllık Plân 
dönem'ndo. Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eği
tim Bakanlığı arasında daha sıkı bir işbirliği ve 
yardımlaşma sağlanabilirse, ördü okuma - yazma 
okulları, okur - yazar oranının artmasına geniş 
çapta yardım etmiş olacaktır. 

Bu durum, hiç olmazsa plânda işaret edilen 
okuma - yazma bilmiyen nüfus sayışımın daha da 
.artmasını önliyecektir. 

; BAŞKAN'—Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET. SEZGİN (Aydın) ^- Muhterem arka
daşlarım, gerçekten ordu içerisinde okuma - yaz
ma konusunda gösterilen, çabalar memnuniyet 
vericidir, Yalnız orduda mevcut okuma - yazma 
öğretilecek kapasitesinden' ordu dışında fayda
lanılması imkânsızdır. 

Eğer ordudaki okuma - yazma çabasından 
yılda 50 binden fazla okuma - yazma öğretilmesi 
öngörülüyorsa, bunun temin edilmesi için ordu 
kapasitesinin miktarının çok yukarıya çıkarıl* 
ması lâzımdır. Bu da imkânsız olduğu cihetle 
bugün için ordu içinde sadece senede 50 bin oku» 
ma - yazma bilmiyen ere okuma - yazma öğre* 
tilmesi gerekmektedir. Bunun dışında ordudaki 
bu kapasitesinden, dışarda istifade edilmesinin 
imkânı bulunmıyacağı cihetle, önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskk 

şehir) — Aynı gerekçeyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — İzah edecek misiniz Sayın Uğ
rasızoğlu? 

Buyurun. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım, bu önergeye 
şahsan büyük önem vermekteyim. Çünkü öner
ge muhteviyatı insan unsurunu, insan unsuru
nun eğitimi, bilhassa bizim gibi okuma - yazma
da geri kalmış bir memlekette, bu nisbeti ço
ğaltmak için birtakım tedbiri getirmektedir. Ve 
ben zannediyorum ki, bu tedbir toprakla ilgili, 
petrolle ilgili tedbirlerden ve temennilerden da
ha önemli bir teklif ve temennidir. Gerekçede 
arz edildiği üzere, 1959 yılından itibaren faali-
vete geçirilmiş bulunan, ordu okuma - yazma 
okullarından - ki her sene bunların faaliyet de
receleri bir miktar daha artırılmıştır - bugün bu 
okullarımızdan 4O0 000 ne yakın vatandaşımız 
okuma - yazma belgesi almıştır. Ve bu sayede
dir ki, son 7 - 8 yıl içerisinde Türkiye'de okuma r 
yazma bilenlerin oranı, yüzde 40 dan, yüzde 48 e 
yükselmiştir ve bu son derece müessir, faydalı 
ve ümit verici bir çalışmanın ifadesidir. 

Plânda açık şekilde ifade edilmiştir, 1967 
yılı içinde Türkiye'de 11 milyon vatandaşımız 
okuma - yazma bilmemektedir. Gene plânda ifa
de edilmiştir, 1972 yılında okuma - yazma bilmi-
yenlerin yekûnu 14 milyona yükselecektir, gene 
plânda ifade edilmiştir, tedbir alınmadığı tak
dirde 1977 yılı içinde okuma - yazma bilmiyen-
lerin sayısı da 18 milyona yükselecektir.' ". 

Muhterem arkadaşlarım görüyorsunuz kıy-
yaratmak istediğiniz müreffeh Türkiye'de^' oku
ma - yazma bilmiyenlerin sayısı • mütemadiyen' 
yükselmektedir ve buna tedbir almamaktayız^ 
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Bunun müessir yollarından birisi, 14 yaş ile as
kerlik çağı arasında bulunan gençlerin, okul dı
şındaki okuma - yazma faaliyetlerini artırmak 
suretiyle, Hükümetçe alınacak birtakım tedbir
lerle ilgili bir durumdur. Bunun bir kısmı da 
asker olduktan sonra ordu okuma - yazma okul
larında, ancak okuma - yazma öğretmek suretiy
le, yapabileceğimiz birtakım hizmetlerdir. Bun^ 
lar küçümsenecek hizmetler değildir. Ve biz or
du okuma - yazma okullarının miktarını, kapa
sitesini artırdığımız takdirde her sene, okuma -
yazma öğrettiğimiz bu vatandaşların miktânnı 
60 000 lere, 70 000 lere, 80 000 lere çıkarmamız 
çok mümkündür. Bu, Genelkurmay Başkanlığı 
ile Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği
nin derecesine bağlı bir keyfiyettir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Uğ-
rasızoğlu. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Hay 
hay efendim. 

Bu iki teşkilât lütfeder işbirliğini artırırsa 
ve bu okulların kapasitesi bir miktar daha artı
rılırsa ve bahusus er öğretmenler müessesesi bir 
miktar daha devam ettirilecek olursa, Türkiye'
de okur - yazar nisbeti süratle artacak, okuma -
yazma bilmiyenlerin sayısı yükselmiyecek, hiç 
olmazsa artması önlenmiş olacaktır. Lütfetsin 
komisyon bu değerli tedbiri esirgemesin, insan 
unsuru bizim üzerinde hassasiyetle duracağı
mız... 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, komisyon 
katılmıyacağını beyan etti. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — İn
sanın kullandığı vasıtalardan çok daha önemli
dir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

56 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Plânın 199 ncu maddesinde (n) 
bendinin uygun yerine ibare ek
lenmesi hakkında. 

Memleketimizde 13 270 orman köyü vardır. 
Bu tüm köylerimizin % 37 sini teşkil etmekte
dir. Orman köylerinin 5 020 si orman içi köyü, 
8 250 si ormanla bitişik olan orman kenarı kö
yüdür. Böylece 10 milyondan fazla vatandaşi-
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mız orman içinde ve orman kenarında yaşamak
tadır. 

1 . 8 . 1956 tarihinde çıkan 6831 sayılı «Or
man Kanunu» 'bir bütün teşkil eden bir sistem 
getirmiştir. Bu sisteme göre bir taraftan Türk 
topraklarının çölleşmesini, Türk topraklarının 
denizlere akıp gitmesini önlemek için orman
ların .mutlak surette korunmasını kabul etmiş, 
öte yandan da orman içinde ve orman kenarın
da yaşıyan milyonlarca vatandaşın geçimini 
ve durumunu göz önüne alarak «orman köyle
rinin kalkındırılması» ile ilgili 13 nıcü maddeyi 
getirmiştir. Bu madde ile Devlet ormanları 
içinde veya kenarında bulunup da civarındaki 
Ormanlardan geçimlerinin sağlanmasına imkân 
ölmıyan köylerde ve dağınık evlerde oturan
lardan, bulundukları yerlerde muhitin icâpla
rına göre ve muhtelif suretlerle kalkındlrılmâ* 
lan mümkün görülenlere, Ziraat Vekâletinin 
izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasın
dan kalkınma kredisi açılmasını uygun gör
müştür". Kalkınma kredisi için 20 yıl müddetle 
Ziraat Bankası bütçesine senelik miktarı 50 
milyon liradan aşağı olmamak şartiyle Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine 
mahsuben ayrıca tailısisat konulmasını da ka
bul etmiştir. 

Orman Kanununun, ormanları koruma ve 
yasaklarla ilgili hükümleri bütün şiddetiyle 
uygulaması, öte yandan, Orman Kânununun 
orman köylerinin kalkındırılması ile ilgili hü
kümlerinin uygulanımamasi büyük bir haksız
lık ve adaeltsizlik teşkil etmiştir. 

Orman içi ve kenarındaki 10 milyondan 
fazla vatandaş, topraksız, yiyeceksiz ve yakâ-
caksız bırakılmış, kendileri için kaiıun çıkarıl
dığı halde bu kanunun hükmü yerine ^getirilme
miş ve böylece bu vatandaşlar ölüm ve kalım 
savaşı içine sokulmuş, onlar da yaşamak ve 
bir lokma ekmek yemek ve çocuklarına bir sı
cak çorba içirmek, çocuklarını bir sıcak oda
da oturtmak için kanunları çiğnemeye âdeta 
itilmişlerdir. 

Yeni Anayasamız bir taraftan ormanlar! 
koruyucu hükümleri getirirken, öte yandan da 
«orman içinde veya hemen yakınında oturan hak 
km kalkındırılmasını ve ormanı korumak ba
kımından gerekirse başka yere yerleştirilmesi
ni* thüküm haline getirmiş ve aynı zamanda 
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«orman suçları hakkında genel af çıkarılması- I 
nı da» ka'bul etmiştir. 

Orman Kanununun 13 ncü maddesinde yer 
alan esas, Anayasamız tarafından da kabul 
edilmiştir. 13 ncü maddedeki hüküm Orman 
Kanununun yürürlüğe girdiği 1957 senesinden 
bugüne kadar tatbik edilmiş olsa idi orman 
köylerine 550 milyon lira para tahsis edilmiş 
olacak ve bu köylerimiz kalkınmaya doğru çok I 
mesafe katetmiş olacaklardı. I 

Anayasamızın emri olarak hem ormanları- I 
mızı, hem de orman içi ve yakınında yaşıyan I 
vatandaşlarımızı 'koruyacağız. Ormanları koru- I 
yup, vatandaşlarımızı korumamak hakkımız de- I 
ğildir. I 

İşte bu gerekçe ile 1956 yılından bu yana I 
para değerindeki değişiklikler de nazara alına- I 
rak, her yıl en aşağı 100 milyondan az olma- I 
mak üzere bir paranın orman köylerinin kal- I 
kmdırılmasi için bütçeye konması ve bunun I 
eskisi gibi ihmale uğramaması için mutlaka I 
gerçekleştirilmesini sağlıyacak bir ibarenin I 
eklenmesini arz ve teklif etmekteyim. I 

İstanbul Milletvekili I 
Reşit Ülker 

199 ncu sayfada (n) bendine ek : I 
(Orman Kanununun 13 ncü maddesindeki, I 

orman köylerinin kalkındırılması için, senelik I 
en az 50 milyon liralık bir ödenek konması 
hakkındaki hüküm en az 100 milyon olarak de
ğiştirilecek ve bu paıranın bütçelere konması 
mutlaka sağlanacaktır.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor I 
mu 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, Orman Kanununun 13 ncü maddesi I 
gereğince orman köylerine ayrılan 50 milyon I 
liralık fon kurulduğu, bu fonun meydana ge- I 
tirildiği günden bu yana, senede en çok 10 mil- I 
yon olarak kullanılabilmektedir. Mesele, 50 I 
milyonun 100 veya 500 milyon liraya artırıl- I 
ması değil, Orman Kanununun bu konudaki is- I 
tediği şey, kadastronun tamamlanmasıdır. Ka- I 
dastronun tamamlanmaması halinde, 50 milyon I 
lira değil 150 milyon lira dahi koymuş olsanız I 
'bu konuda yine bugüne kadar olan uygulama I 
gibi, bu madde için konan 50 milyon liralık I 
ödeneğin ancak 7,5 veya 10 milyon lirası kul- | 
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lanılatbilecektir. Biz de 100, hattâ 500 milyon 
liranın bu konuya konmasını isteriz. Fakat 
kullanmak imkânı bulunmıyan bir miktarın, 
plâna ödenek olarak konulmasının ne dereceye 
kadar doğru olacağını Yüksek Meclisin yüksek 
takdirlerine bırakırım. Bu sebeple Sayın Ül
ker arkadaşımızın önergesine katılmadığımızı 
ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurun 
sayın önerge sahibi. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Saym Başka
nım, aynı konuyla ilgili olarak benim de bir 
önergem var. 

BAŞKAN — Kaç numaırah efendim? 
MUSTAFA OK (Manisa) — 84 ile başlıyor. 

Fakat kaç numaralı olduğunu bilmiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Istanlbul) — Muhterem 

arkadaşlarını ilk bakışta bu teklif hayalî bir 
teklif giıbi gözükebilir. Ama mesele derinliği
ne tetfoik edilmiş olunca görülür ki, orman 
köylerinin meselelerinin halledilmesi için bu
günkü Anayasaya göre başka bir çıkar yol 
mevcut değildir. 13 270 köy, 10 milyondan 
farzla Türk vatandaşı - ki köylerimizin yüzde 
37 sini teşkil etmektedir - ya orman içerisin
dedir veya orman civarındadır. 6S31 sayılı Or- -
man Kanunu iki büyük esasa dayanmaktadır. 
Bir taraftan ormanların muhafazası ve çoğal
tılması, bir taraftan da orman içerisinde ve 
civarında yaşıyan köylülerin kalkındırılması. 
Biz bir kısımını yani zora, şiddete, cebre, öeza 
Kanununa dayanan kısmını tatbik etmişiz fakat 
asıl ormanın içinde ve civarında yaşıyan bu in
sanların nasıl kalkındırılacağma dair hükümleri 
ihmal etmişiz. Ondan sonra bu vatandaş meş
ru müdafaa halinde, ıstırar halinde kaldığı 
için ormanı kesmiş, tarlayı açmış ormanı yak
mış, bir çıkmaza girmiş ve biz bu vatandaşı 
suçlamışız. Vatandaşın zerre kadar suçu yok
tur, çünkü biz parlâmento olarak, ona vadet-
tiğimiz şeyleri yapmamışız. Seni kalkındıraca
ğız demişiz. Şimdi bunun üzerinde 19,61 Ana
yasası yanan orman yerlerinin yeniden dikime 
açılmasını yasaklamıştır. Orman suçlarından 
dolayı verilen cezaların affı yasak ve vatanda»-
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şa diyoruz ki, «sen yaşıyacaksm, onman için-
de yaşıyac aksın, orman kenarında yaşıyacak
sm, biz para vermiyeceğlz sana ve sen ağaç
lara dokunursan seni mahvedeceğiz.» 

Biz orman ile birlikte, Türk vatandaşını da 
iborumak mevkiindeyiz. Evet bugüne kadar bu 
mekanizma iyi işlememiş, hattâ hiıç işlememiş. 
Ziraat Bankasında bir fona verilecek bu para, 
•o fondan kredi şeklinde tatbik edilecek. Ge
rekçede 11,5 m:lyon lira ödenek konulduğu 
söyleniyor. Bu ödenek de harcanmamıştır. Ne 
zamana kadar? Köy İşleri, Bakanlığının ku
rulmasına kadar. Köy İşleri Bakanlığı kurul
duktan sonra, bir tatbikatta geçilmiştir ve pa
ra mJktarmca iş yapılmıştır. Şimdi burada bir 
'tercih yapacağız. Komisyon olarak, Hükümet 
'olarak şu düşünülebilir: Efendim, 50 milyon 
lira veya 100 milyon lira, onu siz takdir eder
siniz, bendeniz 100 milyon lira diye realist bir 
rakam söyledim. 100 milyon lirayı biz nere
den bulup vereöeğiz. Biz bunu veremedikçe 
hiçjb'ir zaman orman köylerinin dâvasını çöz
memize imkân yok. Nereden başlarsak bu nok
taya geleceğiz. Kanun çıkaracağız, Anayasa 
-Mahkemesi iptal edecek. Var, bu hususta ka
nun çıkmırıtır. Anayasa Mahkemesi ormanla
rın sınırlarının genişletilmesi hakkındaki Ana
yasa hükmüne göre iptal etmiştir. Tek çıkar 
yol budur. Bir noktayı arz edeyim, nereden 
bulunacak para. Tünk Milleti bu parayı bu
lur. Meselâ Pipe - Line dediğimiz boru hattın
dan elde edilecek para aşağı - yukarı 110 mil
yon liradır... . 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Ül
ker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Maliye Ba
kanının beyanına göre. Yani bunun karşılığı 
Pipe - Line'daki hisse senetlerini - ki bugün 
Hükümet Araştırma Komisyonunun tobkikatı-
mn neticesine bırakmıştır - eğer onu dağıt
mazsa hisse "senedi halinde, bu orman köyle
rine tahsis edersek hakikaten Yüksek Meclis 
en önemli işlerinden birisini Türk halkının 
menfaatine yapmış olacaktır. Aksi halde bu 
dâvayı çözmeye imkân yoktur. Dikkat buyu
cunuz, bu 13 ncü madde, Onman Kanununda 
bugün vardır. Yılda en az 50 milyondan az ol
mamak üzere para konur, diye bugün mevcu-
dolan bir hükmün müdafaasını yapıyorum. 

Önergeme iltifat etmenizi istirham ediyorum. 
Ama 100 milyon diye kabul etmezisiniz de 50 
milyon diye kabul edersiniz, ona da bir diye
ceğim yok. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul efcmi-
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

57 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plân tasarlısının 198 nci sayfasında d) ben

dine ibare eklenmesi hakkında. 
Memleketimizde 13 270 orman köyü var

dır. Bu bütün Tüık köylerinin yüzde 37 sidir. 
10 milyondan fazla vatandaşımız orman içi ve 
orman kenarında yaşamaktadır. Bu köylerin 
kalkındırılması gerek Anayasamızın 131 nci 
'gerekse 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi gereğince öngörülmüş bulunmaktadır. 
Bu kalkınmayı gerçekleştirmek için her yıl 
bütçeye 50 milyondan az olmamak üzere ko
nulacak kalkınma kredilerinin kullanılması ve 
onman içi ve kenarındaki köylerin kalkınması 
bakımından kooperatifleşme önemli bir araç 
olacaktır. 

Bunu sağlamak bakımından plânın «Köy 
ve Köylü Sorunu» bölümünde, 198 nci sayfa
da genel olarak köyde kooperatifleçımeden 
bahseden (d) bendinde «Niçin kooperatifleş
me teşvik edilecektir» ibaresinden önce «Or
man içinde yaşıyan halkın bulundukları yer
lerde kalkmdırılmaları» ibaresinin eklenmesi 
sureciyle cümlenin : 

Orman içinde yaşıyan halkın bulundukları 
yerlerde kalkmdırılmaları için kooperatifleş
me teşvik edilecektir» şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

îstanlbnl Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
bu önergeye katılacağız. Yalnız Sayın Ülker,, 
198 noi sayfaya ilâvesini .istemişler. Bu 198 nci 
sayfada değil 200 neü sayfanın (n) bendinin 
son fıkrası olarak, «onman içinde yaşıyan hal
kın bulundukları yerlerde kalkındırılmaları 
için özellikle kooperatifleşme teşvik edilecek
tir.» hükmü, 198 nci sayfada değil 200 ncü say-
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fada (n.) bendinin son fikrası olaraik ilâvesini ı 
biz de.kaibul ediyoruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kaıtılıyorsunuz.. 
önerge sahibi? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Teşekkür 

ettim. 

BAŞKAN — Yani bu şekle uygun mütalâ
ada bulunuyorsunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 198 nci sayfa de
ğil 200 ncü. sayfanın (n) bendinin sonuna. 

BAŞKAN — Bu şelkl'yle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
foul edilmiştir. («Aynı mealde önergemiz var
dı» sesleri) 

Diğer önerge sahiplerinin önergesi eğer ay
nı durumu öngörüyorsa, o zaman yapılacak 
muamele, yo'k, sırası gelince lütfeder söylersi
niz, buna göre önergenizi muameleden kaldı
rırız. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Balkan, 
müsaade ederseniz 58, 59 numaralı önergele
rin biraz sonra müzakeresini rica edeceğim. 

BAŞKAN — 58 ve 59 u şimdilik tehir edi
yoruz. 

60 numaralı önergeyi okutuyorum. 
29 liazn-an 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
«İhracatı geliştirme merkezi ek görevlilerle 

idare edilen bir teşkilât olmaktan kurtarılarak, 
bütün vakit ve dikkatlerini ihracatımızın artı
rılması hususu üzerinde toplıyaeak devamlı per
sonelle ve yeni bir kanuni statüyle takviye edil
melidir.» 

İhracat ve dış ödeme dengemizin önemi se
bebiyle yukardaki paragrafın plân tasarısına 
eklenmesini sağlamak üzere bu önergemizin 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası ge- | 
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reğince işleme tabi tutulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Güven Partisi Grupu adına 
Kayseri Çorum 

Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başka
nım, benim de aynı konu ile ilgili önergem var; 
84, 85, 86 diye numara almıştı, bunun hangi nu
marada olduğunu bilmiyorum, orman köylerine 
53 milyon liranın tahsisi hususunda Sayın Ül
ker'in önergesi ile aynı. 

BAŞKAN —- Efend'm.'sırası geldiği zaman 
lütfedin, bu beyanda bulunun yapılan işlemi biz 
burada tâyin edelim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Birleştiriyor-
dunuz da. 

BAŞKAN — Artık onu arkadaşlarımız pek 
lâik bir muamele olarak kabule şayan bulma
dılar, kabul etmediler. -Sabahleyin petrol konu
sunda işlemi yaptık ama tenkide uğradı, o ba
kımdan her önerge sırası geldiği zaman mua
meleye konacak. 

* Evet, komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, önergeye esas itiba
riyle katılıyoruz. Sayın Feyzioğlu, incesulu vo 
Kırca özellikle, İhracatı Geliştirme Merkezi, 
kısa adiyle ÎGM, ihracatı artırmaya yardımcı 
olacak şekilde, yeniden düzenlenecektir," şek
lindeki yazmış olduğumuz metne katıldıkları 
takdirde iştirak ediyoruz, zaten maksat da 
odur. 

BAŞKAN — Muvafık mı efendim? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Evet. 

efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) —• Katılıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

61 numaralı önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Plân tasarısında, tarım kesimiyle ilgili ola
rak Anayasaya uygun bir «Toprak reformu*» na, 
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zirai reformun zaruri bir unsurunu alarak yer 
verilmelidir. 

Plânda aşağıdaki esasların yer almasını tc-
minen, işbu önergemizin, 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 neı 
bendinin (e) fıkrası gereğince işleme tabi tu
tulmasını arz ve teklif ederiz : 

«Toprağın verimli olarak işletilmesini ger
çekleştirmek ve topraksız olan veya yeter top
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak 
amaçlarını birlikte göz önünde tutan ve Anaya
sanın 37 nci ve 38 nci maddelerine uygun bir 
toprak reformu zirai reformun bir unsurudur. 
Bu amaçla; Anayasanın, 37 nci maddesinin ilk 
fıkrasının son cümlesi uyarınca gereken bü
yüklük tesbiti ameliyesi, iklim bölgeleri, arazi 
nevileri ve sulama bölgeleri ile gerektiği vakit 
ürün çeşitlerinin de dikkate alınması suretiyle 
yapılacaktır. Bu tedbirler, aile işletmelerinin, 
verimliliğin gerektirdiğinin altındaki cesamet
lere düşmemesi ve tarım arazisinin parçalı işlet
melere bölünmüş halde kalmasını önleyici esas
ları da ihtiva edecektir.» 

Güven Partisi Millet Meclisi Grupn adına 
Çorum istanbul 

Hilmi İncesulu Coşkun Kırca 

Bx\ŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Sarıibra-
himoğlu arkadaşımızın bu konu ile ilgili vermiş 
bulundukları önerge dolayısiylc bu konudaki 
görüşümüzü açıkladık. Plânın getirdiği tarım 
reformu içerisinde toprak reformunun da mün
demiç bulunduğunu ifade ederek, Önergeye ka
tılmadığımızı ifade ettik. Aynı şekilde bu öner
geye de bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-

kişehir) — Efendim, Anayasanın 37 nci mad
desi dairesinde ve geniş mânada, toprak refor
mu plânda yerini almıştır. Bu itibarla önergeye 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İncesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; plan stratejisi-
n'n 55 nci maddesinde yazılı olan tarım reformu 
ile ilgili husus plânda tamamen yer almış olmak
la beraber, tarım reformunun içinde mütalâa 
odilen toprak reformunun gerçekleştirilmesini, 

onun kesin bir faktörü ve kesin bir unsuru ola
rak kabul etni'em ektedir. Bizim önergemizde 
daha çok istihdaf ettiğimiz konu tarım reformu 
içerisinde yapılması îâzımgelen, toprak refor
mu ile ilgili olarak, Anayasanın 37 nci maddesi
nin istihdaf ettiği amaca ulaşabilmek için, mu
ayyen bir büyüklükten fazla olan toprakların, 
hiç olmazsa, muayyen bir büyüklüğe kadar indi
rilmesi ve yine Anayasada derpiş 'edildiği şekil
de, tarımın iklim bölgeleri, arari nevileri, sula
ma bölgeleri itibariyle tahdidedilip tedbiri endi-
rilmesini istihdaf etmektedir. 

Stratejinin 55 nci maddesiyle istihdaf edilen 
amaçların gerçekleştirilmesinde arazi büyüklük
leri, yani diğer tâbirle mevcut arazi, mevcut 
büyük araziye dokunulmayacağı veya yeniden 
arazi santralizasyonuna engel olunacağına ait 
bit* sarahat yoktur. Her şeyden evvel toprak re
formunun iki gayeyi istihdaf etmesi icabeder. 
Birisi, yeteri kadar toprağı olmıyanı hiç, olmaz
sa kendi çevresinin opiimal imkânlarına göre 
bir toprak büyüklüğüne 'kavuşturmak, ikincisi 
de toprak temerküzüne mâni olmaktır. Bizim 
önergemiz, daha çok toprak temerküzüne mâni 
olucu bir istikametin belli edilmesini ve bu se
beple, hali hazırda mevcut ve düzenli işletmedir, 
Dokunanlayız esprisinin yerine işletme düzenli de 
olsa, muayyen bir büyüklükten yukarı olan top
rakların, yeteri kadar toprağı olmıyanlara veya 
topraksızlara mal edilmesini sağlıyabilmekle be* 
raber, istihsalin artırılmasını, îiiunaveüeiMi dı
şında, bölgeli olarak tarım ürünlerinin, belli 
cinsten ekilmesini vesair diğer ıslahatı kapsıya-
cak bir anlam taşımaktadır. Bu toprak refor
mu, tarım reformunun içinde mütalâa ediliyor 
denilmekle, yetinmek doğru değildir. Çünkü 
tekrar ediyorum, muayyen bir büyüklükten yu
karı olan toprakların, belli bir miktardan yukarı 
olan topraklar hakkında plân stratejisinde ve 
plânda bir hüküm olmadığı gibi, yeniden toprak 
temerküzüne mâni olucu bir hüküm de yoktur. 
Bu itibarla muhterem Hükümetin ve Komisyo
nun önergemizi, stratejinin 55 nci maddesindeki 
ilkeleri* takviye eder mahiyette telâkki ederek, 
bir defa daha gözden geçirmesinde fayda mülâ
haza ediyoruz ve bu konuda ısrar ediyoruz. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi.Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 
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62 nolu önergeyi okutuyorum. 
29 Haziran 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Milletlerarası araştırma kuruluşlarının çalış

malarına katılmanın teşvik edilmesi plânda ön
görülmüştür. Ancak münferit ilim adamları
nın veya araştırma kuruluşlarımızın bu yolda 
teşviki yanında, Devlet olarak bu alanda yapıl
ması gerekli olan işler vardır. Bunlardan biri, 
Devletlerarası anlaşmalarla kurulmuş olan 
(CERN gibi) kuruluşlarla Türk Devletinin il-^ 
gilenmesidir. 

Bu sebeple, aşağıdaki ibarenin S. 163 bent 
10 un sonuna eklenmesi amaciyîc işbu önergemi
zin 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası ge
reğince işleme tabi tutulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

«Bu arada, milletlerarası teknik ve bilimsei 
dayanışma yolundan Türkiye'nin daha çok fay
dalanabilmesi için, Avrupa ülkelerinin bir ara
ya gelerek kurdukları araştırma kuruluşlarına 
Türkiye'nin katılma imkânları incelenecektir. 
Nisbeten küçük katılma paylariyle bu kuruluşla
rın bütün araştırma sonuçlarından faydalanma, 
teknik ve bilimsel araştırmalarla ilgili insan gü
cümüzü en iyi şekilde yetiştirecek son gelişme
lerden haberdar etme imkânlarının araştırılma
sına önem verilecektir.» 

Güven Partisi Grupu adına 
Kayseri Çorum 

Turhan Fcyzioğlu Hilmi İncesulu 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim -bu öner
genin 1 nci cümlesi, İkinci Beş Yıllık Plânın 
163 ncü sayfasının 10 ncu bendinde ifade edil
miştir. İkinci cümlesi ise sayın önerge sahipleri 
lütfen dinlerlerse şartlı olarak bu önergeye ka
tılmamız mümkündür - ikinci cümlesine nisbeten 
küçük katılma payları ile, milletlerarası araştır
ma ve kuruluşlarının, bütün araştırma sonuçla
rından faydalanma, teknik ve bilimsel araştır
malarla ilgili insan gücümüzü en iyi şekilde ye
tiştirerek son gelişmelerden haberdar etme im
kânlarının araştırılmasına önem verilecektir» 

şeklindeki metnimize iştirak ediyorlarsa katıla
cağız efendim. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Efendim, arkadaşlarımız beyan bu
yursunlar arz edeyim. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak Sayın Fey-
zioğlu, buyurun. 

TURHAN FEYZİOİLU (Kayseri) — Sayın 
arkadaşlarım, bu konu plânın tümü üzerinde 
dokunduğumuz dünyadaki bilim ve teknoloji 
yarışı ve savaşı ile ilgili bir konudur. 10 ncu 
bendde her ne kadar sayın komisyon başkanı
nın belirttiği şekilde, milletlerarası araştırma 
kuruluşlarının çalışmalarına bir atıf yapılmışsa 
da bunu dikkatle okuduğumuz zaman «teşvik» 
edilecektir diye biten bir cümle bahis konusu
dur. Teşvik edilecektir dendiğine göre, burada 
daha ziyade münferit araştırıcıların, üniversite 
mensuplarının, milletlerarası bilimsel çalışma
lara katılmaları, yabancı bilim adamlarının Tür
kiye'ye gelerek, Türk araştırma gücüne katıl
maları gibi konular, bu çeşit işbirliği teşvik edi
lecektir anlamı çıkmaktadır, önergemizin hede
fi, bundan tanıamiyle farklı bir husustur. İkinci 
cümlenin ilâvesi bir dereceye kadar bunu karşı
lar, Fakat, tamamiyle farklı bir husustur. Kas-
dettiğimiz şey şudur, bugün dünyada Amerika 
Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya dışında hiç
bir ülkenin tek başına girişemiyeceği kadar pa
halı birtakım araştırma alanları vardır. İngilte
re, Almanya, İtalya, Belçika gibi gelişmiş ülke
ler, sanayi ülkeleri dahi bugün tek başına nük
leer araştırma veya feza yolu ile muhaberenin 
sağlanması gibi konularda veya deniz suyunun 
sulama ihtiyaçları ve başka ihtiyaçlar için kul
lanılması gibi konularda, tek başlarına araştır
ma yapmıyorlar. Bütün bu konularda güçlerini 
bir araya getiriyorlar. 8 ülke, 9 ülke, 12 ülke, 
15 ülke ilim adamlarını ve parasını bir araya 
koyuyor, gayrisâfi millî hasılalarına göre kati
li vorlar. Zengin ülkeler çok veriyorlar, fakir 
ülkeler az veriyor, Yunanistan birçoklarından 
istifade ediyor. İspanya, Portekiz bâzılarına ka
tılıyor. Avrupa'nın gelişmeye muhtaç küçük ül
keleri bu çalışmaları takibediyorlar. Bizim de 
bunlara katılmamız zarureti vardır, önergemiz 
bu hedefi gütmektedir. Bunu yapmadığımız tak
dirde çağın çok gerisinde kalmak gibi bir tenli-
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keyle karşı karşıya olacağımız için söylenmiş
tir. Gün gelecektir yer yüzünde muhabere feza 
yolu ile yapılır hale ulaşacaktır. Ve bu hale he
men gelinmiştir. Avrupa ülkeleri şu korkuya 
düşmüşlerdir; bir gün bütün Avrupa toprakla
nın Amerika'nın veya Sovyet Rusya'nın feza 
yolıı ile yapacağı yayınlar kaplıyacak, fakat biz 
cevap vermek istersek, bunu yapacak durumda 
olamıyacağız. Bütün televizyon yayınlarına hâ
kim olabilecekler fezadan. Ama, biz mukabele 
etmek imkânına sahibolamıyacağız. Tek başı
mıza yapamayız, bir araya gelelim mukabele 
edecek duruma getirelim ülkelerimizi, diyorlar. 
Türkiye'nin küçük katgı payları ile, belki en 
sivri misali seçtiğimi söyliyebilirsmiz. Ama, nük
leer enerji konusunda son derecede başarılı ola
rak çalışan ve misal olarak önergemizde zikret
tiğimiz merkezi İsviçre'de olan bir kuruluş var
dır. Atom âlimlerimiz, bilginlerimiz zaman za
man buna katılma konusu üzerinde dururlar. 
Türkiye'de benzeri bir tesisi kurabilir miyiz. Al
manya kuramıyor arkadaşlar, İngiltere kuramı
yor. Fransa kuramıyor. O kadar pahalı tesisler
dir ki, bunu kurmak imkânına sahip değiller. 
İsrail bir Avrupa ülkesi olmadığı halde, Avrupa 
kültürüne sahip bir ülkeyim falan diyerek bir 
ucundan sokulmuş ve araştırıcılarını Avrupa'nın 
kurduğu bu çeşit tesislere gönderip yetiştirmek 
çarelerini aramış bulmuştur. Türkiye'nin de 
Devlet olarak, teşvik cdilecektirden ibaret de
ğil, Devlet olarak bu kuruluşlar incelenecek 
konudur şüphesiz. Küçük katkı paylariyle, gü
cümüze ve malî imkânlarımıza göre müzakere 
yolu ile bunlar, yapılıyor. Şimdiye kadar yapı
lan masraflara iştirak ettirmemek için çareler 
aradıklarını biliyorum, bâzı ülkelerin. Veya tak
sitle ve uzun vadeli taksitlerle katkı paylarını 
aldıkları vâkidir. Türkiye'nin de Devlet olarak, 
Hükümet olarak anlaşma imzalayıp buraya gir
mesi mümkündür. Üniversitelerimizi veya mün
ferit ilim adamlarını teşvik etmek suretiyle bun
lara katılmak mümkün değildir. Bu, devletler 
arasında muahede aktedılmek suretiyle kurul
muş teşekküllerdir. Bu itibarla zannediyorum 
ki önergemizin ikinci cümlesinin alınması bir 
dereceye kadar hedefi karşılar ama, «Türkiye'
nin bu kuruluşlara Devlet olarak katılması im
kânları incelenecektir» tarzındaki birinci cümle 
alınırsa, 10 ncu benddeki son derecede faydalı 
bir hüküm, tamamlanmış olacaktır. 10 ncu bend 

şayanı şükrandır ama arz ettiğim konu bundan 
biraz farklı ve ilâvesi çok yerinde olacak bir 
konudur. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Komisyonun son tadil şekline katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun son tadil şekline 
katılıyorsunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Yalnız durum de
ğişti Sayın Başkanım, Sayın Fcyzioğlu'nun iza
hatından sonra, durum değişti. Tekrar ifade et
mek mecburiyetindeyiz o hususu. 

BAŞKAN — O zaman önergeyi muameleye 
koymıyalım. 
' PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN-(Aydın) — O zaman tekrar 
Sayın Feyzioğlu'na söz vermek zorunluğundâ 
kalırsınız. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi plânın müza
keresine ait hususta sadece beyan olduğuna gö
re, bir milletvekiline, bir Hükümete, bir komis
yona söz veriyoruz. (Güven Partisi sıralarından 
«dün de bu tatbikat yapıldı» sesleri) 

Efendim böyle yapılmış olması bugün de be
hemehal bunları tekrar yapmamızı icabettirmez. 
Zira bu hale geldiğimiz takdirde o zaman da mü
saadenizle benim konuşmam icabediyor. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
biraz önce okuduğum metne katılıyoruz. 

BAŞKAN — Biraz önce okumuş olduğunuz 
metne katılıyorsunuz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Feyzioğlu 
bununla iktifa etmiyor, kendi önergelerinin mu
ameleye konulmasını istiyorlar, değil mi efen
dim? 

TURHAN FEYZlOİLU (Kayseri) — Ayrı 
ayrı oylıyabilir misiniz bu şıkkını? Yoksa, red
dedilirse bunu oylamıyacak mısınız? 

BAŞKAN — Tabiî aykırılığı itibariyle oylı-
yacağım. 

Evvelâ sizinkini oylıyacağım, daha sonra ko
misyonun yeni getirdiği bir husus vardır, onu 
oylıyacağım. -

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan acaba katılıyor mu? 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sâym Feyzioğlu ve arkadaşlarının ifade ettiği 
hususlar söz verseydiniz, yarım dakika bende
nize, ifade edecektim. 

BAŞKAN — Söz verme meselesi değildir 
efendim, bu bir usûl meselesidir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
dün, Riyasette bulunan Sayın İsmail Arar, ko
misyon tekrar söz istediği takdirde önerge sahi
bine de söz vermek kayıt ve şartiyle komisyona 
söz veriyordu. 

Şimdi plândaki 10 ncu madde Sayın Feyzi
oğlu'nıın ifade ettiği metinden daha sarihtir. 
10 ncu madde de : «gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerle bilim ve araştırma konusunda işbirliği 
"yapılacaktır» diye kesin ve âmir bir hüküm var 
Sayın Feyzioğlu «incelenecektir» diyor. Ve yu
karda da «teşvik edilecektir» dedikten sonra 
plân, ayrıca «gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
lerle bilim ve araştırma konusunda işbirliği ya
pılacaktır» hükmünü kesin olarak koymaktadır. 
Fakat Sayın Feyzioğlu'nıın ikinci cümlesin deki 
husus plânda bulunmadığı cihetle okuduğum 
şekliyle katıldığımızı da ifade ettim. Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu tarafından ve
rilmiş bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum : 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ben de 
komisyonun teklifine katılıyorum. Bu tarzda oy
lansın. 

BAŞKAN — O zaman Komisyonun bu ifade
si muvacehesinde verilmiş bulunan önergeyi bu 
.-şekilde oya sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekli ile plâna 
ilâve edilecektir. 

63 numarah önergeyi okutuyorum : 
Gerekçeli geriverme önergesi. 

-- " Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
ikinci Beş Yıllık Plânlamanın 214 ncü say

fasında yazılı olan; 
3/ Uygulanacak politikalar. 
a) Bölgesel gelişme. 

kısmında yazılı olan 2 nci paragraftan sonra 
aşağıda arz ettiğim iki hususun 3 ve 4 ncü pa
ragraf" olarak .eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Ağrı Milletvekili 
Abdülbâri Akdoğan 

3. Bu amaçla kamu kuruluşları az gelişmiş 
bölgelerdeki kaynak ve imkânları değerlendirici 
ve alternatif projeler ortaya koyucu proje ha
zırlıklarına öncelik vererek hızlandırılacaklar
dır. 

4. Bölge plânlama çalışmalarında geri kal
mış bölgelere öncelik verilecektir. 

Gerekçe : 
Hükümetin ve Plânlama Teşkilâtının yıllık 

icraat programlarını yaparken elde mevcut 
etütleri yapılmış ve bir projeye bağlanarak ma
liyeti çıkarılan kaynak ve imkânları değerlen
diren projelerin arasında seçim yapmak zarure
ti dolayısiyle geri kalmış bölgelerden çok sayı
da projenin seçime girmesi gerekçesiyle. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim. «Bu 
amaçla kamu kuruluşları az gelişmiş bölgeler
deki kaynak ve imkânları değerlendirici ve al
ternatif proieler ortaya koyucu proje hazırlık
larına öncelik vererek hızlandırılacaktır» cüm
lesine aynen katılıyoruz. 

ikinci cümle; esasen plânda mevcut bir fikir 
bulunduğu cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Katılmıyoruz. 
• BAŞKAN — önrge sahibi söz istiyor mu? 

ABDÜIJ3ÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Komis
yon teklifine katılıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet tümüne katılmıyor, 
değil mi efendim? 

Sayın Sezgin, zatıâlinizin beyan ettiği şekle 
Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Biz, komisyonun ileri sürdüğü fikre 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun ileri sürdüğü fikre 
katılıyorsunuz. Ama, Sayın Akdoğan'm öngör
düğü önergesine katılmıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan da Komisyona 
ittıba ediyor. 

Bu şekilde oya sunuyorum : Kabul edenler.., 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64 numaralı önergeyi okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1968 -

1972) tasarısında eğitim sektöründe (Üçüncü ki
tap savfa 56) Sağlık ve Tarım Okullarının da 
Millî Eğitim Bakanlığına devredileceği ve bunun 
için hazırlıklara başlanacağı ifade edilmiştir. 

Ekteki gerekçede aıeıklman sebeplerden dola
yı bu paragraftaki ifadenin : 

J ) Bütün eğitim kurumlarm'vn Millî Eğitim 
Bakanlığı içinde toplanması esastır. Eğitimle hiz
metin birbirinden ayrıl amıva cağı Millî Savunma, 
•Sağlık, Tarım ve Emniyetle ilgili eğitim kurum
ları dışındaki bütün eğitim kurumlarının Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlanması tamamlanacak
tır. 

'Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Baliıkesiv Milletvekili Afyon Karahisar Mv. 

Dr. Ahmet Ih^ı.n Kırımlı Mehmet Göbekli 
Y. T. P. Meclis Grupu 

Başkanvekili Urfa Milletvekili 
lO.^m K'ifrevi Necmett'n Cevheri 

B'tr-ı M'llo.tvoıkili Tra.b-on Milletvekili 
Cevdet Goboloğlu Ali Rıza Uzuner 

İstanbul Milletvekili Niğde Milletvekili 
Mehm.p.4; Yardımcı Dr. Ruhi Söver 
.Bn^R-; M'Hotvekili . Kcrıva, Milletvekili 

Ka.si'i". ^n ndun S. Sin^, Yücesoy 
Co~um Milletvekili Yo*.«rat Milletvekili 

Abdıvrrahm<"V Güle? Neşet Tanrıdağ 
Erzurum MHletvckili Bolu Milletvekili 

TuT,h"\n Bilnrin Nihat Bav^amoğlu 
TVzr Milletvekili Bolu Milletvekili 

D". Maz-ha" B^^a D". Kemal Demir 
Trabzon Milletvekili Bilecik Milletvekili 

Ahmet Şener t. SeVuk Oa.kıroğlu 
İsnırt". Milletvekili Divarba.kır Milletvekili 

Dr. İrfan Aksu Dr. Yusuf Azizorrlu 
Ka^ı Milletvekili . B'n«-öl Milletvekili 
Sov'mo Düşünsel M. Emin Gündoğdu 

Hakkâri Milletvekili Ankara Milletvekili 
Ali Ka.^a.hm Dr. Recai E^orüder 

İzm'-' Milletvekili Gaziantep Milletvekili 
D". Muzaffe-* Döşemeci Naşlt Sarıca 

Kavseri Milletvekili Ankara Milletvekili 
Feyvm Koksal. Orhan Eren 

Tune-li Milletvekili Siirt Milletvekili 
Kenar. Aral. H. Hüsnü Oran 

l ı ı Milletvekili Hatay Milletvekili 
Kâmil özsarıyıldız Sabahattin Adalı 

GEREKÇE 
1. Sağlık Eğitiminin her kademesi normal 

meslekî eğitimden, genel prensipler bakımından 
ayrılmaktadır. 

Sağlık eğitiminde lüzumlu bâzı bilgiler teorik 
olarak verilmekte ve bu bilgilerin öğrenilmesi 
metot yönünden tatbiki yapılmak suretiyle ol
maktadır. 

Bu cihetle öğretim programlarında % 60 za
man prat'ık yaparak öğrenmeye ayrılmaktadır;' 

2. Sağlık eğitiminde pratik yapılacak saha
lar da ayrıca bir özellik arz etmektedir. 

Diğer meslek eğitiminin malzemesi ve mevzu
ları okulların lâboratuvar, atölye gibi hayattaki 
benzerleri üzerinde olabildiği halde, bu eğitimde 
m-^eryal doğrudan doğruya hayattaki hakiki ör
nek1 eri üzerinde olmaktadır. 

Eğitim için lüzumlu materyalin hayattaki eşit 
benzerlerini okullarda bulundurmaya maddeten 
imkân olmamaktadır. 

Bulunan materyalin okula getirilmesi imkân 
dfVıilino sokulduğu anda okulun gerçek öğretim 
hüviyeti kaybolmakta, gaye ve hizmet şekil değiş
tirerek okul b'r hastane olmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı eğitimin bu özelliğini göz 
önünde bulundurarak ve esas olarak üzerine al
dığı sağlık hizmetlerini görürken eğitimi, hizmeti 
aksamadan bera.ber yürütmekte ve okulları tat
bikat yerlerine ve hastanelere yakın muhitlerde 
açmaktadır. 

Birçok okullar hastaneler bünvesindedir. Her 
han^i bir devir düşünülürse okullarla birlikte 
bahanelerin de devir ya.pılması icabedecektir ki, 
bu dn. imkânsız görülmektedir. 

3. Sağlık eğitimln'n yürütülmesinde Önemli 
bir nokta da bu eğitimi yaptıracak personelin 
durumudur. 

Memleketimizde sağlık hizmetlerinin görülme
si için yeteri kadar sağlık personeli bulunma-
mnktadr\ E â.". hizmete personel bulunmaması 
karsısında, eğitim hizmeti görecek personelin bu 
hizmetleri yapanlardan ayrılması da imkânsız
dır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda da tesbit edildiği 
gibi eğitim ve hizmet ayrılamamakta ve bu ba
kımdan da beraber yürütülmesi zaruri hale gel
mektedir. 

Bu eğitim şekli, yalnız memleketimizde değil 
b;rcok memleketlerde do aynı şekilde yürütül
mekte, hizmet görülürken eğitim yapılmaktadır. 
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4. Eğitimim hizmetle bu kadar sıkı sıkıya 
bağlı bulunduğu bir sahada eğitimin ayrılması, 
ayrıca hizmet yerleri ile şümullü bir koordinasyo
nun organizesini icalbettirecek ve eğitim masraf
ları çok fazla artacağı gibi hizmetin ve eğitimin 
kalitesini de düşürecektir. 

5. 1219 sayılı Kanun sağlık personelinin 
meslek tescilini bu personeli kullanan Sağlık Ba
kanlığına bırakmıştır. Normal bir eğitim mües
sesesinden mezun olan personelin hizmete girme
si için lüzumlu tescil işlemi Sağlık Bakanlığınca 
yapılacak ve bu işlem için personelin kalitesinin 
bilmesini de icabettireeektir. 

Ayrıca personel yetiştirilmesinde öğretim 
standardını yükseltmek ve modern usullerin öğ
retime intikali daha güç şartlarda olacaktır. 

6. Kaldı ki, 1593 ve 225 sayılı Kanunlar bu 
personelin yetiştirilme işini Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına vermiştir. 

'Bu bakımdan Sağlık Okullarınım Millî Eği
tim Bakanlığına devri her yönden mahzurlu gö
rülmektedir. 

(BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KAPMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Avdın) — Katılıyoruz. 
BALKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYPI* ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor, 

önergeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Plân 
da bu şekilde uygulanacaktır. 

'66 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Kalkınma Plânı tasarısının 257 nci say

fasında; 
ıa) Kimyasal gübreler bölümünde 1 nci ben

dinin ^aşağıdaki şekilde değiştirilmesine dair işbu 
önergemin 16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 6 nci bendinin (e) fık
rası gereğince işleme tabi tutulmasını arz ve tek
lif 'ederim. 

1. »Gübrelerin zamanında, yerinde ve uygun 
ürünlerde kullanımı, temini ve dağıtımının dü
zenlenmesi için bu konuda kuruluşlararası işlbir-
llğimin sağlanması esas olacak ve çiftçinin gübre 
alabilmesi için, ihtiyacını belgelerle tesbit etmek 
şartiyle Ziraat Bıankasındaki borcuna, borcunun 

vâdesine bakılmaksızın müteselsil kefaletle çiftçi
ye gübre verilmesi temin edilecektir. 

Kredi uygulaması buna göre yürütülecektir. 
1966 -1967 ürün - fiyat ilişkisinin ürünler aleyhi
ne bozulmaması sağlanacaktır. 

GEREKÇE 
Orta ve küçük çiftçi, tüccar, kefil veya gayri

menkul ipotek veremediği ve Ziraat Bankasına 
borcunu zamanında ödiyemediği için zirai gübre
yi alamamaktadır. 

Güven Partisi Grupu Adına 
Ankara Milletvekili 

AJbmet Üstün 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım; 
bunlar, plânda ele alınacak ilkeler, tedbirler ni
teliğinde bir tedbir değildir. Sayın Üstün arka
daşımızın önergesinin çok üstündeki tedbirleri 
yıllık programlarda almak, göstermek mümkün
dür. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahibi, buyurunuz efen

dim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, Türkiye'de senede, ekilebilen ara
zinin kaç milyon hektar olduğu bilinmekte
dir. Ekilişe göre zirai gübre ihtiyacını tes
bit etmek, bunu imal etmek ve ithal etmek 
suretiyle temin etmek mümkündür. Hattâ çift
çiye intikal ettirmek üzere bölgelerde depo 
etmek de mümkündür. Ancak, plânda öngö
rülen hedefe ulaşabilmenin tek çıkar yolu 
çiftçinin zirai gübreyi alabilmesini temin et
mektir/ Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da öngörülen hedefe ulaşabilmek için, tesbit 
edilen miktarda zirai gübre ithal edilmiş, 
imal edilmiş, depo edilmiş fakat küçük çift
çinin, orta çiftçinin peşin para vermek veya 
kefil, gösterme veya gayrimenkul ipotek ver
mek gücü olmadığı için, alamamış ve arzu 
edilen neticeye varılamamıştır. Zirai istihsa
lin artması, vasıflı mahsûl elde edilebilmesi, 
sosyal adaletin tahakkuku için küçük çiftçi
nin, orta çiftçinin himayesi gerekmektedir. 
Nitekim bu hususta, İkinci Beş Yıllık Kal-
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kınma plânı içerisinde, birçok sahalarda en 
küçük teferruata kadar gidilmiştir. Tatbikat 
bakımından hedefe ulaşmak için, hükümetle
rin yıllık uygulama programlarında çiftçi
ye, bilhassa küçük ve orta çiftçiye zirai gübre 
verilmesini temin için plânda bir emredici hü
küm bulunmalıdır. Çünkü plânda gösterilen 
müesseselerin işbirliği diye ifade edilen mües
seseler, kamu müesseseleridir, Zirai Donatım 
Kurumudur, Ziraat Bankasıdır. Hükümetlerin 
çıkardığı kararnameleri birçok esbabı muci-
belerle maalesef bu müesseseler tam olarak 
yerine getirmemektedirler. Plânda böyle bir 
hüküm olursa, hükümetler gerekli tedbiri 
buna göre alır ve behemehal uygulama imkâ
nını bulurlar. Bu itibarla ben sadece plânın 
birinci bendinin bu hususla ilgili birinci ben
dinin şu ifade ile değşikliğini talebedi-
yorum. «Ve çiftçinin gübre alabilmesi için ih

tiyacını belgelerle tesbit etmek şartiyle, Zi
raat Bankasındaki bononun vâdesine bakılmak
sızın müteselsil kefaletle çiftçiye gübre veril
mesi temin edilecektir.» Onun dışındaki esa
sen birinci bentde yer alan hükümlerdir. Ko
misyondan ve Sayın Hükümetten tekrar rica 
ediyorum, tatbikatta görmüşüzdür. Ziraat 
Bankasının teşkilâtı, bir kararname ile çift
çiye behemehal borcuna ve borcunun vâdesine 
bakılmaksızın gübre verilecektir diye emir 
çıkarsalar dahi, tatbikat değişik olmakta
dır, bâzı. Zirat Bankası ajans ve şube müdür
leri bunu yerine getirirken,, bâzıları imkân
sızlık sebeplerini karşıya dikerek yerine ge
tirmemektedirler. Küçük ve orta çiftçi ara
da kalmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız vardır efen
dim. 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Bu itibarla, 
esasen bu istikâmette yıllık programlarda 
yer alacağını Sayın Hükümet vâdetmektedir. 
Plânda yer alması daha çok emniyet vere
cektir. Takririme iltifat göstermelerini ko
misyondan Hükümetten ve Yüce Heyetinizden 
bu sebeple istirham ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi >oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu ve Sayın 
İrfan Solmazer tarafından verilmiş bulunan 58 
ve 59 numaralı önergeleri alalım mı? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır. 

önerge numarası 67, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Kalkınma Plân tasarısının 268 nci say

fasındaki ormancılık. 
a) İlkeler kısmına : Aşağıdaki şekilde bir 

(bend eklenmesine dair işbu önergemin 16.10.1962 
tarih ve 77 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 6 nci 
bendinin (e) fıkrası gereğince lişleme tabi tu
tulmasını arz ve teklif ederim. 

(5) «Orman sınırları yeniden tesbit edilecek
tir.» 

Gerekçe : 
Mevcut orman sınırlarının tesbitihde orman 

olup olmadığı, arazide orman vasfı bulunup 
bulunmadığı, ciddî tetkika tabi tutulmadan 
tesbit edilmiştir. Bugün orman sayılmasına rağ
men, ormanla ilgisi kalmıyan ve orman arazisi 
vasfını kaybeden bölgelerde bulunan köyleri
mizde vatandaşlar hayvanlarını meralarında 
otlatmaktan, bağ, bahçe ve tarlalarında çalış
maktan menedilmektedirler. 

Orman olarak istifade edilmiyen bu arazile
rin köylünün geçimi için, işletmesine ve hay
vanlarını otlatmasına imkân vermek için, or
man sınırlarının yeniden tesbitinde zaruret 
vardır. Bu suretle gerçek orman sınırları tesbit 
edilerek Anayasa hükmüne uygun olarak orman 
sınırlarının daraltılması önlenmiş ve ormanın 
mubafazası da sağlanmış olur. 

Güven. Partisi adına 
Ankara 

Ahmet Üstün 

BAŞKAN — Komisvon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Avdın) — Sayın Üstün arka
daşımızın önergesini daha genişleterek, daha yay
gın hale getirmek sureti vl e : «Orman varlığı ve 
arazi kullanma kabiliyeti göz önünde tutula
rak, orman sınırları yeniden tesbit edilecek ve 
bu faalyetler hızlandırılacaktır» hükmünü geti
riyoruz. Katılıyorlarsa buna metnimiz olarak iş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Komisyon Başkanının beyan ettiği 
şekle katılıyoruz. 
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BAŞKAN — önerge sahibi bu şekli kabul 
ediyorsunuz. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Bu şekli, Yüce Heyetinizin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. Plâna bu şekilde girecektir. 

69 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci Kalkınma Plânı tasarısının 197 nci say
fasında uygulanacak politikalar bölümünün 3 ncü 
bendinin (C) fıkrasına aşağıdaki cümlenin ek
lenmesine dair işbu önergemin 16.10.1962 tarih 
ve 77 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 6 ncı 
bendinin (e) fıkrası gereğince işleme talbi tutul
masını arz ve teklif ederim. 

Ziraat Bankası ile kredi ilişkisi olan her çift
çiye verilen nakdî kredi 500 Tl. dan aşağı ola
maz. 

Gerekçe : 
Çiftçinin Ziraat Bankasından gayrı kredi al

dığı bir banka mevcut değildir. Mevcut mev
zuata göre, köyde oturduğu ve çiftçi olduğu bi
linen ve köv olarak müteselsil kefaletle kredi 
alan çiftçilerin birçoğu 500 liradan daha az kredi 
almaktadır. Bu paranın alınması için kövlü-
nün günlerce ilçede kaldığı ve Ziraat Bankası 
kapısında sıra beklediği ve yaptığı masraf bir 
yana, bugünün şartlarına göre, 500 liradan da
ha az bir kredinin bir çiftçi ailesinin işgücüne 
hiçbir etkisi olmamaktadır. 

Güven Partisi adına 
Ankara 

Ahmet Üstün 

BAŞKAN — Komisvon? 
PT,AN KATIMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Avdın) — Efendim, İkinci 
Bes Yıllık Kalkınma Plânında, tarım kredilerinin 
geliştirilmesi ve bu kredilerin darboğazlardan 
kurtarılması için, gerekli tedbirler mevcuttur. Sa
yın Üstün arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
tamamen şübiektif mahivette bulunan kredi ta
banlarını 500 lira olarak tesbit etmenin bu me
seleyi çözümliyeceği kanaatinde değildir Ko
misyon. Esasen Beş Yıllık Kalkınma Plânı 'bu 
tedbirleri biraz önce de ifade ettiğim şekilde ge
tirmiştir. Bu sebeple katılmıyoruz önergeye. 

BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Buyurun önerge saihibi. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hükümeti, komisyonu .görüşüme 
iştirak etmek suretiyle uygulama programları 
içerisinde, benim teklifimin istikametinde ted
birlerin alınacağını vadetmiş olmasından dahi, 
sevinç duyduğumu ifade etmek isterim. Yal
nız bir gerçeğin bilinmesi gerekir. Çiftçinin 
kredi alabildiği banka yalnız Ziraat Bankası
dır. Senede bir defa kredi alır. Nakdî olarak 
aldığı kredinin adı «Donatma kredisidir.» Ya
ni, "işgücünü artırmak için Ziraat Bankasından 
senede bir defa kerdi alır. Bu kredi yüz lira 
olursa, ikiyüz lira olursa, üçyüz lira olursa, 
bugünkü ihtiyaçları bakımından bunun gerçek 
mânasının ne olduğunu bilmemeye imkân yok
tur. Sadece Ziraat Bankasında açılmış bir kre
disi vardır, seneden seneye gelip bunu pazarda 
harçlık yapmak üzere kredisi kapanmasın di
ye 10 gün evvel ikiyüz lirayı yatırıp 10 gün 
sonra ikiyüz lirayı almasından başka bir mâna 
ifade etmez. Ve zirai istihsalin artmasında, 
çiftçinin işgücünün artmasında hiçbir fayda te
min etmez. 

Hiç olmazsa, müteselsil kefaletle aldığına 
göre, karşılık soruluyor Ziraat Bankasından, 
köyün bütün varlığı Ziraat Bankasına karşılık 
olarak gösterilmektedir. Zenginin, ortahallk 
nin, fukaranın. Şu halde maksat, fakiri, fuka
rayı kayırmak, biraz daha onlara yaşama im
kânını, ya'şaıma gücünü kaz'andırmak ise, biraz 
dalha kazancını artırmak 'ise, kredi bakımın
dan desteklemek mecburiyeti vardır. Bu, sos
yal adalet ilkesine de uygun düşer. Hiç olmaz
sa 500 lira alırsa, belki sabanına koşacak, affe
dersiniz, bir koşu hayvanı alabilir veya kırılmış-
sa bir saban temin edebilir, bir pulluk temin 
edebilir. Ama 100, 150 lira ile bir saban demi
rini dahi bugün alması zordur arkadaşlarım. 
Bu itibarla mademki Ziraat Bankası ile kredi 
ilişkisi vardır bir çiftçi ailesinin, hiç olmazsa 
bugünün şartları bakımından bu çiftçi ailesine 
Ziraat Bankası 500 lira temin etmelidir.. Plân
da böyle bir hüküm olursa, hükümetler yıllık 
uygulama programlarında ve Ziraat Bankasının 
tatbikatında buna göre gerekli tedbirleri alır
lar, uygulama yaparlar, daha mümkün hale 
gelir. 
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BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Kaldı ki, 

demokratik bir hayatın içindeyiz. Beş yıllıktır 
'bu Kalkınma Plânı. 1969 da olabilir ki, hükü
metler değişebilir. Plânda 'böyle bir hüküm 
olursa gelecek hükümetler de plânın o hükmü
ne taibi olarak bu tedbirleri düşünürler. Bu 
itibarla önergeme iltifat .gösterilmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

70 numaralı önengeyi okutuyorum. 
Sayın Aral bu önerge zatıâlinizin. Gerek

çesini okutmadan 'beyanda bulunacaksanız ge
rekçesini okutmayayım. Çünkü uzun 'bir gerek
çe var. Okunsun mu efendim? 

KENAN ARAL (Tunceli) — Komisyon ve 
Hükümetin katılması ve katılmaması 'bakımın
dan okunsun efendim. 

BAŞKAN — Peki, 70 numaralı önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ifasında plânın istihdaf ettiği rasyonel çalış
mayı ve ısürati temin edebilmek ve mahrumiyet 
jülıgelerini Ibülyük Ibir nervmiidi, hüsran ve küs
kün bir hava içinde, çilelerini dolduran «sürgün
ler ve ehliyetsizler yatağı olduğu iddialarından 
kuıltarmak için, evvelâ Bakanlıkların kendi ara
larında ıhizımetlerinin ahenkli ve kaordine bir 
•şekilde yürümesini ve Bakanlıklar arası hizmet 
•taksimini ve Bakanlıkların bizzat kendi vazi
felerine giren hizmetlerin ve ısaniyen de Ba
kanlıkla nda vazife ıderulhte eden tekenik ve ida
ri pensionelin hizmetlerinde muayyen müddet
lerle bültıün vatan sathında istifade etmeyi te
nin ımakisadiyle bu pensionelin münavebe ile 
:au!htelif bölgelerde hizmet etmelerini isağlıya-
jak rasyonel ve objektif esasların biran evvel 
fcesibit edilmesi konularının İkinci Beş Yıllık 
Plâna dercine karar verilmesini arz ve talebe
de rim. 

Saygılarımla. 
Tunceli Milletvekili 

Dr. Kenan Aral 

(Plânın bölgesel gelişme bölümüne eklen
mesini teklif ettiğim humus) 

«Bakanlıkların kendi aralarında (hizmetleri
nin ahenkli ve koordine bir şekilde yürümesini 
ve Bakanlıklarar.ası hizmet taksimini ve Ba
kanlıkların biazat kenldi vazifelerine giren hiz
metlerin ve Bakanlıklarda vazife deruhte eden 
teknik ve idari" pensionelin hizmetlerinden muay
yen müddetlerle .bütün vatan ısathında istifade 
etmeyi temin etmek malksadiyle bu pensionelin 
münavebe ile muhtelif bölgelerde hizBüet e&rtte<-
lerini sağlıyacak rasyonel ve 10/bjektif esaslar 
biran evvel teslbit edilecektir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET iSEZOİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, plân genel politikaları kaptor. Böyle 
detay olan huöusları yıllık programlarda ele al
mak mümkündür. Ve yıllık programlarda ele 
alınmaktadır. Eısasen Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı inlsan gücünün bölgeler arası dengesizliğini 
gidermek için kamu kesimimde çalışan memur : 

larm az gelişmiş bölgelerde çalışan . memurla
rına ücret artırılması ve başkaca öeel imkân
ların sağlanması gibi hususlar plânda öngörül
müştür. Bu sebeple Kiızum'suz olduğuna kaani 
olduğumuz önengeyi, bu sebeple yani Plân bu 

(Gereikçıeli geri verme önergesi) 
îkincü Beş Yıllık Kalkınma Plânının gerek 

Bütçe ve Plân Komisyonunda ve Senatoda ve 
/gerek Yüksek Huzurunuzda müzakeresi sırasın
da ıhaklı olarak, en ıçıok yapılan şikâyet, tenkid 
ve yakınma konuısu Birimci Beş Yıllık Plânda 
derpiş -olunan bölgelerarası dengeli ibir kalkın
manın sağlanmamış (bulunması, .olmuştur. 

Birimci Beş Yıllık Plânda bölgelerara'sı den
geli kalkınmayı emgelliyen âmillerden birisi ve 
(belki en başta geleni memleketin mahrumiyet 
bölgeleri olan Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu 1da teknik ve kaliteli eleman melselesi olmuş
tur. 

Bu yüzden projelerin ikmali ve ihaleler vak
tinde yapılamamış ve esasen çiok kısa olan İn
şaat mevsimleri, ihiçlbir iş yapılmadan gelmiş 
-geçmiştir. 

Yüksek malûlarıdır ki, ne kadar mükemmel 
plân yapılırsa yapılsın, ibu plânı tatbik edecek, 
samimî 'bir gayretin, samimî bir hizıınet anlayı
şının içine girmiş yeteri kadar .kalifiye teknik 
ve idarî personel bulunmadıkça plândan mus
ibet bir netice beklemeye imkân yoktur. 

Beş yıl sıonra, yine aynı şikâyet ve feryatlar
la başjbaşa kalmamak, hizmetlerin ihdasımda ve 
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gereği yerine getirdiği cihetle lüzum olmadığı
na inandığımız önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI -SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, ıbu konuda plân
da yeter hüküm vardır. Bu itibarla katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Aral. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Müsaade bu

yurursanız izah edeyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aral 
KENAN ARAL . (Tunceli) — Sayın Baş

kan, Yüce Heyetin mulhterem üyeleri; komis
yon başkanının izahatından meselenin vuzuha 
ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Onun-için kusa müd
det içinde 'birkaç kelime ile durumu tavzih et
mek istiyorum. 

Bugüne kadar âmme 'hizmetlerini yürütecek 
bakanlıkların faaliyetleri arasında, koordine 
ve ahenkli bir faaliyet teessüs edememiştir. 
Meselâ bir bakanlık bir yerde okul açmayı 
derpiş eder, fakat 'O yerde Bayındırlık Bakan
lığı veyahut Köy İşleri Bakanlığı yolu ikmal 
etmediği için, okul yapılması kararlaştırılan 
bölgede 'okul yapılmaz. Ve 'bir hakanlığın müs
pet olarak verdiği bir karar, ikinci bakanlığın 
haberi 'olmaması veyahut da aynı "bölgede aynı 
ehemmiyeti atfetmemesi yüzünden icra edile
mez, hizmet aksar. Sonra hizmetlerin taksimin
de de bakanlıklar arasında 'bugüne kadar bir 
ahenk teessüs 'edilmemiştir. Bütçe ve Plân Ko
misyonunda bu duruma uzun uzun değinildi. 
Meselâ halk eğitimi meseleleri Köy İşleri Ba
kanlığına alınmış fakat buranın personelini 
tedarik etmek Millî Eğitim Bakanlığından za
ruret hâsıl olmuş ve bu iki hakanlık arasında 
hizmeti yürütecek elemanların temini hususun
da büyük güçlükler hâsıl olmuştur. Bu (bakım
dan evvelemirde .bakanlıklararası bu hizmetle
rin daha rasyonel esaslara 'bağlanması icabeder. 
Benim, memurlar yönünden de arz etmek iste
diğim ve Yüce Komisyon Başkanlığınca vuzu
ha u'laşmıyan nokta şu husustur: Nasıl millî 
savunmada, mesleklerinde, mesleke intisabe-
denlerin münavebe ile memleketin muhtelif 
yerlerinde hizmet etmek imkânlarını sağlıya-
cak objektif esaslar konulmaya çalışılmışsa, 
diğer hakanlıklarda da buna mümasil objek
tif esas ve (kıstasların kabul edilerek, bütün 

memurların vatan sathında muayyen müddet
lerle hizmetlerinden istifade etme imkânlarının 
elde edilmesine matuf 'bulunmaktadır teklifim. 
Yoksa yalnız Şark'a fazla ücret veya prim koy
mak dâvayı haUetmemektedir. Çoğu zaman 
böyle bir mecburiyetin, böyle bir -objektif •esa
sın konulmamış olması, memleketin mahrumi
yet bölgelerinde kâfi derecede kalifiye elema
nın temin edilememesi yüzünden, hizmetler ak
samakta, objektif ve rasyonel yürümem'ekte, 
projeler vaktinde temin edilememekte ve bu 
yüzden ihaleler vaktinde yapılamamakta ve 
dolayısiyle hizmet aksamaktadır. Bu bakımdan 
bizatihi plânın tatibikatına matuf bulunan ve 
«oldukça ehemmiyet arız eden bu hususlar ob
jektif kıstaslara bağlanamadııkça plânın tatbi
katından müspet neticeler elde etmek güç bu
lunduğundan, evvelemirde hizmeti tanızim ede
cek, hizmeti ifa edecek prensiplerin vaz'edil
mesi ve bu hizmeti yürütücek personelin de 
memleketin bütün bölgelerinde münavebe ile 
hizmetlerinden istifade edecek esasların biran 
evvel tâyin ve tespit edilmiş olması lâzımdır. 
Bunun yıllık programla bir ilgisi yoktur, umu
mi bir prensiptir. Âmme hizmetlerinin müstak
bel inkişafına taallûk eden bir esastır. Yıllık 
programlarla ilgisi yoktur. Bu bakımdan öner
geme iltifat buyuracağınızı tahmin eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

71 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Gerekçeli geriverm'e önengesi.) 
Memleketimizin mahrumiyet bölgeleri olan 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da yaşıyan in
sanlar, büyük bir çalışma ıgücüne, kabiliyet ve 
'kapasitesine sahibolmalarına ve çalışarak alın-
teri ile hayatlarını kazanmak ve ailelerini ge
çindirmek arzu ve iştiyakı içinde çırpınmala
rına rağmen, bir yandan rasyonel çalışma fik
rinden ve her türlü medeni ve modem vasıta 
ve imkânlarından mahrum bulunmalarından 
diğer yandan halkın iştirak gücünün çok zayıf 
ve henüz yeteri derecede bir sermaye piyasası-
nında doğup inkişaf etmemiş olmasından, mah
rumiyet bölgelerindeki özel teşebbüsün de in
kişaf 'göstermemiş bulunması bu bölgelerde ya-
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şıyan 'geniş halk kütlelerinin en ilkel vasıta ve 
usullerle [hayatlarım idame etmekten kurtarma
larına imkân bırakmamaktadır. 

Meselâ, hu mahrumiyet bölgelerinde, hâlâ 
en iptidai usul olan hayvan derisinden mâmûl 
(bulunan ıtulumlardan sütten yağ imal edilme
ye çalışılmaktadır iki, !bu halde sütte ımevcut 
yağın büyük bir kısmı heba olmaktadır. 

Aynı şekilde, peynircilikte, hayvan besleme
ye, bilhasa, hu 'mahrumiyet bölgeleri için fev
kalâde ıgelir sağlaması mutasavver olan arıcı
lık ve tavukçulukta, meyvacılık ve ziraatta aynı 
şekilde en iptidai usul ve vasıtalar kullanıl-
ımaktadır. 

Her türlü ımaddi imkânlardan mahrum ve 
kültür faaliyeti de zayıf bulunan bu bölgeler 
halkının biran evvel ımedeni ve rasyonel çalış
ma usullerine alıştırılarak, içinde bulundukları 
pek feci ve sıkıntılı yaşama şartlarından kur
tulmaları vasatını yaratmak (Devlet için artık 
kaçınılmaz bir zaruri ıgörev halini alan, bu 
bölgelerde, önder ve örnek olmak fonksiyonu
nun tahakkukunu biran evvel sağlamak ama-
ciyle, Tarım Bakanlığınca açılması düşünülen 
'ziraat, teknik ziraat okullarının mahrumiyet 
(bölgeleri olan Doğu ve Güney - Doğu - Anado
lu vilâyet ve kazalarında açılmasına öncelik 
tanınması hususunun İkinci (Beş Yıllık Plâna 
dercine karar verilmesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Tunceli Milletvekili 

»Kenan Aral 

(Plâna, bölgesel 'gelişme bölümüne eklen
mesini teklif ettiğim husus.) 

Tarım Bakanlığınca açılması düşünülen Ta
rım ve teknik tarım okullarının mahrumiyet 
«bölgeleri olan Doğu ve 'Güney - Doğu - Anado
lu vilâyet ve kazalarında açılmasında öncelik 
tanınacaktır.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN [KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Efendim, İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında, hizmetlerde 
'mahrumiyet (bölgelerine öncelik verilmesi plân 
stratejisi ile plânın ıgenel ilkelerinde aynen 
mevcuttur. Bu sebeple, Sayın Aral'ın önerıge-
ılerine katılmadığımızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ıSEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı 'gerekçe ile katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden

ler... Etmiyenler.. önerge Kabul edilmemiş
tir. 

72 numaralı 'önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Gerekçeli geriverme önergesi) 
Memleketimizin mahrumiyet iböligesi olan 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde, istih
dam imkânlarının darlığı, özel teşebbüs, teknik 
eleman ve sermaye piyasasının inkişaf etme
miş bulunması, ıbu bölgelerde yaşıyan (geniş 
halk kütlelerinin içinde bulunduğu maddi sı
kıntı ve ıgüç iktisadi şartlardan (kurtulmalarına 
imkân ve fırsat bahşetmediğinden ve plânlı 
kalkınma döneminde dengeli bir 'kalkınma da 
öngörüldüğünden, dengeli kalkınmayı sağlamak 
maksadiyle, memleketimizin mahrumiyet böl
geleri olan Doğu ve Güney - Doğu ıbölgelerin-
de istihdam imkânlarını ıgenişletm'ek ve 'ekono
mik hayatın inkişafına yardımcı olmak için 
'bahsi geçen 'bölgelerde mevcut madenlerin ve 
sair yeraltı servetlerinin araştırılması, işletil
mesi ve ıkredi ve finansman temini konularında 
öncelik tanınması hususlarının İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânına dercine karar verilmesini 
arz ve talebederim. 

Saygılarımla. . 
Tunceli 

Kenan Aral 

Plânın 'bölgesel gelişme bölümüne eklenme
sini teklif ettiğim huşu: 

«Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde istih
dam imkânlarını genişletmek ve ekonomik ha
yatın inkişafına yardımcı olmak için bahsi ge
çen bölgelerde mevcut madenlerin ve sair yer
altı servetlerinin araştırılması, işletilmesi, kre
di ve finansman temini konularında öncelik 
tanınacaktır.;» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Baş/kanım, 
arkadaşlarımızın teklif ettiği hususlar esasen 
plânımızda mevcuttur, o itibarla iştirak etmiyo
ruz. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYCTt ÖZTÜRK (Es

kişehir) ;— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... önerge kalbul 'edilmemiş
tir. 

73 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

(Gerekçeli geri verme önergesi.) 
Birinci Beş Yıllık Plânlı Kalkınma devresin

de bölgeler arasında dengeli kalkınmanın sağ
lanamaması sebeplerinden biri de, Birinci Beş 
Yıllık Plân hedefleri ve stratejisinde, bir ta
raftan yatırımların en verimli sahalara kaydı
rılması, diğer .taraftan yatıranların mahrumi
yet bölgelerine götürülmesinde Öncelik tanın
ması esasları 'birlikte vaz'edilmiş bulunmasına 
muıkabil, yatırımlarda sosyal tfayda esasının 
hiçjbir şekilde nazara alınmamış olmasıdır. 

Bu yüzden, mahrumiyet (bölgelerine götü
rülecek yatırımların pek çoğu Plânlama Dai
resince 'gayrirantabl 'olduğu iddiasiyle terviç 
olunmamış ve yatırımların mahrumiyet bölge
lerine 'götürülmesine öncelik tanınacağı esası 
askıda kalmıştır. 

Nasıl ki, Cumhuriyetin ilk yıllarında, mem
lekette kâfi derecede, teknik eleman, özel te
şebbüs ve sermaye piyasasının teşekkül etme
miş 'bulunması muvacehesinde, Devlet memle
ketin ekonomik hayatının inkişafını sağlamak 
maksâdiyle rantabilite esaslarına bakmadan, 
sırf sosyal fayda mülâhazaları ile birçok ticari 
faaliyete girmiş ve bugün 'bu faaliyetlerin icra 
edildiği yerlerde, Türkiye bir hayli inkişaf et
miş bir ekonomiye ve Ibinnetiee özel teşebbüse, 
teknik elemana ve sermaye piyasasına ulaş-
mışsa, bugün memleketin mahrumiyet bölgele
ri ve geri kalmış ekonomik faaliyeti canlandır
mak, harekete getirmek, ibu (buralarda yaşıyan 
halkın iştira ıgücünü artırmak, özel teşebbüsün 
teknik elemanının ve sermaye piyasasının do
ğup inkişaf etmesini sağlamak maksâdiyle, 
mahrumiyet ıbölgelerine yapılacak' yatırımlarda 
sosyal fayda fikrinin ön plâna alınması husu
sunun İkinci Beş Yıllık Plâna dereine karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
'Tunceli Milletvekili 

Kenan Aral 
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(Plânın bölgesel ıgelişme bölümüne eklen
mesini teklif ettiğim husus:) 

Memleketin mahrumiyet bölgelerinde geri 
kalmış, ekonomik faaliyeti canlandırmak, hare
kete getirmek, buralarda yaşıyan halkın iştira 
gücünü artırmak, özel teşebbüsün, teknik ele
manının ve sermaye piyasasının doğup inkişaf 
etmesini sağlamak maksâdiyle mahrumiyet 
bölgelerine yapılacak yatırımlarda sosyal fay
da fikri ön plâna alınacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (ıSakarya) — Sayın Başkanım, 
arkadaşımızın plânda mevcut bu hususlara ait 
hükümleri yanlış anladığı kanaatindeyiz. «İk
tisadi niteliği dikkate alınacaktır» kaydı, daha 
ziyade ünitenin, iki ayrı yerde kurulmasından 
doğacak faydanın kâr şeklinde değil, fakat za
rar etmeme tarzında anlaşıldığı ve bundan do
layı da Doğunun ihmale uğradığı tarzındaki 
bir yanlış fikre iştirak 'etmiyoruz. O itibarla 
plânda mevcut esasların bu sosyal faydayı te
min edecek mahiyette olduğu kanaatiyle öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçeyle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aral. Buyurunuz. 
KENAN ARAL (Tunceli) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, burada vuzu
ha ulaştırmak istediğim ve kabulünü yüksek 
takdirlerinize arz ettiğim husus şu meseledir: 
Memleketimizde iktisadi hayatın inkişaf et
memesi dolayısiyle bilhassa memleketimizin 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde özel teşeb
büs sermaye piyasası ve teknik eleman inkişaf 
edememiştir, doğmamıştır, ve bu yüzden de bu
ralardaki mahrumiyet sıkıntısı devam edegel-
miştir. Şimdi sayın komisyon sözcüsünün be
nim maksadımı iyi anlamadığı ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Şöyle ki, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının hedef ve stratejilerinde de 
şu hükümler mevcuttu; 8 nci madde, «Türki
ye'nin kalkınması dar imkânların, uzun bir dev
re içinde, en çok verimli sahalara yatırılması 
gerçekleşecektir.» 9 ncu madde ise, «Dengeli 
bir kalkınmanın unsurlarından birisi de, bölge
ler arasındaki büyük eşitsizlikleri ortadan kal
dırmaktır.» demektedir. Bu itibarla yatırımla-
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rın bölgelere dağılışında böyle bir dengeyi 
sağlıyacak şekilde hareket etmek gerekir. Şim
di bu iki esas Birinci Beş Yıllık Plânda vaz'e-
dilmiş, fakat tatbikatta daima verimlilik esas
ları ele alınmış, dengeli bir hizmetin, kalkınma
yı temin edecek hizmetin götürülmesi ihmal 
edilmiştir. Yani sosyal fayda esası İkinci Plâ
na alınmıştır, önergemde de arz ettiğim gibi 
Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında da mem
leketimizde piyasa ekonomisinin inkişaf etme
mesi, özel teşebbüsün kâfi derecede bulunma
yışı, teknik elemanların olmayışını nazara 
alan Hükümet, sosyal fayda mülâhazasiyle 
kârlılık ve verimlilik esaslarını nazara alma
dan, birçok yatırımlara girmiştir. Yüksek hu
zurlarınızda vaktinizi almamak için bunların 
detayına girmiyorum. Fakat, bu teşebbüsler
den velevki sübvansiyon yolu ile de olsa bir
çoklarının iddialarına göre bir sermaye piya
sası, bir özel teşebbüs, bir teknik eleman vasa
tının doğması temin edilmiş ve bugün Devle
tin bu şekilde faaliyette bulunduğu, icraatta 
bulunduğu yerlerde ekonomik hayat, bir hayli 
inkişaf etmiştir. Bunu da memleketimizde bu 
gibi faaliyetlerin bulunduğu sahalara bakmak 
suretiyle kolaylıkla tâyin etmek, tesbit etmek 
mümkündür. Şimdi, İkinci Beş Yıllık Plânda, 
dengeli bir kalkınma hedefi istihdaf edildiği
ne göre, Devletin bilhassa kamu sektörüne ma
tuf yatırımların götürülmesinde sosyal fayda 
mülâhazalarının önplâna alınması buraların 
kalkınması için büyük fayda sağlıyacaktır. 
Sırf rantabilite esasları nazara alındığı tak
dirde, yalnız rantabilite esaslarına göre bölge
ler arasında bir tercih yapılması maksadı te
min etmiyecektir. İkinci Beş Yıllık Plân dev-
reside geçecek, fakat memleketin mahrumiyet 
bölgeleri yine olduğu gibi yerinde sayacaktır. 
Bu bakımdan önergeme iltifat buyurulmasmı, 
götürülecek yatırımlarda sosyal fayda mülâ
hazasının da nazara alınmasını, hattâ önplâ
na alınmasını memleketin mahrumiyet bölgele
rinin kalkınması bakımından fevkalâde müessir 
bir esas olarak gördüğümden önergeme iltifat 
buyurmanızı diler, hepinizi sevgiyle selâmla
rım. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... An
laşılmadı. 
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önergeyi kabul edenler lütfen tekrar işa
ret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

75 numaralı önergeyi okutuyorum. 
286 ncı sayfaya fıkralar ek
lenmesi hakkında. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 286 ncı 

sayfasında madenciliğe ait tedbirler arasında 
aşağıdaki fıkraların eklenmesini, madenciliği
mize yön vermesi ve madenciliğimizi kalkın
dırması bakımından arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Fıkra: Uranyum ve borasitin Devlet eliyle 
işletilmesi için gerekli kanunlar getirilecektir. 

Fıkra: Millî petrol, millî bakır, millî linyit 
politikaları en kısa zamanda tesbit ve ilân edi
lecektir. 

Fıkra: Madenlere malî yardımın sağlanma
sı amaciyle bir maden bankası kurulması ön
celikle ele alınacaktır. 

Kredi vermede öncelik, cevher zenginleştir
mede tesislerine tanınacaktır. 

Fıkra: 
Madencilere her türlü teknik yardımda bu-

nulması sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAY AR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
birinci fıkrada ifade edilen hususlar bir po
litik tercihtir. Kaldı ki Türkiye'de uranyum 
işletmesi esasen şu anda bahis konusu değil
dir. Arama safhasındadır ve Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü tarafından bu faaliyet de
vam ettirilmektedir. 

İkinci fıkrada ifade edilen hususlar İkin
ci Beş Yıllık Plânın ilkeler sayfa 274, tedbir
ler sayfa 286 kısmında açıklanmıştır. 

Üçüncü fıkrada ifade edilen husus: Ma
den bankası kuruluşu tamamlanmak üzeredir. 

Dördüncü fıkrada ifade edilen hususlar ise 
bir program tedbiridir. O itibarla iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — önerge sahibi, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, burada birinci fıkrada uranyum ve 
borasitin Devlet eliyle işletilmesi için gerek
li kanunlar getirilecektir. 

Sayın komisyon sıözcüsü siyasi tercih oldu
ğunu ifâde ettiler. Bu noktada bizim vazife
miz Türkiye'de işlenmemiş bâızı konuları, ya
vaş yavaş üzerine eğilip aydınlığa kavuştur
maktır, zannediyorum. Böyle olunca, uranyum 
stratejik bir maddedir. Beş dakikaya sığmıya-
cağı için teferruatına girmiyorum. Aynı za
manda önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ener
ji kaynağı olmak niteliğini haizdir. Amerika 
gıilbi, yer üzerindeki tapunun, toprak altına da
hi sahfllbolduğu memleketlerde 1968 veya 1954 
te uranyumu devlet eline' almıştır. Türkiye'
nin Batı kısmında beynelmilel resmî kayıtla
ra geçecek nisbetıte - elimde haritası da var 
burada, gösterebilirim - uranyum mevcuttur. 
Türkiye 1de, önemli derecede uranyum mevcut
tur. Bu sebeple uranyumu Devlet eline alması 
büyük millî menfaatlere bağlıdır. 

Bunu yapmak lâzımdır. Yani borasitle da
hi mukayese etmiyorum, İngiltere yapmıştır, 
Amerika yapmıştır. Türkiye de uranyumuna 
sahilboimaık mevkiindedir. Bugünkü maden 
mevzuatına göre her hangi bir vatandaş, her 
hangi bir şalhıs bu uranyum madenlerini gelip 
şahsi mülkiyet haline getirebilir. Maden kanu
nu çerçevesi içerisinde tekrar onun elinden 
alaJbilmek için, beynelmilel hukuk kaidelerine 
gıöre, müktesep haklar ve saire bir. çıkmaza gi
reriz. Bu noktayı arz ediyorum, kaibul ederler 
veya etmezler, bunun her halde bir faydası ola
caktır. 

Sonra borasit mevzuuna gelince, yani bor 
minarallerine gelince : Muhterem arkadaşlar, 
Türikiye için bu büyük bir bahtiyarlıktır. Dün
yada Türlkiye bor minaralleri kaynakları ba
lkımandan, Amerika'dan sonra ikinci durumda
dır. Belki kaynaklarımız Amerika'nınkinden 
de üstündür. Yani bütün dünyaya biz bor 
mineralleri satmak mevkiindeyiz. Bu bor mi
neralleri dediğimiz şeyler, o kadar büyük bir 
•bahtiyarlık içindedir ki, Türikiye bu noiktada 
% 95 sâf çıkmaktadır. Yani başka bir memle
kete bunu götürüp fabrikada temizlemesi ve sa-
iresi, tasfiye edilmesi lâzımgelirken, bugün Es

kişehir civarımda bulunan bor mineralleri % 95 
temizidir, yani tasfiye edilmiş olarak Tanrı ta
rafından bize verilmiştir. Şimdi, bu bor mine
ralleri Amerikanda çıkmaktadır. Bir numaralı 
yer Amerika. Biz, 17 devlete şu anda bor mi
nerali satmaktayız. Ve Amerika ile rekabet ha
lindeyiz. Bunun içine giren bir şirket, seneler
den beri bor minerallerinin sahalarını kapat
makta ve fiyatları düşürmekte. Yabancı serma
ye kanunundan istifade ederek, sattığı müşte
rilerine kârından ayrıca dışarıda para ödemek 
suretiyle, transfer etmıe hakkı var. Yabancı 
sermaye kanunundan transfer hakkını kullan-
mak suretiyle, bizimle rekabet ettirmekte. 
Türkiye 1de bulunmakta, bizimle rekabet ettir
mekte ve bizim sattığımız bor minerallerinin 
fiyatını düşünttürmektedir. Senelerden beri 
büyük mücadele cereyan ediyor. Tansan Ya-
labık'la ilgilidir, mücadelesini yapmış bir kim
sedir. Bu işi araştırdığımız takdirde, benim 
söylediğimden çok daha fazlasını - bulmak im
kânına sahibolursunuz. Böyle olunca, bor mi
neralleri, Türkiye için bir numaralı maden ni
teliğini taşımaktadır. Yoktur başka memleket
lerde. Onun için bu mineralleri de bize, büyük 
ihraç imkânı olan büyük gücümüz olan, namü
tenahi, bitmesi, tükenmesi düşünükniyen kay
naklara salhilbolan bor minerallerini, Devle* 
eline alınmasında büyük faydalar vardır. Bir 
kısmını bir ilerilik olarak Etibank yapmakta
dır. Fakat üst tarafını da almak lâzımdır. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bir cümleyi 

söyleyip bitiriyorum efendim. 
Diğer hususlarda, bakır, petrol, millî linyit 

politikaları zaten A. P. hükümetlerinin bu kür
sülerde beyan ettiği Hükümet ve plân pro
gramlarına, yıllık programlarına geçmiş hu
suslarıdır. Bunlar vuzuhsuzdur. Lütfetsinler; 
bu programlarda, millî petrol, millî bakır, mil
lî linyit politikalarının tesbiti lâzımdır diye 
bir teklifte bulunuyorum. Eğer lütfederlerse 
bunu koymakta hiçbir sakınca yoktur, Türki
ye çok zengin madenlere sahiptir, bütün dün
ya bunu söylüyor. Dünya Bankasının müşaviri 
de söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Ülker tamam efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitirdim 

efendim. 

* * • 
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Vatandaşlarımızdan dana az vergi alinıaik 
suretiyle, memleketimizi şenlendirmek imkân
larına sahilboluruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kaıbul edenler... Etmiyenler... nöerge reddedil
miştir. 

76 numaralı önergeyi oku'tuıyorum. 
286 ncı sayfaya (-e) fıkrasının eklenmesi 

hakkında. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 286 ncı 
sayfasında madencilik ile ilgili tedbirler ara
sımda ve (e) fıkrası olarak Türkiye'de maden
ciliğin gelişmesinde büyük İmametler görımıüş 
olan ve görmekte bulunan Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün çalışmalarını geliştirici, 
arama yapmasını sağlayıcı tedbirlerin göste
rilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. Bu mak
satla da aşağıdaki fılkranın eklenmesini teklif 
ediyorum. 

İstanbul! Milletvekili 
Reşit Ülker 

('E) Fıkrası! : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün ça

lışmalarını geliştirici, öte yandan gerek Dev
let, gerekse ö'zel maden teşebbüslerinin ve ki
şilerin arama yapmasını destekleyici tedbir--
ler alınacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
plânda mevcut altı ilke arkadaşlarımızın ifade
sinden daha sarih, daha vazıh hükümler vazet
miştir. Plânın bu bölümünün zaten hedefi, ar
kadaşımızın arzu ettiği istikamette bir geliş
meyi temin için hazırlanmıştır. O itibarla, plân
da mevcut hükümlerle yetinilmesi daha uygun 
olur, bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir)' — Sayın Başkanım, plânın 274 ııcü 
sayfasında madencilik sektörü, ilkeler, aran
ması ve işletilmesi konusunda, arkadaşımızın 
teklif ettiği hususlardan çok daha geniş malû
mat mevcuttur. Bu itibarla biz iştirak edemi
yoruz. Zamandan kazanmak için, muhterem ar
kadaşım bu kısımları okurlarsa, zannediyo
rum önergelerini geri alırlar. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

77 No. lu önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
286 ncı sayfadaki değişiklik Hk. 

İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 286 ncı 
sayfasında madencilik sektöründe alınacak ted
birlerin a) bendinin daha vuzuhlu bir hale 
getirilmesi için aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

a) Maden Kanunu, Taşocağı Nizamnamesi 
ve madenlerle ilgili kanunlar, maden servetle
rinin boşa gitmemesini ve değerlendirilmesini, 
büyük millî kuruluşların tesisini sağlıyacak ve 
maden sahalarının muattal kalmasını önliyecek 
ve madencilerin dengeli olarak yararlanmasını 
sağlıyacak ve madenciliğe özendirecek bir şekil
de yeniden tanzim edilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, de
ğiştirilmesi arzu edilen hususlar esasen arkada
şımızın arzu ettikleri tedbirleri kapsamakta
dır. Kaldı ki, «Madencilerin dengeli olarak ya
rarlanmasını sağlıyacak» tan ne kasdedilmek-
tedir. Bunu anlamak da müşküldür. O itibarla 
bu tedbirin plâna girmesine muhalifiz, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurunuz Sayın Ülker. Saat 16,05. Lütfen 

kendinizi beş dakikalık müddet ile ayarlayınız. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan, dediğiniz müddet içinde 
kendimi ayarlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan met
nin iyi okunmasını tavsiye ettiler. Bendeniz, bü
tün bu metinleri karşılaştırarak yaptım. Hem 
metni karşılaştırdım, hem de evvelki Beş Yıllık 
Plânla bu metni karşılaştırdım. (Adalet Parti 
sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale) 

Evet efendim, arasında söylüyorum efendim, 
oluyor. 

Şimdi burada getirilen hüküm, 286 ncı mad
dede mevcudolan ibareye bir kısım açıklık ge-

— 220 — 
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tiren hükümdür. Madencilik sahasında daha 
vuzuhlu, meselâ Maden Kanununun değişme
sinden bahsediliyor, halbuki maden kanunu de
ğil, bugün bu konuda şikâyet edilen, maden ka
nunu var, Taş/ocakları Nizamnamesi var, onun 
dışında da birtakım başka kanunlarda madde
leriyle ilgili hükümler var. Bu açıklığı getiri
yor. Yani, esasında büyük bir değişiklik getir
miyor. Onun yanında, maden servetlerinin boşa 

/gitmemesini, yani ziyan edilmemesini temin ede
cek bir sistemin getirilmesini ifade ediyor. Ev
velki Beş Yıllık Plânda mevcudolan bir hü
küm, burada konmamış. Esasa ait hüküm var, 
fakat bunu açıklamak suretiyle yani, değiştiren 

bir hüküm değil, açıklık veren bir.hüküm. 
Oradaki ibareleri ben olduğu gibi, doğrudan 
doğruya ikinci Beş Yıllık Plânın metinlerinden 
aldım. Benim soktuğum ibareler onlardır. Saym 
Bakanın söylediği şey aynen plânın metninde-
mevcuttur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilme
miştir. 

78 numaralı önergeyi okutuyorum : 

'Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 375 nci say

fasında Demir - Çelik Sanayii ile ilgili tedbirler 
bahsinin (b) fıkrası ile demir fiyatlarının «Dış 
pazarlarla karşılaştırılabilir» olması esas alınmış
tır. 

.Demirin gelişen ekonominin önemli ve kritik 
mallarından olması, yassı mamullere dayanan ül
ke endüstrisinin ithal mallariyle yarışma şansı
nı ancak uygun bir maliyetle elde edebilmesi 
mümkün olması, Müşterek Pazara girmemizi ve 
Müşterek Pazarda çalışmamızı zorlaştırması ihti
mali olması, geniş halk kütlelerinin bu ana mad
deden dolayı haksız ve yüksek para ödeme zorun
da bırakması ve tüm ekonomik maliyetlere tesir 
etmesi bakımından daha açık şekilde, mamul ve 
yarı mamul maliyetlerinin, dünya maliyetleri se
viyesine indirmenin amaç olduğu açıklanmalıdır. 
Bu sebeple (b) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Plânın 375 nci sayfasının 3. tedbirler kısmı
nın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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«Sektörün mamul ve yarı mamul maliyetleri 
dünya maliyetleri seviyesine indirilecek ve bunun 
için alınması gerekli tedbirler araştırılacak ve 
uygulanmaya 'geçilecektir.» 

- BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, Re
şit Ülker arkadaşımızın bu teklifine ufak bir ta
dille iştirak etmek istiyoruz. «B» bendi şu şek
li alırsa arkadaşımızın teklifine aktılacağız: «Sek
törün mamul ve yarı mamul maliyetlerinin dün
ya maliyetleri seviyesine indirilmesi için gerekli 
tedbirler araştırılacaktır.» 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Katılıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-

kişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Komisyonun izah 'ettiği şekilde oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Bu şekli ile kabul edilmiştir. 

80 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 457 nci say

fasında ulaştırma hizmetleri, yatırımlar kısmında 
yapımı tasrih edilen yollar arasına, «halen Tür
kiye'nin yegâne ağır sanayi bölgesi olan Zongul
dak havzasının yol projelerinin yapımı ele alına
caktır.» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş 

Gerekçe : 
Ulaşım sektörünün memleketin sosyal, ekono

mik gelişmesinde oynadığı rol o kadar ileri de
receye varmıştır ki, bu sektörü bir alt yapı kabul 
etme yerine, hizmet ifa eden endüstri kollarından 
biri olarak kabul etme zarureti doğmuştur. Diğer 
sektörlere nazaran ulaşım sektörü bâzı değişik hu
susiyetler göstermekte, üretim alanına önemli bir 
etken olarak tesir ettiği gibi üretim ve tüketim 
arasında bir köprü vazifesi de görmektedir. Üre
tim için lüzumlu hammaddenin üretim yapılan 
yere taşınması, üretim maddelerinin tüketiciye in
tikali, işletmelerin kuruluş yerlerini belirleyen 
anafaktörler arasında sayılmak mecburiyetinde
dirler. Nitekim sanayileşmede ihmal edilemez olan 
bu gerçek, İkinci Beş Yıllık Plân stratejisinde de 
yerini bulmuş ve bu sebeple sanayiin gerektirdi-
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ği alt yapılar tedbir olarak zikredilmiştir. Ulaş
tırma sektörünün birlikte etüt konusu yapılma 
dığı bütün endüstri kuruluşları prodüktiv olmak 
tan çok uzak kalmakta, millî geliri artırıcı değil; 
aksine azaltıcı rol oynamaktadırlar. 

Türkiye'nin halen biricik ağır endüstri böl
gesi olan Zonguldak havzası Ereğli Demir - Çelik 
ve Karabük Demir - Çelik Fabrikaları ile yegâne 
demir ve çelik üretme mmtakası, Zonguldak, Ki
limli, Kozlu ve Amasra taş kömür ocakları ile ye
gâne kömür üretme sahası bulunmakta, bununla 
birlikte Çaycuma Kraft kâğıdı endüstrisi, Bartın 
Çimento Fabrikası ve buna ilâve olarak pek çok 
kereste fabrikaları ile geniş ölçüde orman mahsul
leri akımı ile bölgenin teknik kapasitesi diğer il
lerimize nazaran büyük bir artış göstermektedir. 
Şimdiye kadar hakiki anlamında bir plân tatbi
katı yapılmamış olması sebebiyle ve maaleseı 
endüstri kuruluşlarında ulaşım sektörünün yer! 
gereği 'gibi takdir edilemediğinden bu bölge ula
şım hizmetlerinden ve bu arada bilhassa nakil? 
anlamında bir karayolu ulaşımından mahrum ka' 
mıştır. Dünyanın hiçbir yerinde bu genişlikte 
bir ağır endüstrinin toplandığı bölgelerde gerek 
fiziki ve gerekse geometrik standartları bu derece 
düşük ve geri bir karayolu görülmemiştir. Ayrı
ca -bölge içinde 60 mil dâhilinde inşa edilmiş bu
lunan Erdemir, Ereğli, Zonguldak, Bartın ve 
Amasra limanlarından hiçbirinin bu hinterlând 
ile halen normal standartlı bir yol bağıntısı bu
lunmamaktadır. Pek 'büyük külfetlerle yaratı
lan bu enfrastrüktür tesislerinin memleket ekono
misinin yararına sunulabilmesi limanların irtibat 
ve bağlantı yollarının yapılması ile mümkündür. 

İşte bütün bu sebeplerle Zonguldak yol proje
si ehemmiyet arz etmektedirler ve ele alınmaların
da büyük millî faydalar mevcuttur. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
İkinci Beş Yıllık Plân tüm olarak: makre sevi
yede ele alınmıştır. Sektörler ve alt sektörlere 
ait bütün projelerin ismen zikredilmesi plânın 
bütünlüğünü aksatacak ımabiyetlte olup, projeler 
detaylı olarak ancak yıllık proigramlarda ele 
alınımaktadır. O itibarla iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ıSEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, İkinci Beş Yıllık 

Plânda ulaştırma sektörü için 18 milyarlık bir 
yatırını öngörülmektedir. Havza'ya ait birçok 

.projelerin ekonomik fizibilite ıheısıapları yapıl
mıştır. Ancak bu projelerin tâdadedilmeısi plân 
içinide mümkün değildir. Yıllık proigramlarda 
dikkate alınacaktır. Bu sejbeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, (buyurun. 
CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, bendeniz bu pro
jeyi spesifik .bir proje olduğu için huızıurunuza 
getirmek istemedim. Esasen burada temas et
mek istediğim husuis, hu önergemle, plânı plân 
yapan mühim bir konuya temas etmek içindir. 
Bu da plân uygulamaları mevzuudur. Maalesef 
jerek Birinci Beş Yıllık Plândan önceki plân 
devrelerinde, gerekse Birinci Beş Yıllık Plân 
tatbikatı sırasında, plân uygulamalarına .gereği 
kadar ehemmiyet verilememiştir. Bunun muh
telif sebepleri vardır. Belki bu sebeplerin başın
da proje ve müşavirlik hizimetlerinin Türkiye'de 
henüz tekemmül edememiş olması ve /buna bağ
lı olarak muhtelif sektörler arasında bir ikoor-
Jıone çalışma zihniyetinin yerıleşememiş, bulun-
:nasıldır. Zonguldak bölgesi Türkiye'mizde hu
susiyet arz etmektedir. Bu husuis benim getir
miş olduğum bu konular, gerek Ereğli Demir 
Çelik gerek Karabük gerek Zonguldak taşkö
mürü ocakları Türkiye'mizin millî ekonomisi
nin anakaynaklarıdır. Dünyanın hiçbir bölge
sinde, bu derece ağır hir endüstrinin ulaşım 
sektöründen ve diğer sektörlerden ayrı düşü
nüldüğü, ayrı mütalâa edildiği vâki değildir. 
Tasavvur 'buyurunuz; üçlbuçuk ımilyar lira veri
yorsunuz Ereğli'de bir falbrika kuruyorsunuz, 
ama beş milyon lira ayırıp Ereğli'ye bir bağlan
tı yolu yapmıyorsunuz. Nerede bunun plân olma 
vasfı? Benim bu önergemde temas etim ek istedi
ğini husus, maalesef Birinci Beş Yıllık Plân 
tatbikatı sırasında .çok köitü örnekler vermiş 
olan bâzı yatırıma dairelerin tutumunu tenkid 
etmek ve bundan böyle İkinci Beş Yıllık Plân 
dönemi içinde bu konuya lâyıikı ile ehemmiyet 
verilmesini temin etmektir. Meselâ Çaycuma'da 
Seka gelir, 600 milyon liralık bir yatırımla 
bir kâğıt kraft endüstrisi kurma teşehibüsüne 
girişir. Ama bunun yanında, hamrnaddenin ne
reden geleceği, üretilen elemanların, üretilen 
prodüktiv malzemenin nereye ıgideceği etüdedil-
mez, ondan sonra sarf etmiş olduğu para 600 
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milyonu buldu mu yatırımı % 100 gerçekleş
miş olur. Hayır arkadaşlar, projenin % 50 si 
gerçekleştirildiği hailde nakit olarak konulan 
paraların % 100 sarf edilmek suretiyle, yatırı
mın % 100 gerçekleştirildiği, hiçbir memleket
te, hiçlbir plânda görülmemiştir. Benim bu 
önergemle temas ötmek istediğim husus, İkin
ci Plân döneminde ümMettiğim, arzu ettiğim 
husus, bu kabîl durumların önlenmesi ve ekono
mik yatırımlarda topyekûn sektörler arasında 
bir denge temininin giözetilmesidir. Ve plân 
uygulamaları plânı, plân yapan faktörlerdir. 
Bunun kabul edilmesini ve bu yönde yatırımcı 
dairelerle, plân tatbikatçısı dairelerle hakiki 
bir ^organizasyona gidilmesini ve yeni bir zih
niyetin de .getirilmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... önerge kabul edilmemiştir. 

81 numaralı önergeyi okutuyorum. 
29 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçe : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısında 

zeytincilik konusuna yeteri ölçüde yer verilme
miştir. Zeytinciliğin gerek nebati yağ açığımı
zın kapanmasında ve gerekse dış ticaret açığı-
mşızın giderilmesinde önemli rolü vardır. Belli 
bir üretici kütlesinin yegâne gelir kaynağını 
teşkil eden, 1964 - 1965 dünya zeytin yağı kam-
panyasmdaki 154 000 tonluk ticaretin 1/6 sı olan 
26,424 ton ihracatın memleketimizden yapıldığı 
ve 1963 yılında zeytin yağı olarak 12 811 000 
dolara, 1965 te ise, 11 498 000 dolara yükselen 
ihracatı ve ayrıca salamura zeytin olarak 1965 
te 95 539 ton ihracatla, dış ticaretimizde öne
mi artan bir yer işgal eden ve alınacak ciddî 
tedbirlerle Suudi Arabistan'a, Sovyet Rusya'ya 
ve diğer memleketlere geniş ölçüde ihracı müm
kün olan bir maddedir. Yapılan incelemelere 
göre, yurdumuzda halen mevcut zeytinlik saha
yı bir misline çıkaracak kadar potansiyele sa
hibiz. 

Bu bakımdan İkinci Beş Yıllık Plânın. Bit
kisel üretim bölümü, politika tedbirleri başlığı 
altındaki (f) madde politikalarına aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Teklif : 
«İhracatta gelir kaynağı ve nebati yağ açığı

mızın giderilmesinde önemli yeri olan zeytin 
üretimi artırılacak, kalite ıslab edilecek, zey
tin yağı ve salamura zeytin olarak pazar im
kânları geliştirilecektir. 

Trabzon Trabzon 
Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, bu 
mesele plânda arzu edilen bir genişlikte ele alın
mıştır, bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, plânın 256 ncı sayfa
sındaki tabloda görüleceği üzere zeytin yağı 
üretiminde % 56 bir artış olacaktır. Ayrıca 
bitkisel yağ sanayiinde 508 milyon liralık bir 
yatırım öngörülmüştür. Bunun 220 milyon li
rası zeytin yağı sanayimde harcanacaktır. Bi
rinci Beş Yıllık Plân devresinde sadece Ordu 
Soya yağı fabrikası ile Kilis Zeytin yazı fabrika
larından başka bu sahada her hangi bir yatırım 
yapılmamıştır. Bundan çok üstün yatırımı ön
gören plân bu sahada gerekli tedbirleri getir
mektedir. önerge plânın bütünlüğünü bozacak 
niteliktedir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Şe
ner? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen
dim. * 

BAŞKAN — Buvurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Savın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Savın Hüküme
tin ve Komisvon Sözcüsünün ifade ettiklerinin 
biz plânda yer aldığını gördük. Ancak memleke
timizin, bilhassa beslenmesinde çok önemli rolü 
oynıyacak olan bu zeytin yağı probleminin ve 
zeytin üretiminin ve buna ait yapılacak olan 
yatırımların daha iyi sarahat bulması için öner
gemizi vermiş bulunmaktayız. Memleketimiz
deki mevcudolan zeytinliklerin sahasının bir 
hayli daha genişletilmesi mümkün olduğu ma
lûmdur. Bilhassa Oenup ye Ege bölgesinde bü
yük kıymet taşıyan bâzı bölgelerimizde ha
kikaten, mevcudolan yabani zeytinliklerin aşı
lanmak suretiyle, bunların ele alınarak, kültür 
zevtini haline getirilmesinde büyük favda var
dır ve büyük istihsal kaynağı taşımaktadır. 

— 223 — 
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Bunu bilhassa öngörecek olan bu metnin oraya 
ithal edilmesinde fayda mülâhaza ettik. Onun 
için biz önergemizi vermiş bulunuyoruz. Takdir 
Yüce Meclisindir. 

Hürmetlerimle. 
ıBAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

82 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

öerekçe : 
Memleketimiz ekonomisinde önemi aşikâr olan 

ve Doğu - Karadeniz bölgesinde geniş halk top
luluklarının yegâne geçim kaynağını teşkil 
eden çay konusuna, İkinci Beş Yıllık Plânı
mızda yeteri ölçüde yer verilmemiştir. Birin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 6 ncı bölü
münde, imalât sanayii içinde ayrıntılı olarak 
ve tarım sektöründe de bu konuya önemiyle 
mütenasip bir şekilde yer verilmişti. Birinci 
Beş Yıllık Plânın çay sanayii bölümünde ted
birler başlığı altında tadadedilen (a) ve (b) 
tedbirleri maalesef Birinci Beş Yıllık Plân 
döneminde yerine getirilememiştir. Ancak, bu 
konuda bakanlık seviyesinde çalışmaların ya
pıldığını yetkililer çeşitli beyanlariyle ifade 
etmişlerdir. Fakat bu çalışmalar "neticesinde 
Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca çay
cılığımızın gelişmesi amaciyle yeni bir iktisadi 
kamu kuruluşu için zaruri olan mevzuat tamam
lanmamıştır. Çay endüstrimiz, halihazır kuruluş 
ve çalışma düzeni içinde millî ekonomimize 
zarar verici bir istikamette gelişmektedir, is
tihsal edilen yaş çay yaprağının mubayaadan 
fabrikasyon ve paketlenme .safhasına kadar bir
çok aksaklıklar gösterdiğini, mahallen yaptı
ğımız tetkikler neticesi tesbit etmiş ve basını
mızda bu konu ile ilgili hatalı uygulamayı be-
lirteıgelmiştik. 

Çav bölgesinde, çaym tarım ve işletme safhala
rında yetişkin personel problemi maalesef çözü
lememiştir. 

Bu bakımdan gıda sanayii ile ilgili paragrafın 
Tedbirler başlığı altındaki kısmına aşağıdaki fık
raların ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Teklif : 
«(i) Çaycılığın gelişmesini sağlamak amaciy

le bir teşkilât kurulacaktır. 

(j) Teknik tarım okulları müfredat program-
larmda çaycılığa geniş yer verilecek ve bu okul
lardan mezun olanların çay işletmelerinde çalış
tırılmalarında öncelik tanınacaktır.» 

Trabzon Trabzon 
Ali Rıza Uzuner Ahmet Şener 

Artvin Rize 
Turgut Altunkaya Mazhar Basa 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
arikadaş'larımıızm teklif ettiği hususların her 
ikisi de birer yıllık program tedbiri olarak mü
talâa edilmektedir. Nitekim iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Reorganiızasyon Komisyonu ye
ni bir teşkilât üzerinde çalışmaktadır, bir pro
je hazırlanmaktadır. O itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkan, 1966, 1967 yıllık pro
gramlarında arkadaşlarımızın bahsettiği husus
lar tedbir olarak yer almıştır ve icra olunmak-
tadur. Bu itibarla plâna girmesi fuzulidir. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Şener. 
ISaat : 16,20 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu çay 'konusu 
'hakkında Birinci Beş Yıllık Plâna konulmuş 
olan konulardan Sayın Devlet Bakanı Hüküme
tin, bilhassa Hükümetin söylemiş olduğu hu
suslar, biç, nazarı itibara alınmamıştır. Şöy
le ki : 

Yeni bir teşkilâtın kurulması 440 sayılı Ka
nunun, yani evvelki kanunlardan, 3460 sayılı 
Kanuna ,göre kurulması lâzımgelen iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, şimdi de 440 sayılı Ka
nunla düzenlenmesi komisyonu faaliyetine baş
lamıştır. Fakat buna ait ne Tekel Bakanlığı, 
ne de Taran Bakanlığı hiçbir tedbir getirme
miştir. Bendenizin bir kanun teklifi vardı, Ti
caret Komisyonu Başkanına ve üyelerine çok 
teşekkür ediyorum, bunu görüştüler ve icabe-
den bütün değişiklikler de dercedilmek sure
tiyle Maliye Komisyonuna sevk edilmiştir. An
cak şunu ifade edeyim ki, 'bu teşkilât kurulma
dığı müddetçe çay problemi, Karadeniz böl
gesinde heım Hükümete, ıhem de milletin başı
na iyi bir teşkilât kurulduğu takdirde fevka
lâde memnuniyet ve/rici, döviz kaynağının, do-
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vizin harice gitmesine mâni olacak bir mahsul 
iken, maalesef aksi olması mümkün olacaktır. 
Şöyle ki, muhterem arkadaşlarım, 1967 yılın
da Plânlama Teşkilâtının ve resmî teşkilâtların 
ifadelerine göre 60 milyon kilo yaş çay yapra
ğı tahmin edilmekteydi, halbuki 1966 yılında, 
110 milyon kilo yaş çay yaprağı mubayaa edil
miştir. " Nerede bunun hesaJbı ve kitalbı ? Ruh
sat ile Tm ekilir, ru'hsat yoktur, herkes ekiyor 
şimdi. Rulhsat verilmeden dahi ekiyor. 250 
bin dönüm çay sahası olması lâzımgelirken, ne 
(kadar olduğunu ne Tekel Bakanlığı, ne de 
Tarım Bakanlığı 'bilir. Ve bu şekilde alınan 
<8 'bin ton kuru çay olmuştur. Bu sene 22 000 
ton oldu. 30 000 ton ıçay yaprağımız stok ha
lindedir. Her gün çay içmiş olsak, ibiz bunun 
15 bin tonunu iıçemeyiz. Geri kalan kısmı ne 

olacaktır 7 Her ,gün gazetelerde ıgörüyotrsunuız, 
150 milyon lira fazla ödendiği halde, bu millî 
mahsulümüz perişan olmaktadır. Şimdi plâna 
böyle bir şey dercedilmesine arkadaşlarımız mu
vafakat etmiyorlar. Eğer plâna dercedilirse, 
ıhiç olmazsa, Hükümeti, ilgili bakanlıkları, biz, 
milletvekilleri olarak daha iyi tahrik edebiliriz. 
Ve yahut da bir program, bir vazife olarak bu 
yapıla'bilir. Aksi takdirde hiçjbir şey lâzııngel-
mez diyerekten bugün memleketin çay mahsu
lünün perişan durumu devam eder. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususta karar ve-
oir'ken memleketi ve bununla ilgili olan, aşa
ğı - yukarı 1 milyona yakın çiftçiyi, endirekt 
olarak 32 milyonu ilgilendiren 'bu mahsulün 
her halde bu plânda yer almasında fayda mü
talâa etmeniz lâzımdır. Arkadaşlarım der ki ; 
yıllık programlarda bunlar ele alınacaktır. Te
kel Bakanlığı da almamıştır, Tarım Bakanlığı 
da almamıştır ve almamaktadırlar, almamakta 
da ısrar edilmektedir. Çünkü Tekel Bakanlığı 
diyor k i ; Iben vermem, Tarım Bakanlığı da di
yar k i ; ben almak istiyorum, fakat herkes 
kendi sandalyesinden korkmak suretiyle Sayın 
Başbakanın yanına gitmiyorlar. Bunun halle
dilmesini istirham ediyorum. Ve bunun plâna 
konulmasında çok büyük fayda olduğunu arz 
ediyorum. 

İkincisi; burada teknik bahçıvanlık okulun
dan yetişen elemanların hiUhassa çay yaprağı 
alınırken faaliyet göstermeleri hususunda me
mur alınmalarında büyük faydalar vardır. Zi

raat kültürü alacaklardır ve bu vesile ile arka
daşlarımızın memlekete daha faydalı olacakla
rına kaaniim. Haddizatında şimdi alınan eks
perler, bilhassa mahallî milletvekili arkadaş
larımız daha iyi bilmektedirler, köyden gelmiş, 
hangisinin iltiması kuvvetli ise o alınmaktadır. 
Böyle çay alınması mümkün olmaz arkadaşla
rım. Bunun da öğretici olarak teknik bir men
şeden alınmasında fayda vardır. Onun için 
plânda 'bulunmasında biz fayda mütalâa ede
rek bu önergeyi verdik, kaJbul edilirse mem
nun oluruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergeyi Yîüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... 
Önerge kaJbul edilmemiştir.. 

83 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçe : 
Memleketimizde dağlık bölgede orman için

de yer]eşmiş bulunan köylerimizin sosyal, eko
nomik ve kültürel kalkınmaları ayrı bir 
özellik taşımaktadır. Bu köylerin tarımsal 
bünyesiyle ormancılık hizmetleri daimî bir 
çatışma halindedir. Bu sahalarda, sosyo - eko
nomik tedbirler kül halinde havza amenaj-
manı metoduyla dağ ekonomisinin belirttiği' 
bilimsel çalışmaların bir bütün olarak ele 
alınması problemin yegâne çözüm şeklidir. 
Promlemleri itibariyle bize benzerlik arz eden 
İtalya ve İspanya'da dağlık bölgelerde uygu
lanan plânlar müspet sonuç vermiştir. Bu 
köylerin kalkmdırılmalarmı ormancılık hizmet
lerine paralel olarak ele almak, dar gelirli 
olan bu çilekeş vatandaşlarımızı biran önce 
kalkındırmak zamanı çoktan gelmiş ve hattâ 
geçmektedir. Orman kaynaklarının gelirlerin
den de faydalanmak suretiyle, yerinde kal-
kmdırılmaları mümkün olmıyan köylülerin 
müstahsil hale getirilmesi, dağınık ev ve ma
halleleri bir araya toplamak, sanat ve sanayi 
bölgeleri ihdas ederek şehirleşmeye yönelt
mek için İkinci Beş Yıllık Plânımızda ye
teri ölçüde prensip ve hedefler yoktur. 
Sosyal ve ekonomik bunalım içinde bulu

nan orman içi köylerimizin kalkınmasına 
etken olacak köy ve köylü sorunları paragra
fının uygulanacak politikalar kısmına aşağı
daki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
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Teklif : 
«(r) Orman içinde yerleşmiş olup da, bu

lundukları yerde kalkınma yeteneği olmıyan 
köylerin orman rejimine almmıyan veya dâ
hil olmıyan sahalara * yerleştirilmeleri önce
likle ele alınacaktır. Bunların orman içinde 
bırakacakları araziler orman rejimine alınır
ken, karşılığında, arazi vermek, yerleşme
lerini sağlamak, arazilerini imar etmek, sanat 
ve sanayi kollarında kalkınma imkânlarını sağ
lamak bir plân dâhilinde yürütülecektir. Bu
nun için, Tarım Bakanlığı, Köy işleri Ba
kanlığı ile işbirliği yapacak; kalkındırma, 
yerleşme, hizmetlerin finansman ve teşkilât-
lanmasnıa dair mevzuat önemle ele alına
caktır.» 

Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner A. Şener 

Artvin Milletvekili 
Turgut Altunkaya 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başka
nım, Ahmet Şener ve arkadaşlarının teklifine 
iltihak edemiyoruz. Çünkü Türkiye'de ar
kadaşlarımızın istihdaf ettiği gayeyi karşılı-
yan bir proje tatbik edilmek istenmiş, fakat 
muhtelif sebeplerden dolayı başarısızlığa uğ
ramıştır. Ezcümle Van'da ve Trabzon'da 
cereyan etmiş hâdise. Birinci sebep; bahsedi
len köylerde oturan halkın tamamını yeni 
"topraklara aktarmak, yerleştirmek mümkün ol
mamıştır. Kalanlar tekrar çoğalmış ve tek
rar köyler eski hallerinde tekevvün etmiştir. 
İkincisi; orman köylerinde oturan vatandaşla
rımızın pek çoğu şehirlerde bir sanat öğ
renmekte ve zaman zaman bunda çalışmak
tadırlar. Bu insanları kendi serbest irade
siyle tekrar alıp bir toprağa bağlamak ge
rekçesi bir faaliyet almıştır. O itibarla ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Arz ve izah olunan gerekçeler ile 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

84 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânın 199 ncu sayfasının 

(n) paragrafının sonuna aşağıdaki cümlenin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

GEREKÇE 
Dağ köyleri çok güç şartlar altımda bulun

maktadır. Kendi kendilerini kalkındınma im
kânlarından yoksundurlar. Ayrıca, Devletin 
dağ köylerine el uzatması ormanlarnmıızın ko
runması sıonucunu da getirecektir. 

TEıKLİİF 
Orıman Kanununa göre, bulundukları yer-. 

lerde kalikındırılabileıcek köyler için Ziraat 
Banikasında tesis edilecek öızel bir fona yılda 
50 milyon liradan az olmamak şartiyle Hazi
neden kaynak sağlanmasına, bu konu ile ilgili 
olmak üzere fonların kullanılma şekli ve Ban
ka mevzuatı için gerekli çalışmalara en kısa 
zamanda başlanacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarum, Sayın Mustafa Ok ar
kadaşımız orman köyleri için 50 milyon lira
lık bir ödenek konulmasını öngören bir öner
ge takdim etmişlerdir. Tahmin ediyorum ken
dileri de biliyorlar. Esasıen Orman Kanunu ge
reğince bu ödenek konulmaktadır. Orman Ka
nunu gereğince konulan ödenekten sonra ay
rıca plâna bir hüküm konulmasını doğru bul-
madığımıız için iştirak etmiyoruz. Sayın Mus
tafa Ok arlkadaşımuzın ileri sürdüğü hususları 
esasen yapılmaktadır, vardır, bu selbeple işti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ok, önergenizi izah 
sadedinde, buyurun. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bu konuya 
dasha önce bâzı arkadaşlarım da temas etmiş
lerdi. Fakat ben Orman Kanununda konulma
sı uygun görülen 50 milyon liranın dışında 
ayrıca para konulmasını istemiyorum. 1957 
den 1(966 ya kadar 10 sene içinde 50 şer mil
yondan ödenek ayrılsa idi, şu anda 500 milyon 
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lira bu maksat ile elde bulunacak idi. Fakat 
sadece i l 500 000 lira ayrılabilmiş ve bu da 
harcanmamıştır. Bunun yerine getirilmesini is
tiyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; plânın 193 ncü 
sayfasındaki 4 ncü tabloda % 70 işletmelerin 
- ki, bunlar küçük işletmelerdir, 1 - 50 dönüme 
ikadar toprağa sahilbolan işletmelerdir - bunla-
ırın millî gelinden hissesi fert başına 485 lira
dır. Bu miktarın ancak 330 lirasını istihlâke 
ayırabilmektedir. O halde hesalb edilirse, bir ki
şiye sadece 90 kuruş düşmektedir. Yani ayda 
27 lira. Küçük işletmeler daha şok dağ köyle
rinde, onman köylerinde bulunmaktadır. Or-
ıman köylerinde yaşıyanlar sıkıntı içindedir. Bu 
«belli. Diğer bir mesele; yine İkinci Beş Yıllık 
Plânın 194 ncü sayfasındaki tablo tetkilk edil
diğinde, elinde sadece bir parça olanların mik
tarı 1950 yılında 5,4 iken 1963 yılında bu mik-
itar 4,2 artarak 9,6 ya yükselmiştir. Elinde 10 
parça veya daha çok parça bulunan kısımen 
büyük işletmelerin miktarı ise 22,6 dan 24,8 e 
çıkmış, yani 2,2 yükselmiştir. Bu talblo bize 
şunu gösteriyor; bilhassa küçük işletmelerde 
fakirleşme, zenginleşmeye nazaran daha hızlı
dır. Daha önceki konuşmamda da arz ettiğim 
gii'bi bir sıosyal erozyon mevcuttur. Bu daıha 
çıok küçük işletmelerde ve onman köylerinde 
mevcuttur. Her 10 senede % 4,2 hızla fakirleş
me olmaktadır. Ve takdir edeceğiniz gibi, bir 
orman köylüsünün 27 lira ile geçinmesine im
kân yoktur. O halde bunlara devletin el uzat
ması muhakkak zaruridir. Esasen Onman Ka
nununa göre her sene konması icaJbeden 50 
milyon liranın bundan sonraki bütçelerde ko
nulmasını istirham etmekteyim, önergem bu
nu istemektedir sadece. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
'bul edilmemiştir. 

•85 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 198 nci 
sayfasının (b) bendinin ve 242 nci sayfanın 
(b) bendinin sonuna aşağıdaki cümlenin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

GEREKÇE 
Yıl iyi gitmez, mahsul olmaz, malhsulün bol 

'olduğu yıllar da para etmez. Çiftçi devamlı 
olaraik bu iki mânevi baskı altındadır. Banka
lara veya özel kişilere borçludur. Bir taraftan 
da bu borçların baskısı altında kalan özellik
le küçük çiftçiler ürünlerini ya henüz kaldır-< 
madan veya ürününü toplar toplamaz daha 
müsait'fiyatı beklemeden satmakta ve bundan' 
büyük bir vatandaş topluluğu zarar görmekte
dir. 

T E K I İ F 
Fiyat mekanizmasının özellilfele küçüik çift

çiler zararına işlemesini önlemefk üzere, uygun 
görülen ürünlere Bakanlar Kurulu kararı ile 
taban fiyatlar uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, bu olaylar bir gerçektir. Bu olayları 
önlemek için İkinci Beş Yıllıik Kalkınıma Plânı 
fiyat politikaları konusunda, ilk defa bu konu
yu işlemiş, desteklerme alımlarının, yıllık fiyat 
dalgalanmalarını önleyici yönde uygulanması1-' 
m öngörmüştür; 241 nci sayfa ile. 

Ayrıca tarımsal ürünlere uygulanan des
tekleme alımları ve Kaımu İktisadi Teşebbüs
leri fiyat politükaları kanalı ile gelir dağılımı
nın olumlu yönde etkilenımesim de 84 ncü 
ve 85 nci sayfalarda fiyat politikaları konu
sunda, 3 numaralı ilke olarak ifade edilmiş
tir. Plândaki bu tedbirler, Sayın Ok arkadaşı
mızın önergesinde bahis konusu ettiği tafban 
fiyat konusunu daıha ayrıntılı, daha genel ola
rak ele aldığı cihetle bu önergeye katılmıyo-' 
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYEt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Değerli arka-

daşlarıım; Sayın Komisyon sözcüsü fiyatta 
dalgalanmaların önleneceğini beyan etmiştir. 
Fakat zirai sektörde fiyat dalgalanmalarını, 
hele tabiat şartlarına bağlı olan zirai sektörde 
önlemek mümıkün görülmez. Çünkü mahsul kıt 
olursa fiyat mutlaka yüksek olacak, mahsul 
bol olursa - madem ki, mevsime bağlıdır - bu 
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takdirde fiyat düşük: 'olacaktır. O halde dalga-
lanımaları önleyici hususundaki vait dalha çok 
nazari kalmaktadır. 

İkinci mesele; müdahale meselesidir. Mü
dahale meselesi de taban fiyatı halleıtmemekte-
dir. örneği, tütünde tekel müdahale alımı ya
par fakat taban fiyata meselesini halletmeımiş-
tir, halletmemektedir. Zira, meselâ 1906 mahsu
lü zannediyorum ki, ortalama fiyatı 703 ku
ruştur. 

Değerli arkadaşlarım; bugün tütün bölge
sinde bulunan sayın milletvekili arkadaşlarım 

• gayet iyi bilirler ki, 1 Kg. tütünü 825 kuru
şun altında maletmek mümkün değildir. Hal
buki ortalama fiyat, sayın Nevşehirli arkada
şımı görüyorum buradan, kendileri de tütün 
bölgesinin temsilcisidirler, bilirler, 826 kuru
şun altında mal etmek mümkün değildir, ama 
bu sene ortalama olarak tütünü 750 kuruşun 
altında satmak zorunda kalınmıştır geçici ra
kam olarak. Tekel Bakanlığından aldığım res
mî cevabı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; .memur kütlesi için 
bir emeklilik müesesesi vardır. Nihayet muay
yen bir yaşa ulaştıktan sonra yarınını güven 
altına alabilecektir. İşçi kütlesi için sosyal si
gortalar vardır, toplu sözleşme varıdır, grev 
hakkı vardır, bugünlkü haklarını ve yarınını 
güven altına alacak kanuni bir müessese var
dır. Fakat çiftçilerimiz için, bilhassa tabiat 
şartlarına bağlı olan küçük çiftçilerimiz için, 
yarınını teminat altına alacak hiçbir müessese 
yoktur arkadaşlarım. Onun için «ıbir çiftçinin 
karnını yarmışlar, 40 tane gelecek yıl çıkmış» 
derler. Demek ki, çiftçinin yarınını teminat 
altına alacak hep gelecek yıla bıraktığı ümidi
dir. Onları bu durumdan kurtarmamıız lâzım
dır. Ve yine çiftçilerimizin yarınını emniyet 
altında bulunduran hayırlı evlât müessesesin
den başka veya durumundan başika hiçbir şey 
yoktur. O halde hiç olmazsa çiftçilerimizi nok
san da olsa, bir sosyal güvenliğe, yarınınıdan 
emin olma hususunda, kendilerine bir imkân 
sağlamak üzere taban fiyatının kabul edilme
sinde büyük fayda vardır. Çiftçi bilecek ki, 
mahsulüm, az da olsa, çok da olsa bana şu 
talban fiyatının altında fiyat vermiyecek ve be
nim kazancım geçimim şıöyle olacak diye daha 
önceden bir tahmin imkânına sahilbolacaktır. 

Aksi takdirde, çiftçilerimizi tabiat şartları ile 
-baş/başa bırakmış oluruz, onlara el uzatmamış 
oluruz, İşçi ve memur vatandaşlarımıza naza
ran daha az bir teminat altında bulundurmaya 
devam ötmiş oluruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — . Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Ettmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

86 numaralı önergeyi .okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânın 200 ncü sayfasının 

(p) bendinin sonuna aşağıdaki parçanın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Gk 

GEREKÇE 
Orman köylerinden yüzde 38 inin yani, 

2 093 köyün bulundukları yerlerde kalkmdı-
rılımalarınm mümkün olmadığı plânda tesbit 
edilmiştir. 05 000 köyden bu durumda olan da
ha birçok köy ünitesinin bulunduğu tahmin 
edilebilir. Bulundukları yerlerde kalkındırıl-
maları mümkün okuyan köyler için topyekûn 
ve rasyonel ıbir politika taikilbedilmesi imkân
lardan âzami derecede yararlanmayı sağlıya-
c aktır. 

TEKLİF 
65 000 köy ünitesinden bulundukları yer

lerde kalkındırılmaları mümkün olmıyanlar 
sistemli bir çalışma ile ıtesbiıt edilecek ve bu 
köylerin birleştirilmeleri ve yeniden yerleştiril
meleri ile ilgili bilimsel araştırmaya en kısa 
zamanda başlanacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PL.ÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim; 83 nu
maralı, Sayın Uzuner ve arkadaşlarının önerge

sinde de Komisyon bu konu ile ilgili görüşlerini 
' raide etmiş ve önergeye katılmamış idi. Aynı 
görüşle Sayı Ok arkadaşımızın bu önergesine 
:1e katılmamızın imkân dâhilinde bulunmadığı-
m önengede öngörülen hususların 2 ııci 5 Yıllık 
Kalkınma Plânında bütünü ile yer aldığını ifa
de eder önergeye katılma di ğımuzı beyan ede
rim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÜZTÜRK (Es-

ddşelhir) — Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 
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Önerge sahibi, «buyurunuz efendim. Saat 16,45 
MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, hu-

.zurfunuzu kusa kısa işıgal edeceğim özür dile
rim. 

Burada çok enteresan bir husus var. Evvelâ 
5 Yıllık Plân tarafından onman köylerinin yüz
de 38 inin, yani 2093 köyün bulundukları yer
lerde kalkındırılmalarının mümjkün olmadığı 
kabul edilmiş. Bu kabul edilmiş plânda. Bulun
dukları yerde kalkındırıl maları mümkün ol
madığı kabul edildiğine göre, »bu köylere ne ya
pılacaktır arkadaşlarım1? Kamisıyona bu hususu 
sormak .işitiyorum. Bakınız, dikkat buyurunuz, 
bulundukları yerlerde 2093 köyün kalkındırıl
ması mümkün değildir. ıBuraya hizmet götürse, h 

okul 'gö'tüüse, elektrik götürse, yol götürürse, 
su götürürse... Bulunduğu yetide kalkındırıla-
cağını kabul etmediği için, bunları niçin g-ötıür-
anekıtediH 

Sonra da birşey dıüişünrnektedir. Bulunduğu 
yerde kalkındırılmalarının mümkün olmadığını 
kabul etmiştir. O halde ne yapılacaktır bu köy

lere, hiçtbir şey getirilmemiştir, 2093 köy için. 
Ve 65 bin köy ünitesinde mezra, dam, kom 
hangi şekli ile anılınsa anılsın, daha böyle 
pekçok köy vatıdır. Şimdi bulundukları yerde 
kalkmdırılmaları mümkün değilse, bunlar için 
küçük küçük hamlelerle bugünden bâzı şeylere 
gitmeik lâzım mıdır, değil midir1? Yoksa bu kal
kmdırılmaları mümkün .olmıyan köyleri kendi 
kaderleriyle baş başa bırakacak mıyız? Bir şey 
götürmeyiz arkadaşlarım, okul götüremeyiz, su 
götüremeyiz, .elektrik götüremeyiz. Neden? Plân 
peşinen kabul etmiş. Bulundukları yende bu 
köyler kalkınamaz demiş. O halde, yerlerinin 
değiştirilmesi husufumda bir tahmine sahiptir. 
Esasen Köyişleri Bakanlığında bir Araştırma 
Bürosu kurulmuştur, kurulması düşünülüyor, 
plân beyan ediyor bunu. Bu araştırma bürosu 
65 000 ünite için, sistemli bir araştırma yapar. 
Bulunduğu yerde kalkındırılması mümkün olmı
yan köyleri te'sbit eder ve bunlar için uzun va
deli bir plâna gitmesi lâzımdır. Aksi takdirde 
2093 orman köyü yanında daiha ıbirçck küçük 
köylerimizin kaderi katiyen plânda söız konusu 
değildir. Bunlar terk edilmişlerdir. Arkadaş
larım gaıyet açık arz ediyorum, terk edilmişler
dir. Sebep Plân kabul etmiştir; bulunduğu yer
de bu köy kalkındırılamaz. Kalkındırılamazısa, 

oraya imkânları gö'tünmiyecok. Demek ki, peşi
nen birçok köyümüzü, köylümüzü daiha şimdi-

•den sen bu imkânlardan mahrum olacakısın, Beş 
Yıllık- Plân sana hiçibir şey getirmiyecek demek
tedir. Bunun aksini sıöyliyebiliyorlsa sayın Ko
misyon Başkam, lûjtfen bunu duymak Merim. 

Saygılarımla. 

IBAŞKAN — Komisyon söz mü istiyorsunuz ? 
PLÂN KABMA KOMİSYONU BALKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) —Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, ga
liba Sayın Oik'a mâruzâtımı ifade edemedim; 
yalhüt da bundan önce Sayın Uzuner arkadaşı
mızın önergesi münatselbetiyle verilen ve daha 
önceki görüşlerimizi anlatamamış olmalıyız, Sa
yın Ok'a. 

Muhterem arkadaşlarım, bu köyler kendi ka
deriyle başlbaşa bırakılmıyacaktır. Sayın Ok 
kabul eder mi, bu köyleri mecburi bir iskâna 
Lalbi tutmanız imkân dâhilinde midir? Biraz ön-
ıe sayın eski Köy İşleri Bakanı 'Seyfi Ö'zîtıürk 
arkadaşım bir hikâye anlattılar. Bir köyü kal
dırıp bir yerden diğer ıbir yere naklederken, 
köyün mezarlığından geçenken köylüler meızar-
lara yapışmışlar, biz haı topraklariımrzdan ayrı-
Uımayıız diye. Bu sıoisyal bir problemidir, bu bir 
psikolojik problemdir. Ve bu ka'bîl köylerin bir 
yenden diğer bir yere nakli, sadece 50 hanelik 
oir köy için 4 000 000 lira sarf edilmektedir. 
3u 4 000 000 lirayı bu köylerde, melselâ toplum 

kalkınmam, köy kalkınması yolu ile birtakım 
küçük dahi olsa tesisler getirdiğiniz takdirde 
hem psiikolıojikman, sosyolojikman köyde kal-
layı bir nev'i örf olarak, an'ane olarak, arzu 
darak duyan kişilerin daha iyi yaşamalarını 
ve daha iyi geçinmelerini temin edecek bir sis
tem bulup getirmiş olursıunuz. İşte İkinci Beş 
fılhk Kalkınma Plânı gerek ana ilkeleri, ana 
'ıkirleri itibariyle, gerek programlara kuracağı 
tedbirleriyle, bu köyleri Saym Ok ankadaşıını-
<ın buyurdukları <gilbi, »kaderine bırakılmış ol-
'iiaktan tamamen kurtararak, İkinci Beş Yıllık 
Plânın nimetlerinden bu köyleri çıok açık bir 
tekilde istifade ettirecektir. Maruzatımız bu
lur. Bunu ifade ettik. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
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DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Aynı gıönüışe iştirak ediyoruz, zaman 
almıyayım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetiniz #yu-
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul efcmiyen-
ler.. Önerge kaibuıl edilmemiştir. 

87 numaralı önerigeyi okutuyorum. 

Millelt Meclisi Sayın Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânın. 264 neü sayfasının 

«Politika tedbirlerinin» a) paragrafının sonuna 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

GıERıEKÇE 
Plânın 258 nci sayfasında belirtilmiş ol

duğu üzere, 500 ıbin hektar mer'a ıslahı hedefi
ne kanşıh'k ancak 50 bin hektar gençefldeştirile-
'bilmiştir. ,Mara uzun zamanda yetiştirilir, fakat 
bir kaç gün içinde tarla haline gelebilir. İhti
yacı göz önünde tutarak mer'aları koruyucu 
tedbirlere ihtiyaç varıdır. 

Teklif : İşlenen toprağın mer'a aleyhine ge
nişlemesi durdurulacaktır. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon buyurunuz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
mulh'bereım arkadaşlarım; galiba Saym Ok İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ı251 nci say
fasındaki 4 numaralı tabloyu dikkatle incele
memişlerdir. 251 nci sayfanın 4 numaralı tab
losunda, mer'a arazisinin sabit tutulduğunu 
Sayın Ok aı Ikadaşımızda ıbizler gibi görecek
lerdir. Bu sabit tutulmanın anlamı, mer'a arazi-
sinin azalmamasıdır. Yıllık programlarda ge
rekli tedbirler geliştirilecektir ayrıca ta/biatiy-
le. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plân (dönemin
de de programlarda arz ettiğim tedbirler yer 
almış bulunmaktaydı. 

Ayrıca, meradan faydalanma haklarının dü
zenlenmesi, 264 neü sayfanın (a) maddesinde 
de yer almıştır. Konu, önce arazi sınıflandırıl
masının yapılmasını gerektirmektedir. Arz et
tiğim hususlar muvacehesinde sanınım Sayın Ok 
önergelerini geri alacaklarıdır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Bir cümle ilâve etmek işitiyorum 
Sayın Komisyon Baş'kanınm ısözlerine. 

Hayvancılığın teşviki bahsinde, bilhassa besi 
hayvancılığının, ahır hayvancılığının 'geliştiril
mesi için yem sanayiinin geliştirilmesi için 
plân pekçok tedbir getirmektedir. Bu saikadaki 
tedbirler «başarı ile uygulandığı takdiıl:l,e, nıer'-
alarıh daraltılması ba'hiıs mevzuu olmıyaaak, bi
lâkis sabit tutulması ve .genişletilmesi mümkün 

lacaktır. Bu itibarla endişe varit değildir. Ka-
• dmadığımi'zı arz ediyorum. 

BAŞKAN -— Önerge saıhibi (buyurunuz. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Değerli arka

daşlarım, elimde maddi bir misal olmasaydı 
. iyin Komisyon sözcüsünün sözlerine itilbar edip 

Önerigeyi geri alacaktım. Fakat, ma'ddi bir mi-
>ıal arz edeyim. Manisa'nın Suralhanlı kazasm-

!a halen elde olan bir dasya vardır. Saruıhan-
lı'da 2 000 dönümlük mer'a mulhtelif vatandaş-
'ara icara verilmek suretiyle tarla haline çev-
'ilmektedir şu anda değerli arkadaşlarım. Bu 

•jir hayli zamandan beri de münakaşa halinde
dir. Sruhanlı Belediyesi der ki; «'bu mer'a, mer'a 
vasfını kayibcltımiştir.» Manisa Valiliği, bunun 
ıner'alık vasfını kaylbedip kaybetmediğini, bir 
mahkeme karariyle teslbit ettirir ve mer'a nite
liğini kaybetmediği salb.it olur. Buna rağmen 
2 000 dönümlük mer'a şimdi sürülmekte ve 
luihltelif vatandaşlara icara verilmektedir. 
3en Hükümet temsilcisi arkadaşımdan istiriham 
odüyîorum; eğer cidden mer'a aleyhirde tarlala
rın genişletilmesini durduracağız ısözıünde sann-
ıî iseler, kendilerinden burada istiriham edi

yorum. Şimdi Sarulhanlılda 2 000 dönüm mer'a 
katledilmektedir. Lütfen emirlerini esirgemesin
ler, 200 hektar mer'a eder ve bu bölge hayvan 
yetiştirir. Yılmaızlar köyümün mer'aısıdır. Fakat 
durdurulamamıışitır. Tarla haline getirilmekte
dir. Halbuki bir mer'a 40 yılda yetişir arfeadaş-
bımm; ama, bir günde talhribedilir ve ıner'aya 
lan ihtiyacımız da belirtilmiş 5O0 000 hektar 

mer'a ısla/h edilmek gerekirken, ancak 50 bin 
hektarlık bir kısmı uslah edilebilmiş, buna 
ihtiyacımız açık. Ve maddi bir misal veriyo-
rum, yer veriyorum, zaman veriyorum. Mani-
fsa'nın Saruıhanlı kazasında şu anda 2 000 dö
nümlük mer'a katledilmektedir, mahkemece 
bunun meralık vasfının kaybetmediğinin 
tesbit edilmiş olmalsına rağmen. İstiriham 
'ediyorum Hükümetten, buna tedbirini alsın. 
Bu sebeple bu bir cümlelik kaydın plâna gir-
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meşinde meraları talhriibedici husustaki faali
yetleri durdurucu bir kesinlik vardır. Bunr 
ilgilerinizi esirgemeyiniz. Saygılarımı sunarım 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BıAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, lütfederseniz bir cüm
le ile arz ^tmeık duramundayım. Sayın Ok'un 
ifade bı^yaTiduğu ve Saruihanlı'da cereyan eden 
'hâdiseyi en 'kısa zamanda Hükümet olanak tet
kik ettireceğimi, kendilerinden müsterih olma
larını rica ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

88 numaralı önergeyi okultuyoram. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 nci Beş Yıllık Plânın 198 nci sayfasının 

a. bendinin (3) fıkrasının üç/üncü satırındaki 
«tarım mücadelesinin yaygınlaştırılması» teri
minin kaldırılmasını ve .cümlenin sonuna aşa
ğıdaki parçanın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa Milletvekili 
•Mustafa Ok 

GEREKÇE 
'Tarımda kullanılan -kimyevi ilâçların kara-

ıhorlsa ile satılması zaten imkânları dar olan 'köy
lülerimizi ve küçük çiftçilerimizi zor durguma 
düşürmektedir. 

'Örneğin; bu yıl göztaşı ve küfeürtün kara
borsa ile satılması bağcılarımızı güç durumda 
bırakmıştır, 

TEKLİF 
Tarım mücadelesinin yaygınlaşması ile ta-

rımlda hastalık ve zararlılarla mücadelede kul
lanılan .kimyevi ilâçların zamanında ve yeter 
miktarda sağlanmasına dikkat edilecek ve ka-
raihorsayı önleyici tedbirler alınacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Ok'un öner
gesine katılacağız Başkanım, yalnız küçük bir 
değişiklikle. «Tarım mücadelesinin yaygınlaş-
•masiyle, tarımda hastalık ve zararlılarla müca-
'delede kullanılan kimyevi ilâçların zamanında, 
yeter miktanda ve uygun fiyatlarla sağlanma
sına dikkat edilecektir.» Bu metnimize katılı
yorsa Sayın Ok'a aynen iştirak ediyoruz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — İştirak ediyo
rum. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Taldil şekline iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Tâdil şekline katılıyorsunuz, 

önerge sahibi de katılmaktadır. Yüce Heyetin 
•oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul et
miyenler... Komisyonun belirttiği hususlar dâhi
linde önerge Meclisc-e kaibul edilmiştir. 

89 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2 nci Beş Yıllık Plânın 198 nci sayfasının 

(e) bendinin ve 242 nci sayfasının (e) bendi
nin sıonıma aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Manis.a Milletvekili 
Mustafa Ok 

GEREKÇE 
Üretici ile o ürünün ticaretini yapanlara 

verilen krediler beşerî vicdanın kabul edeımiye-
ceği farklılıklar göstermektedir. 

Örneğin; bir tütün ekici aileye ortalama 
530 lira kredi düşerken bir tütün İhracatçısına 
lortalama 6 milyon lira kredi verilmektedir. Ban
ka borcunu ödemek için büyük bir üretici top
luluğu ürününü kaldırır kaldırmaz satmak mec
buriyetinde kalmakta ve bundan zarar görmek
tedirler. 

TEKLİF 
Üretici ile o ürünün ticaretini yapanlara ve

rilecek kredi hadlerinde beşerî vicdanın kat
lanabileceği nispî bir denıge aranacaktır. 

Üreticiye verilecek krediler daha yaygın ha
le getirilecek ve vâdeleri satışta üreticiyi sıkın
tıya 'Siokmıyacak sekilide uygulamaca/ktır. 

BAŞKAN.— Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZjGİN (Aydın) — Efendim, Sayın Ok 
arkadaşımız kredi hadlerinde beşeri vicdanın kat
lanabileceği nispî bir denge aranacağını plânın 
metnine sokmak istemektedirler. Sayın Ok arka
daşımız da kabul edeceklerdir ki, ve normal olan 
da, bir nevi santimantal kelimelerin plânda yer 
alması uygun değildir. Sayın Ok arkadaşımız hak
lıdır. Sayın Ok arkadaşımızın haklı olduğunu gö
ren İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının faiz bö
lümü Sayın Ok arkadaşımızın arzu ettiği hususu, 
Sayın Ok arkadaşımızın arzu ettiklerinden daha 
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geniş inanası ile plâna almış bu aksaklıkların dü
zeltilmesi için gerekli tedbirleri koymuştur. Ve 
bu sebeple, yani beşerî vicdanın katlanabileceği 
nispî bir denge aranacaktır gibi bu hükmün ta
mamen teknik, iktisadi, ve malî konuları kapsa
yan bir plânda yer almasının doğru olmıyacağını, 
zannederim Sayın Ok benim gibi kabul edecekler
dir. Plânda kredi politikası bölümünün faiz kıs
mında Sayın Ok arkadaşımızın gerekçesinde be
lirttikleri hususları kapsıyan tedbirler geniş şe
kilde yer almıştır. Onu ifade ederim. Bu sebeple 
önergeye katılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçeye ilâveten şunu arz ede
yim: Plânda teşkilâtlanmamış kredi mevzuu üze
rinde arkadaşlarımız duruyorlar. Derhal şunu 
ifade etmek isterim ki, bu sahada gerekli tedbir
leri Hükümet olarak getirdik. Kanuna aykırı 
olan fiiller ayrıca ceza görmektedir. Muraba
hacılık, ahlaken ve hukukan tecviz edilmiyen bir 
suçtur. Bütün bunların bertaraf edilmesi, daha 
doğrusu müstahsil vatandaşın, esnaf vatandaşın, 
tüccar vatandaşın kredi temin ederken daha uy
gun faiz hadleri içerisinde istifade sağlıyabilmcsi 
İçin bankacılığı geliştirici, kredi limitlerini artı-' 
ncı bütünü ile tedbirler plân bünyesine girmiş
tir. Şâmil mânada söylüyorum, bu sahadaki ted
birler yeterlidir. Sayın Ok'un tatmin olmasını 
bilhassa bu bakımdan rica ediyor ve önergesini 
geri almasını istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim, huzu

runuzu son olarak işgal edeceğim. Tarım kredisin
den yararlananların yüzde 50 sinden fazlasının 
aldığı ortalama kredi miktarı 296 liradır; Plân
da belirtilmiştir. Yüzbinde üçü işe 626 bin lira 
kredi almaktadır. 

İkinci nokta, tütün ekicilerine -ortalama 530 
lira kredi verilirken her tütün ihracatçısına yılda 
6 000 000 lira kredi verilmektedir arkadaşlarım. 

Dikkatinizi çekeceğim bu noktada ihracatçı, 
tütün ihracatçısı tütün alımı için sarf ettiği 611 
milyon liranın 600 milyon lirasını Devletten kre
di olarak almaktadır. Yani tütün alımı için sarf 
ettiği her yüz liranın 98 lirası kredidir, Devletin 
parasıdır. Onun için kredilerin dağılımında daha 
âdil davranılmasma mutlak zaruret vardır. 

Yİne plândan öğreniyoruz, 1965 kredi mikta
rı 1962 ye nazaran 230 milyon artırılmış, fakat 
krediden istifade edenlerin miktarı sabit kalmış
tır. O halde küçük çiftçilere kredi bir türlü vara
mıyor, muayyen bir barajı aşıp küçük çiftçilerin 
eline ulaşamıyor. Ulaşsa dahi sadece 296 lirası 
ulaşıyor. Hiçbir faydası yoktur. 

Ben bilhassa bu teklifimin ikinci kısmı üzerin
de Sayın Komisyonun dikkatini çekmek istiyo
rum. Şöyle diyorum teklifimde: «Üreticiye verile
cek krediler daha yaygın hale getirilecek ve vâ
deleri satışla üreticiyi sıkıntıya sokmıyacak şekil
de uygulanacaktır.» Değerli arkadaşlarım, üzüm 
mahsulü Ağustosta alınır, bağcının Eylülde ban
kaya borcunu ödemesi lâzımdır. Pamukçu pamu
ğunu tarladan toplar, 15 gün geçmeden bankaya 
borcunu ödemek mecburiyetindedir. 

BAŞKAN — Lütfen cümlenizi bağlayınız. 
MUSTAFA OK (Devamla) — Bu durumda 

olan müstahsilin mahsulünü satmak için bekle
mek imkânı yoktur. İlk bulduğu fiyata satmak 
mecburiyetindedir, çok zarar görmektedir. Ko
misyondan, bu ikinci kısmın kabulünü istirham 
ediyorum. Hükümet programından, bu son pro
gramdan bir cümle okumak isterdim; tamamen 
bunu ifade eden bir cümle. Fakat vaktim doldu
ğu için okumak imkânım olmuyor. 

BAŞKAN — Bir cümle ise okuyunuz efen
dim. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Efendim, pro
gramın 32 nci sayfasında şöyle diyor: «Bunda 
kredinin yeteri hacımda dağıtılmamasiyle, kulla
nış yerlerinin iyi murakabe edilmeyişinin büyük 
rolü vardır. Bu sebeple köylümüz borcunu ödi-
yebilmek için çok defa mahsulünü yok pahasına 
satmakta, borç yükü bu yüzden büsbütün art
maktadır. Banka bu borcu tahsil ederken köylü
ye ve bankanın uzun vadeli menfaatlerine en 
uygun bir sistem takibedilecektir.» Bilhassa şu 
cümleyi dikkatinize sunarım: «... Borçların öde
me zamanları köylünün mahsulünü satış zaman
la riyle ayarlanacaktır.» Ben de bu önergemde 
sadece bunu istedim. Hükümet program iyi e tam 
bir paralellik içindedir. Buna itibar etmenizi is
tirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

90 ncı önerge : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Teklif 
İkinci Beş Yıllık Plânın 78 nci sayfa, 5 nu

maralı benddeki '(bunun yanında kamunun ye
niden girdiği sanayi alanlarında özel teşebbü
sün katkısını sağlamak için karma teşebbüsler 
•tercih edilecektir) cümlesinin çıkarılması ve bu
nun yerine (Kamu ile özel teşebbüs arasında 
karma teşebbüsler kurulması şekli yasaklanmış
tır.) cümlesinin konmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Denizli Milletvekili 
Muammer Erten Hüdai Oral 

Aydın Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
M. Şükrü Koç Murat öner 

»GEREKÇE 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının karma 

ekonomi politikası kısmında, «Kamunun yeniden 
girdiği sanayi alanlarında Özel teşebbüsün katkı
sını sağlamak için karma teşebbüsler» kurulması 
öngörülmektedir. Bu nevi karma teşebbüsler aşa
ğıdaki sakıncaları doğuracaktır : 

,1. İBu usul, kamu yatırımlarının plân hedef
lerine uygun dağılımını bozacaktır. 

2. Kamu kaynaklarının belli noktalarda yo
ğunlaşmasını önliyecektir. 

3. Karma teşebbüsler millet parasının kulla
nılmasında Parlâmento kontrolünün zayıflaması 
ve millî iradenin hükmünden kaçılması sonucunu 
doğuracaktır. 

4. Bu teşebbüsler, halkın parasiyle gelir da
ğılımındaki adaletsizliği halk aleyhine bozacak
tır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
muhterem arkadaşlarım, bu konuda' Cumhuriyet 
Senatosunda da bir önerge verilmişti. Cumhuri
yet Senaıtosunda bizim Komisyon olarak ve Hü
kümetin iştirak ettiği bir metinle, Devlet veya 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri sermayesinin iştira
kiyle kurulacak olan karma teşebbüslerde serma
ye ve idare hâkimiyetini mahdut sayıda özel ki
şilere bırakmak yoluna gidilmiyecektir, hükmü 
konmuştur. Bu hüküm konduktan, yani karma 
teşebbüslerde sermaye ve idare hâkimiyeti belirli 
sayıda mahdut kişilere verilmeyip bunun idaresi 
Devletin büyük çoğunluğunda yöneltilecek şekil
de bir hale geldikten sonra, karma teşebbüslerin 
hâlâ bu sakıncaları getireceğini söylemek yerin

de bir hareket değildir. Tahmin ediyorum bu ar
kadaşlarımız bu önergelerini Cumhuriyet Senato-
sundaki karma teşebbüslere verilen yeni şekli öğ
renmeden vermiş olsalar gerek. Tahmin ediyorum 
Sayın Ertem ve Sayın Oral ve arkadaşları, Cum
huriyet Senatosunda karma teşebbüslere verilen 
bu yeni şekil sonucunda her halde böyle bir öner
geyi Divana takdim etmezlerdi. Bu sebeple öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümeti. 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç, buyurun. Sa
at 17,11. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın arka
daşlar, Sayın Komisyon Başkanı İsmet Sezgin 
arkadaşımızın Cumhuriyet Senatosunda kabul 
edilmiş bir önergenin ışığı altında karma te
şebbüslerin bundan böyle geçmiş yıllarda oldu
ğu gibi kamu haklarını ve kaynaklarını istis
mar ettirilmiyecek şekilde yönetileceğini söyle
mesi bizim önergemizdeki iddialarımızın geçer
liliğini ortadan kaldıracak mahiyette değildir. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak karma ekono
minin devamlılığı ve Türk ekonomisinin uzum 
süre uygulama metodu olarak kabulünü ne ka
dar savunuyorsak, karma ekonomi içerisinde 
karma işletmecilik mahiyetinde olan bu teşeb
büslerin Türk halkının ve Devlet eliyle yaptı
rılacak yatırımların esasen kıt olan kaynakla
rımızın istismar edilmesi imkânlarını veren bir 
yol olduğu için karma teşebbüsçülüğü kabul 
etmiyoruz. Bu yol geçmiş yıllarda 1950 - 1960 
arasında denenmiştir ve Devletin büyük kay
nakları, İktisadi Devlet Teşekküllerinin fonları, 
Sümerbank ve Etibankın fonları birtakım kişi
lerin zengin edilmesi amacına yardım etmek yo
lunda kullanılmıştır. Ne gariptir ki, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin paralariyle, sermayele
riyle kurulan bu teşebbüslerin yönetim kurul
larında yani iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
temsilcileri temsil edilmemiştir, yönetime katıl
mamışlardır. Bu şekilde kurulan teşebbüsler, 
yüzde 4 9 - 5 1 esasına göre kurulan teşebbüsler 
parlâmentonun ve Devletin bu teşebbüsler üze
rindeki denetleme hakkını tanımamaktadır. 
Mevcut mevzuat ve Türk Ticaret Hukuku bu
nu özel teşebbüs statüsü içerisinde mütalâa et
tiği içindir ki, Devletin ve İktisadi Devlet Te-
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şekküllerinin fonlarının kamu menfaatleri için 
değil, arada çok küçük bir sermaye ile bilfiil 
iştirak etmiş olan kimselerin menfaatlerine hiz
met eder bir işletmecilik yürütülegelinektedir. 

Gene ne gariptir ki, 1950 - 1960 arasında 
kurulan 200 kadar bu neviden teşebbüs, sonra
dan yapılan incelemelere göre büyük çapta 
Devlete zarar vermiş ve onların bâzıları tasfiye 
edilmişlerdir, edilmektedirler de. Bunun içindir 
ki, yeniden îkinci Beş Yıllık Plân dönemi içe
risinde karma teşebbüs yolu ile Devletin, yani 
kamunun! parasını, Türk halkının parasını bir
takım insanlara vererek birlikte işletmecilik 
yapalım, tesis yapalım şeklinde yeniden toplu
mun parasını bir kısım insanların zenginleştiril-
mesinde kullanılmasına karşıyız. 

önergemizin bu bakımdan da dikkate alın
masını ve pl'ânm strateji dokümanı ile uygunlu
ğu da dikkate alınarak kabul Duyurulmasını 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

91 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklif 

îkinci Beş Yıllık Plânın 70 nci sayfasın
daki, 16 ncı tablonun kamudan net kaynak 
transferi kısmının kaldırılması ve buradaki \ 
toplam 3 000 00O 000 liralık transferin kulla- \ 
nılması şeklîne ait şu tablonun ilâvesini arz 
ve tekilf ederiz. 

özel Sektör Yatırım Bankası için 
Lira 

: 1 000 000 000 ı 

Küçük esnaf ve sanatkâr kredilerinin at'tı- ^ 
rılması maksadiyle Halk Bankası serma-. 
yesin in tezyidi için : Ö00 000 000 ; 

Tarım kredilerinin artırılabilmesi için, Zi
raat Bankası sermayesinin tezyidi için 

: 1 500 000 000 
Manisa Milletvekilli Denizli Milletvekili 
Muammer Erten Hüdai Oral 

Aydın Milletvekili Afyon K. Milletvekili 
M. Şükrü Koç Murat öner 

Gerekçe : Plânın kamu sektör için olma 
smdan faydalanarak kamudan kaynak trans
ferlerini belli Hale getirmek ve plân hedef

lerini gerçekleştirmede etkili bir araç olarak 
kullanmak gerekir. Bu nedenlerle kamu sek
töründen yapılacak kaynak transferlerinin be
lirli hale getirilmesi' ve kamu imkânlarının 
milletin kalkınma amaçlarına aykırı olarak 
bâzı fertler lehine kullanılmasını önlemek için 
plânın 16 ncı tablosunda değişiklik yapılması 
zarureti vardır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
kamu kesiminden özel sektöre transfer yap
mak veya yapmamak konusundaki kesin bir 
fikir üzerinde şahsan, komisyon olarak da te
reddüde düştük. Dün Sayın Erim, kamu ke
siminden özele transfer yapılmamasını öngö
ren bir önerge takdim etmişlerdi'. Bu öner
geye gerekli cevabı vermiştik. Şimdi Cumhu
riyet Halk Partisi adına verilmiş olduğunu 
tahmin ettiğimiz önergede kamu kesiminden 
özel sektöre transfer yapılmasını öngören bir 
önerge verildi, acaba yanlış mı oldu, önce onu 
öğrenelim? 

BAŞKAN — Yalnız, önerge Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına verilmiş değil
dir. imzalar bizi bağlar. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Erten, Oral 
Koç ve arkadaşları... 

BAŞKAN — Ama grup adına verilmiş 
bir önerge değildir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — öyleyse ben 
fikrimi arz edeyim. 

Dün Sayın Erim'in önergelerinde de ifade 
ettiğimiz gibi, kamu kesiminden yapılan trans
ferlerin sadece İkinci Beş Yıllık Plânda ön
görülmediğini, C. H. P. hükümetleri zamanın
da da kamu kesiminden özel kesime transfer
lerin yapıldığını ifade etmiştik. Hattâ Sayın 
Bülent Ecevit'in Karma Bütçe Komisyonunda, 
Çalışma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle Sa
yın Eeevit gayet gururlanarak sanayiciye en 
çok yüksek krodiyi bizim Hükümetimiz verdi, 
dediğini dün gibi hatırlıyorum. Eğer arkadaş
larımız istediği takdirde Sayın Ecevit'in bu 
beyanlarını arkadaşlarımıza gösterebilirim. Dün 
bu konuda bir kısım cevaplarımızı takdim 'et
miştik. S»aym Ertem, Sayın Oral ve 'arkadaşla
rının önergesi diyor ki, 16 ncı talblonun ka
mudan met kaynak transferi kısmının kaldırıl-
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ması, 16 ncı tablodaki kamudan net kaynak 
transferi 'özel kesimedir, özel teşebbüsedir, özel 
sektöredir. Arkadaşlarımız hem bu özel sek
töre transferi kaldırın diyorlar ve hemen ar
kasından da diyorlar M Özel Yatırım Bankası 

,için bir milyar lira, koyun, 'bilmem ne için beş 
yüz milyon 'lira koyun diyorlar, tarım kredile
rinin artırılması için de Ziraat Bankası serma
yesinin yüzde yüz tezyidi için birbuçuk milyar 
koyun. Esasen 'bunların hepsi de özel sektör
dür. Kamu kesiminin tamamen dışında olan 
şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisinin bu.ko- '. 
nuda hangi önergesine itibar edeceğimizi anla
makta güçlük çekiyoruz muhterem 'arkadaşla
rım. Esasen plânda 1*6 ncı tabloda kamudan 
net kaynak transferi kısmı C. II. P. li arkadaş
larımızın ifade etikleri özel sektöre yardım 
bankası için, küçük esnaf ve sanatkârlar için, 
zirai kredilerin artırılması için ayırmış olduk
ları gibi sektörler için kullanılacaiktır. C. H. P. 
Hükümetlerinin bundan önce de kullandığı gibi 
turizm fonları için, gemi inşa fonu için ve bu
nunla ilgili birtakım fonlar için konmuştur. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bumu söy
lediği ızaman, hayır -özel kesime transfer yap
mayın, C. H. P. li arkadaşlarımız önerge ver
dikleri zaman yapın... Böyle bir plân anlayışı 
olmaz muhterem arkadaşlarım. Bu sebeple iş
tirak etmiyoruz. Hem plânın tekniği yönünden 
iştirak etmiyoruz, hem de önergenin taşıdığı 
mantık örgüsü yönünden iştirak etmiyoruz, arz 
ederim, 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan,. Sayın Koç arkadaşı
mızı dinlemek istiyorum meselenin tavazzuh 
etmesi için, 'ondan sonra beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın 

arkadaşlarım, önce Sayın 'Seagin'i ikna etmek 
isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi adına ya
pılan veya kişilerimiz adına yapılan konuşma
larda ıbu konuda hiçbir tezat, hiçbir çelişki yok
tur. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI ' 
İEMET SEZGİN (Aydın) — Şimdi gösterece- ; 
ğim, Sayın Kaç. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin.... | 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Devamla) — Sa- i 

yın Eirim'in konuşmasında Cumhuriyet Halk • 

Partisi iktidarlarında hazırlanmış bulunan özel 
yatırım bankası kanun tasarısiyle ilgili bilgi
ler vardır. Nitekim buıgün sizin iktidarınız ta
rafından da böyle bir banka kurulması öngö
rülmüştür. Biz plânda söylendiği gibi, kamu 
kaynaklarının lözel sektörü desteklemesi ba
kımından transfer edileceği gibi yuvarlak, ne
ye, nasıl ne şekilde, ne kadar kaynak transfer 
edileceğine 'dair en küçük bir kesinlik olmıyan 
ifadelere itiraz ettiğimiz içindir ki böyle bir 
önergeyi vermeyi gerekli bulduk. Onun içindir 
ki önergemizde kamu kaynaklarının doğrudan 
doğruya Devlet işletmeciliğine dâhil olmıyan 
kurumlarda, meselâ Ziraat Bankası Halk Ban
kası gibi, kamu hizmetinde bulunan fakat İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin bir anlamda dı
şında mütalâa edilmesi gerekli olan kurumlar
da finansman ihtiyacını artırmak için üç mil
yara yakın kaynağın bir kısmının transferini 
bölüm bölüm belirttik. Meselâ dedik ki, Tür
kiye'de 6,ö - 7 milyar lira civarında sizin tâ
birinizle teşkilâtlanmamış, bizim 'tâbirlerimizle 
tefecilik kredisi vardır. Köylü her yıl dört 
milyar liralık tefeci kredisi kullanmaktadır. 
Niçin? Çünkü Ziraat Bankasının yıllık üç mil
yarlık tarım kredisi yetmemektedir. Onun için
dir ki, Devletin ihtiyacı olan kaynakları da da
ha isabetli yerlerde kullanmak, bir de halkın, 
köylünün kredi ihtiyacını bir oranda tatmin et
mek için hiç 'olmazsa bu kaynaklardan 1,5 mil
yar liranın Ziraat Bankasına, küçük esnafın 
koruması ve kredi ihtiyacınım karşılanması için 
de bir miktarınım Halk Bankası yoluyle esnaf 
derneklerine ve özel sektörün de - görüyorsu
nuz ki «ortanın 'solundaki Cumhuriyet Halk Par
tisi özel sektöre kredi imkânını tanımakta da 
değildir - bu bakımdan kuracağınız bankaya 
da Devlet imkânlariyle kredi verilmesinde vu
zuh gelsin, vuzuh kazansın, aydınlık getirsin 
diye belirtmek bakımından burada ayrı ayrı 
saydık. 

BAŞKAN — Bir dakikanız vardır. 
MUSTAFA ŞÜKÜ KOÇ (Devamla) — Biz 

iktidarda iken Sümerbank eliyle ticari kredi 
olarak özel sektöre verdiğimiz krediler, banka 
muameleleri, banka usûlleri içerisinde vermek
teydik ve belli prosedürlere tabi idi. Acaba bu
rada kaynak transferi olarak gösterdiğiniz, 
bahsini 'ettiğiniz üç milyar liralık para aynı 
usullerle banka muameleleri içerisinde mi verd-
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lecek, yoksa, 'çok yuvarlak muğlâk şekilde söy
lendiği ıgibi özel kesime üç milyar lirali'k kay
nak ilâve edilecektir deniyor, ıbundaki esnek
liğin, buradaki yuvarlaklığın biraz dalha belir-
Igin ihale getir ilmesi için önergemizin plân met
ninde yer almasında fayda var diye düşündük. 
Her 'halde 'komisyon ve Hükümet bu mâruzâ
tımın ışığında üç milyar liralık kaynak trans
ferini vuzuh içinde transferini sağlayıcı böyle 
bir yardımdan memnun olacaktır zannederim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, kamu kesiminden net 
kaynak transferi konusu plânda umumi olarak 
yer almıştır. Yıllık programlarda talebe göre, 
ihtiyaca göre 'şüphesiz ayarlamalar yapılacak
tır. Turizm için, hayvancılığı teşvik için, zürra 
için, esnaf için 'buraların nisbetleri yıllık prog
ramlarda 'gösterilecektir. 'Plânda münhasıran 
üç ayrı bölümde bunun gösterilmesi plânın es
nekliğini ortadan kaldırır. Onun için böyle bir 
rijiıt hükmü plâna koymak doğru değildir. Tek
nik ciheti ibu. 

Yalnız politik tarafında, 'Sayın Komisyon 
Başkanımın izah etiği gibi, bir vuzuha (gelmemiz 
gerekiyor. iSayın Nihat Erim'in benim notları
mın arasında da 'mevcut, kamu kesiminden net 
'kaynak transferlerini sureti katiyede tasvibet-
ımediklerini hu kürsüde heyan eden ifadeleri ol
muştur. Bundan anlıyoruz ki, ortanın solu fel
sefesinin ne olduğu, ne olmadığı konusunda 
bu felsefenin sahipleri dahi 'tereddüt içindedir
ler. Bu 'mesele gayet açık olarak görülmektedir. 
Bizim 'getirdiğimiz temel ilke ve tedbir yerin
dedir, yıllık programlarda gereği icra edilecek
tir, katılmıyoruz arz ederim. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — 'Efendim söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, birer defa ko
nuşulabilir < 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim söz 
istiyorum. Yani komisyona izafe edilen bir 
hususu ifade etmek istiyorum ('«Oylayın» ses
leri)... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Ne sizin 
oylayın demenizle olur, ne de Sayın Sezgin'in 
talebi olur, bunu beyan edeceğiz. Sayın Sez
gin,. beş dakikalık müddet içinde beyanda bu

lundunuz. Sayın Bakan ve Koç da konuştu
lar. 

Önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 92 numa
ralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bölgelerarası dengeli kalkınma ile ilgili ted

birler konusunda Plân tasarısına aşağıdaki pa
ragrafın eklenmesini teminen işbu önergemin 
16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendinin (e) fıkrası gereğince 
işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

«Bölgelerarası dengeli gelişmeyi sağlıyacak 
şekilde yatırımların az gelişmiş bölgelere doğru 
kaydırılmasını teşvik edecek kuruluşlar ve alı
nacak tedbirlerin özel bir statü ile ortaya kon
masına çalışılacaktır.» 

Gerekçe : Bölgelerarası dengeli gelişme Bi
rinci Beş Yıllık Plânda da öngörülmüştü. Buna 
rağmen fiiliyatta böyle bir harekete şahidoluna-
mamaktadır. Gerçekten de teşebbüsleri bu isti
kamete sevk etmek için yatırım indirimi bünyesi 
dışında bir tedbir alınmış değildir. Halbuki : 
İtalya'da, böyle bir politika ortaya konmak sure
tiyle bu alanda muvaffak olunmuştur. Türkiye'
de de böyle bi r açık politikaya kati ihtiyaç var
dır. 

BAŞKAN — Komisyon ? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bu konu
daki görüşlerimizi buna paralel bir önerge ile 
ifade ettik, katılmadığımızı beyan .ettik, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Oelikbaş önergenizi izan 
edeceksiniz. Buyurun efendim. 

FETHİ ÇELİKıBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Birinci Beş Yıl
lık Plânda da Türkiye'nin gerçeklerini tesbit 
oderek az gelişmiş bölgelerin kalkınması için, 
bölgeelr arasında dengeli, kalkınmayı, sosyal 
adalete uygun görerek bir prensibi kabul etmiş
tik. Fakat, bir prensibi kabul etmek demek, bir 
politikayı ortaya koymak demek değildir. Bir 
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politika neyi, ne şekilde yapacağımızı tesbit et
meye ihtiyaç gösterir. Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planındaki teklif yine buraya aynen akta
rılmıştır. Ama beş yıllık tatbikat bize göstermiş
tir ki, netice almaya kâfi gelmemiştir. Bu yal
nız bizde böyle olmamıştır, ikinci Dünya Har
binden sonra italya'da da tıpkı bizim birinci ve 
ikinci beşer yıllık plânlarda olduğu gibi umumi 
beyanlarla bu çeşit ilkelerle hareket edilmiş, 
kredi ve vergi kolaylıkları dışında bir şey ya
pılamamış ve neticede Güney - italya'nın 47 - 50 
ye kadar tatbik edilen insicamsız, sistemsiz, pe
rakende tedbirlerle kalkınma imkânı sağlana
mamıştır. Bunu gören italyanlar 1950 den itiba
ren 30 yıl vâde ile tatbik edilmek üzere ve de
vamlı olarak yeni ilâveler getirmek suretiyle 
birtakım mevzuat ortaya koymuşlar ve bir po
litikayı ortaya çıkarmışlardır. Bir kanun orta
ya getirmeden, çeşitli kanunları kredi yönünde, 
malî meseleler yönünde, tarifeler yönünde, enf-
rastrüktür yönünde, devlet kesiminin yapacağı 
vazifeler yönünde, özel sektöre bırakılan husus
lar ve yapacağınız yardımlar, yönünde ne yapa
cağınızı ortaya koymadan dengeli kalkınmayı 
sağlamaya imkân ve ihtimal yoktur ve bunun 
en kötü tarafı ilerde dengesizlikleri bertaraf et
mek için yapılan gayretler millete daha fazla 
masrafa mal olmaktadır. Fransa'nın Paris'te te
merküz eden sanayii Paris'ten dışarıya çıkar
mak için yaptığı gayretlerde görüldüğü 'gibi. Bu 
itibarla misal de vermek suretiyle arz ettim ki, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki ilkeyi 
buraya sokmak politikayı gerçekleştirmek için 
kâfi değildir ve işi icraya kolaylık olsun diye bu 
politikanın özel olarak ortaya çıkartılması için 
çalışma yapılacaktır dedim. Çünkü kolay bir 
mevzu değildir. 1963 yılında Türkiye'nin Roma 
Ticaret Müşavirliğinin italya'da güneyin kal
kınması ile alâkalı olarak hazırladığı çok kıy
metli bir doküman elime geçince, araştırmalar 
yapıyordum, Başbakanlığa yazarak Devlet Plân
lama Teşkilâtı Başkanlığında, müsteşarın baş
kanlığında bakanlıklararası bir heyet kurulmak 
suretiyle dengeli kalkınmanın prensiplerini bir 
kanun mevzuatı haline getirmek için, çalışmaya 
sevk edilmesi için tahrikte bulundum. 63 - 64 -
65 - 66 - 67, bir eser ortada yoktur ve şimdiki 
konuşmalardan anlaşılıyor ki, önümüzdeki beş 
yıl içerisinde de ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında bu ilkede yer alan ve Vergi Usul Kanu

nunda yatırım indirimi az gelişmiş bölgelerde 
% 60, gelişmiş bölgelerde % 40 nisbeti dışında 
hiçbir tedbir almamıyacaktır arkadaşlar. Ken
dimizi kandırmanın mânası yoktur. Dengeli kal
kınmak Anayasada da yer almış arkadaşlar. Böl-
gelerarası dengeli kalkınma sosyal adalet bakı
mından da mühim bir prnsiptir. Ama bunun po
litikasını ortaya kanunlarla koymadığımız müfl-
detçe netice almak imkânı yoktur. Kanunla ted
bir alınmayınca netice yoktur. Sebebi şudur : 
Hükümet değişince kanuna dayanmıyorsa ted
birin değişmesi gayet kolaydır. Tarifelerde ten
zilât yaparsınız, hemen umum müdürlük, Bakan
lar Kurulu karariyle değişik, tarife tenzilâtını 
kaldırabilir. Bunu bildiği için Batı âlemi ital
ya'da uzun yıllar ilim adamlarının uğraşmalariy-
le bir eser vücuda getirmişler ve Kurucu Mec
liste de bunu arz -ettim. Anayasa görüşülürken, 
Mezo Ciorno bölgesinde bir kaza, Roma'nın Ce
nubunda, Güney - Roma ile Kuzey - Rom e ara
sındaki kalkınma nisbetleri mahfuz kalsa bile 
Güneyde büyük bir kalkınma hareketi gerçek
leştirilmiştir. Türkiye'de bölgeler arasında den
geli bir kalkınmayı tahrik etmek istiyorsak, ara
daki nisbeti er ilerde ma'hfuz kalsa dahi millî ge
lirden iki bölge arasında fert başına düşen pay
lar arasındaki fark mahfuz kalsa dahi mutlak 
olarak gelirlerde bir artırmayı sağlamak istiyor
sak, az gelişmiş bölgelerde bunun politikasını 
ortaya koyma zarureti vardır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Oelik-
baş. 

FETHİ Ç E L Î K B A Ş (Devamla) — Benim mâ
ruzâtım bu. Kabul edilmediğine -göre mesele 
yok. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bile
lim ki, dengeli bölge kalkınmasının politikası 
ortaya konmamıştır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

93 numaralı önerge... 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birinci Plân döneminde öngörülen en önemli 

hedeflerden biri çeşitli alanlarda yüksek va
sıflı uzman, araştırmacı ve yüksek öğretim üye
si yetiştirmek üzere yurt dışına 3 000 kabili
yetli gencin müsaibaka ile gönderilmesi idi. Ne 
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yazık ki, plân uygulamasında en çok aksıyan 
noktalardan biri budur. Gerçekleşme sadece 
1/6 oranındadır. Yüksek vasıflı yetişmiş insan-
gücü her alanda millî kalkınmanın temel şartı
dır. Bu sebeble plân hedefine ulaşmayı güçleş
tiren mevzuat ve başka engeller giderilmelidir. 

(Bu amaçla plânın 1'63 ncü sayfasındaki (b) 
kısmının (3) sayılı bendinin sonuna aşağıdaki 
cümlenin eklenmesi için 77 sayılı Kanun gere
ğince işlem yapılmasını arz ve teklif ederiz 

«Birinci Plân döneminde yurt dışına öğren
ci gönderme programının uygulanmasını güç
leştiren mevzuat, bu arada 1416 sayılı Kanun, 
değiştirilecek; bu konudaki gecikmeyi telâfi 
eden bir hız sağlanmasına çalışacaktır. 

Güven Partisi Grupu Adına 
Kayseri Çorum 

Turnan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 

(BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynen katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet l 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-

kişelhir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir ve Hükümete geriverilmiştir. 

94 ncü önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Radyo yayınlarımızın bütün yurtta rahatlık

la dinlenmesi, yalnız kültürel ve sosyal bakım
dan değil, millî birlik ve bütünlüğümüz bakı
mından da hayati önem taşır. 

Çeşitli istikametlerden yurdumuza yönelti
len kesif radyo propagandası ve köylerimize 
kadar alıcı cihazların geniş ölçüde yayılmış ol
ması sebebiyle radyonun önemi artmıştır. Dışa 
dönük ve bilhassa yurt dışındaki Türklere hi
tabeden yayınların da önemi açıktır. 

Bu sebeple : 
İkinci Plân dönemi sonunda bile radyo ya

yınlarının yurdun yüzölçümü bakımından yüz
de 78 ini ve toplam nüfusun yüzde 86 sini kap-
sıyacağmı görmek tatmin edici değildir. Yıllık. 
programlarda, İkinci Plân dönemi bitmeden ön
ce radyo yayınlarının bütün Türkiye ve bütün 
millete hitabeden ve yurdun tümünü kapsıyan 
hale gelmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bu amaçla, Plânın 469 ncu sayfasının birinci 
paragrafının sonuna aşağıdaki cümlenin eklen
mesi için 77 sayılı Kanunun ilgili maddesi gere
ğince işlem yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Teklif edilen metin : 
«Radyo yayınlarının bütün yurdu kapsaması 

için -gerekli hamlenin yıllık programlarla yapıl
masına gayret edilecektir.» 

Güven Partisi Grupu adına 
'Süreyya Koç 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; radyo yayınlarının din
lendiği bölgelere göre iyi dinleme ve vasat din
leme şeklinde vasıflandırılmaktadır. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı dönemi sonunda ku
rulacak radyolar iyi dinleme olarak yurdun 
yüzölçümü bakımından % 78 ini kapsıyacak 
ve toplam nüfusun % 86 sim içerisine alacak
tır. Gerek yüzölçümü gerekse nüfus bakımın
dan yüzde yüzüde radyoyu vasat diliyecek 
hale gelecektir. Bu sebeple bu önergeye ihti-
yacolmadığı kanısı ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçeyle katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi Yüksek Heyetin oyu

na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

96 numaralı önergeyi okutacağım.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
96 numaralı önergenin 58 numaralı önergeyle 
birlikte görüşülmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 58 numaralı önerge daha ön
ce tehir edilmişti, komisyonda imiş, ondan son
ra görüşürüz, 9 numaralı önergeyi tehir edi
yoruz. 

97 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde yur

dumuzda televizyon yayınma geçilmesi ön
görülmüştür. Türkiye'de televizyon yayını ya
pılması elbette arzu edilen bir husustur. An
cak Doğu illerimizde beş - altı milyon vatan
daşımıza henüz Türkçe konuşmayı öğretecek 
bir duruma gelmediğimiz gibi elimizdeki Beş 
Yıllık Plânda da bunun emarelerini göreme-
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dik. Bu bakımdan birkaç büyük şehrimizde 
yaşıyan vatandaşları bir medeni vasıtaya ka
vuşturmak için harcanacak milyarların, her 
şeyden önce Türkiye inin dil birliğini sağlıya-
cak bir sahaya harcanmasında zaruret var
dır. 

Yukarıda arz olunan sebebe- binaen plânın 
467 nci sayfasının (radyo ve televizyon) baş
lıklı (c) bendinin altında yer alan «İkinci Beş 
Yıllık Plân dönemi içerisinde yurdumuzda te
levizyon yayınma geçilecektir.» şeklinde ifa
delendirilen (i) fıkrasının plândan çıkarılma
sın! arz ve teklif ederim. 

30 . 6 . 1967 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
43 numaralı önerge aynı mahiyette idi ve Yük
sek Meclis bu önergeyi reddetmişti. Yeniden 
görüşülecek midir? 

BAŞKAN — Reddedilen bir mevzu görü
şülmez, tekriri müzakere yoktur. O zaman bu 
önergeyi mevkii muameleye koymuyorum. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Benim ge
rekçem başkadır. 

BAŞKAN — Konuşacaksanız buyurun, fa
kat önergeyi muameleye koymam. Saat 17,41. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; memleketimizin bâzı 
gerçekleri vardır, kanunlarla, edebiyatla bu 
gerçekler ortadan kalkmaz. Türkiye Cumhuri
yeti bir bütündür. Bu daimî bir bütün olarak 
düşünülmekte ve (savunulmaktadır. Ceza ka
nunlarımıza göre Türkiye Cumhuriyetinin bü
tünlüğünü bozmaya matuf fiil ve hareketler 
suçtur, ama htütün Dunların yanında bir gerçek 
vardır ki, Türkiye Cumhuriyetinde uzun Os
manlı devri saltanatı sırasında ve ondan sonra 
Cumhuriyet devrinde gerekli tedbirlerin alınma
ması bakımından hu birlik sağlanamamıştır. 
Bugün Doğu illerimizde 'beş milyon, altı mil
yon vatandaş Türkçe 'bilmemektedir. Bu bir 
gerçektir. Dil birliği sağlanmıyan bir ülkede 
birlikten bahsedilemez. Her Hükümetin, her 
iktidarın vazifesi evvelâ Anayasamızın, diğer 
kanunlarımızın ve Türk Milletinin istikbali ba

kımından, bekası bakımından memleketimizde 
bu birliği sağlamaktır. 

Bugün radyolarımız memleketin her köşesi
ne 'yayılmıştır. Fakat Doğu'da milyonlarca va
tandaş kendi Türk radyolarını dinlememekte
dir, çünkü dilini bilmemektedir. Cenupla 
Arapları dinlemektedir, Şimal'de Rus radyola
rını dinlemektedir, İran radyolarına dMemek-
tedir. Fakat Türk radyolarını dinlememekte, 
bundan istifade edememektedir. Şimdi biz te
levizyonu memlekete eğitici bir vasıta olarak 
getiriyoruz. Kimi eğiteceğiz bu televizyonla? 
Muhterem arkadaşlar, bugün birçok köylerde 
transistorlu el radyoları taşınmaktadır. Aca
ba televizyon bu şekilde elde taşınaraik köyle
re, dağlara (gidebilecek mi? G-idemiyecek. Ni
hayet biz birkaç büyük şehrimizde hiçbir za
man eğitime, eğitilmeye ihtiyacı olmıyan bir 
kısım insanların daha eğlenceli bir vakit geçir
melerini sağlıyacağuz. Bu geniş Devlet imkânı
nı buraya vermeden evvel, evet bu da medeni 
bir vasıtadır, Türkiye'ye gelmesi şarttır, ama 
biz bunu yaparken bundan evvel Türkiye Cum
huriyeti Devletinin birliğini, bütünlüğünü, be
raberliğini korumak, kurmak, yerleştirmek 
için her şeyden evvel' büyük fedakârlıklar ya
parak Doğu illerimizdeki bütün vatandaşları
mıza . kendi dilimizi öğretmek vezifemizdir, 
millî vazifemizdir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın 
Özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bu bakım
dandır ki, bu önergeyi vermek suretiyle mem
leketimize televizyon getirmeden evvel buna 
sarf edilecek parayla memleketimizde her Türk 
vatandaşının, her Türkün kendi öz dili, Türk-
çesini öğrenmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. 
Böyle büyük Ibir mecburiyet karşısında, millî 
bir vazife karşısında bulunduğumuz sırada çok 
az miktarda kimselerin eğlenceli vakit geçir
mesini sağlamak içini bütçeden para almak cid
den üzücüdür. Saygılarımla. 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan söz verecek misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, daha önce 
gaye itibariyle aynı mahiyet arz eden fakat plâ
nın 'başka bölüm ve maddesinde mevcut bulu
nan bir hususu Yüce Meclis reddetmiş bulun
maktadır. Sayın ıSeyfî Sadi Pencarp'm vermiş 
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olduğu önerge ile plân dokümanının 469 neu 
maddesinde 3 ncü tedbirler bölümünde (e) 
fıkrasında mevcut televizyon sistemi er inin ku
ruluşu ile ilgili cümlenin çıkarılması istenmiş
tir. Halbuki Sayın (karda plânın 467 nci say
fasının, «Radyo ve televizyon» başlıklı (c) ben
dinin altında yer alan, «televizyon yayınma ge
çilecektir.» cümlesinin! çıkarılmasını, yani (1) 
fıkrasının plândan çıkarılmaısını düşünmekte
dir. Gaye itibariyle aynı mahiyette olmakla 
birlikte daiha evvel komisyon tarafından ter-
kibedilip birlikte müzakere edilseydi iyi olurdu. 
Ancak, şimdi durum ayrı 'bir mahiyet arz et
miştir, binaenaleyh oya koyacağım. Buyurun 
Sayın Bakan. 

DEVLET IBAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, plânda ekonomik, sos
yal ve kültürel meseleler bütünü ile ele alın
mış ve tedbirler bütünü ile 'getirilmiştir. Bu 
bir mantalite meselesidir. Sayın arkadaşımızın 
ileri sürdüğü hususlar gerçeklere uygundur. 
Ancak onun tedbiri televizyon meselesini orta
dan kaldırmayı gerektirmez. Bu konuda ye
ter tedbirler plâna aynen dercedilmiştir, mev
cuttur. 

Bir hususu arz etmek isterim : 1936 senesin
de Büyük Atatürk ilerici ve medeniyetçi bir 
görüşle Ankara Radyosunun kurulmasına ka
rar vermiş ve temelini atmıştır. Aradan 31 se
ne geçmiştir, sayın arkadaşımuzm ifade ettiği 
ıgibi Türkiye'nin yüzde kırküçü bu radyodan is
tifade etmektedir. O halde bir şeyin kurulması 
hemen bitirilmesi mânasına gelmez. Kurmaya 
başlıyacağız, devam ettireceğiz, öyle günler ola
cak ki [Suriye'deki televizyonu Mersin'deki va
tandaş seyredip dinlemiyecek. Bugün arkada
şımızın radyo için yaptığı şikâyet yarın tele
vizyon için yapılacaktır. Televizyon sanayii 
kurulacaktır, yerli .olarak kurulacaktır. Bir 
kültür aracı olarak memlekete gelecektir. Onun 
için bu meseleleri Doğu'daki dil meseleleri ile 
beraber mütalâa etmek doğru değildir. Bu şi
kâyetler 40 sene evvel radyo için de yapılmış
tır. ' Buıgün görüyoruz ki, şikâyetler yersizdir. 
Aynı şikâyetlerin de 30 sene sonra ne kadar .te
sirsiz, ne kadar lüzumsuz olduğu anlaşılacak
tır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemişıtir. 

Ancak, bu arada şu noktayı tebarüz ettirmek 
mecburiyetindeyim. Bu misillû önergeler bu şe
kilde birbirini nafczedici mahiyette Meclisten 
karar halinde çıkabilir. O zaman müşkül bir 
durum ortaya /çıkabilir. Bu sebeple aynı ma
hiyette, aynı gayeye ulaşan önergelerin bir
likte müzakeresinde büyük faydalar mevcut
tur. 

98 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi iSayın Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının ilköğretim

le ilgili 133 ncü sayfada yer alan temel eğitimin 
(b) bendinde yer alan hususların dışında «bü
tün ilkokul programlarının yeknasaklığı köy ve 
şehir okullarında öğretim eşitlik ilkesine uy-
^un öğrenci yetiştirmek esas olduğundan bütün 
Türk ilkokullarında ve özel ilkokullar ile Türk
çe okutulması mecburi olan yabancı ilkokullarda 
M'illî Eğitim Bakanlığı tarafından tesbit edilen 
tek tip kitaplar okutulacaktır.» ibaresinin yer 
almasının, 

Koza, temel eğitim bölümünde ve Plânın 134 
ncü sayfasında ikinci bent olarak yer alan orta
öğretim için de, 

a) Ortaokul (genel), (lb)* Ortaokul seviyeli 
meslek okulu bölümlerinde yer alam hususlar ile 
Plânın 135 nci sayfasında yer alan, «(3) orta öğ
retim»:, (likinci devre) • (a) liseler, (b) lise sevi-
veli meslek okul bölümlerinde yer alan plânla
manın teklifine ilâveten (bütün ortaokul, orta
okul seviyeli meslek okulu, liseler ve lise seviyeli 
meslek okullarında Millî Eğitim politikasına uy-
Tun Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilen tek 
tip kitap okutulacaktır» ve «İlkokullarda her 
okul kendi arzu ve isteklerine göre kıyafet uygu
laması yaıpaımıyacaktır, bunu da icalbederse Millî 
Eğitim Bakanlığı tesbit edecektir.» 

Teklifimin plâna alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

iSinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutayım mı efen
dim? İzah edecekseniz okutmıyalım. 

HİLMİ İŞGÜZAR (iSinop) — İzah edeceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

- 240 -



M. Meclisi B : 131 2 . 7 . 1967 O : 2 

BAŞKAN — Hükümet?. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) —• Katılmıyoruz efendimi. 

«BAŞKAN — Buyurun Sayın İşgüzar. Sa
at 17,151 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem Baş
kan, sayın milletvekilleri; önergemde ileri sür
müş olduğum hususlara itibar edileceğimi ümi-
detmekteyim. Hepinizin malûmu olduğu üzere 
memleketimizde ilkokul mecburiyeti vardır. Bun
dan maksat halkımızın' tüm olarak okur - yazar
lığım temin etmek, siyasi haklarını hiç değilse 
bilerek kullanmasını sağlamaktır. Bu mecburiyet 
sebebiyle memleketimizde yaşıyan vatandaşları
mız kısa zamanda gece halk eğitimleri yardımı 
ile de okur - yazar nöbetlerimi yükseltmişleridir. 
Ne yazık ki, ilkokul mecburiyetine rağmen eği
timde denge sağlanamamış sosyal adalet ilkesine 
uygum ne öğretim, ne de eğitim yapılabilmiştir. 
Köy okullarında her türlü kültür ve köyün eği
tim ve özelliklerinle uygun tedrisat yapılmadığı 
gibi, öğretmen sayısı daima noksan kalmıştır. Şe
hirlerde her türlü konfor, eğitim ve öğretim araç
ları yanında öğretmen sayısı da köy okullarına 
nazaran daha iyi bir duruma yükseltilmiştir. Hal
buki eğitim ve öğretim mecburiyeti olan okullar
da öğrenme şartlarının değişik olarak sağlanması 
ıgerekir. Hattâ okullarda okutulan dersler çok de
ğişik durum arz etmektedir. İlkokullarda her 
okur- müdürü ve öğretmeni kendi arzu ve istek
lerine uygun ders kitapları tercih etmekte, çev
renin ve milletin malî gücü dikkate alınmadan 
çeşitli kıyafetler tercih etmek suretiyle geri kal
mış memleketimizdeki geçim sıkıntısı ile başbaşa 
kalan ailelere ayrıca büyük külfet olmaktadır
lar. Eğitim politikasında sakat olan bu tutum ve 
davranışın karşılığını öğrencilerin ve onların ai
lelerinin benliğindeki reaksiyonları görmek su
retiyle üzüntü ile duymaktayız. Fikir gücünün 
geliştirilmesi, yarın için mesuliyeti omuzlarına 
alacak yavrularımızın gelişmesi, karakterli, şu
urlu ve aşağılık kompleksi duygusundan yoksun 
bir şekilde gelişebilmeleri ve eşit olarak aynı kay
naktan faydalanıp feyz alabilmeleri için millî 
bir eğitim politikası çizildikten sonra tek tip der-
ıgi ve kitap mecburiyetini koymak zorundayız. 
Her okulda ayrı kitap, aynı okulda ayrı ayrı sı
nıflarda başka kitapların okutulması mahzurlu
dur. Kaynaklarının değişik olması, ayrı ayrı kay

maklardan yetişen ve fakat muayyen yere gelen 
ve sınava tabi öğrencilerin başarıya ulaşmaları 
bakımımdan mahzurlu olduğu gibi, ticari maksat
la kitap yazıp bunları sattırmak için çeşitli ça
balar gösteren kaynakların da önlenmesi bakı
mından bu ileri sürmüş olduğumuz fikirlerim plâ
na dercinde büyük fayda vardır. 

Ayrıca bir ailenin birbirinden farklı iki sı
nıfa devam eden çocuklarının küçüğü, ikinci se
ne, ablasının veya ağabeyisinin kitaplarının de
ğişik olması yüzünden başka kitap almak mecbu
riyetinde kalmakta bu yüzden de o aileye bir ma
lî külfet yüklemektedir. Her şeyden evvel millî 
eğitim politikamıza uygun olarak yine Millî Eği
tim Bakanlığının temsil edeceği, memleketimizin 
gerçeklerine uygun olarak tertibedilecek olara, ki
tapların gerek ilkokullarda, gerek ortaokullarda 
ve liselerde okutulmasının büyük faydaları var
dır. İlkokuldan sonra çeşitli kolejlere gitmek mec
buriyetinde kalan köylü ve şehirli ilkokulları bi
tirmiş öğrenciler ile ortaokuldan sonra çeşitli 
'meslek okullarına sınavla gitmek mecburiyetinde 
olan öğrenciler bir de yüksek okullar için kültür 
seviyesini yükseltmek mecburiyetinde olan liseyi 
bitiren öğrencilerimiz çeşitli kaynaklardan kül
tür feyzini aldıkları için, çeşitli kitaplar takibet-
mek zorumda oldukları için, dalima eşitsizlik-den-
flresl içerisinde başarısızlıklara uğramaktadır. Kal
dı ki, Anayasamızda öğretimde eşitlik olduğuna 
göre tek tip kitabın Millî Eğitim politikasına uy-
<?um olarak ele alınıp okullarda okutulması halin
de memleketimiz için, fertler için, cemiyet için 
ve geleceğimiz için fayda ummaktayım, 

BAŞKAN — Tamamadır, Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
BAŞKAN —• Lütfen son cümlenizi söyleyin, 

vaktiniz dolmuştur. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Peki, bağ
lıyorum. 

Sayın milletvekili arkadaşlarımın, birer aile 
reisi olmaları itibariyle, bu gerçeklere kıymet ve
receklerini ümideder hepimize hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oylari-
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..c 

önerge kabul edilmemiştir. 
99 numaralı önergeyi okutuyorum. 
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Millelt Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısında orman

cılıkla ilgili 273 ncü sayfada yer alan politi
ka teldfbirleri 'bölümünde «Köy Orman Koopera
tiflerinin kurulduğu bölgelerdeki orman içi 
'köylülerine tercihan her türlü orman işi ve
rilecek ve bu kooperatifin gelişmesine yardım 
ctdilece'ktir. Her sene bütçeye 50 Ö00 000 dan 
az olmamak üzere konan fondan yardıma 'devam 
edilecektir. Kooperatifleri köylülerin kalkın
ması için kredi verilecek, orman sanayiine işti
rakleri. sağlanacaktır» ibaresi ile «Erozyon ile 
ıınücaldele, orman toprağının ıslahı, stillere ıkarş1 

'her türlü tedbirin alınmasına ve ağaçlandırma 
çalışmasına öncelikle yer verilecek ve kurula
cak ayrı bir Genel Müdürlük ile bu işin yürü
tülmesi sağlanacaktır» kaydının Plâna alın
masını arz ve teklif elderim. 

Saygılaramla. 
'S.imop 

Hilmi İşgüzar 

Gerekçe : Onman iç mide yaşıyan köylerimi
zin ve köylülerimizin duru'mu ter'kesce ma
lumdur. Sayın Hükümetin üyeleri de orman 
içinde yaşıyan köylülerin acıklı Iha] ini bilmek
te ve bunlara karşı tedbirlerin alınmasını iste
mektedirler. Yukarda ara ettiğilm toklifin Plâna 
alınması halinde onman içi köylüleri daha ça-. 
ibuik toparlanacak ve kısa zamanlda ekonomik 
güce kavuşacaklardır. Bugüne ikaıdar ferdî ça
lışma yüzünden ve kredisiz çabadan dolayı za
yıf kalmışlardır. Kooperatif mensuplarına orman 
içinde bulunlmaları bakımından imkânların ve
rilmesi ve 1956 da çıkarılan ıkanunda da yer 
alan her yıl 50 000 OÖO dan aşağı olıma'mak üzere 
•korunması icalbeden fonun Plâna 'd e re e dilmesi 
ve bu fondan orman içi köylülerinin faydalan
dırılması cihetine gidilmesi halimde hem köy
lüler biraz ekonomik 'güce kavuşacak ve hem ide 
ormandan tüm istifade imikânTarına kavuştu-
ğu cihetle de onu sevecek ve koruyacaktır. Or
man içinde ya<pda,n sanayi teslislerine 'koopera
tif lıerin iştirak ettirillmeısi dalha 'da çiok bunların 
(kalkınmasını temin edecek, ormana kendi mab 
gibi bakacaktır. 

Onmanın erezyon, sel sebebiyle çıplak yer
lerinin ağaçlandırılması hem ziraat için ve hcim 
de sanayiimizi besliyen sulamamızın kaynağım 
teşkil eden barajların emniyeti bakımından bu 

konuya önem verilmesi lâzıımdlr. Onman Genel 
Müdürlüğünün kesif işleri içinde bir şube va-
ntasiyle gerekli çalışma ve neticeye varma im
kânı yoktur. Bunun için Erozyon ve Ağaçlan
dırma Genel Müdürlüğü kurulmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET -SEZGİN (Aydın) — Efendim, plânın 
199 ncu sayfasının (n) maddesi, 243 ncü sayfa
sının 4 numaralı ilkesi, 273 ncü sayfanın (e) ve 
(f) tedbirleri, 268 nci sayfanın 3 numaralı il
kesi, 273 ncü sayfanın (a) tedbiri Sayın İşgü
zar arkadaşımızın önergesi ile istemiş olduğu 
hususları Sayın İşgüzar arkadaşımızın istedi
ğinden daha açık olarak getirmiş olduğundan 
önergeye katılmıyoruz. 

i 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı görüşle katılmıyoruz efendim. 
(BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Lütfen daha önce işa
ret ediniz, söyleyiniz. Ben yani mutlaka her 
önerge sahibini kontrol etmek mecburiyetinde de
ğilim. Kaç defa söyledim, siz beni ikaz edecek
siniz, ben sizi değil. 'Saat 17,59. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Çok muhterem 
arkadaşlar, teklif etmiş olduğum önergemde yer 
alan hususları kısaca Yüksek Huzurunuzda 
arz etmeye çalışacağım. Hepinizin bildiği gibi 
orman içinde yaşıyan köylülerimizin durumu 
gerçekten acıdır. İnsanları fakir olduğu gibi 
tarlası yoktur, topraktan mahrumdur. Elinde 
toprağı olan insanların esasında kendi •çabaları 
karşılığında istihsal miktarı çok az olduğu için 
artan nüfus karşısında geçim sıkıntısiyle haş
haşa kalmaktadır. Nüfus artışı karşısında her 
hangi bir alternatif de yoktur. Halbuki bütün 
dünya memleketi erinde orman içinde yaşıyan 
kövlüler halkın en zengin tabakasını teşkil et
tiği halde, bizim memleketimizde aksine orman 
içinde yaşıyan köylülerin durumu çok kötüdür, 
malî güçleri çok zayıftır. İşte bunu dikkate alan 
Hükümetler 1956 tarihindeki çıkarmış olduk
ları 6831 savılı Kanunun 13 ve 40 ncı maddele
rine köylülerin kalkmmasiyle ilgili yeni alter
natifler getirmişlerdir. Fakat bu alternatifler-
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den hiçbiri plânlı devre içinde olmadığı için 
gerçekleşememiş ve konulan madde ölü kalmıştır. 
Halbuki bu kısım, bizim şimdi önergemizde 
ileri sürdüğümüz hususlar Birinci Beş Yıllık 
Plânda yer almış olsa idi, hiç değilse 5 senelik 
bir zaman içinde bir adım atılmış olurdu. Hal
buki şimdiki önergemizle Hükümete çeşitli ko
laylık, plânın stratejik hedeflerine daha iyi 
bir şekilde varması temin edilecektir. 

Muhterem İsmet Sezgin Beyefendinin ileri 
sürmüş oldukları sayfa ve maddelerde orman içi 
köylerinde yaşıyan köylülerle ilgili bir şey yok
tur. Bu tüm olarak köylüleri ilgilendiren bir 
meseledir. Plânın 273 ncü sayfasında yer alan 
bilhassa politika tedbirleri olarak münhasıran 
ormancılığı ve ormanların içerisinde bulunan 
köylüleri ilgilendiren tedbirler içerisinde böyle 
bir kayıt yoktur. Bu bakımdan benim ileri 
sürmüş olduğum teklif i'tlhal edilmiş olursa bu 
takdirde 1968 - 1972 yılları arasında tatbik edi
lecek plânda hiç değilse, % 20 nisbetinde or
man içinde yaşıyan köylülerin durumu düzele
cektir. Zira Tarım Bakanlığı, 13 ncü mad
deyi, yani 50 milyondan aşağı olmamak üzere 
konulması icalbeden fonu dikkatle takibetmemiş, 
ancak Köy İşleri Bakanlığı kurulduktan son
ra bu çerez kabilinden ele alınmak suretiyle or
taya atılmıştır. Fakat bunların köy işleriyle 
meşgul olan şubelerinin elemanları yoktur, 
olan elemanlarını da Tarım Bakanlığı gönder
mektedir. Şayet b'izim teklifimiz yer alırsa Ana
yasanın 51 nci maddesinde Devletin kooperatif
lere yardım edeceği ilkesi de hem tahakkuk et
miş olacak, hem de 6831 sayılı . Kanunun ölü 
olan 13 ncü ve 40 ncı maddeleri plâna almmak 
suretivle, diriltmek, gerçek anlamiyle tatbik 
imkânlarını yaratmak olacaktır. Bunların yer 
almasivle orman içerisinde yaşıyan ve hiçbir 
şekilde imkânları olmıyan insanlar, el sanayii, 
arıcılık, halıcılık, hayvancılık, imalât sanayiine 
iştirak etmek ve her türlü imal, endüstri işle
rinde ormancılık sanayiine ortak olmak sure
tiyle ekonomik güce kavuşmuş olacaklardır. 

Muhterem milletvekilleri, pilot bölgeler kurul
muş olsaydı teklifimize göre hiç desilse Bolu, 
Kastamonu, Sinop, Muğla gibi kesif ormanla
rın bulunduğu yerlerdeki köylülerimiz kalkın
mış olacak ve bunun huzurunu da tatbik eden 
Hükümetler görecektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız son cümle
nizi 

-HİLMİ ÎŞGÜRAZ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Memleketimizi tehdideden erozyona karşı 
ağaçlandırma faaliyetinin daha iyi bir şekilde ya
pılabilmesi için Orman Genel Müdürlüğünün 
külfetli ve ağır işleri içerisinde bu işlere önem 
vermediğini dikkate olmak suretiyle bir Ağaç
landırma ve Erozyon Genel Müdürlüğü kurul
masının plâna bir kelime ile geçirilmesinde büyük 
fayda ümidettiğimiz için o kısmı da teklif et
miştik. 'Takdir Yüce Meclisindir. Hepinize saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

101 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçe : İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 

tasarısının (C) maddesiyle belirtilen Genel poli
tikalar bölümünün 4 ncü paragrafında, «İlk
öğretim dışındaki bütün öğretim kademelerin
den imkânları yeterli olmıyan öğrencilerin kaa-
biliyetlerl oranında ve fırsat eşitliği içinde 
yararlanmaları tedbit edilmiştir. 

Çok önemli ve yerinde gördüğüm bu kararın 
açık bir şekilde Anayasanın öngördüğü fırsat 
ve imkân eşitliğine uygun bir anlayışla ve âdil 
olarak uygulanabilmesi için bu 4 noü paragra
fın sonuna : 

«Oturdukları yerde orta dereceli her hangi 
bir okul bulunmayan zeki ve kaabiliyetli köy ve ka
saba çocuklarından 30 bini her yıl sınavla çe
şitli yatılı okullara alınır» cümlesinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

BARKAN — Komisvon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sayın Uysal arkadaşımızın önergesine katılıyo
ruz. Ancak bu, köylerde ilkokulları bitirecek ço
cuklarımızın parasız yatılı olarak okumalarını 
gelişen zaman ve durum içerisinde 30 bin raka-
miyle sınırlandırmak doğru değildir ve bu 50 
bin de olabilir. Yani plân gereğince, plândaki 
hüküm gereğince 50 bin köy çocuğunun para-
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sız yatılı olarak okuması mümkündür. Biz bu
nu daha anlaşılabilir bir hale getirmek için 
şöyle bir metin hazırladık. Sanırım Sayın Uy
sal'ı tatmin edecektir. «Çeşitli yatılı okullara 
alınacak öğrencilerin ne kadarının köy ilkokulu 
mezunu olacağı yıllık programlarla tesbit edi
lecektir. Bu oran yüzde 75 ten aşağı olamaz.» Ve 
böylelikle Sayın Uysal arkadaşımızın istediği 30 
binin çok üstünde köy çocuğumuzu parasız ya
tılı olarak ortaokulda ve liselerde okutmak im
kânına sahibolacağız. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Okunan tadil şekline katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Okunan 

tadil şekline katılıyorum, o şekilde önergemi 
düzeltmiş oluyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyrosunuz, 
önergeyi, Komisyon tarafından izah edilen 

sikliyle Yüce Hevetinizin oyuna sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... önerge tadil 
edilen şekliyle kabul edilmiştir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
102 numaralı önergeyi 59 numaralı önergeyle 
beraber görüşmemizi teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 59 numaralı önerge tahmin edi
yorum tehir edilmişti. Şimdi onunla birlikte 
mütalâa edilecektir. Bu bakımdan bunu da te
hir ediyoruz. 103 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçe : Anayasamızın 50 nci maddesi ilköğ

retimi parasız olarak öngörmüştür. Oysa geniş 
halk topluluklarının büyük bir kısmı fakîr ol
duğu için, imkânları bulunmadığı için çocukla
rına eğitim malzemesi tedarik edememektedir. 
Bu nedenle de imkânlardan yoksun kalmakta
dır. 

Anayasanın bu hükmüne göre, ilkokul ders 
araç ve gereçleri ile ders kitaplarının öğrenci
lere parasız verilmesi gerekmektedir. Bu bir 
Anavasa hükmüdür, ilköğretimi mecburi ve 
parasızdır hükmünün yerine getirilmesinde zo-
runluk vardır. Bir hak vardır. 

Bu nedenle, plânın 133 ncü sayfasında ilk
öğretim bölümünün (Ib) fıkrasının sonuna aşa

ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

ilkokullara devam eden öğrencilerin her tür
lü ders araç ve gereçleri üe ders kitapları 
Millî Eğitim Bakanlığınca bedelsiz olarak veri
lecektir. (ilköğretim vermek amaciyle kurulmuş 
ve fakat 8 yıllık bir öğretime geçmiş yatılı bölge 
okulları öğrencileri de bu hükümden yararla
nırlar.) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sayın Uysal arkadaşımızın önergesi aynı mahi-
vette kendi partilerinden milletvekili Sayın 
Şükrü Koç tarafından verilmiş ve reddedilmiş
ti. Sayın Uysal arkadaşımızın önergesine katıl
mamak mümkün değildir prensibolarak, anafi-
Irir olarak. Ama malî imkânlar bunun plânda 
bir tedbir olarak yer almasını imkânsız hale 
getiriyor. Bunları öğretmen olan Sayın Uysal'm 
takdir edeceğini ümidederiz. Kaldı ki, bir Ana
vasa hükmü de değildir. Anayasa mecburi ola
cağını ifade eder. Fakat kitap, defter, araç, ge
reç verileceğini ifade etmez. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Saym Uysal. 
Aynı mahiyeti kapsıyan önergelerin birlikte 

mütalâasında zaruret vardır. Çünkü Meclis bir
birini nakzeder mahiyette kararlar vermiş ola
bilir. O zaman işin içinden çıkılması güç bir 
durum yaratılmış olur. 

Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu 

önergemdeki unsur anlamını, Anayasanın 50 nci 
maddesinden almaktadır. Esasında Anayasanın 
50 nci maddesi ilköğretim kız ve erkek bütün 
vatandaşlar için mecburidir ve Devlet okulla
rında parasızdır, demektedir, ilköğretim kav
ramı esasında çocuğa Devlet tarafından 5 yıl
lık ilköğretimin verilmesini ortaya koyar. Şimdî 
ilköğretim vermek Devletin parasız olarak ve 
mecburi olarak yükümlülüğü içerisinde olduğu 
zaman elbetteki bu ilköğretimin bi'na, öğretmen, 
araç ve gerecini de kapsaması gerekiyor. Esa
sında Anayasanın 50 nci maddesi burada bu 
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anlamla tedvin edilmiştir. Benim üzerinde dur
duğum, önümüzdeki yine beş yıllık plânlarda 
bu noktaya elbetteki gelinecektir, sanıyorum. 
Bugün İkinci Beş Yıllık Plânımızın tedbir ola
rak, uygulama olarak girdiği esasların hepsini 
birtakım kaynaklara bağlı olarak uygulamak 
zorunluğu olduğu da elbette ki bir gerçektir. 
Esasında bir öğrenci için yılda 200 - 250 lira 
kadar bir paranın araç, gereç ve kitap olarak 
harcandığı düşünülürse, birçok çocuğumuzun 
ilköğretimden yoksun bulunması, bâzı dar ge
lirli ailelerin çocuklarına bu 200 - 250 lira gibi 
araç, gereç ve kitap parasını temin edememeleri 
yüzünden çocuklarını okula gönderememeleri 
düşünülürse, esasında Anayasanın öngördüğü 
bu 50 nci maddesinin ağırlığı ve genişliği içeri
sinde ilköğretim politikasının gerçek olarak 
uygulanamadığı da ortaya çıkar. Eğer biz plâ
na böyle bir madde koymak yoluna gidersek 
birdenbire ilköğretim, sayı bakımından, fakir 
aile çocuklarını, gecekondularda, köylerde, ka
sabalarda yaşıyan, yılda 200 ilâ 250 lira gibi 
parayı araç ve gerece veremiyecek olan bu ço
cuklara kolaylıkla ilköğretim imkânlarına ka
vuşturma yolunu da açmış oluruz. Teşekkür 
ederim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Söz rica ediyorum, bir hususun tav
zihi bakımından. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, bir cümle iîe bir 
noktayı tavzih etmem lâzım. Sayın UyşaFın te
mas ettiği 50 nci madde ile Devlete verilen 
ödev 53 ncü madde ile sınırlıdır. Her şeyden ev
vel malî kaynakların yeterliliği ölçüsünde bu 
ödevler yerine getirilecektir. Biz de bunları yıl
lık programlara ancak sokabileceğimizi söyle
dik, imkânlar nisbetinde ayarlanacaktır. Plân
da böyle bir prensibin bulunması bu bakımdan 
doğru değildir. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
58 ve 59 ncu önergeleri görüşebiliriz. 

BAŞKAN — Bozmıyalım sırayı. Hemen şim
di mi istiyorsunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet efendim. 
58 le 96 aynı mahiyette Sayın Başkan, 59 ve 102 
aynı mahiyette. (58 den başlansın, sesleri.) 

BAŞKAN —• 58 numaralı önerge Sayın Şev
ket Raşit Hatipoğlu tarafından verilen önerge
dir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Bununla 96 numaralı takrir mi 
birlikte tutuyorsunuz? 96 numaralı takrir Sayın 
Reşat Özarda tarafından verilmiştir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET (SEZGİN (Aydın) — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — 58 ve 96 numaralı önergeleri 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 

134 ncü sayfasında ve eğitim bölümü içinde yer 
alan «(b) ortaokul seviyeli meslek okulu» alt bö
lümünün üçüncü cümlesinin «Köy ebe okulları 
ile imam - Hatip okullarının ilk devreleri ve tek
nik tarım ye bahçivanlık okulları dışında ortaokul 
seviyesindeki bütün mesleki okullar genel ortao
kul durumuna getirilecek ve bu amaçla 1968 -
1969 ders yılında ilk sınıflarına öğrenci alınmıya-
caktır» şeklinde değiştirilmesini, 

Ve 148 nci sayfasında aynı bölümün içinde 
yer alan «(f) yaygın eğitim» alt bölümünün aşa
ğıdaki şekilde olan son bendinin «Teknik bahçı
vanlık ve teknik tarım okulları beklenen fonksi
yonu sağlamadıkları için kaldırılmıştır. Bu okul
lardan umulan fakat sağlanamıyan fayda tarım 
yayım çalışmaları ile gerçekleştirilecektir, özel
likle genç çiftçilere ve çiftçi çocuklarına uygula
nacak programlara yönetilecek, programlarda 
çevrenin şartları göz önünde tutulacaktır.» bendi
nin çıkarılmasını ve işbu önergemizin 16.10.1962 
tarih ve 77 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğin
ce işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

29 . 6 . 1967 
Güven Partisi Grupu adına 

Manisa Milletvekili 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

BAŞKAN — Bununla birlikte mütalâası dü
şünülen 96 numaralı önerge de okunacaktır. 
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'Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânın eğitim bölümünde teknik 
tarım ve bahçıvanlık okullarının kapatılması ön
görülmektedir. Memleket nüfusunun '% 76 sının 
köylü ve çiftçi olduğu göz önüne alınacak olursa 
teknik tarım ve bahçıvanlık okullarının kapatıl
ması değil, aksine bu okulların çoğaltılması lâ-
zımgeldiği kolaylıkla anlaşılır. Plân bir taraf
tan tarım reformunu öngörürken, diğer taraf
tan bu reformda ilk kademe olarak en verimli 
görevi yapacak olan teknik tarım ve bahçıvanlık 
okullarının kapatılması yoluna gidilmesi anlaşıla
cak iş değildir. 

Bu sebeple ve şif adı i olarak yapacağım açıkla
manın ışığı altında 134 ncü sayfanın (b) bendi
nin üçüncü cümlesini teşkil eden: «Köy ebe okul
ları ile imam - hatip okullarının ilk devreleri dı
şında ortaokul seviyesindeki bütün mesleki okul
lar genel ortaokul durumuna getirilecek ve bu 
amaçla 1968 - 1969 ders yılında ilk sınıflarına 
öğrenci almmıyacaktır.» ibaresinin Plândan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

3Ü. 6 . 1967 
Aydın 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Şimdi iki önerge Komisyon ta
rafından aynı maihiyette görülüyor. Onun için 
birlikte müzakeresini yapıyoruz. Bunun üzerinde 
lütfen mütalâanızı bildiriniz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkanım, 
Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu ile Sayın Reşat 
Özarda'nm öner'gclerindeki fikre katılıyoruz, yal
nız arz edeceğim bir metine arkadaşlarımızın iş
tirakleri halinde, 136 ncı sayfadaki tablodan son
raki ikinci paragrafı takiben şu bölümün eklen
mesi şartiyle. «Modern tarım bilgisini, ormancılık 
ve hayvancılık alanları da dâhil olmak üzere ge
liştirmek ve yaymak için lise seviyeli tarım okul
ları açılması yoluna gidilecektir. Yüksek öğreti
me de temel teşkil edecek olan bu okulların müf
redat programları, eğitim sistemi bütünlüğü için
de dikkate alınacaktır. Mevcut okullar da aynı 
anlayış içinde ele alınarak düzenlenecektir.» 

BAŞKAN, — Buyurunuz Saym Hatipoğlu. 
S a a t : 18,20 

ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, burada bahis konusu olan 
okullarla yeni kurulacaklar arasında büyük fark 

vardır. Yeni kurulacak okullar, ortaokula daya
nan, ortaokulun üstünde lise seviyesinde okullar 
olacaktır, Halbuki bizini şimdi kalmasını istedi
ğimiz, plânın kaldırılmasını düşündüğü okullar 
ise ilkokuldan öğrenci alan ve köylü çocuklarına 
teknik tarım bilgisini pratik cflarak veren okul
lardır. Bunlar lise seviyesinde öğretim yapan 
okullar olmıyacak, doğrudan doğruya pratik, ta
rım ve bahçıvanlık bilgisini köy çocuklarına, ve
recek ve baba işletmesine yollıyacaktır. Binaena
leyh «ayrıca bunlar da aynı muameleye tabi tu
tulacaktır» ibaresi bu okulların da ortaokulun 
üzerine kurulu yüksek lise seviyesinde okullar ha
line getirilecek mânasını tazammun eder. Bunu 
kaldırmak şartiyle mutabıkım. Bunlar ayrı ola
rak ilkokul yani pratik tadısil veren, meslek ter
biyesi veren okullar olarak muhafaza edilmeli; 
asıl köy kalkınmasının unsurunu teşkil edecek in
sanlar bunlardır. Benim kanaatime göre serbest, 
köyde kendi işletmesinde işini yürütecek olan in
sanlar bunlar olacaktır. Şimdi, öteki okulların 
kaldırılmasında mucip sebep olarak ileri sürülen 
«bunlar köye dönmüyorlar, okul terbiyesi aldıkla
rı için kendilerini efendi sayıyorlar» • diye bâzı 
şeyler duydum mucip sebep olarak ve bâzı buna 
ait şeyler de var. Eğer ortaokula dayalı lise 
seviyesinde teknik tarım okulu kurulacak olursa, 
bunların bugünkü köy şartları içinde köyde otu
rup da ziraatle meşgul olmaları daha çok tereddü
dü mucibolur. Halbuki köye uyacak insanları, 
köy çocuklarını alıp daha basit şartlar içinde fa
kat teknik zihniyeti mal ederek onları yetiştirmek 
asıl çıkar yoldur. 

Bu okullar vaktiyle büyük bir kalkınma 
hareketinin müessesesi olarak kurulmuşlardı. 
Bunların sayıları da büyük; her vilâyette bir 
tane idi. 15 i Teknik Bahçıvanlık Okulu, 50 
tanesi de tarım okulu idi. Asıl mühim olan 
nokta da, bunlar kurulduktan sonra köy kal
kınması dediğimiz hareketin, daha diğer bir
çok müesseeslcrle bütün bir cephe halinde 
yapılması düşünülüyordu. Halbuki okullar o 
zaman altı tane kurulmuştu, yedi tane idi 
birisi sonradan kapatıldı, kuruluş gayele
rinden inhiraf ettirildi. Kanunda kendileri 
için derpiş edilen şartlar yerine getirilmediği 
için bugün , kendilerinden aranan vasıflar 
bulunmuyor. Bu okullar ıslah edilebilir 
ve bugün de aynı maksat için hizmete koşula-
bilir. Okulların kapatılmasını yerinde bulmu-
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yorum ve bunların ortaokul haline getirilerek 
lise seviyesine çıkarılmasını da lüzumlu bulmu
yorum. 

Ayrıca ortaokullara dayalı lise seviyesinde 
tarım okulları açılabilir. Bahçıvanlık okulları 
da açılabilir. Başka memleketlerde de bu çe
şit okullar vardır. Ama bizim memleketimizde 
köyde amprik zihniyeti yıkarak «onun yerine 
teknik zihniyette insanı yerleştirmek istiyorsa
nız, yıkacak yol ancak bu yoldur. Bütün Tür
kiye'yi göz önüne alırsanız, bütün Türk zıi-
raatini sadece amprik bilgi ile, yani babadan 
oğula intikal eden bilgi ile yapılan bir ziraatte, 
usul de, görenek usuldür. Bugün dert kısaca 
ifade edilmek lâzımgelirse, bunu amprik bil
giden teknik bilgiye, müspet ilme dayanan bil
giye, görenek usulden de teknik usule çevir
mektedir. Bu da tabiî numune halindeki ufak 
mikyastaki tedbirlerle olmaz. Yığma yığınla 
mücadele, etmek lâzımgelir. Onun içindir ki, 
bu tip okullar her vilâyette bir tane olmak 
üzere kurulmuştur. Bahçivanlık okulları 15 
tane, teknik tarım okulları da elli tane idi 
vaktiyle. Şimdi Türkiye'de bu amprik âlemi 
ikiibuçuk milyon köylü ailesine süratle tekniği 
yerleştirmek ve meslek bilgisini ulaştırmak is
tiyorsak gidilecek yol budur. İkinci Beş 
Yıllık Plânda bu nevi bilginin yaygın öğre
timle çiftçi nesillerine verileceği derpiş edil
miş. Bunun muvaffak olmıyacağma kaaniim. 
Bu yolda gidişim çok uzun zamanlara bizi sürü'kli-
yeceğine de ayrıca inanıyorum. Şuna eminim 
ki, yayım usulü ile ziraat öğretimi geçici
dir, tesirleri çok çabuk ortadan kalkabilir. 
Fakat okullarda yetiştirme daha başkadır. 

ve bu Türkiye ölçüsünde tatbik edilecekti. 
Fakat olmadı. Okullar ortaokul seviyesine çı
karılmak için gayeden inhiraf ettirildi, top
rak tevzi usulü ortadan kaldırıldı, ihmal edildi, 
»köy çocukları yerine kasaba çocukları alındı me
mur çocukları ve şimdi sistem kusurlu bulunur, 
ortadan kaldırmalk istenir. Sistemlerde kusur 
yoktur arkadaşlar. Kusur bizdedir, uygulı-
yanlardadır. Müesseseler, başarıcı müesseseler
dir. Buna anlayış ve irademiz olursa bu mües
seseler bugün de bu memlekete hizmet ede
bilirler. Komisyon lütfetsin bu okulların da, 
diye o ibareyi kaldırırca ben mutabıkım. Bu 
okullar ıslah. eıdilir ve memlekete hizmet eder, 
sayıları dar çoğaltılabilir. Mâruzâtım budur. 
Muhteremi Heyetinizden bu okulların kaldırıl
masını önlemenizi ve önergemizi desteklemeni
zi dilerim. Hürmeltlerimle. (Güven Partisi sı
ralarından, alkışlar)) 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu okul kaldırıl
mıyor, onu ifade edelim. Müsaade ederseniz 
yanlış anlamış mâruzâtımızı sayın hocamız Sa
yın Özarda'nm da aynı şekilde konuşmasını örn 
lemek için... 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Müsaade ederseniz bir açıklama 
yapayım. 

Sayın Başkan, mulhterem arkadaşlarım, Sa
yın Hatipoğlu'nun bir endişesini izale için kı
sa mâruzâtta bulunacağım. Okul kapatılması 
baihiıs konusu değildir. Mevcut okulların aynı 
anlayış içerisinde düzenlenmesi bahis konusu-
dur. Bütün meslekî 'okulların, teknik okulla
rın or*ta öğrenime dayandırılması plânın getir
diği eğitim felsefesinin ieafbı. Bunlar lise aya
rında olacak asgari. Ayrıca gayeye uygun ola
rak bir eğitim sistemi bünyelerine gelecektir. 
Buıgün mevcut okullardan, Sayın Hatipoğlu 
'da gayet iyi bilirler, meızun olanların hiçbirisi 
kendi sahalarına dönmemelbtedirler. Polis ol
maktadır, kâtip olmaktadır, memur olmakta
dır. Bugünkü teknolojik 'gelişmeler muvace
hesinde eritansif ziraati temin etmek zirai is-
tilhsalâıtı artırmak, gelişmeyi sağlamak içim 
formasyonu vermek mecburiyetindeyiz. İlik 
mektepten sonra üç yıllık bir flormasyon ye
terli değildir. Bu anlayış içinde hem okulla
rın daha büyük ölçüde eğıitim imkânları ile 

Şimdi sözlerimi topluyorum; bu okullar şu 
suretle olacak, ilkokuldan alınacak, alınacak
lar çiftçi çocukları olacak, köylü ve çiftçi 
çocuğu. Üç yıl okullarda pratik olarak ye
tiştirilecek, sadece yaptıkları işlerin izahı ya
pılacak. Çıktıkları zaman Devlet müessesele
rinde ayrıca bunlar staj görecekler, olgunlaş
t ı racaklardı r , ondan sonra baba işletmesine 
gideceklerdir. Hazine arazisi bulunan yerler
de toprağı bulunmıyanlara toprak verile
cektir. Toprağı olmıyanlara, yahut toprağı 
yetmiyenlere toprak verilecek ve kredi ile de 
desteklenecektir. Bütün tarımın yeniliğe ait 
yardımları da bu önder çiftçilere verilecekti 
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İeçlhiz edilmesi baih'is konusu oluyor, hem de 
oradan mezun alanların daha tesirli hizmet et
mesi elde edilmiş oluyor. Köy çocuklarının 
okutulması meselesi zaten plânda yaygın eği
tim bahsinde geniş tedbirler vardır, bu tedfbir* 
lenin Sayın Hatipoğlu'nun tatmin edeceğini 
ümidederim. Tekrar ediyorum, oıkul kapatmak 
bahis mevzuu değildir. 

ŞEVKET RAŞUT HATÎFOĞLU (Manisa) 
— Plânda varıdır okul kapama 148 nci sayfa
dadır... 

PLÂN KARMA KOMİtSYONU BAŞKANI 
İSMET" SEZGİN (Aydın) — Çıkardık bunu, 
bu çıktı.... 

ŞEVKET RAŞİT KAT4FOÖLU "('Devamla) 
— Birçokları var... 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu bu çıkarıldı, 
deniyor. 

Buyurun Sayın Özarlda, bu izahat muvaöe-
(hesinde beyanda bulununuz. 

Okulların kaldırılamıyacıağı 'beyan edildi. 
Plânda böyle bir şey baih'is mevzuu değildir, 
dendi. 

Buyurun efendÜm. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş-

(kan, sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon ve 
ıHülküınet sözcülerinin beyanlarına göre bahis 
mevzuu okullar kapatılmayacaktır. Plânda kul
lanılan ifade aynen şu : Köy elbe okulları ile 
itmam - hatip okullarının ilk devreleri dışın
da - bu ikisi kalacak, bunun dışında kalanlar -
ortaokul seviyesindeki bütün meslekî okullar 
genel ortaokul durumuna getirilecek. Ve bu 
almaçla 1968 - 1969 dem yılında ilk sınıflarına 
öğrenci almımıyacaktır. Evet bu okullar kapa-
Jtılmıyacıak ama ne olacak? İlkm'ektep mezunu 
olanlar alınmıyacak. Bu okullar ortaokul, ge-
nlel ortaokul derecesinde okul olacak. Genel 
ortadkul nedir? Teknik ve meslekî okulların 
dışında genel ortaokul öğretimi yapan okul
lardır. 1968 - 19169 ders yılından itibaren de 
bunların bu amaçla 1968 - 19(69 ders yılında 
ilk sınıflarına öğrenci almmıyacaktır, denildi
ğine göre, bunların ortaokul seviyesi alıtında-
tki kısmına öğrenci alınmamak suretiyle bu 
okullar kapatılacak, ancak genel ortaokul du
rumuna getirilecekltir. Ve simidi Hükümetin 
izah ettiği duruma göre de teknik mahiyette 
ziraaat liseleri kurulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi lise derece
sinde teknik ziraat okulları kurulması lüzum
ludur, şarttır. Memleketin zirai reformunun 
yapılması için birçok ziraat lisesine ihtiyaç var
dır. Ancak ziraat lisesi dediğimiz takdirde 
(bundan anlaşılan mâna, bu ziraat üsıelerinden 
çıkacak olanlar tamamen memuriyet hayatına 
intikal edecektir. Şimdi mesele, ziraat bakım
dan çok gerikalmış olan memleketimizde ve 
bugün Anadolu'nun yüzde 80 inden fazla olan 
kısmında hâlâ dededen, Nulh - nebiden kalma 
usullerle ziraat yapılmakta, birçok yerlere, 
özellikle Orta - Anadolu'ya, Doğu illerine bir 
tek ağaç dikilmemekte, bâzı ahvalde köyün ke
narından çay geçtiği halde, su geçtiği halde 
ağaç dikimi yoluna gidilmemektedir. Neden, 
Çünkü görenek yoktur. Dededen kalma, baJba-
dan kalma usul devam 'ediyor. Şimdi biz mem
leketimiz topraklarının çok verimsiz olduğu
nu ve bu bakımdan sulama, gübrelıeme ve sair 
gibi bir zirai reformunun mutlaka yapılması 
lâzımıgeldiği zarureti üzerinde ittifak ediyoruz. 
Bunda hiçlbir anlaşmazlık yoktur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bu zirai 
reformu köyde kim yapacak? Ziraat liseleri 
ayarında, lise ayarında talebe mezun verecek
sin, oradan çıkan yüksek tahsil yapacak, mü
hendis olacak. Görüyoruz arkadaşlar, mühen
dislerimiz masa başından kalkmıyor, köye git
miyor. Bugün komşularımızdan bir Yunanis
tan'ı bir İsrail'i örnek olarak ele alalım, 
İsrail'in 2,6 milyon nüfusu ile pek kısa zaman 
içinde çölü, bayağı bildiğimiz çölü bağ bahçe 
haline getirmesinin ve Yunanistan'da da zirai 
reformlarla pek kısa zamanda Türkiye'nin 
dünya çapında ileri bulunduğu zirai ürünler
de Türkiye ile rekabet edecek hale gelmesinin 
tek sebebi buralarda yüzlerce böyle, ilk mek
tep üzerine tarım okulları açılması ve doğru
dan doğruya köyden gelen çocuğun burada 
mahallî tarım usullerini toprağına, havasına 
ve sairesine uygun orada yapılacak tarım ye
niliklerini öğrenerek köye gitmek suretiyle kı
sa zamanda tarımda mucize denecek kadar bü
yük hamleler yapmış olmalarından ileri gel
mektedir, Bu bakımdan muhterem arkadaşlar, 
komisyonun ziraat liseleri hususundaki fikri
ne iştirak ediyor uz, çok güzeldir, amajlk mek-
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tep üzerindeki köylü çocuğunun da buralarda 
ortaokul diploması verilmemek, bu ayarda ka
bul edilmemek şartiyle pratik zirai bilgiye sa-
hıibolmaları da şarttır. Bir hususu daha sor
mak işitiyorum sayın komisyondan. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, Sayın 
-ozanda, rica ederdim suiistimal etmeyiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bir soru 
sadece Sayın Bıaşkanım, iniyorum. 

BAŞKAN — Zaten komisyona artıik soru 
soramazsınız, sorsanız bile oevap vermeye yet
kisi yok ki, bundan sonra... 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Mevcudo-
lan mahallî teknik ziraat okullarından halen 
mezun olanların durumu ne olacak? Ziraat fa
kültelerine devam etmek imkânı ve hakiki bun
lara bağışlanacak mıdır? Hüküımett bu husus
ta izahat verirlerse faydalı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu'nun önerge
sini oyunuza sunuyorum. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir dakikanızı 
nica ediyorum Sayın Başıkanıraı, eğer önerge
mize katılmıyorsa biz ayrıca bizim önergemi
zin oylanmasını rica edeceğiz. Biz bu okulların 
kapanımamasmı öngören bir teklif- getirdik, 
ama arkadaşlarımıza anlatamadık, arkadaşları-
mız katılmıyorlarsa biz ayrıca rica edeceğiz, 
bizim önergemiz oylansın. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hatipoğlu'nun 
önergesi kaibul edilmezse, Sayın Reşat özarda'-
nın önergesi kabul edilmezse, sizin getirmiş 
olduğunuz yeni teklifi ayrıca oya koyacağım. 
O da kabul edilmezse plânın şimdiki yazılı 
şekli kabul edilmiş sayılacaktır.^ 

Sayın Hatipoğlu tarafından verilmiş bulu
nan önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Reşat özarda tarafından verilmiş i 
«bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon tarafından getirilmiş olan yeni 
metni oyunuza sunuyorum. Katbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yeni metin ha
linde plâna ilâve edilecektir. 

104 numaralı önergeyi okutuyruom. | 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — 59 ve 102 okuna
cak efendim. 

BAŞKAN — 59 numaralı önerge komisyon
dan gelmiştir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
59 ve 102 numaralı önergeler aynı mahiyette 
olduğu cihetle birleştirilmesini rica etmiştik. 

BAŞKAN — Bunlar daha sonra görüşülse 
daha iyi olur. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Hazırlamıştık 
Sayın Başkanım, onun için ifade ettik. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Gerekçe : 
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğ

retmen okulları, tarım liseleri ve diğer bütün 
meslekî ve teknik okullar mezunlarının da 
yülksek öğretime kabiliyetleri ve başarıları 
oranında devam etmelerine imkân vermek ama-
ciyle, 
Sonuç : Plân tasarısının 140 ncı sayfasınını 
ikinci paragrafının ikinci cümlesinin plân ta
sarısından çıkarılması için işbu önergemin 
16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
2 n©i maddesinin 6 ncı bendinin (E) fiknası 
gereğince işleme tabi tutulmasını ara ve teklif 
ederim. 

Oülven Partisi Adına 
Tokat 

İrfan Solmaızcr 

BAŞKAN — 102 numaralı önergeyi de 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçe : 
Mesleke yöneltme çalışmaları ve rehber

lik ıkonusu bizde bugüne kadar çözümlenmiş 
değildir. İlkokul ve ortaokuldan mezun olan 
çocuklar kabiliyet ve yeteneklerine göre değil, 
büyük çoğunlukla tesadüflerin ve imkânları
nın kendilerine açtığı yolda yürüyebiliyorlar. 

Plânın 140 ncı sayfasının ikinci paragrafın
da lise seviyesindeki teknik ve meslek okulla
rından mezun (imam - hatip okulları dâhil) 
öğrencilere yülksek öğrenim imkânı verileceği 
öngörülmüştür. 

Ancak aynı paragrafın sonunda «<bu okul-
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lardan gelenlerin (İmam. - hatip okulları hariç) 
yüksek öğrenime sadece kendi alanlarında de
vam etmeleri» kaydı konmuştur. Böyle bir kı
sıtlama Anayasa anlayışına aykırı olduğu gibi 
insan değerine de, fırsat ve imkân eşitliğine 
karşı olmak demektir. 

Adalet ilkeleriyle bağdaşmıyan, demokra-
tik olmıyan bu hususun düzeltilmesi gerek
mektedir. 

Bu nedenle plânın 140 ncı sayfasının ikin
ci paragrafının ikinci satırındaki «Bu okullar
dan gelenlerin (İmam - hatip okulları hariç) 
yüksek öğrenime sadece kendi alanlarında de
vam etmeleri insan gücü açıkları sebebiyle zıo
runlu tutulacaktır» cümlesinin çıkarılması şart-
ıtır. 

Üniversitenin bütün dalları, bütün yüksek 
okul imkânları lise seviyesindeki bütün mes
lek ve sanat okullarına açıık tutulmalıdır. Mes
lek ve sanat okullarına devam eden fakir ve 
dar gelirli ailelerin çocukları her türlü yük
sek öğrenime ve üniversiteye girime hakkına 
sahiıbolmalıdır. 

Bunun içindir ki, aşağıdaki sınırlayıcı cüm
lenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif edi
yorum. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

«iBu okullardan gelenlerin (İmam - hatip 
olkulları hariç) yüksek öğretime sadece kendi 
alanlarında devam ötmeleri insan gücü açıkla
rı sebelbiyle zıorunlu tutulacaktır.» 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
ıbu konuda Hükümetle işbirliği yaparak Komis
yonca hazırladığımiız bir önergeyi Yükselk Ri
yasete takdim ötmiş bulunuyoruz. Bu önerge
miz okunduğu takdirde sanıyoruz, gerek Sa
yın Solmazer, gerekse Saym Uysal önergeleri
ni geri alacaklardır. Lütfen önergemizin oku
tulmasını rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından hazırlan
mış bulunan yeni önerge metnini okutuyorum. 

Yüksek; Başkanlığa 
140 ncı sayfanın ikinci paragrafının metin-
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den çıkarılarak yerine aşağıdaki metnin kon
masını arz ve teklif ederim. 

Plân Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın 

İsım et 'Sezgin 

«Bütün lise seviyesindeki teknik ve mıeıslek 
okullarından gelen öğrencilere, gerekli formas
yonu sağlıyaeak bir hazırlık döneminden sıon-
ra yüksek öğretime devam imkânı sağlanacak
tır. Ancak, bu öğrencilerin insan gücü açıkları
nı kapayabilmek ve kaynak israfını önliyebil-
mek amaıöiyle yüksek öğrenime kendi alanla
rında devama yöneltici ve teşvik edici bir sis
tem geliştirilecektir.» 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Önergemi izah 
edebilir miyim Sayın Başkanım? Gördüğüm 
lüzum üzerine önergemi izah etımek istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aynı mahi
yette geçen günler kabul 'etmediğiniz önerge
leri de hatırlamayı unutmayın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin çıoık riaa> 
ederim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, İkinci Beış Yıllık 
Plânın 140 ncı sayfası lise seviyesindeki tek
nik ve meslek okullarından gelen öğrencilerin 
(İmam - hatip okulları dâhil) yüksek öğreti
me devam imkânı sağlanacaktır. Bu okullar
dan gelenlerin, yani lise seviyeli teknik ve mes
lekî okullardan gelenlerin, (İmam - hatip okul
ları hariç) yüksek öğretime sadece kendi 
alanlarında devam etmeleri insan gücü açıkları 
sebebiyle zıorunlu tutulacaktır, kaydı var. Ba
kınız muhterem arkadaşlarım, Eğer İkinci Beş 
Yıllık Plânda bu hüküm aynen kaldığı tak
dirde biz İmam - hatip okulundan mezun olan 
gençlerimizi üniversitenin bütün dallarına ala
bileceğiz, yani çok güzel bir düşünce ve fikir
dir. İmam - hatip okulundan mezun olan genci
ler, üniversitelerin bütün dallarına girebile
ceklerdir, talbiî imtihanı kazanmak şartiyle. 

Şimdi ayrıca imam - hatip okullarının dı-ı 
şııîdaki meselâ ticaret lisesi, ziraat lisesi, er
kek sanat enstitüsü, öğretmen okulu, orman 
lisesi, bölge ziraat okullarından mezun olan 
gençlerimiz sadece kendi dallarında girebile-
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«ekler, yani ticaret lisesinden mezun olan sa
dece yüksek ticarete girebilecek, İktisat Fa-
küllbesine gidemıiyecek. Şimdi bölge ziraat oku
lundan mezun olan sadece ziraat fakültesine 
(girecek, bir öğretmen okulundan mezun olan 
«grenci yalnız öğretmen okuluna girebilecek, 
meselâ üniversitenin diğer dallarına giremi-
yeoeik. 

Biz diyoruz ki, bu farkı .kaldıralım. Nasıl 
imam - hatip okulumdan mezun olan gocukla
rımıza üniversitenin bütün dallarında okuma 
imkânı veriyorsak, aynı hakîki diğer çocukla
rımıza da verelim. Bütün şeyimiz bu. Bunu, 
Yüksek Mecliste arzu etmiyeeek bir tek arka
daşımızın bulunacağım tahmin etmiyorum. Biz 
Komisyon olarak Hükümetimizin de iştirakiy
le, sadece imam - hatip okulundan mezun olan 
(Çocuklarımıza değil, gerekli formasyondan 
Sonra üniversitenin bütün dallarında okuma 
balkkını öğretmen Oıkulu, ticaret lisesi, orman 
ımektebi, ziraat mektöbi mezunlarına ve diğer 
ımeslekî mekteplerden mezun olan çıoculklarımı-
za da tanıdık. Mesele bundan ibarettir, muhte
rem arkadaşlarım. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Usul hakkın
da söız istiyorum. • 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Efendim, bendeniz Komisyonun tutumu hak
kımda konuşmak istiyorum. Arz edeyim es/babı 
muoilbesini buradan. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum size. Usul 
(hakkında Sayın Dengiz buyurun. Bir kere 
usul belli olsun sonra. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Be
nim de usul hakkında ve bir dakikalık izacet-
memek şartiyle bir konuşmam olacak. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Çok sayın ar
kadaşlarım, dün bu konuda hatırladığıma göre 
bir veya iki takrir vardı ve bu takrirler üze
rinde görüşmeler cereyan etmiştir. Gerek ko
misyon, gerekse Hükümet bu takrirlerin mahi
yeti üzerinde konuşmalar yaparken dikkatle 
takilbettim ve hafızamda kaldığına göre arız 
ediyorum ki, insan gücünün muhtelif sahalar
daki gelecek yıllara ait değerleri üzeninde ga
yet kesin ifadelerle, bunların kendi meslek 
dalları yönlerine yöneltilmeleri lâzımgeldiği 
fikrini ısrarla ifade etımiş ve böylece plândaki 
ifadenin aynen muhafazası lâzımgeldiği fikrini 

müdafaa etmiş ve mantıkî olduğu için de Yük
sek Heyetiniz bunu kabul etmiş bulunuyor idi. 
Bugün, dün müzakereye dâhil edilmemiş bu
lunan, her halde rakam itibariyle gözden kaç
mış bulnnan diğer bir takrir müzakere edildi
ği sırada Hükümet ve komisyon dünkü müta
lâanın aksine bir mütalâa ile bu takririn bu 
değişiklikle yeni bir şekilde kaJbul edilmesi 
fikrini ileri sürmektedir. Şimdi kanaatimce bu
rada bir usul meselesi mevzuulbahistir. Bu 
usul meselesi tekriri müzakere anlamını taşı
maktadır. Eğer plânın bu müzakerelerinde bir 
nevi aynı mahiyette olan bir takririn tekriri 
müzakeresi mahiyetinde ortaya çıkacaksa ve 
bu usuldense yapılması pekâlâ mümkündür ve 
reye vaz'edilmesi pekâlâ mümkündür. Hatırla
dığıma göre biraz önce Sayın Başkan birbiri
ne benzer takrirler varsa bunların beraber mü
zakere edilmesi lâzımgeldiği, çünkü bir gün ön
ce verilen bir takrir reddedildbilir, bir gün 
sonra veya bir müddet sonra müzakere edilen 
bir takrir kalbul edilebilir, dolayısiyle çelişme
ler olabilir, demişti. Bu vaziyet karşısında 
usul bakımından Sayın Başkanlıkça bu işin 
nasıl mütalâa edilip reye vazedileceğinin ge
niş bir şekilde izah edilmesi lâzımdır ki, ona 
göre oylarımızı kullanabilelim. Bernim mâru
zâtım bundan ibarettir, teşekkür ederim. • 

BAŞKAN — Siz Sayın Karaca, bu takibe-
dilen usulün aleyhinde mi konuşacaksınız? 
Yani Sayın Denıgiz'in şimdi belirttiği husus, 
yapılan müzakerenin nev'ema bir tekriri mü
zakere mahiyetinde telâkkisine imkân hazırla
mıştır, siz de aynı mahiyette mi konuşacaksı
nız? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ha
yır, tekriri müzakere talebinde bukuumıyaca-
ğım, onu tekrar etmiyeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi mevcut bir usul 
varldır. Önergeleri mevkii muameleye koyuyoruz 
ve 'bu şekilde müzakereye devam ediyoruz. Sa
yın Orhan Dengiz 'bunun bir tekriri müzakere 
mahiyeti kazandığını iddia -e-'tıti. Yani taki-
bettiğimiz usulün aleyhinde beyanda bulundu. 
Siz takibedilen usulün aleyhinde misiniz, lehin
de misiniz ? 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Aley-
hindeyim. 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu isiz. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Usu

lün 'doğru oUduğu hakkında söz istiyorum. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Ben izah edersem 
arkadaşlarım her halde intibak: edecekleridir. 
Müsaade eder misiniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, tekriri 'müzakere Mec
lisimizde bahis konusu olamaz. Ama bu mese
lenin bir tekriri -müzakere olup olmadığı hu
susunda karşılıiklı tartışılıyor. Buyurun. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Mdhtereım arka-
Idaşlarım Sayın Dengiz arlkaidaşımıızm yanıl
dığı bir husus var. Dün burada müzakeresi yapı
lan önergelerle bugünkü önergeler 'üzerinde fark 
•vardır. Şöyle ki, dün... («Yok, yolk» sesleri) 
Müsaade edin arz edeyim. Efendim, dün Baş
kanlığa takdim edilen önergelerde, Sayın Uğra-
sızoğlu arkadaşımız burada mı, bu İmam - hatip 
-okulunun yanma öğretmen okullarının da katıl-
maismı istiyordu, bir. Arkadaşlarumız hatırlıya-
caklardır. 

İSayın Karaca arkadaşımız bunun tamamen 
kaldırılmasını istiyordu, öyle mi Sayın Karaca? 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Ne
yin Ikaldırılmasmı ? 

BAŞKAN — Efendim, birbirinize sual sor
mayınız, rica ederim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Karaca'-
nm teklifi, 'bunun tamamen kaldırılmasını isti-
yen bir önergedir. Ayrıca Sayın Türkân Seç-
Ikin arkadaşımız da «bu okullardan gelenler
den»! itibaren «tutulacaktır» a kadar kelimeleri
nin .metinden çıkarılmasını arz ve teklif etmek
te ildi. Dikkat ederseniz, dün bu arkadaş! arı
mıza verdiğimiz cevaplarda biz haklıyız. Biz 
bir tefrik yapılmamasını istiyoruz. Öğretmen 
okullarının İmam - hatip okullarının yanma 
korumam suretiyle diğer meslekî ve teknik okul
lardan gel enlere karşı da ayrı bir durum ta
kınmış olacaktık ve biz bunun 'metinden çıka
rılması nm da aleyhinde idik ve bu metinden çık
tığı ta'kdirde, diğer meslekî ve teiknik okullar
dan gelenleri hattâ İmam - hatip okul!arından 
mezun olanları üniversitenin dallarına sokmak 
ihtimali de yoktu. Biz bulgun gelen önergelere 
dedik ki, bunlar haklıdır bir formasyondan geç

tikten sonra imam - hatip okulu mezunları ço
cuklarımız gibi, meslekî ve teiknik okullardan 
mezun olan çocuklarımızın da tefrik yapılmak
sızın; Sayın Uğrasızoğlu arkadaşıimi'zm redde
dilen önergesi 'tefriki gerektiriyordu; tefrik 
yapmadan bir genellik prensibi içerisinde İmam -
ıhatip okulu mezunlarına Plânın tanıldığı hakkın 
öğretmen okullarına diğer meslekî okullarına 
da tanınması için bir genel prensip getirmiş 
oüdulk. Buralda dün aksini söylediniz, bugün 
a'ksini söylüyorsunuz, gibi bir husus yoktur, Dün 
aksi söylenir gibi kabul edilmişse, bu. önerge
lerin nüanslarından ileri gelmiştir, bunu arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın GıyaJsettin Karaca, bu
yurun. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, bu taki-
bedilen usulün yanlış olduğunu sayın arkadaşı
mız Orhan Dengiz çok büyük bir vukufla ve dik
katle olayı aynen ve olduğu gibi anlattılar. Hâ
dise tamamen kendilerinin ifade ettiği şekilde 
cereyan etmiştir. Bendeniz Divana vermiş oldu
ğum önergede, bu kürsüde yapmış olduğum ko
nuşmamda da izah ettiğim gibi imam hatip okul
larına yüksek okula devam etme hakkının veril
mesinin yerinde olduğunu söylemiştim. Ve ilâ
veten de demiştim ki, bununla birlikte meslekî 
okullar ve teknik okullar yani lise ayarındaki 
okullara da sadece insan gücü açığı sebebiyle 
kendi alanlarında yüksek tahsile devam etme 
imkânının verilmesi demokratik kaidelere ay
kırıdır. Madem ki, yüksek okula giriş bir imti
hanla, bir sınav sonunda yapılabiliyor, o halde 
meslekî okulları bitiren öğrencilere de üniversi
te ve yüksek tahsilin bütün branşlarında, bü
tün dallarında yüksek okul imtihanlarına gir
mek hakkı tanınmalıdır, dedim ve aynen demin 
Sezgin arkadaşımın okuduğu önergemde yazılı 
olan şu hususları da tekrar ettim, önergem ken
di ellerindedir, fakat okumadılar. Diyoruz k i ; 
«iBu sebeple devam etmeler insan gücü açıkları 
sebebiyle zorunlu tutulabilir, cümlesinin çıkarıl
ması suretiyle, bütün meslekî okul mezunlarına 
üniversitelere giriş imtihanlarında elde ettikleri 
başarı derecelerine göre, özgür bir ülkede mec
buri ve emredici özgür tahsil yapıma hak ve im
kânlarının verilmesi şeklinde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim.» 

— 252 — 



M. Meclisi B : 131 2 . 7 . 1967 O : 2 

Şimdi muhterem arkadaşlarım dün komisyon 
bizim görüşümüzün tamamen 'hilâfında mütalâa 
serdetti. Muhterem arkadaşlarımız da komisyo
nun görüşüne uymak suretiyle vicdani kanaat
lerini bu yoldan izhar ettiler. Aradan daha 24 
saatlik zaman geçmemiş, komisyon, dün reyleri
ni bu şekilde kullanan arkadaşlarımızı bugün 
başka türlü rey kullanmaya sevk ediyor. 

Şimdi istirhamım şu noktada temerküz edi
yor; bugün verilen önergelere komisyonun ver
diği cevap ve dolayısiyle bu arkadaşların da 
üniversitenin diğer branşlarına girme hakkına 
karşı değilim, yanındayım. Ancak bir yanlışlık 
vardır, dün bizim reddedilen önergelerimizin de 
bugünkü talebin ışığı altında yeniden oylan
ması şeklinde dünkü yanlışlığın düzeltilmesini 
talebederim. Bugünkü teklifleri doğrudur, dün 
doğru değildi, fakat bugün doğru görüşe geldi
ler. Maruzatım bundan ibaret, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, buyurunuz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne hakkında 

görüşme yapıyoruz Sayın Başkan ? 

BAŞKAN — Usul hakkında, iki lehte, iki 
aleyhte. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De
ğerli arkadaşlarım, Sayın Arar'ın Başkanlık et
tiği celsede cereyan etmiş bir olayı hatırlatmak
ta fayda vardır. Sayın Dengiz zühulen Sayın 
Solmazer'in grupumuz adına vermiş olduğu 
Önergenin belki numarasının 'hatırlanmadığını 
ve dün okunmadığını ifade buyurdular. Hâdise 
aynen şöyle cereyan etmiştir, önergelerin birleş
tirilmesi konusunda önerge sahiplerine Sayın 
Başkan Arar soruyorlardı, önergelerinizin bir
likte müzakeresini kabul ediyor musunuz, öner
genizin aynı mahiyette olduğunu kabul ediyor-
musunuz? Bu soru bu önerge dolayısiyle sorul
duğu zaman arkadaşımız yerinden ayağa kal
karak Başkana hitaben, benim önergemin mahi
yeti aynı değildir, önergemin birlikte müzake
resini kabul etmiyorum dediler. Ve bu sebeple 
'59 sayılı önerge daha evvel bu numara okunmuş 
olduğu halde konu ile ilgili sayılarak, arkadaşı
mızın, birlikte müzakereye muvafakat etmedi
ğini açıkça söylemesi suretiyle ayrıldı. Bu iti-
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barla, Başkanlığın yaptığı işlemde bir zühul 
yoktur. Böyle bir durum husule gelmiştir. 

işin esasına gelince değerli arkadaşlarını, ko
misyon bir çıkış yolu getirmiş bulunuyor. Mu
tun meslekî ve teknik okullar mezunlarının ister 
tarım lisesi olsun diyor komisyon, ister öğret
men okulu, ki grupumuz adına Sayın Solmazer'
in verdiği önergenin de hedefi bu idi, bütün 
yüksek öğretim kurumlarına devam etmeleri 
imkânını kapatmıyalım. Dün müzakere yapılır
ken komisyon ret gerekçesi olarak, dikkatimi 
çekti, yüksek öğretim yolunu kapatmıyalım de
di, fakat plânın metninde, ancak kendi alanla
rında devam edebilirler, bu zorunlu tutulacak
tır tarzında şifahi beyanlarla çelişik durumda 
olan bir ifade vardı. Bu itibarla esas bakımın
dan salim bir noktaya gelinmiştir. İmam - hatip 
okulu mezunları nasıl üniversitenin çeşitli fa
kültelerine devam edebileceklerse, 'öğretmen 
okulu mezunları da, tarım lisesi mezunları da, 
imtihan vermek suretiyle üniversitenin fakülte
lerine devam edebilmelidirler, her hangi bir yük
sek okula devam edebilmelidirler. Ancak kendi 
meslekî ve teknik okullarında yetişenlerin ken
di alanlarında yetişmeleri için insan gücüne ih-
tiyaçolan yerlerde özel birtakım tçşvik tedbir
leri, zorlayıcı, yasaklama tedbirleri değil, teşvik 
tedbirleri alınmalıdır tarzındaki bir görüş esas
ta daha isabetlidir. Usul bakımından ister öner
gelerin tekriri müzakeresine gidiniz, ister bu 
önergeler vesilesiyle tashihi cihetine gidiniz, fa
kat sayın komisyonun ve Başkanlığın tutumu
nun plândaki bir hatayı düzeltmeye yardım ede
ceği inancıyla Yüce Meclisin destek olmasını is
tirham ediyorum. Senatoda düzeltilemedi, Mec
liste düzeltilmesi son derece isabetli olacak
tır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, cere
yan eden usulî müzakere muvacehesinde dünkü 
müzakerede verilmiş bulunan önergeler ve ona 
göre Başkanlıkça zapta geçirilmiş ifadeler ve 
bugünkü bu usul müzakeresinde vâki beyanlar 
Başkanlıkça incelenecek, dalha sonra usul mü
zakeresinin sonunda mesele oya konacaktır. Bu 
bakımdan birleşime on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,04 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 19,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

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

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 131 
nci Birleşimin ara verilmiş bulunan üçüncü otu
rumuna başlıyoruz. 

Şimdi mesele usulî yönden Meclis huzurunda 
tartışılmış ve Başkanlıkça da yapılan bu tartış
ma tetkik edilmiştir. Sayın İrfan Solmazer ve 
Hayrettin Uysal arkadaşlarımızın vermiş bulun
dukları önergeler dolayısiyle konu komisyon ta
rafından incelenmiş ve muayyen bir gerekçeye 
bağlanmış bulunmaktadır. Bu gerekçe dünkü 
müzakerelerde Sayın Karaca tarafından veril
miş bulunan önergeye de müspet mütalâa mahi
yetinde cereyan etmiş onu da kapsar bir durum 
arz etmiştir. Bu sebeple bu önergeler üzerinde 
daha önce yapılan müzakerelerde Sayın irfan 
'Solmazer, «Benim önergem ayrı mahiyettedir» 
demiş olmasından dolayı bugün ayrı mahiyette 
telâkki edilmiştir. Bu sebeple yapılan müzake
rede bir noksanlık mevcut değildir. Şimdi Sa
yın İrfan Solmazer ve Sayın Hayrettin Uysal 
tarafından verilmiş bulunan, önergeler müzake
re edilecek ve oya konulacak. Onu takiben, ko
misyon tarafından bu önergeler muvacehesinde 
hazırlanmış bulunan gerekçe metni oya konacak, 
şayet bu üç 'gerekçe de reddedilirse o zaman 
plânda mevcut fikir bütünüyle kalmış buluna
caktır. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Bir önergenin aynı mahiyette olup ol
madığını Başkanlık Divanı mı yoksa önerge sa
hibi mi tâyin edecek? 

BAŞKAN — Hayır efendim, önerge sahibi. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Aynı mahiyette olduğunu Başkanlık 
Divanı tesbit ederse, önerge sahibi bunun beyle 
olmadığını iddia ederse ne olacak? Önerge sa
hibinin kanaatine Başkanlık Divanı'katılır mı? 

BAŞKAN — Aynı mahiyette derse o demek
tir ki, diğer bir önergeye katılmaktadır. O ba-
kaımdan Başkanlık Divanı gayet tabiî iradesini 
izhar eden arkadaşımıza ittiha edecektir. 

Buyurun Sayın Uysal, önergenizi izah ede
ceksiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (iSakarya) — Komis
yonun ortaya koyduğu kompozisyona bir iki 
kelime ilâve edeceğim, bunu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (İSakarya) — Sayın 
arkadaşlarım, esasen bu konu uzun yıllardır 
Türkiye'de tartışılan bir konudur. Meslek ve 
sanat okullarında saklı zekâ potansiyelinden 
elden geldiği kadar istifade etmek gerekiyor. 
Şimdi plânda öngörülmüş olan İmam - hatip 
okulları mezunlarına üniversite ve yüksek okul
ların her türlü kısımlarını ve dallarını açık tu
tan, buna mukabil teknik ve meslek okulu dedi
ğimiz ve lise seviyesinde, lise dengi bir eğitim 
gören bunların birçoklarını Yüce Meclisin ka
bul ettiği bâzı kanunlarla lisenin çok daha üs
tünde bir seviyeye zaten çıkarmış bulunuyoruz. 
öğretmen okulları, ticaret liseleri, tarım lisele
ri, sanat okulları, kız enstitüleri ve buna ben
zer diğer lise seviyesindeki okul mezunlarının 
üniversitenin ve yüksek okulların çeşitli kısım
larına, kabiliyet ve yetenekleri ölçüsünde gire
bilmek imkânında açık tutulması meselesidir. 
Şimdi bunu sayın komisyon bir ölçüde sosyal 
adalet ilkelerine uygun, fırsat ve imkân eşitli
ğine uygun bir şekilde ortaya koymuş bulunu
yor. Yalnız getirdiği unsurda hazırlık sınıfı ile 
insan gücü açıkları dikkate alınmak suretiyle, 
demek suretiyle bir husus var. O hususun bu 
okullardan mezun olan öğrenciler aleyhine iş
lememesi için hazırlık sınıfı ve insan gücü açık
ları dikkate alınma unsurun engelleyici ve kısıtla
yıcı bir şekilde kullanılmamak şartı ile unsu
run intifa etmesi kaydı ile komisyonun görüşü
ne, önergem açısından bende katılıyorum, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, buyurun efen
dim. 
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İRFAN SOLMAZER (Tokalt) — Sayın Baş
kan, değerli arkdaşlarım, bizim yurdumuzun 
.gerçekleri öyledir ki, pırıl pırıl zekâlı, imkân
sız çocuklar mektdbi 'bitirdikleri zaman, bir. 
dilekçe ile falan astsubay okuluna, başka Trir 
dilekçe ile falan sanat mektebine, yine -başka 
'bir dilekçe ile öğretmen okuluna velhâsıl muh
telif ve birlbirini tuitmıyan tûrıçjok okullara mü
racaat eder. Tek arzusu, arzu ettiği isltikaınıet-
te eğitime devam değil, sadece okuma imkânını 
bulabilmedir. 

Şimdi ben huzurunuzda sayın Komisyona 
soruşuz teşekkürlerimi sunarım, ıbüyıük bir hiz
met yapıyorlar, çünkü bizim geçmiş tarihimiz 
daJhi tetkik edilişe, görülür ki, bir.Mimar Sinan 
20 yaşında köyünde salban tutmuştur, imkân 
bulmuştur, Türk mimarının âbidelerini yarat
mıştır. 18 nci aısrra başında doğan Ahmet is
minde bir kasap, sonradan kasap olmuştur, 
20 yaşına kadar bu Ahmet kasaptır, fakat mağ-
luboimaz denen bir kumandanı, Ak'ka'da Na-
poiyonu mağlulbeden Gezzar Ahmet Paşa olmuş
tur. Şimdi, biz Komisyonun getirdiği bu imkâ
nı açmakla arzu ettiği yönde, kalbi] iyeti yönlün
de talhsil etme imkânını bulamıyan pırıl pırıl 
köylü çocuklarını, imkânsız aile çocuklarını 
yüksek: öğretime devam fırsatını veriyoruz. Bu 
hem 'bir fırsat eşitliği, hem sosyal adaletin ta 
kendilsidrr. Tekrar Komisyona teşekkür ediyo
rum ve ben önergemin Komisyonun önengesine 
katılarak ve. Komisyonun metni ile kabul edil
mesini tekrar istirham edeceğim, hepinize hür
metler sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarıım, şim
di Sayın Hayrettin Uysal nevama önergesini 
geri almış bir durumdadır. Ta ki, Komisyon bu 
hazırlık dönemi şartını ve insan gücü açıkla
rını kapıyaıbilıme şartını Komisyon kaldırsın 
der, öyle mi efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu en
gelleyici, kısıtlayıcı yoruma talbi tutulmaz. 

* • » 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bilâhare yorum 
olaoilir. Biz katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin UysaPm öner
gesini Yüce Heyetinizin oyuna sunuıyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Öner/gıe reddedilmiş
tir. 

Şimdi Sayın İrfan Solımazer Komisyonun ha
zırlamış olduğu gerekçe muveceihesmde, Ko
misyonun önergesine iltihak ediyorlar. Komis
yon tarafından hazırlanmış bulunan gerekçeyi 
okutuyorum. Yeni hazırlanan genekçeyi okutu
yorum, değişiklik önergesi mahiyetindedir. 

«Bütün lise seviyesindeki teknik ve meslek 
okullarından gelen öğrencilere, gerekli formas
yonu sağlıyacak bir hazırlık döneminden son
ra yüksek öğretime devam imkânı sağlanacak
tır. Ancak, bu öğrencilerin insan gücü açıkla
rını kapayabilmek ve kaynak israfını önliyeıbil-
mek amaciyle yakıselk öğnenime kendi alanla
rında devama yönelıtici ve teşjvik edici bir sistem 
geliştirilecektir.»* 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SEYEl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Plân Karma Komisyon Başkanı Sayın 
Sezgin'in kürsüdeki vâki beyanlarının ışığı al
tında ve o mânada anlaşılmak üzere takrire ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Önerlgeyi okunan bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 104 ncü değişiklik 
önergesinin okunmasına sıra gelmiştir. Ancak 
Yüce Meclisçe kabul edilmiş ıbulunan vakit hi
tama ermiştir. Bu sebeple saat 21,00 de toplan
mak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19,30 

• * • 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 131 
nıci birleşimin 4 ncai oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere devam ©diyoruz. Sıra 104 ncü 
önergededir. Önergeyi aku/tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gerekçe: 
öğretimin en önemli amacı insanı üretim

de daha başarılı kılmak için onun istidatlarını 
geliştirmek ve bilgisini bu uğurda kullanması
na imkân hazırlamaktır. Kişilerin kabiliyet ve 
yetenekleri ise farklı farklıdır. Farklı yetenek
lere, çalışma kapasitelerine sahip çocukların 
tümünün aynı şeyleri öğrenmesini istemek yan
lıştır, hatadır. Her öğrenciye alabileceğini ver
mek ve bununla yetinmek zorundayız. İnsan 
tabiatından gelen kusurlarını bir ceza olarak 
kullanmaya hakkımız yoktur, öğrenciyi sınıf
ta bırakmak hem maddi, hem de mânevi bir ce
zadır. 

Diğer yandan çalışkanlık ceza korkusu ile, 
gelişmez, insan korktuğu için çalışmaz. Çalış
mak için aile, çevre ve öğretmenden teşvik ge
rekir. Tembelliği önliyen pisikolojik etken de 
mahcubiyettir, öğrencileri duyguları olan bir 
insan değil de, bir makina gibi düşünüp sınıf
ta bırakmak çalışmayı ve öğrenmeyi temin 
etmemektedir. Eğer önleseydi öğrencilerin ya
rısının sınıfta kalmaması gerekirdi ve eğer sı
nıfta kalmamak için çalışılsaydı hiçbir öğren
ci sınavdan 9 - 10 not almayı düşünmezdi. 

Bugün bir sınıfın sınıfını geçmiş öğrencileri 
öğretmenleri değiştirerek tekrar sınava tabi tut
sak bir kısmı sınıfta kalır. Yani sınıf geçirmek 
veya bırakmak için hiç kimsenin elinde objektif 
ölçüler yoktur. Sınıfta bırakma ilkesi bugün 
Batı ülkelerinin çoğunda terkedilmiştir. Sınıf
ta kalmanın ekonomik yönden getirdiği zarar
lar bir yana pedegojik ve pisikolojik zararla
rı sayılmıyacak kadar çoktur. 

Yalnız ekonomik yönden orta dereceli okul
larda sınıfta kalan öğrenciler memleketimize 

yılda 855 milyon liradan fazla bir paraya malol-
maktadır. 

Çağımızdaki araştırmalar göstermiştir ki 
sınıfta kalma müessesesi iki sonuç doğurmakta
dır: 

1. öğrenci ile öğretmen arasında karşılık
lı sevgi ve saygıyı kaldırıyor, yerine korku 
ve nefreti koyuyor. Toplumda birçok dalka
vuğun bulunuşunun sebebini psikologlar ve pe-
degoglar bu çeşit korkulara bağlamaktadır. 

2. öğrencinin şahsiyet sahibi ve müteşeb
bis kişiler olarak gelişmesine mâni oluyor. Pı
sırıklığın anakaynağı sevilmiyen ve çekinilen 
sınav davranışıdır deniliyor. 

Bütün bu açıkladığım ve bu gerekçede iza
hı uzun sürecek daha birçok nedenlerle sınıfta 
kalma müessesesinin kaldırılması gerekmekte
dir. Esasen bu sorun VII nci Millî Eğitim Şû
rasında da ele alınmış ve kaldırılması karar
laştırılmıştır. 

Sınıfta kalmanın kaldırılmasına ve yerine 
dersten geçme müessesesinin getirilmesi için 
plânın 128 nci sayfasındaki eğitim bölümünün, 
(1) ilkeler bölümünün (f) maddesine ikinci 
fıkra olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

«Orta dereceli bütün okullarda sınıfta kal
ma müessesesi kaldırılacak ve yerine ders geç
me sistemi konularak 1968 -1972 Plân dönemin
de uygulanacaktır.» 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, sınıfta kalmanın ortaya çıkardığı 
maddi zararların yanında bunun psikolojik ve 
sosyolojik etkisi meydandadır. Sayın Uysalın 
gerekçesine iştirak etmemek mümkün değil. 
Ama bu, plâna ithal edilecek anailke niteliğin
de değil programlara girecek bir tedbir-
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dir. Elbetteki ilgili kuruluşlar eğitim mües
seseleri bu konuyu yıllık programlannda 
dikkat nazarına alacaklardır ve bu konuda 
gerekli araştırmalar yapacak ve yeterince ted
biri getireceklerdir. Programa alınacak nite
likte bir tedbir olarak gördüğümüz cihetle 
Sayın Uysal'ın önergesine katılmadığımızı arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. Saat 
21,07. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
arkadaşlarını, esasında bu bir eğitim felsefesi
nin temel unsuru olan bir değerlendirme ve 
ölçme sistemidir. Gerçekte yıllık programlar
dan çok Beş Yıllık Kalkınma Plânının bünye
sinde mütalâa edilmesi lâzım gelir. Eğer eği
tim felsefesine dayanan eğitim sistemleriyle 
ilgili konuları ve sorunları yıllık programlar
da mütalâa etmiş olsaydık, bugün Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının 128 nci sayfasında temel 
ilkeler diye adlandırılan ve tadadedilmiş bulu
nan ve özellikle programların ele alınması, 
değerlendirilmesi konusundaki unsurların da 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına ithal edilmemesi 
lâzımgelirdi. Esasında bu sınıfta kalma mües
sesesi, eğitim felsefesi içinde eğitim felsefemi
ze temelden yön verecek bir devrim niteliğini 
taşır. Şu kadar ki, eğer bu unsur tamamiyle 
eğitim felsefemizin esas unsuru olarak, yani de
ğerlendirme ve ölçme unsuru olarak kabul gö
rürse o zaman eğitimde yönetme ve rehberlik 
ilkesini de kendi başına bu müessese getirecek 
ve diğer taraftan bununla ilgili olarak sınıflar
daki yaş sorununu da çözecek ve yine bununla 
ilgili olarak eğitimde en önemli unsur olarak 
görülen lâboratuvar ve işlik çalışmalarında hız 
verilecektir. Esasında araştırmalar göstermiş
tir ki, bugün Batı ülkelerinin yüzde 90 mda 
sınıfta kalma müessesesi kaldırılmış ve homo
jen bir görünüm halinde sınıflar tamamiyle 
yaş ve derslerden kabiliyet ve yeneteklere gö
re konularından alabilecekleri ölçüler içerisin
de değerlendirmeye başlanmıştır. (A. P. sıra
larından «o ayrı» sesleri) o ayrı değil, tama
men bunun içinde. Elimde bir bilimsel araştır
ma var, bu araştırmadan okuyorum, ayrıdır 
diyen arkadaş lütfen dinlesin: 

«Sınıf geçirmek veya bırakmak için hiç kim
senin elinde objektif ölçüler yoktur. Aynı za
manda her kademede tatbik edilen müfredat 
programlarının ölçü, vasıta olarak kullanılma
sı gerektiği de iddia edilemez. Müfredat prog
ramı daha ağır veya hafif olabilir, daha tefer
ruatlı veya az konulara inhisar ettirilebilir. 
Bunlara çocuğun çevre şartları, ilâve edilir» 

Bütün bunlar gösteriyor ki, sübjektif ölçü
lerle çocukları sınıfta bırakmak cezasiyle ce
zalandıranlayız. 

Esasında sınıfta kalma müessesesi bir yan
dan o memlekete ekonomik yönden büyük za
rarlar verirken, diğer yandan da sınıfta kalma
nın pedagojik ve psikolojik birtakım sakınca
lar doğurduğu da bir gerçektir. İki yıllık Öğ
renciler, meselâ sınıfta iki yıl kalan öğrenci
leri diğer öğrencilerle karıştırarak aynı sınıfta 
çeşitli yaşta öğrenciler arasında" bulundurmak, 
dolayısiyle sınıfta aynı yetenek ve istidatlar
dan meydana gelmiş olan öğrenciler arasında 
birtakım karışıklıklar ortaya çıkarmak gibi bir 
sonuç doğurur ki, öğretmen hangi yaşta çocuk
lara hitabettiğini bilmez, farklı yaştaki ço
cuklar cinsel ve diğer ahlâk konularındaki kö
tü tecrübe ve bilgilerini küçüklere kolayca ak
tarırlar, neticede terbiye dediğimiz eğitimin te
mel unsuru tamamiyle çocuklar üzerinde et
kin olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, lütfen bağlayı
nız, müddetiniz bitmek üzere. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bir beş 
dakikalık süre çerçevesi içinde bir cümleyle me
seleyi bağlıyacağım. 

Diğer taraftan sınıfta kalma korkusu al
tında başarılı başarısız bütün öğrencilerin bü
yük ekseriyeti ders ve öğretmenden korkar, 
öğretmene sevgi ve saygı azalır. Ders yılı, öğ-
reunen ve öğrenci arasında bir mücadele yıiı 
olarak geçer ve bir kısım öğrenfeiler imtihan 
dönemi sonunda her okulda göz yaşı dökerler 
ve birtakım olaylar meydana çıkar, öğrenciyle 
öğretmen arasında karşılıklı saygı ve sevgiyi 
kaldıran, onun yerine korkuyu ve nefreti ko
yan cemiyetimizde ve birçok cemiyetlerde pı
sırıklığı geliştiren, dalkavukluğu ortaya çıka
ran esasında sınıfta kalmak müessesesin deki 
unsurdur. Bu bakımdan İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına, 128 nci .sayfasına temel eğitim 
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politikasının unsurları arasına bu sorunun bu 
beş yıllık dönem içerisinde halledilmesi bakı
mından konulması zorunluğu vardır. Kabul bu-
yurulacağı zanniyle hepinize saygılar sunarım. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Hayrettin 
UysaPın endişesini giderecek, bir dakikalık, 
bir hususu ifade etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
konuşmamda da ifade ettiğim »gibi, bu konu, 
yani sınıfta kalma müessesinin kaldırılması 
konusu Millî Eğitim Bakanlığınca da ele alın
mış Talim, Terbiye Heyetince incelenmeye baş
lanmıştır. Bu demektir ki, sonraki yıllık prog
ramlarda ele alınacaktır. Biz de bunu ifade et
tik. Maruzatım bu kadar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon ve Hükümet katılmamaktadır, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

105 numaralı önerge. 

Sayın Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 120 nc!r 

sayfasında tablo altı teknik insan gücü arz 
ve talebinin tesbitine ait bölümde teknik sı
nıfın, mer'i kanunlar ve diğer mevzuatla tes
bit edilen sınıflandırma dikkate alınmadan 
suni bir ayırmaya tabi tutulduğu görülmüş
tür. 

Bu tasnifte her nedense ziraat yüksek mü
hendisliği ve orman yüksek mühendisliği ko
nusu (mühendislik) meslek grupu içinde mü
talâa edilmemiş, tarım ve ormancılık -mesleki 
adı altında iştigal sahası esasına göre teşkil 
edilen bir grupta belirtilmiştir. 

Mühendislik, meslek grupuna dâhil edilen 
mühendis sınıflarının iştigal sahalarına göre 
tasnifi yapılmadığı halde, aynı meslek gru
puna dâhil ziraat yüksek mühendisliği ve 
orman yüksek mühendisliği sınıfının bugünkü 
iştigal sahasına göre bir grup altında smıflan-
dırlıması gerek memleketimizdeki mer'i kanun
lar ve mevzuat ve gerekse beynelmilel sınıf
lamalara aykırı bulunmaktadır. 

Bu şekilde, ziraat mühendislik ve ormancı
lık mühendislik hizmetleri ile diğer mühen

dislik ve mimaralık hizmetleri arasında mes
lek ayırımı bakımından farklı görmeye imkân 
yoktur. Şöyle ki : 

İşin nevi ve kapsamı itibariyle; 
7472 sayılı Ziraat Mühendisliği hakkında 

Kanunun 2 nci maddesine göre ziraat yüksek 
mühendisleri meslekî iştigal ve ihtisas saha
ları dâhilinde olmak üzere araştırma, iskân, 
yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, 
ziraat alet vo makiınaları, bahçe mimarisi, toprak 
tasnifi, su, gıda, , yem, kimyevî gübre, nebat 
tahlilleni, "teknoloji, zootekni, zirai ekonomi 
gibi bilûmum zirai ormancılık hizmet ve faa
liyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya 
ihtisas yaptıkları sahalara ait keşif, plân ve 
projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün 
bu sahalarda gerekli kontrol, muayene, eksper
tiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar tan
zim etmeye, zirai danışma ve büroları ve lâ-
boratuvarları açmaya, hususi müessese ve iş
letmeler kurmaya ve idare etmeye ve bunla
rın mesul müdürlüğünü ifaya salahiyetlidir. 

Yukarda aynen alman kanun maddesinde 
sarahaten tesbit edildiği veçhile, işin nevi ve 
kapsamı itibariyle ziraat yüksek mühendis
liği hizmetleri ve bunun benzeri bulunan orman 
mühendisliği hizmetleri bütün mühendislik 
dallarındaki hizmetlerle benzerlik halindedir. 
Bu benzerliğin, inşaat mühendisliği ile kimya 
mühendisliği, maden mühendisliği ile maki-
na mühendisliği, gemi linşa mühendisliği ile 
elektrik mühendisliği arasındaki benzerlikten 
çok daha ileri ve şümullüdür. 

Bu. itibarla nitelikleri, öğrenim şartları 
ve unvanları kanunen tesbit edilen mühendis
lik dalını, diğer mühendislik dallarından 
ayrı olarak mütalâa etmeye imkân yoktur. 
İlerde Personel Kanununun tatbikatında Plâ
nın öngördüğü hususlar nazarı itibara alına
rak ortaya çıkacak çelişmelerin şimdiden hal
ledilmesi maksadiyle ve yukarda arz etti
ğim gerekçe ile aşağıda arz edeceğim hu
susların 2 nci Beş Yıllık Plânın sayfa .120, 
tablo altı, ansan gücü arzı (1968 - 1982) tablo
suna ithâl edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Trabzon 
Ali Rıza Uzunor Ahmet Şener 
İlâvesi arz olunan konu : 
4 ncü sıra numarasında kayıtlı bulunan 

maden mühendislerinden sonra mühendislik 
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r.^e mimarlık sınıfı içinde ziraat yüksek mü-
'âteiKÜsi ve orman yüksek mühendisi grupu-
nun yer alarak tabloya bu şekilde ithalini arz 
k a r t a l . 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, bir hususu ifade etmekliğime müsaade 
eder misiniz?.. Ayni mealde 151 ve 152 numa
ralı Sayın Zeki Yücetürk, Sayın Şerafettin 
Paker, Sayın Sabit Osman Avcı ve Sayın Se
dat Akay'm önergeleri vardır. Bu 151 ve 352 
numarada kayıtlı önergelerle Sayın Uzun er 
ve'Şener'in önergelerinin birlikte mütalâasını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 151 ve 
152 numarayı taşıyan önergeler de aynen 105 
numaralı önerge ile aynı mealde imiş. Bir
likte, görüşülmesini oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Birlikte görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

151 numaralı önergeyi okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınana Plânının I I I ncü 

cildinin 40 - 51 sayfalarındaki teknik insan gücü 
arz ve talebinin tesbitine ait bölümde teknik 
sınıfın; meri kanunlar ve diğer mevzuatlarla 

/tesbit edilen sınıflandırma dikkate alınmadan 
suni bir ayırıma tabi tutulduğu görülmüştür. 

* Bu tasnifte her nedense ziraat yüksek mü
hendisliği mesleki, «mühendislik» meslek gru-
pu içinde mütalâa edilmemiş, «Tarım ve orman
cılık mesleki1» adı altında iştigal sahası esasına 
göre teşkil edilen bir grupta belirtilmiştir. 

«Mühendislik» meslek grupuna dâhil edilen 
mühendis sınıflarının iştigal sahalarına göre 
tasnifi yapılmadığı halde, aynı meslek grupuna 
dâhil ziraat yüksek mühendisliği1 sınıfının bu
günkü iştigal sahasına göre bir grup altında 
sınıflandırılması gerek memleketimizdeki meri 
kanunlar ve mevzuat ve gerekse beynelmilel sı
nıflamalara aykırı bulunmaktadır. 

Bu şekilde, ziraat mühendislik hizmetleri 
ile diğer mühendislik ve minnarlık hizmet-

ıleri .arasında, meslek ayırımı bakımın
dan farklılık görmeye imkân yoktur. Şöyle ki : 

a) İşin nev'i ve kapsamı itibariyle 
,7472 sayılı «Ziraat mühendisliği hakkında 

Kanunun 2 nci maddesine göre ziraat yüksek 

mühendisleri meslekî ve iştigal ve ihtisas saha
ları dâhilinde olmak üzere araştırma, iskân, ye
tiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, zi
raat alet ve makinaları, bahçe mimarisi, toprak 
tasnifi, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat 
tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi 
bilûmum zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunma
ya, lisans aldıkları veya ihtisas yaptıkları sa
halara ait keşif, plân ve projeleri hazırlamaya 
ve tatbik etmeye, bütün bu sahalarda gerekli 
kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf işlerini 
görmeye, raporlar tanzim etmeye, zirai danışma 
büroları ve lâboratuvarları açmaya, hususi mü<-
essese ve-işletmeler kurmaya ve idare etmeye 
veya bunların mesul müdürlüğünü ifaya sala
hiyetlidir. 

Yukarda aynen alman kanun maddesinde de 
sarahaten tesbit edildiği veçhile, işin nevi ve 
kapsamı itibariyle ziraat yüksek mühendisliği 
hizmetleri; bütün mühendislik dallarındaki hiz
metlerle benzerlik halindedir. Bu benzerlik; in
şaat mühendisliği ile kimya mühendisliği, ma
den mühendisliği ile makina mühendisliği, gemi 
inşa mühendisliği ile elektrik mühendisliği ara
sındaki benzerlikten çok daha ileri ve şümullü
dür. 

b) İşin ifası i'çin gerekli nitelikleri, giriş ve 
öğrenim şartları itibariyle : 

Bu bakımdan da ziraat yüksek mühendisliği 
ile diğer mühendislik dalları arasında bir ayı
rım yapmaya imkân yoktur. Türkiye mühen
dislik unvan ve salâhiyetlerini kanunla koru
yan memleketlerden biri olduğundan, 3458 sayı
lı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki Kanun
da, Türkiye'de mühendislik ve mimarlık unvan 
ve salâhiyeti' ile sanat icra etmek istiyenlerin 
nitelikleri ve öğrenim şartları tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla nitelikleri, öğrenim şartları ve 
unvanları kanunla tesbit edilen ve mühendislik 
dalını, diğer mühendislik dallarından ayrı ola
rak mütalâa etmeye imkân yoktur. 

Mühendis ve mimarlar halen memleketimiz
de 6235 ve 7303 sayılı kanunlar gereğince 11 
oda teşkil etmiş bulunmaktadırlar. Bu odaların 
sayısı pek kısa bir zaman sonra diğer ileri mem
leketlerde olduğu gibi 50 nin üzerine çıkacaktır. 

Diğer taraftan, idari ve teknik personelin sı
nıflandırılmasına esas olan «International La-
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boıır Office» nin neşrettiği «International Stan
dart Classification Of Occupations» adlı eserin 
196 ncı sayfasındaki «List Of Titlcs Used» baş
lıklı tasnifin (O) büyük grapunun 0-0,2 mü
hendisler pozisyonu arasında ziraat mühendisi 
'«Ajgriculturial Engeneer» olaraik 0-0 .2 , 88 kot 
numarası ile mühendislik pozisyonunda dâhil bu
lunmaktadır. 

Aynı eserin 32 nci sayfasında 0 - 0, 2 grupun-
daki 0 - 0. 2,88 numaralı ziraat mühendisliğini de 
ıgayet belirli olarak tasnif etmiştir. 

Sonuç: 
1. Türkiye'de ziraat mühendisliğinin mevzu

at içindeki hukukî ve teknik hüviyeti' malûmdur. 
(iBakınız 3458, 7472, 6235 ve 7303 sayılı kanun

lar) 
2. Yurdumuzdaki ziraat mühendisliği öğre

nimi ve unvan müessesesi Garbın yürürlükte 
olan üniversite sisteminle göre organlaşmış ve tek
nik ve sosyo - ekonomik şartlarına uygun olaraik 
yerleşmiş ve ananesi teşekkül etmiştir. 

•3. 'Ziraat yüksek mühendislerinin, «Mühen
dislik ve mitmarlık sınıfı», içinde yer alması ge
reklidir. Bu itibarla İkinci Beş Yıllık Plânın 
114; ncü sayfasındaki, «İnsan gücü ile» ilgili kıs
mındaki 1, 6, 8, 10 no. lu tablolarında aşağıda
ki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Değişiklik konusu : 

1. Talblo; 6 ve talblo 8 deki I I I ncü paragra
fın 1 < nci v©~. 2 nci; maddelerindeki, «Ziraat mü-
fhendisi ve baftlçe mimarı ile orman mühendisi 
ve mimarı»ı ibarelerinin ;âynı tajbloların 1 nei pa
ragrafının .4 ilâ 5 nci maddeler .arasındaki, (Ma
den • mühendisleri. ile diğer • mühendisler arasına) 
konulmasına ve mevzuulbalhia taJblolarKn bu şekil
de tâdilini, 

; 2. 10 numaralı tabloda ise 2 nci sıradaki, 
«T arını ve ormancılıkla ilgili yüksek .seviyeli ele-; 
marnlar», ibaresinin 1 nci sıradaki, «Mühendisler» 
İbaresi ile birleştirilerek, nöbetlerinde bu birleş-' 
me durumuna göre yeniden tanzimini arz ve 
ıteklif ©deriz. . 

. (Balıkesir ' '.' Sakarya 
, , M. Zeki Yücerârk ' Seyfettin Paker , 

BAŞKAiN .-+< 152 niokı önergeyi okutuyorum; 
ıef endim. ; : 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci- Beş Yülık Kalkınma Plânı taısafmsınm' 

117̂  120, 122;;: 136,; 141 nei sayfalarındaki 1, 6, 

8, 10, ve 11 numaralı tablolardaki teknik insan 
ıgücü sıralaması kanunlarımıza ve beynelmilel tat
bikata aykırı bulunmaktadır. 

ıŞıifalhen arz edeceğimiz mucip sebeplere bina
en : 

1. 117, 120 ve 122 nci sayfalardaki 1, 6 ve 
8 nci tablolarda (1 mühendisler) grupunun 6 ncı 
sırasındaki, (Topoğraf, haritacı, kartograf) sını
fının (Fen memurları ve teknisyenler) grupuna 
ithal edilmesi; 

2. (III ncü ziraat ve ormancılık) grup baş
lığının (hayvancılık) olarak değiştirilmesi; 

3. I I I ncü grupun 1 ve 2 nci sırasındaki or
man ve ziraat mühendisleri sınıflarının mühen-
dişler grupuna (diğer mühendisler) sınıfından 
önceye ithal edilmesi; 

4. I I I ncü grupta 4 ve 5 nci sıradaki orman 
ve ziraat teknisyen ve fen memurlarının ( I I - fen 
memurları ve teknisyenler) grupuna ithali; 

5. 126 ncı sayfadaki 10 ncu tabloda ikinci 
sıradaki, (Tarım ve ormancılıkla ilgili yüksek se
viyeli elemanlar) tâbirinin kaldırılması ve bu ra
kamların 1 nci sıradaki mühendisler grupuna it
hali; 

6. 141 nci sayfadaki I I numaralı tabloda 
(Ziraat mühendisi) ve (Orman mühendisi) sınıf
larının (diğer mühendislik) sınıfından önceye 
alınması; 

Gerekmektedir. 
Tasarının bu tasüıihler yapılarak kabulünü 

istirham ederiz. Saygılaırımızla. 
ıSakarya Balıkesir 

Şerafettin Baker M. Zeki Yücetürk 
Kocaeli Urfa 

Sedat Akay Ramazan Tekeli 

GEREKÇE 

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği 
'Kanununda (6235) Türkiye'deki mühendis branş
ları arasında orman ve ziraat yüksek mühendis
leri de mevcuttur. Bu konudaki muhtelif cere
yanlardan birisi de bu iki mühendislik kolunun 
'diğerlerinden ayrı tutulması şeklindeki sakim bir 
cereyandır. 

Tasanda bu cereyana uyulmuş olduğu görül
mektedir. 

Başkaca hiçbir masa istînadetrriediği anlaşı
lan bu tefrikin önlenmesi için mezkûr tabloların 
ıslahı, zaruri bulunmadadır, '• •>;;v:"V:;.... 
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BAŞKAN — Komisyon. I 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım, önerge sahibi arkadaşlarımızın hassasi
yetine ve haklı endişelerine komisyon olarak 
aynen iştirak ediyoruz. Ancak, arz ettiğimiz 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında bahsedi
len duruım teknik personelin meslek durum ve 
adlarına göre bir sınıflandırılması ve tasnifi 
değildir. Yalnızca sektörlerin çeşitli teknik 
personelle alâkalı istihdamın kıymetlendirikne-
sidir. İstihdam yeri ve seviyesi bakımından 
hiçbir önemi yoktur. Bir istatistik tasnifinden 
ileri geçemez. Pe'rsonel Kanunuyla da hiçbir 
ilgisi yoktur. Komisyonumuzun bu açık beya
nından sonra tahmin ederim önerge sahibi de
ğerli arkadaşlarımız önergelerini geri alacaklar
dır. Hürmetlerimle Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkan, hazırlanmakta olan 
yeni Personel Kanunu bünyesinde meslek grup
larının sınıflandırılması yapılmaktadır. Ta
mamen ayrı, objektif ölçüler içinde bu sınıf
landırma yapılmaktadır. Plândaki bu smıilan-
dırmanın, Personel Kanunundaki sınıflandır
ma ile hiçbir alâkası yoktur. Bu nüfus sayımı 
sınıflandırması olarak değerlendirilmiştir. Ar
kadaşlarımı tatmin için arz ediyorum; öner
geleri geri alırlarsa her hangi bir beyanda bu-
lunmıyacaği'm. Geri almadıklarına göre ka
tılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; sayın komisyon 
başkanı ve Hükümetin, bu hususta Personel 
Kanunu ile ilgisi olmadığına dair olan beyan
larına teşekkür ederim. Ancak, bu beyanların 
bâzı defalar olduğu gibi zabıtlarda kalmakta 
olduğunu burada beyan etmek isterim. Sayın 
Plânlama, Personel Kanununun tatbikatında 
görmüştük ki bu tefriki yapmışlardır, yapmak 
istemişlerdir. Burada Sayın Bilgehan'ı yadet-
mek isterim. Bütün ziraat ve orman mühendis
leri arkadaşlarla birlikte bendeniz de dâhil ol
mak üzere kendilerine gittik ve kendisi, Bakan
lık otoritesini kullanmak suretiyle bunu hallet
mişti. Sayın Plânlamanın bu husustaki bulu
nan görüşü buradaki tasnife göredir. Onun | 
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için bu önergeyi verdim. Çünkü İkinci Beş 
Yıllık Plânın 120 ve 117 nci sayfasında derce-
dilen cetvelde ve hattâ o cetvelin imal edilme
sinde sebebolan pasajında izah edilmektedir. 
Arkadaşlarımız «mühendisler» diyor, mühen
disler dedikten sonra inşaat mühendisleri, ma-
kina mühendisleri, elektrik mühendisleri ve 
maden mühendisleri ve diğer mühendisler diye 
tasnif eder. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mühendislerin 
vazifeleri birbirine tedahül etmektedir. Tak
dir edersiniz ki, Devlet Su İşlerinde ziraat mü
hendisleri vardır, efendim Elektrik Etüt Da
iresinde orman veya ziraat mühendisleri ağaç
landırma için veya bâzı projeler için vardır. 
Takdir edersiniz ki, bu gibi vazife tedahülle
rinde eğer sektörlerin meslekî gruplarına göre 
o niyetle bu cetveller yapılmışsa bunların da 
nazarı itibara alınması lâzımdı. Bahçe mima
risi bakımından veya mimari bakımdan dediği
miz zaman, elbette ki diğer mimari usulleri 
de ziraat veya orman mühendislerinde' mev
cuttur. 

Şimdi, ümidederiz ki, Plânlamanın bu hu
sustaki düşüncesini, ilerde Personel Kanunu 
tatbikatında yine bu kürsüye bu zabıtları tek
rar etmek üzere gelmemiş olalım; ama ben 
zannediyorum ki, gelinecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta ecnebi 
mecmua veya literatürlerde bunlar tasnif edil
miştir ve ziraat ve orman mühendislerinin bu 
gibi sınıf tasniflerinde (hiçbir zaman tefrik gös
terilmemiştir. Şimdi burada arkadaşlarımızın, 
bilhassa ziraat ve orman mühendislerinin kanu
nu mahsuslarında vazifeleri tâdadedilmiştir. 
Gerekçemizde göstermişiz. Şimdi bu hususta 
sayın Plânlamanın, billhassa komisyon ve Hü
kümetin vermiş olduğu teminatı biz kabul edi
yoruz. Ama, istirham ediyorum, bu teminat 
eğer tensip buyurursa muhterem arkadaşlarım, 
reyleriyle, burada hiçbir zorluk yoktur. Derler 
ki, cetveller değişecektir, bir kâtibin veya dak
tilonun yapacak olduğu bir saatlik çalışmayla 
bir meslek grupunun burada tedirgin edilme
mesi bakımından bu cetvele ithal edilmesini, 
ben yine önergemde ısrar ediyorum, reyleriniz
le kıymetlendirirseniz memnun olurum. 

Teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akay. 
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SEDAT AKAY (Kocaeli) — Değerli arka
daşlarım, eğer 'bir evveliyatı olmasaydı, eğer 
birtakım kimseler bu mühendisler camiası için
de birtakım tasniflere kalkışmamış bulunsalar-
lardı şimdiye 'kadar, bu mevzuda hiç hassasiyet 
göstertmemize sebep kalmazdı. Önergemizi veri
şimizin sebebi bu meselenin köklü ve evveliyatı
nın bulunuşu dolayısiyledir. Dikkat ediyoruz, 
mühendisler deniyor, topoğraf haritacı, kartog
raflara iniliyor bu grup içinde, ondan sonra 
ziraat ve ormancılık diye bir grup almıyor ve 
fen ımeımurları, teknisiycnler dahi bundan önce 
mütalâa 'ediliyor. Yine bakıyoruz bir başka 
tabloda ormancılık ve ziraat grupu başlığı al
tında orman, ziraat mühendisleri dendiği halde 
diğer bir tabloda bu mühendislik tâbirinden de 
sarfınazar edilerek tanım ve ormancılıkla ilgili 
yüksek seviyede elemanlar deniyor. Dünyada 
bütün tatbikat meydandadır. Yeni bir şey icat 
etmeye sebep ve lüzum yoktur. Sayın Koimisyo-
nun tatmin 'edici izahatına hakikaten teşekkür 
ederim. Yalnız Sayın Balkan, Hükümet adına 
objektif esaslara güre tasnif yapılacak dediler. 
Beklerdik ki, mühendisler grupları içinde el
bette ki orman ve ziraat mühendisleri vardır 
desinılerdi. Hâdise açıklanmış ve zabıtlara geç
miştir. Yarın Personel Kanununda böyle bir 
abesle karşılaşmıyacağımız ümidiyle ben öner
gemi geri alıyorum. Teşekkür 'ederim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
yarım dakikada, arkadaşlarımızın son endişele
rini de 'bertaraf etmek amacı ile aydınlatıcı bil
gi vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendiım. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, 117 nci sayfada insan gücü talebi 
tablosunda arkadaşlarımız iyi tetkik etmişlerse 
göreceklerdir, sanayici; mühendis elektrik mü
hendisi, mimar, şunlar... Tarım, ziraat ve or
mancılık, ziraat mühendisi, bahçe mimarı, or
man mühendisi, mimarı... Bitmiyor, üçüncüsü fi-
>zik ve kimya; fizik ve kimya ile ilgili 'meslek
ler, fizikçiler, jeofizikçi, jeolog; kimyagerler; 
kimya mühendisleri diye geçiyor. 

Bu son izahatımız da açıkça göstermekte
dir ki, muhterem arkadaşlarım ve Sayın Dev
let Bakamımızın da ifade ettiği gibi 1945 -1950 -

i 1955 - 1960 - 19165 yıllarında yapılan nüfus sa
yımları ndaki şahısların meskenlerine göre dü
zenlenmiş bir sınıftır. Bunun ne Personel Ka
nunuyla ilgisi vardır, ne de her hangi 'bir şe
kildeki değerlendirme ile ilgisi vardır. Ve hangi 
sektörde neye ihtiyacıimızın olduğunu 'bir sa
nayide; iki, tanımda; üçüncüsü kimyada gös
termiş. Bu ımühendislerarası bir sınıflandırana 
değildir. Yani bu, inşaat mühendisini, ziraat 
mühendisinden, yüksek orman mühendisini yük
sek inşaat mühendisinden veya makina mü
hendisinden ayırdedici bir sistem olmadığı gibi, 
Personel Kanunu ile de hiçbir surette ilgisi 
yoktur. Sanırım Sayın Ahmet Şener'i memnun 
ettim. 

MRHMET ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) 
— Önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yüceıtürk. 
MEHMET ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) 

— Değerli arkadaşlarım, müsamahanızı ve sab
rınızı taşınmak istemiyorum. Yalnız önergemizi 
mühendislik formasyonunun beynelmilel stan
dartlara .göre teşkilinde ziraat mühendisliğinin 
başka 'bir mânada, da kıymetlcndirilme'sini mev
zu itibariyle tanzim etmiştik. Fakat sayın ko
misyon ve muhterem (bakanımızın Hükümet 
adına verdiği izahata (buradaki klâsifikasyonun 
sektörlere göre teknik personel istihdamı iti
bariyle yapıldığını, ziraat mühendisliği ve or
man mühendisliği (formasyonunun Personel Ka
nunu çalışmalarında 'böyle bir Sınıflandırmaya 
mesnet olmıyacağını ifade etiler; bizlerin endi
şelerini, haklı düşüncelerimizi izale ettiler. Ken
dilerine bu 'önergeyi tanzim eden arkadaşlarım 
adına teşekkür eder, Hükümet adına da konu
şan 'Sayın Bakana da teşekkür ederken zapta 
geçmiş olan bu hâdiseyi ziraat mühendisliği, 
orman mühendisliği için ilerdeki günlerdeki 
Personel Kanunu iç alışmalarında bir iyi başlan
gıç olarak kabul ediyorum, hu düşüncelerimin 
içerisinde de önergemi geri alıyorum. 

"*" ŞERAFETTİN PAKER (Sakarya) — Ben 
de önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — ıS'iz de mi ;geri alıyorsunuz? 
152 nci 'önergede Kocaeli Milletvekili Sayın 

Akay önergesini geri almış 'bulunuyorlar. Di-. 
ğer arkadaşlar da önergelerini geri aldıklarım 
ifade etiler. Yalnız şimdi Ramazan Tekeli ar. 

I kadaşımız geriye kalıyor. Burada, mı $aym ar-
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kadaşımız? Ramazan Tekeli arkadaşımız olma
dığına göre ıbu önergeyi oylamak zorundayım. 
Kalbul edenler.. Etmiyenier... Kaibul ediîmemiş-
ıtir. 

Sayın Ahmet Şener de önergesini geri al
madığını, ifade ediyorlar. Sayın Şener'in öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenier... Kalbul edilmemiştir. 

106 numaralı önergeyi okutuyorum. 
30 Haziran 1967 

Milet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Teklif? 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının S. 218 (i) 

maddesinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. «Bu arsalar tek 
elden ve ucuz konut yapımını desdekleyici 
yönde toplumun kullanışına sunulacak; uzun 
süreli kiralama 'sisteminden yararlanılacak -
tır.» 

Muş Miletvekili 
Nermin Neftçi 

Gerekçe i 
Kamu arsa stokunun artırılması ve arsaların 

kira ile kullanılması plân .hedefleri ve strateji-
- si dokümanının 43 mcü maddesinde açıkça be
lirtilmiş olan bir amaçtır. Bıı yönden arsa 
spekülâsyonunun önlenmesi, şehirlerin plânlı 
gelişmesi ve kamuya büyük bir 'gelir kaynağı 
sağlanması (gerçekleştirilebileceği ıgibi, kiralık 
arsa, konutların ilk yatırım ıgiderlerini azal
tıcı 'bir etken olarak teşvik edici bir unsur ola
rak da kullanılabilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Eayın Neftçi'nin öner
gesine biraz daha açıklık vermek suretiyle dü
zenlediğimiz bir metin ile katılıyoruz: «Kamu 
elindeki arsalar tek elden ve ucuz konut yapı
mını destekleyici yönde toplumum kullanışına 
sunulacak; gerektiğinde kiralama sisteminden 
yararlanılacaktır.:» Bu şekilde olursa katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Neftçi komisyonun bu 
önergesine katılıyor musunuz? 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu

za sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

DEVLET BAKANI iSEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, kanun gereğince 
Hükümet de katıldığını bildiriyor. Zapta geç
sin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
107 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Teklif: 

İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının S. '22<8 nci 
madde ı2 nci satırındaki «Kesin zorunluk ol
duğu özel durumlarda» ibaresinin çıkarılarak 
aynı paragrafın sonuna, «kamunun geniş çapta 
ucuz ve kiralık halk konutu yapması yoluyle 
konut pazarının işleyişi olumlu yönde etkilene
cek ve norımal piyasa mekanizması içinde ko
nut ihtiyacını karşılıyamıyan alt gelir grupla
rının konuta kavuşturulması sağlanacaktır;» 
cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Gerekçe i 
Plânın konut '-bölümünün amailkelerimde 

yer alan, «az yatırımla çok konut yapma» ve 
«imkânları smırlı ailelere öncelik tanıma» 
prensiplerinin gerçekleşmesi karma ekonomi
nin piyasa kuralları içinde, ancak Devletim 
üretici olarak konut pazarına girmesi ve bu 
yoldan düzenleyici rol oynaması ile gerçekle
şebilecektir. 

Kamunun piyasaya ucuz konut arzı yoluy
le fiyat ve kiraları etkilemesi en demokratik 
ve piyasa şartlarına en uygun sistemdir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

1SMKT SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
mııihtereım arkadaşlarım, Devlet, toplumıun, 
fertlerin ev sahibi olması için gerektiği şekilde 
imkânlarını seferber edeceğini biraz önceki 
önerge ile ispat etmiştir. Burada Devitilin fert
lere kiralandıı'mak için birta/kım konutların ya
pılmasını öngören bir sistem geltirmektedir. 
Bu sistemi plân benimisememektedir. Bu bir 
imkân ve görüş meselesidir, bu seıbeple öner
geye katılmıyoruz. Biz plân anlayışı itibariyle 
kirada oturmaktan ziyade ev sahibi olmalarını, 
konut sahibi olmalarını ve bunun için de Dev
letin kendilerine yardımcı olmaları görüşünü 
savunuyoruz. Bu selbeple katılmadığımızı ifade 
ederim. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜ'RK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, özel mülkiyeti te
min edecek tarzda komut yapımını teşvik edici 
tedlbirler plânıda mevcuttur. Bu bakımdan plân 
esprisine uygun değildir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Neftçi. Saat 
21,49 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Sayın Başkan, 
' S'ayın üyeler; Türkiye'min bir konut problemi 
vardır. Bunun var oluşunu Anayaisa kabul" 
letmiştir. Anayasanın 49 neü maddeısi ınalû-
ımunu'z olduğu veçhile, yoksul ve dar gelirli 
vatandaşlara sağlık şartlarına uygun Dev
let birtakım konut ihtiyaçlarını giderecek ted-
ibir alır, der. Bunu plân da kalbul etmiştir. 
İkinci Beş Yıllık Plânın (konutla ilgili ilkelerini 
okuduğumuz zaman, bu ilkelerde uz yatırım
la çok konut yapılması ve dar gelirli, saibit ge
lirli vatandaşlara öncelik tanınması prensipleri 
kabul edilmiştir. Demek ki, Anayasamız, kaibul 
ediyor Türkiye'nin bir konut proible/mi okluğu
nu, öbür taraftan plân kalbul ediyor, teşhiste 
'birleşiyoruz. Benim biraiz önoe verdiğim bir 
önergeyi, yani ama spekülâsyonlarını önliyen, 
öbür taraftan düzenli bir yerleşmeyi sağlıyan 
Ibir önergeyi yükselk Komisyon iltifat buyurup 
kabul etti. İnsafla söylemek lâtzım ki, konut 
bölümünde ansa ve konut meseleleri biribirinin 
mütemmimidir. Birbiriyle birleşik olarak müta
lâa edilmesi gerekir. Simidi Türkiye'de bir ko
nut problemi var. Bu Jconut problemi karma 
ekonomi sistemi içinde, içinde bukınkluğuımuz 
sistem içinde çözümlenecek, Öibür taraftan nor
mal piyasa mekanizmalsına göre çcizıümleneıcek. 
Beki, hangi tedbirlerle çözümlenecektir? Bizim 
kanaatimizce İkinci Beş Yıllık Plânın, yani si
yasi tercihinden de bu anlaşılmakta idi. Ama 
'biz bir berraklık getirmek yani bir billurluk ge
tirmek istemişltiık, onun için bu önergeyi vermiş
tik. Fakat Komisyon kalbul büyültmüyorlar. 

Kanaatim şudur: Devlet üretici olarak ko
nut pazarına girmedikçe hu mesele de hal yolu-

• ma giremiyecektir. Üstelik İkinci Beş Yıllık 
Plân kiraların kontrolünü da kaldırmıştır. Hal
buki Devletin ucuz ve geniş çapta konutlar yap
ması ve alt gelir gruplarına bunları hiç olmazsa 
kiraya vermesi, ki bizim görüşlümüze göre bu 
kimıselerin hayatları nuüdldatince çalışma im/kân

larına göre, bir tarafa yapacakları tasarrufların 
hesaplanıp, bu tasarruflara uygun bir şekilde 
taksitli bir tutumla, taksitle vermek suretiyle 
Devi (itin satması da mümkündür, bizim hayat 
görüşümüze göre. Ama önerfgeyi bu kadar ileri 
•götürmedik, Hükümetin ve plânın siyasi tercih
leri içinde kalarak sadece kira meselesini öne 
koyduk. Bu suretle Devletin yapacağı geniş 
çapjta ucuz, alt gelir gruplarına arz edeceği ko
nutlar sayesinde hem konut üretiminin ileride 
daha fazla yapılmalsmı sağlıyacaık bir gelir te
min edilecek, hem de sosyal konut deyimi Dev
let hayatında itibar görecek idi. 

Önergemin kabulünü istirham ediyorum, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza ara ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemişftir. 

109 numaralı önergeyi oikutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tarım aletleri ve diğer mıontaj sanayi ile 

ilgili tedlbirler konusunda Plân tasarısına aşa
ğıdaki paragrafın eklenmesini teminen işbu 
önergemin 16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin 6 ncı bendinin (e) 
•fıkrası gereğince işleme tabi tutulmasını arız ve 
.teklif ederim. 

«Tarım aletleri ve diğer montaj sanayiinin 
tam imalât sanayii haline geçişi muayyen müh
letler tâyini S'imeftiyle hızlandırılacaktır.» 

GEREKÇE 
Montaj sanayii imalât sanayiine geçişin bir 

vasıtasıdır. Esasen montaj sanayiinde bir çok 
parçaların senede muayyen yüzdelerle yerli ya
pımı öngörülmüştür. Buna da uygun olarak ha
kiki imalât sanayiinin kurulmalsı için muayyen 
müddette alınacak^çasitli tedbirlerle tam ima
lâta geçilmesi zaruridir. 

Güven Partisi Gruptu Adına 
Eskişehir Milletvekili 

Hayri Başar 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
'muhterem arkadaşlarım; Sayın Hayri Başar'ım 
önergesi 26 numaralı önerge vesilesiyle müzake
re .edilmiş ve Komisyonumuz bu konuya İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânmda varlığı sebebiyle 
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Katılmadığını ifade etmiştir. Ayni önerge için 
İde katılmadı ğıımızı tekrar ifade ©diyorum. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI SEYP1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Saym Başkanımı, önerge sahibinin 
maksadım .'kapsayacak Plânda yeter büküm var
dır. Bunun daiha başka türlü anlaşılmasına yol1 

açacak şekilde tefsire gitmeye de malhal yoktur. 
Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Başar buyurun. Saat 21,55 
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte

rem arkadaşlarımı, ben mevzuun içine girmiye-
ceğim. Fakat ben Plânın, montaj sanayii, ayrı
ca tarım -aletleri montaj sanayii ve diğer demir 
ve madenî .eşya ve maklna m!on!taj sanayii kı
sımlarını tetkik ettim. Bu mânada bir şey gö
remedim. Kendileriyle konuştuğum zaman bana 
Plânın 298 nei sayfasındaki montaj sanayiin
deki gelişme kısmının A paragrafını sundular. 
Burada «Çeşitli mamullerde kullanılan yan ma
mul veya ara mallarda standartlaşmaya gidi
lecek ve bu malların yurt içinde iktisadi öl çil
le Ale üretim şartları hazırlanacaktır. Mevcut 
montaj işletmelerinin katılmaları temel yan 
mamul veya ara mal üretim tesislerinin ortak 
bir teşebbüs olarak kurul'malan ve bu teşeb
büslerin Dovldt tarafından des'teklenımesi esas. 
olacaktır». Desteklenmesi, yapılması esas ola
cak. «Ancak bu yünde gelişmeler gerçekleş
mediği hallerde Devlet gerekli yan mamul veya 
ara mal üretimini kuracak veya ibu ünitelerin 
ürünlerinin kullanılmasını sağlıyacaktır» diyor. 
Tarıim araçları montaj sanayiinde de bu kısma 
madenî eşya ve montaj kısmımda temas edil
miştir, diyor. 

Çok muhterem arkadaşlarım bu montaj sa
nayii kurulduğu za'man muayyen senelerde, mu
ayyen yüzdelerle yerli yapıma gidilmesi ve 
çeşitli sanayi kollanndaki montaj sanayiinin 
gerektirdiği tam imalâta geçilmesi öngörül-
•müştür. Bunu hızlandırmak, hakikaten memle
ketin muhtacolduğu imalât sanayii haline getir
mek için bâzı tedbirlere lüzum var. Bunu hız
landırmak için bir teetbir şu maidldelerde yok. 
Eğer montaj sanayii 'bunu zamanında yapmaz
sa şundan anlaşılan Türkçe mâna, Hükümet mü
dahale edecek, Hükümet bunu yapacaktır diyor. 

.Düşününüz, çeşi'tli montaj sanayii kurulmuş, 
Plân mülldetince beklemişisiniz, bunlar işte trak

törde yüzde 4'5 olmuş, 50 ye çıkmış, 55 e çık
mış, ama tam imalât için yüzde 80 e çıkması 
icalbediyor, çıkamamış. Çeşitli, yedi sekiz ta
ne, yalnız traktörü misal alalım, montaj sanayii 
var. Devlet hangisine müdalhale edecek de ya
pacak? Yeniden Devletin yapması için bunları 
tama imalât sanayiine getirmesi .için bir beş 
sene daha beklemek lâzım. Eğer Plâna böyle 
bir madde koyacak olursak Plânın ne bütün
lüğünü bozar, ne prensibini bozar. Ama kurul
muş olan montaj sanayii kendisini muayyen 
bir müddetlerde esas ola anaimalâta geçmek 
.için motor, dişli kutuları, şanzıman ve difransi-
yel dediğimiz işte ön direksiyon kutusu ve saire 
gibi tam imalâta geçecek maddeleri de yapar 
ve memleket anasanayie geçmiş olur. Plânın ben 
hiçbir yerinde bu mânada birşey bulamadım 
vo hakikatte montaj sanayiini hızlandıracak, 
tam imalâta geçecek bir teşvik unsuru olacak 
bu maddenin konulmasında büyük faydalar 
mülâhaza ediyorum. Bu bakırrMan eğer Sayın 
Plâncılar bana gösterirlerse, Türkçede ben bunu 
'bu mânada anlamadım, başka anliyan var mı 
'bilmiyorum. Bütün montaj sanayii, of kân umu-
miyede bu şekilde gösterecektir, kalbul ediyo
rum. Eğer bu mânada birşey varsa bana, gös-
.İerdbilirlerse memnun olurum. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Hayri Başar arkadaşımızın öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul (edilmemiştir. 

110 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 
258 nci sayfasında hayvancılık ile ilgili konu için 
düşünülen tedbirler yetersizdir. 

Plân metninde «Birinci Plân döneminde can
lı hayvan ihracatında öngörülen ihracat gerçek
leşmemiş... bununla birlikte yurt dışına çıkan 
hayvan sayısının aslında azalmadığı, aradaki far
kın kaçak yollara kaydığı tahmin olunmaktadır.» 
denilmektedir. 

Böylece hastalık teşhis edildiği halde önleyi
ci tedbirler düşünülmemiştir. 

Yine plânda «Dağu - Anadolu iyi kaliteli ve 
geniş meraları ile hayvancılığın hâkim olduğu 
bölgedir». Gerçeği kabul edilmiştir. 
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Bunun yanında diğer bir gerçek de, bu bölge 
halkının geçim vasıtasının büyük nisbette hay
vancılığa inhisar ettiğidir. 

Bununla beraber, Doğu - Anadolu'da hayvan
cılıkla iştigal eden vatandaşlarımız hayvanlarını 
satabilecek iç veya dış pazarlardan mahrumdur
lar. 

Genel bir ihracat rejimi bu konuda bir for
malite olmaktan ileriye geçememektedir. 

Doğu'daki hayvancılık için (pazar bakımın
dan) Hükümetin, özel imkânlar tanıyan, Devle-
letin desteğine dayanan bir rejim tatbik etmesi 
şarttır. 

Doğu illerimizde, pazarsızlık yüzünden, vatan
daşın istemiyerek ve büyük tehlikeleri göze ala
rak ve çok defa da mahvına sebebolan kaçakçılık 
fiiline tevessül ettiği bir gerçektir. Kaçakçılığın 
önlenmesi, kurulacak et kombinaları ile mümkün
dür. Her zaman için müstahsıldan müstakar fi
yatlarla, canlı hayvan alıcısının Devlet olması, 
tâli mahsullerin kıymetlendirilmesi, Devlet deste
ğine dayanan canlı hayvan ihracatı yanında ke
silmiş et ihracının önplâna alınması ve böylece 
nakliyedeki kilo kaybının önlenmesi, bunlardan 
mütevellit fiyat farklarının müstahsıla aksettiril-
mesi aranacak çarelerin başında gelir. Besicili
ğin teşvikinde en büyük rolü oynar. İlk hamlede, 
Van, Ağrı, Kars vilâyetlerinde et kombinalarının 
kurulmasında büyük isabet olacaktır. 

Dünya iktisat tarihi göstermiştir ki, iktisadi 
olaylara müdahale zabıta kuvveti ile değil, ekono
mik tedbirlerle mümkündür. 

Şiddet ve zabıta tedbirleri ne kadar şiddetli 
olursa olsun, coğrafi şartların da inzimamlylc ka
çakçılığın önlenmesi hemen hemen imkânsızdır. 
O halde yapılacak şey, iktisadi tedbirlerin alın
ması ve fiyat 'mekanizması ile kaçakçılığı önlemek 
olacaktır. 

Kaldı ki, 19'67 yılı Bütçe Kanununun Ticaret 
Bakanlığı bütçesinde raportörler aynı mevzua 
değinmişler ve tavsiyelerini bu yolda yapmışlar
dım 

Bu sebeplerle; Kalkınma Plânı tasarısının, 
hayvancılıkla ilgili 264 ncü sayfasında - politik 
tedbirler - başlığını taşıyan kısmın sonuna aşağı
daki fıkranın ilâvesini teklif ederim: 

Fıkra : Doğudaki hayvancılık için, Hükü
met, özel imkânlar tanıyan, Devletin desteğine 

dayanan bir ihracat rejimi yanında öncelikle et 
kombinaları kuracaktır. 

Van Milletvekili 
M. Salih Yıldı: 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Salih Yıl
dız arkadaşımızın önergesine bir değişik nüansla 
katılacağız. Yalnız şu hususu ifade etmek iste
rim: 1 nci Plân döneminde Kars ve Tatvan kom
binalarına başlanmış ve inşaatı yarım kalmış. 
Urfa, Kayseri, Elâzığ kombinalarının inşaatları
nın ikmali için gerekli yatırım konmuştur. Ayrı
ca 2 nci Plânda da Sayın Salih Yıldız arkadaşı
mızın ifade ettiği şekilde yeni et kombinalarının 
kurulması için faaliyete geçilmiştir. Sayın Salih 
Yıldız arkadaşımızın önergesini 258 nci sayfada 
«Hayvancılık, ilkeler ve gelişmeler» bölümünün 
«(a) ilkeler» 1 nci maddesinde «Hayvancılığı, ül
kenin ekonomik ve ekolojik şartlarına göre düzen
lemek esas olacaktır. Buna göre mera durumu 
elverişli olan, özellikle Doğu bölgelerinde meraya 
dayanan hayvancılığın, tarla ziraati hâkim bu
lunan ve pazar durumu elverişli olan bölgelerde 
ise yem üretimi ile bağlantısı kurulan yoğun hay
vancılığın geliştirilmesi gözetilecektir» şeklinde
ki plândaki hükme «özellikle Doğu bölgelerin
de» kaydının konulması suretiyle Sayın Van Mil
letvekili Salih Yıldız arkadaşımızın önergesine 
bu şekilde katılmış oluyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Efendim arkadaşımız beyanda bulu-
nacaksa, onun üzerine beyanda bulunayım. 

BAŞKAN — Son şekle siz de katılıyor musu
nuz? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Son tadil şekline katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Yıldız. 
SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, sa

yın -milletvekilleri; Doğu'da hayvancılığın öne
mini önergemde bir nebze arz etmiştim. Haki
katen Doğu'nun geçim vasıtası hayvancılıktır. 
Ancak hayvancılığın senelerden beri ele alın
mış bir konu olmaktan uzak bulunduğu da bir 
gerçektir. Bu itibarla hayvancılığın geliştiril
mesi hem Doğu için, hem millî ekonomimiz ba-
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kiımındari büyük bir varlık olacağı ortadadır. 
(Bilhassa sıkıntımız pazar bulmamaktan müte
vellittir. Satış mevsiminde köylümüz koyunu
nu, hayvanını umumi mânada satacak bir iç ve 
dış pazardan tamamen mahrumdur ve bu se
beple de birtakım kaçakçılık isnatları altında 
kalmaktadır. Büyük bir ihtiyacın senelerden be
ri ele alınmamış olması, kanıyan bir yarayı gün 
geçtikçe çekilmez halde önümüze sermektedir. 
Bu itibarla ben iç ve dış pazarların imkânsız
lığını, yetersizliğini nazarı itibara alarak bu 
önergeyi vermiş bulunuyorum. Sayın Komis
yon Başkanının ifadeleri bizi tatmin etmiştir, 
kendilerine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesine katılıyor 
musunuz efendim? 

SALİH YILDIZ (Yan) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisj^onun önergesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 sayılı önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun ikinci Beş Yıllık Plâna 

geçirilmesini arz ve talebederim. 
Muş 

Kemal Aytaç 

İkinci Beş Yıllık Plân tasarısına (1971 yılın
da Malazgirt Meydan Savaşının 900 ncü yıldö
nümü kutlanacaktır. Bu itibarla Malazgirt ve 
köylerinin iktisaden kalkındırılması, iman mu
harebenin şanına lâyık bir âbidenin yaptırılması 
işi yıllık uygulama plânlarına konur.) İbaresi 
eklenir. 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, Türk Milletine vatan olarak 

Anadolu ufukları Malazgirt Meydan Savaşı 
ile açılmıştır. 1971 de bu meydan savaşının 
900 ncü yıldönümü yerinde kutlanacaktır. 

Halbuki, bu zaferi kazanan kahramanların to
runları ile meskûn bulunan Malazgirt ilçe ve 
merkezi köyleri asırlar boyu uğradıkları ihmal 
yüzünden harap ve perişandır. Bu durum ya
pılacak törene yurt içinden ve dışından davetli 
olarak şeref vereceklerle davetlilere ev sahip
liği yapacak belde halkı için üzüntü kaynağı 
olacaktır. 

Bu mahzuru önlemek üzere İkinci Beş Yıl
lık Plân tasarısında, 26.8.1971 den önce uy-
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gulanıp ikmal edilecek şekilde Malazgirt ka
sabasının ve köylerinin imarı ve 'iktisaden kal-
kmdırılmaları hususunun dikkate alınması za
ruridir. Bu arada kazanılan meydan muha
rebesinin taşıdığı yüce mânaya uygun bir âbi
denin yaptırılarak diktirilmesi de ecdatlarına 
saygı gösterildiği için halkı sevindirmesi, ken
dilerini Bizansm vârisi sanan gafillere de bâzı 
tarihî gerçekleri hatırlatması bakımından fay
dalı mülâhaza edilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım, Türk Milletine Anadolu ufuklarının açıl
dığı Malazgirt Savaşının 900 ncü yılının büyük 
ve parlak bir şekilde kutlanması ve bu sebeple 
bu ilçemizde özel birtakım ilginin gösterilmesi 
hepimizin büyük bir memnuniyetle katılacağı
mız bir husustur. Ancak Sayın Aytaç arkadaşı
mız kabul edeceklerdir ki, bir anailkeler man
zumesi olan kalkınma plânlarında bu detay kabi-
lindeki hususların yer almaması gayet tabiîdir. 
Zabıtlara geçmiştir, bu husus yıllık programlar
da bütünü ile yer alacaktır. Her halde Sayın 
Aytaç arkadaşımıza bu beyanımızın yeterli ola
cağı kanaatindeyim. Bu sebeple iştirak edeme
diğimizi beyan ediyorum. 

(BALKAN — Hükümet 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — İltihak mı ediyorsunuz? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, arkadaşımızın tak
riri temenni mahiyetindedir. Senatoda Sayın 
Akif Eyidoğan tarafından da aynı mahiyette bir 
takrir verilmiş idi, o zaman* da Hükümet adı
na beyan ettim, yıllık programlarda Türk 
Milletinin müşterek hissiyatının temsilcisi ola
rak Hükümet bunu dikkate alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, önergenizi geri 
alıyor musunuz? 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sayın Kemal Aytaç'in 138 numaralı önergesi, 
112 numarada kayıtlı Sayın Gıyasettin Karaca'-
mn önergesiyle aynı mahiyettedir. Mümkün 

-.: müdür birlikte mütalâa edilmesi? 
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BAŞKAN — Komisyon birlikte görüşülmesi
ni teklif ediyor, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Bendenizin önergesi aynı mahiyette değildir, 
bendeniz ayrıca önergemin görüşülmesini isti
yorum. 

BAŞKAN — Oylandı efendim, Sayın Gıya-
settin Karaca bir dakika efendim, .müsaade bu
yurun sizi tatmin edecek bir konuşmam olacak. 
Şimdi birlikte konuşulması yapılacak ama oyla
ması ve sizin konuşma hakkınız baki kalacak
tır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
İçtüzük müsaitse bendeniz Komisyon olarak tek
lifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Oylandı efendim. 
GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 

Efendim usul ve teamüle göre hemen konuş
maya başlayınca bize kızıyorsunuz, daha konuş
mamızı bitirmeden ne istiyorsunuz diye birçok 
çıkışlarınız olduğu için konuşmak imkânı bula
mıyoruz. 

BAŞKAN — Ne yaptık efendim, bilmem ki... 
GIYASETTLN KARACA (Erzurum) — 

Her zaman için Başkanlık mevkiinde bulunan 
Reisler önerge sahiplerine «Siz bunun müşte
reken görüşülmesini istiyor musunuz, istemiyor 
musunuz?» diye sorarlar. Siz sormadınız. 

BAŞKAN — Peki efendim müsaade buyurun, 
sormadık ama oylanmış olan bir şey; şimdi si
zin için bir şey fark edeceği kanaatinde deği
lim. Bundan sonra sormak icabediyorsa sorarım, 
ama sizin için fark edecek bir şey değil. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Dün bu mahiyette verdiğim bir önerge reddedil
di. Belki muvafık görülecekti. 

BAŞKAN — Efendim sizinkini ayrıca oyhya-
cağız. Şimdi bu durum oylandığı için geri dön
meye imkân yoktur. Sizin önergenizi ayrıca oy-
lıyacağız efendim. 

GIYASETTlN KARACA (Erzurum) — 
Bunda bir hata vardır, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hata yok efendim bunda, rica 
ediyorum. 

KEMAL AYTAŞ (Muş) — Sayın Başkan, 
Sayın Komisyon Başkanı teklifini geri alıyor, 
mesele kalmaz efendim. 

BAŞKAN — Oylandıktan sonra geri alıyor 
Saym Aytaş, hep birden karışıyorsunuz, rica ede
rim biraz da bizim idaremizi kabul buyurun. 

112 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususun İkinci Beş Yıllık Plân 
tasarısına intikalini gerekçeli olarak arz ediyo
rum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Muş 
Kemal Aytaç 

Plân tasarısının konutla ilgili kısmının sonu
na (19 Ağustos 1966 tarihinde Doğu'da vukubu-
lan depremde yıkılan veya ağır hasara uğrıyan 
20 bin ev beş yıl içinde yıllara eşit surette bö
lünmek kaydiyle yıllık programlara bırakılmak 
suretiyle yapılır) ibaresinin eklenmesini; 

Gerekçe : 
19 Ağustos 1966 yılında Doğu -Anadolu'

da büyük bir deprem vukua gelmiştir. Deprem 
sonunda 20 bin ev yıkılmış, üç bin'e yakın va
tandaşımız da vefat etmiştir. 

Depremin hemen sonunda Hükümetçe alı
nacak tedbirler muvakkat iskân, daimî iskân 
şeklinde mütalâa edilmiştir. Muvakkat iskân 
hususunda Hükümet âzami gayret sarf ederek 
muvaffak olmuştur. Ancak daimî iskân hakkı 
hususunda aradan 1>ir yıl geçmiş olmasına rağ
men, yeni bir bütçe de çıkmış olmasına rağmen 
Hükümetin bu konuda ciddî tedbirler almadığı, 
konuya gereken ehemmiyeti vermediği anlaşıl
maktadır. 

Biz muhalefette olmamıza rağmen konuyu is
tismar etmedik. Gücümüzün yettiği, dilimizin 
döndüğü kadar vatandaşları teselli ettik ve Hü
kümete yardımcı olduk. Muvakkat tedbirler üze
rinde durmadık. O kadar ki, Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu üzerinde dahi konuşmaya lü
zum görmedik. Beklediğimiz sabırla takibettiği-
miz önemli bir husus vardı. O husus daimî iskân 
konusu idi. 

Bizi bu yola iten sebep şudur : 1946 yılında 
da Varto yıkılmış, yerle bir olmuştu. Binden 
fazla can kaybı vardı. Şayet o zamanki Hükü
met daimî iskân konusunda köklü tedbirler al
saydı, yani depreme mukavim, kolay kolay 
yıkılmıyacak veya yıkıldığı takdirde can 

— 268 — 



M. Meclisi B : 131 2 . 7 . 1967 Ö : 4 

kaybım gerektirmiyecek evler yapılmış olsaydı, 
bugün yani 1966 yılı depreminde üçbin vatan
daşımıza ağlamıyaeaktık. Bunun canlı bir mi
salini arz edeyim. Varto'ya giden arkadaşları
mız görmüşlerdir. 1946 depreminden sonra 
Kızılay tarafından yapılan ve memurlara tah
sis olunan deprem tipi evler 1966 depreminde 
yıkılmamışlardır ve dolayısiyle bu evlerde otu
ran ailelerde can kaybı olmamıştır. Demek ki o 
zaman bu deprem tipi evlerden evleri yıkılan 
vatandaşların tümüne yapılmış olsaydı bugün 
hiçbir vatandaşımızı kaybetmiyecektik. 

Kışın Erzurum'dan tatbikattan dönen ve An
kara'da gecekonduda oturan vatandaşlarla soh
bet yapan Sayın Başbakan, (Ben Doğu'dan ge
liyorum, insanlarla hayvanların bir arada yat
tığı vatan parçaları vardır, siz halinize şük
redin) söylemek suretiyle bir gerçeği ifade et
miş, yani memleketimizde Doğu, Batı yok
tur, böyle bir tefrik yapılamaz, diyenlere ge
rekli cevabı vermiş ve bir hakikati ifade et
miştir. Biz de mânevi mânada Türkiye'nin bir 
bütün olduğunu kabul ediyoruz. Ancak maddî 
mânada yani memleketimizde iktisaden geri 
kalmış bölgeler olduğunu ve Sayın Başbakanın 
da bunu söylediğini, hattâ gerek Birinci Beş 
Yıllık Plân ve gerekse İkinci Beş Yıllık Plân 
bu hakikati kabul ve itiraf etmişlerdir. 

Zaten geri kalmış bir bölge olan ve gelirleri 
mahdut bulunan Doğu halkının böyle büyük bir 
tabiî âfetle karşılaşması onu en az on yıla ka
dar üretici hale gelmesini imkânsızlaştırmıştır. 

Bu itibarla biz, Hükümetin daimî iskân konu
sunda tutumunu adım adım takibettik. Gerek 
hususi temaslarımız, gerekse Meclisteki konuş
malarımız ile yıkılan 20 bin evin bir plân ve 
program dâhilinde 4-5 yıl içinde yapılacağı, bu 
yıl beşbin evin Varto'da yapılacağını beyan 
etmişler idi. Mevsim ilerlemiş, ihale edilen ev 
miktarı ise maalesef 900 adettir. 

Bundan birkaç gün evvel bu konuyu tekrar 
* Meclis kürsüsüne getirdim, olumlu cevap ala

madım. 
1946 yılında köklü tedbir almıyarak bugün 

3 bin vatandaşın ölümüne sebebolan Hüküme
tin durumuna biz de bugün köklü tedbir al
mazsak ileride vukuu muhtemel (Allah göster
mesin ama jeoloji raporlarına göre olması müm
kün) bir deprem neticesinde ölenlerin vebalini 

taşımamak için olaya Parlâmentoda bulunan bü
tün arkadaşların el koymasını ve bunun için de 
ancak tek çıkar yolun bu önergenin plân ta
sarısına intikalini temin etmektir. 

Yoksa vatandaşlarımız yine kendi alışkan
lıkları içinde çamur ve moloz taştan yapacak
ları konutlara girecekler ve bu suretle de ha
yatları teminat altına alınmış olmıyacaktır. 

Plân tekniğine aykırılığı iddia edilse bile 
bu sebep sadece işe ehemmiyet vermemekten 
ileri gelir. Yoksa Boğaz geçidi diye plâna giren 
asma köprü kadar önemli bir konuyu dile ge
tirdiğimizi zannediyorum. 

BAŞKAN — 138 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklif : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının konut

la ilgili kısmının 225 nci sayfası birinci parag
rafında «Âfetler ve kamulaştırmadan doğacak 
yıllık yaklaşık konut birimi 4 bin olacaktır» cüm
lesini mütaakıp aşağıdaki hususun ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Ek : 
Ancak, bu plânın hazırlanmasından önce 19 

Ağustos 1966 yılında Hınıs - Tekman - Varto -
Karlıova ve civarında vukua gelen deprem so
nucunda yıkık ve ağır hasar olarak tesbit edi
len ve açıkta kalan 20 bin aile konutu tercihan 
ve takdimen yapılacak, felâketzedelerin açıkta 
kalmaları önlenecektir.' 

Gerekçe : 
, Önergemin Mecliste müzakeresi sırasında 

ayrıca arz ve izah edeceğim üzere aynı sayfanın 
10 No.lu cetvelinde 5 yıllık müddet içinde 20 
bin aded konut yapılacağı tesbit edilmiştir. 

Oysa ki, 19 Ağustos 1966 depreminde Hınıs, 
Tekman, Varto, Bulanık, Karlıova ve Solhan'
da 20 bin evin yıkık ve ağır hasar olduğu tes
bit edilmiştir. Bunlardan 10 bin aile barakada 
yaklaşık olarak 10 bin aile de açıkta kalmak
tadır. En geç 1967 yılında 20 bin ailenin ko
nuta kavuşması zaruridir. Hal böyle iken bu 
yıl İmar ve İskân Bakanlığının mezkûr dep
rem bölgelerine yapacağı konut adedi katî 
olarak bilinmemekle beraber 4 binin altında ol
duğu söylenmektedir. Bu felâketzedelerin 
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uzun yıllar meskensiz kalmaları ibir facia ola
cağından bu durumun düzeltilmesi için teldifin 
kabulünü zaruri görmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon Kemal Aytaç arka
daşımızın önergesine katılıyor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Gryasettin Ka
raca arkadaşımızın endişesine hak vermemek 
mümkün değildir. Gerçekten, Sayın Karaca ile 
Sayın Aytaç arkadaşımızın önergeleri arasında 
fark var. Muş Milletvekili arkadaşımız Sayın 
Aytaç sadece Muş bölgesini değil bütün Doğu 
bölgesi depremini içerisine alan ve bu konunun 
bütün Doğu bölgesinde konutların yapımı ile 
ilgili önerge vermiş; Sayın Karaca sadece se
çim bölgesiyle ilgili Hınıs, Tekman ve Varto ile, 
Karlıova ile ilgili önergelerini vermişler. Affe
dersiniz bendeniz yanılmışım, bir tanesi sadece 
seçim bölgesine inhisar ediyormuş, küçük bir 
çevreye inhisar ediyormuş. Sayın Aytae'm öner
gesi bütün Doğu bölgesini ilgilendrriyormuş, 
Sayın Karaca arkadaşımız haklıdır, bendeniz 
yanılmışım özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuda, arka
daşlarımız da kabul edeceklerdir; bu plâna, çok 
müessif deprem dolayısiyle evlerin yapılmasının 
plâna alınması diye bir tedbirin, bir ilkenin 
getirilmesi mümkün değildir. Bu, programlarda 
yapılmaktadır. Esasen Sayın Aytaç da, çok iyi 
tanıdığım Sayın Karaca da kabul edeceklerdir 
ki, bu 1966 programında da ele alınmış, 1967 
programında da ele alınmıştır. Hattâ 1967 
programında bütçe ile koyduğu 23 milyon lira 
ile yetinmiyen Hükümet, yeniden 20 milyon 
liralık ok ödenek koymak suretiyle Doğu böl
gesindeki depreme mâruz kalan vatandaşların 
dertlerine derman olabilmek, onların konutla
rını yapabilmek amacı ile ek ödenek teklifi ile 
Meclise gelmiş bulunmaktadır. Bu demektir ki, 
Hükümet bu konuda hiç olmazsa Sayın Aytaç 
ve Sayın Karaca kadar hassasiyet göstermek
te ve deprem münasebetiyle konut yapımına 
önem vermekte, bunun maddi delillerini hem 
bütçede, hem bütçe sonunda ek ödeneklerle hu
zurunuza gelmekle ispat etmiştir. Programlarla 
yapılacak olan bu hususun plâna alınmasında 
ısrar etmenin yerinde olmadığı kanaatimizi ifa

de ederek önergeye bu sebeple katılmadığımızı 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon her iki önergeye de 
mi katılmıyor? 

Kemal Aytaç arkadaşımızın önergesine ka
tılmıyorsunuz, peki Sayın Karaca arkadaşımı
zın önergesine de mi katılmıyorsunuz? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎSMEIT SEZGİN (Aydın) — ikisini birlikte 
mütalâa ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen onu da ifade buyurun 
da işlem yapalım. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim Gıyaset
tin Karaca arkadaşımızın dar bir çerçeveye 
münhasır olan konut yapımını da kabul etme
diğimiz gibi, Sayın Kemal Aytaç arkadaşımızın 
bütün Doğu bölgesindeki konutların yapımı ile 
ilgili önergeleri bir program meselesi olduğu 
cihetle katılmadığımızı ifade ettim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYEÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Muhterem Başkan, ihtiyaçlar im
kânlarla hudutludur, bu itibarla Sayın Aytaç.'in 
önergesine, yıllık programlarda halen icra edil
mekte bulunan bir tedbir dolayısiyle de Sayın 
Karaca'nm önergesine katılamadığımızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Aytaç. 
KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Doğu deprem bölge
sindeki yıkılmış bulunan 20 bin evin Hükümet 
tarafından tekrar yapılmasını temin maksa-
diyle bu önergemin ikinci Beş Yıllık Plâna in
tikali imkânını yaratmak için yüksek huzurla
rınıza getirmiş bulunuyorum. Bunun sebebini 
arz edeyim. Geçen yıl bütün Doğu Anadolu'da 
bir deprem vukua geldi, 20 bin ev yıkıldı, Hü
kümet tarafından bu tesbit edildi. Şimdi, gecen 
seneden bugüne kadar aradan bir senelik bir 
zaman geçti. Bir de bir bütçe çıktı, bütçede » 
Doğu depremi için 10 milyon lira para ay
rılmış idi. Bizim yaptığımız hususi temaslara 
göre,, bu sene 5 bin ev yapılacak, 5 bin evin 
maliyet fiyatı 7 500 - 8 000 lira olacak, bu 
evler deprem tipi evler olacak ve dört sene 
içinde de 20 bin ev bu suretle ılkmal edilmiş 
olacaktı. Fakat her nedense son zamanlarda 



M. Meclisi B : 131 2 . 7 . 1 9 6 7 O : 4 

bu 5 bin evin miktarı 900 adede düşürüldü 
ve bu 900 aded de ihale edildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, beni bu işe 
sevk eden tek sebep şu : 1946 yılıtıda Var
to'da bir deprem oldu ve Varto yine yıkıldı. 
O zamanki Hükümet Varto'da 50 ye yakın 
deprem tipi ev inşa ettirdi. Bunun yanın
da vatandaşlarımız kendileri taştan, moloz
dan, çamurdan yaptıkları eve girdiler. Ara
dan 20 sene geçti, Varto'da yine bir zelzele 
oldu. Kızılay tarafından, Hükümet tarafından 
yapılmış olan 50 tane deprem tipi evıin hiç
bir tanesi yıkılmadı ve içinde bulunan hiçbir 
vatandaşımız ölmedi. Şimdi öbür taraftan va
tandaşlarımızın kendi yapmış olduğu moloz ve 
taştan yığılı evlerde üçbin kadar vatanda
şımızı kaybetmiş olduk, maalesef kaybettik. 
Şimdi bu depremde üçbin vatandaşımızı kay
bettik. Bugün Hükümet köklü tedbirler al
maz da, 1946 yılındaki Hükümetlin durumuna 
düşerse yarın Varto'da bir deprem daha vukua 
gelirse - Allah göstermesin ama - yerli ve ya
bancı jeologların fikirleri, yakında büyük 
bir depremin olacağı merkezindedir. Bunu 
kesinlikle beyan ediyorum Yüce Meclisin hu
zurunda, geçen sene de yine bu bölgede 
çalışan yerli ve yabancı jeoloğrarla yaptığım 
temas neticesinde, jeologlar yakında Var
to'da büyük bir depremin olacağını söyle
mişlerdi. Bu yazın yine çalışan jeologlarla te
mas ettim, yine oturmamış bir bölge oldu
ğunu, fay hattı üzerinde olduğunu, her 
an için büyük bir depremin vukua geleceğini 
söylediler. Şu durumda biz de köklü tedbir 
almıyoruz. Yani depreme mukavim yıkılmı-
yacak veya yıkıldığı takdirde vatandaşın ölü
münü intacettirmiyecek evler yapmazsak, bu
günden sonra vukua gelecek bir depremde 
ölenlerin vebalini de biz taşimış olacağız. 

Sayın Komisyon Başkanının dediklerine bir 
bakıma katılırım. Bu bir yıllık program mev
zuudur. Fakat bütün çalışmalarımıza ve bü
tün didinmelerimize rağmen maalesef bu ko
nuyu yıllık programa intikal ettiremedik ve 
bize kesin rakamda vermediler. Biz bu ko
nuyu Yüce Heyetin huzuruna bağlayıcı bir ka
rar vermesi sebebiyle getirdik, durumu takdir
lerinize arz ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gıyaşettin Karaca buyurun 
efendim, Saat 22.28. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Yüce Meclise 
vermiş olduğum bu önerge üzerinde mâruz kal
dığım haksızlık ve bile bile usule aykırı davranış
lar karşısında hiç de konuşmaya niyetli değildim. 
Ama sırf bir teessürümü dile getirmek, gerekir
se •işlenmiş, bile bile işlenmiş bu hatanın benden 
sonra gelecek kişilerin zabıttan okuyabilmeleri 
ihtimaline binaen bir hatıra olarak kalması te
mennisiyle konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, iki günden beri ge
celi gündüzlü burada bu kanunum müzakeresi ya
pılmaktadır. Bu mâruz kaldığım muamelede dü
pedüz ve bile bile icbar ederek hakkım ve huku
kum çiğnenmiştir, llhtaır etmemize, hatırlatma
mıza rağmen bu ha.taıdan geri dönülmemiştir. sa
niyen Sayın Komisyon Başkanı sözde bir nezaket, 
ama esasında bir istiskal şeklinde, olmak üzere.. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın,) — Sayın Karaca is
tiskal değil efendim rica ederim. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — 
Önergem görüşülürken; efendim bu önerge Ke
mal Aytaç Beyin önergesinden ayrıdır, özür di
lerim bir yanlışlık oldu, çünkü Gıyasettin Kara-
ca'nınki seçim çevresine hitabediyor... Bence öy
le değil. Eğer İsmet Sezgin coğrafya biliyorsa, 
Tünkiyeyi ve Doğu vilâyetlerini de tanıyorsa, ki 
çok iyi tanır, Muş'un ve Karlıova'nın Erzurum'
un ilçeleri olmadığını, seçim bölgelerimle de bir-
igüna ilgisi bulunmadığını çok iyi bilirler. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İfade ettim Sa
yın Karaca, dar çevresi, küçük çevresi dedim. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Komis
yon müdahale etmeyiniz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
'İSMET SEZGİN XAydm) — Sayın Başkanım 
dar çevresi dedim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, her 
zaman söz alıp konuşmak hakkınız vardır, Sa
yın Komisyon. 

Buyurun Sayın Karaca, bumda da bir haksız
lık olmıyacak zannedersem. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — 
Haksızlık bizatihi zatınızın şahsına inhisar edi
yor. 

BAŞKAN •— Şimdi şahsımızı falan karıştır-
mıyalım, ben karşılıfksız yapmamaya çalışıyorum, 
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/bunda da bir haksızlık olmıyacak inşallah diyo
rum. Şahsımla uğraşmaya kimsenin hakkı yok
tur efeındim. Rica ederim, devam ediniz siz. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — 
Ederseniz uğraşırız, etmezseniz uğraşmayız. 

ıŞimdi muhterem arkadaşlarım, plânlamada 
225 nci ve mütaakıp sayfalarında bir yıl içinde 
âfetler ve kamulaştırmadan dolayı 4 000 konu
tun yapılacağı kabul edilmiştir. Halbuki plân
lamayı yapanlar çok iyi bilirler ki, geçmiş yıllar
dan beri kararnameye bağlanmış sel yatağımda, 
erozyon ve sair sebeplerden dolayı köylerinin ve 
yerlerinin değiştirilmesi icabeden konut adedi
nin fazlalığı 4 000 in çok üzerindedir. Hal böy
le olmasına rağmen 19 Ağustos 1966 yılında vu
kua gelen zelzelede 20 bin ev kamilen yıkılmış ve 
oturulamıyacak hale gelmiştir. Bunların on bin 
.ailesi baraka içerisinde, on bin aile ise kamilen 
•açıkta kalmaktadır. Plânlamadaki tempoya ayak 
uydurulduğu takdirde bu afetzedenin 20 nci yıl
da bir konuta sabibolacağı nazarı itibara alınır
sa, Plânlamanın konutla ilgili olarak ortaya koy
muş olduğu bu rakamın kifayetsizliği kendiliğim
den ortaya çıkacaktır. Bunun için ayrıca Meclis
ten ek ödenek alınacaktır, şeklindeki bir talebin 
ne zaman ne şekilde yerine getirilecektir, veya
hut da bugün yapılacak binalara kavuşacak mı 
kavuşmıyacak mı, bu cihetin de tamamen ihtiya
ca cevap verip vermiyeceği meşkûktür. Bu sebep
ten maruzatımın bu kadarını arz eder, teşekkür
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — •Muhterem arkadaşlar; Sayın 
Komisyon ve Hükümet Kemal Aytaç arkadaşı
mızın önergesine katılmamaktadır, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Gıyasettin Karaca arkadaşımızın öner
gesine de Saym Komisyon ve Hükümet katılma
maktadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
ıtir. • 

Acaba Sayın Karaca hâlâ bir haksızlığa mâ
ruz kaldığından bahsedebilir mi? (gülüşmeler) 
İkisi bir arada görüşülmüş veyahut ayrı ayrı gö
rüşülmüş; aynı muameleye tabi tutan bu Başka
nın da gelecekte, bizden sonra gelecek arkadaş
larımız zaptı okuduklarında hiçbir haksızlığa se
bebiyet vermediğini görecekler ve herkes yaptığı 

mütalâa ve beyandan elbette ki, hissesini alacak
tır. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
Bile bile usulü çiğnediniz, ayıptır, ayıp... 

BAŞKAN — 115 nci önergeyi okutuyorum 
efendim. 

30 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plân tasarısında, yatınım projelerinin seçi

minde iktisadi olma niteliği esas prensibolarak 
alınmıştır. Bu prensip ereri kalmış bölgelere, özel
likle Doğu bölgesine, iktisadi faaliyetlerin götü
rülmesini fiilen engellemektedir. 

ıBu engeli bir ölçüde ortadan kaldırmak için 
aşağıdaki hususların plânın bölgesel gelişme bö
lümüne konulmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Diyarbakır Urfa 

Tarık Ziya Ekinci Betice Boran 
İstanbul İzmir 

fSadun Aren Cemal Hakkı Selek 
Ha,tay Kars 

Yalhya Kanbolat Âdil Kurtel 

«İktisadi faaliyetleri geri kalmış bölgelere 
yöneltmek amaciyle altyapı yatırımları iktisadi 
olma niteliği-gözetilmeden öncelikle bu bölgeler
de yapılacaktır. 

Sanayi ve imalât alanlarında yapılacak kamu 
yatırımlarında geri kalmış bölgelere öncelik tanı
nacak ve bu bölgelerde yapılacak kamu yatırım
ları için yirmi yıl süre ile iktisadi olma niteliği 
aranmıy acaktır.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlar; Sayın Ekinci ve arkadaşlarının önergele
rinde iki husus öngörülmektedir. Bunlardan biri
si, altyapı tesislerinin, iktisadiliğe bakılmadan 
bu bölgelerde yapılması öncelikle öngörülmekte
dir. Esasen Sayın Ekinci'nin de kanaat getire
ceği giibi, kabul ettiğimiz bir şekilde altyapı te
sislerinin yani enfrastrüktür tesislerinin iktisa
diliğe bakılmadan bu bölgelere öncelik verileceği 
plânda yazılıdır. 

İktisadi yatırımların geri kalmış bölgelere ya
pılmasına gelince: Eğer iktisadi yatırımları geri 
kalmış bölgelere devamlı olarak yaptığımız tak
dirde bir zamanı gelir bu yatırımları yapamıya-
caık hale geliriz. Bunu Saym Ekinci ve imzası bu-

272 — 
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liman diğer arkadaşların gayet iyi anlıyacağını 
ısaınıyorum. Şimdi, bir süre ile sınırlı da olsa, 
plân bu bölgelerde daüıi olsa, yatırımlarda kârlı
lık aramasa bile bir iktisadiliik aramaktadır. tk-
tisadilik demek zaırar etmemek demektir. Zarar 
etmemek demekle kârlılığı birbirinden ayırdetmek 
gerekir. Talimlini ediyorum Sayın Ekinci ve ar
kadaşları bunu anlıyacaklardır. Plân anlayışı bu 
bölgelerde yapılacak yatırımlarda kârlılığı değil 
zarar etmemeyi anlamaktadır. Bu prensip, bu 
bölgelerde yatırımların devamlı şekilde yapılaibil-
•mesme imkân vermesi bakımından bu önergeyi 
veren .arkadaşlarımızını eğer gerçekten bu bölge
lere yatırım yapılmasını istiyorlarsa, ekonomik 
kaideler yönünden aırz ettiğim şekilde yatırımla
rın yapılmasının gerekli olduğunu bizatihi kalbul 
etmeleri gerekir. Bu sebeple arkadaşlarımızın 
öınengelerine katılmadığımızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es

kişehir) —• Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekinci. 
TARIK ZtYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Geri kalmış bölgelerin kalkınması için İkinci 
Beş Yıllık Plânın getirdiği ilkeler ve tedbirler 
manzumesi plânın temel ekonomik felsefesi ile 
bağdaşır nitelikte olmadıkları için gerçekleşme 
olanakları yoktur. Plândaki bu eksikliği karşıla
mak amaciylc bu önergeyi huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 

Plânın tümü üzerinde grupumuz adına yaptı
ğım konuşmada açıkça belirttiğim gibi dengeli 
kalkınmayı sağlamak ve geri kalmış bölgelerin 
kalkınmasını gerçekleştirmek bir iyi niyet işi 
olmaktan çok bir sistem meselesidir. Buna rağ
men plânın bağlı olduğu sistemi bozmadan iyi 
niyetli çabalara imkân verecek bir ilkeyi plâna 
koymak mümkündür. İşte önergemiz bu amaçla 
hazırlanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâna özel sek
töre öncelik tanıyan, kârlılık ve verimlilik esa
sına dayanan piyasa ekonomisinin kurallarına 
göre işliyecek bir temel ekonomik felsefeyi benim
semiştir. Bu temel kural gereğince, alt yapı ku
ruluşları bulunmıyan, sanayi geleneği olmadığı 
için işbirliği imkânı olmıyan ve kalifiye işçi bul
manın mümkün olmadığı geri kalmış Doğu böl
gesinde kamu yatırımlarının yapılması mümkün 

olmıyacaktır. Velev ki Sayın Komisyon Başkanı 
ismet Sezgin Beyin anladığı şekilde iktisadi 
olma niteliği kâr yapmadan sadece dengi dengine 
bir yatırım yapma şeklinde mütalâa edilse bile, 
bu eksiklikler sebebiyle Doğu bölgesinde yapıla
cak yatırımların iktisadilik niteliği olmıyacaktır. 

Projelerin seçilmesinde ikitasdi olma niteliği / 
esas prensibolarak kabul edildiğine göre, bu 
şartlar içinde Doğu bölgesinde sanayi alanında 
hiçbir kamu yatırımı yapılamayacaktır. 

özel sektör için alınacak teşvik tedbirleri ne 
olursa olsun, Doğu bölgesinde yatırım yapması 
düşünülemez. 

Geri kalmış bölgelerin kalkınması için ayni 
ilkeleri ihtiva eden Birinci Beş Yıllık Plânın 
uygulama döneminde bütün iyi niyetlere rağmen, 
Doğu'da gelişmeyi sağlıyacak sanayi merkezle
rinin kurulması mümkün olmamıştır. Ayni ne
denlerle ikinci Beş Yıllık Plân döneminde de 
geri kalmış Doğu bölgesinin kalkınması mümkün 
olmıyacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Birinci 
Beş Yıllık Plândan farklı olarak geri kalmış 
bölgelerin kalkınmasını engelliycn bir başka ku
ral da vardır. Yatırım harcamalarında takibedi-
lecek politikayı gösteren bu kural plânda şu şe
kilde ifade olunmuştur : 

«Toplam yatırımların özel ve kamu kesimleri 
arasındaki dağılımı zorlayıcı bir nitelik taşıma
maktadır. Uzun vadede ekonomik kalkınma bakı
mından önemli olan yatırımların toplam seviyesi 
ve çeşitli sektörler arasındaki dağılımıdır. Gönül
lü tasarruflar tahminlerden hızlı arttığı takdirde 
kamu yatırım gereği azalabilecek veya özel tasar
ruflarda aksi yönde bir eğilim belirmesi halinde 
kamu yatırımlarını öngörülen seviyelerin üzerine 
çıkarmak gerekecektir.» (Plân tasarısı S: 52) 

Özel sektörün lüks inşaatı gibi yurt kalkın
masında etkili olmıyan alanlarda yapacağı yatı
rımlarla bu sektör için öngörülen yatırım sevi
yesinin üzerine çıkıldığı takdirde toplam yatırım 
hacmini sabit tutmak için kamu yatırımları kısı-
lacaktır. 

Birinci Beş Yıllık Plân uygulamasında gö
rüldüğü gibi, bütçe açığı ve benzeri mülâhaza
larla kamu yatırımlarından kısıntı yapılması 
veya bu yatırımların ertelenmesi gerektiği zaman, 
genellilde Doğu illerinde yapılması öngörülen 
yatırımlar kısılmış veya ertelenmiştir. Plânda 
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yatırım harcamalarına ilişkin bu kuralın yeral-
ması Doğu illerimizde öngörülen yatırımların kı-
sılmasındaki uygulamaya meşruiyet verecektir. 

Geri kalmış Doğu bölgesinin kalkınmasını en-
gelliyen bu açık hükümler karşısında, kalkın
mayı başarmak içini iyi niyetin hiçbir fonksiyonu 
olmıyacaktır. Bu sebeplerle, plânın kendi man
tığı ile çelişiye düşmeden geri kalmış Doğu böl
gesinin kalkınmasına imkân verecek bir açıklık 
kazanması zorunludur. Önergemiz plânın bütün
lüğünü bozmadan bu ihtiyacı karşılıyacak nite
liktedir. Bu önerge iki bölümden müteşekkildir. 

Birinci bölümde, Doğu'da sanayileşmeye or
tam hazırlıyacak alt yapı kuruluşları için yatı
rımların iktisadi olma niteliğine bakılmadan bu 
yatırımların öncelikle geri kalmış Doğu bölgesin
de yapılması öngörülmüştür. 

Sayın Komisyon Başkanı İsmet Sezgin Bey 
buyurdular ki, alt yatırım, enf rasrüktür yatırım
ların yapılmasında hiçbir zaman iktisadi olma 
keyfiyeti gözetilmemektedir. Halbuki tatbikat 
böyle değildir. Bir yol yapılırken veyahut da 
başka bir alt yapı tesisi yapılırken bunun verim
liliği ve iktisadi olması göz önüne alınmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci beş dakika tamam 
olmuştur efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Biti
riyorum efendim, lütfedin. 

İkinci bölümde ise, Doğuda kalkınmayı sağlı-
yacak stratejik sanayileşme merkezlerinin kurul
ması amaciyle kamu sektörünün sanayi ya
tırımları için yirmi yıl süre ile kârlılık 
ve verimlilik şartının aranmaması prensibi 
getirilmiştir. Plânın temel mantığı içinde 
Doğu kalkınmasını gerçekleştirecek bundan baş
ka bir yol yoktur. Aksi halde bütün iyi niyet
lere rağmen geri kalmış Doğu bölgesinin kalkın
ması gerçekleşemiyecek ve İkinci Beş Yıllık Plân 
dönemi sonunda bölgelerarası dengesizlik daha 
çok artacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plândaki büyük bir boşluğu 
dolduracak nitelikte olan bu önergemizin lehinde 
oy kullanmanızı rica eder, Yüce Meclisi saygiyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

116 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plânda ormanlarımızın geliş

tirilmesi, değerlendirilmesi konusu ele alınırken, 
meseleye insan açısından bakılmamıştır. 

Orman köylüsünün Türkiye'nin en yoksul, 
iş imkânları genellikle en dar grupu olduğu bilin
mektedir. 

Plânda açıklandığına göre, toplam köy nüfu
sunun yaklaşık olarak % 30 u orman içinde veya 
orman kenarında yaşıyan orman köylüsüdür. 
Bunların da % 38 inin bulundukları yerde kal-

• kmdırılması mümkün değildir. 

Plân, bu meseleyi ortaya koymakta ise de bu 
% 38 in durumunun ne olacağı hakkında bir ted
bir düşünmemektedir. 

Hele, Hükümetin hazırladığı bir kanun tasa
rısı da Meclisten geçerse, Devlet elindeki orman
ların bâzısı hem de parasız olarak birkaç eski 
büyük orman sahibine geriverilirse, şimdi geçim
lerini bir ölçüde Devletin orman işletmelerinden 
sağlıyabilen orman köylüsünün bir kısmı da bu
günkünden daha büyük geçim zorlukları içine 
düşecektir. 

Orman niteliğini yitirmiş veya zeytinlik, mey
vecilik için elverişli orman arazileri vardır. 
Bunların Devlet elinden çıkarılarak toprağa muh
taç halde bulunan orman köylüsünün tasarruf
larına terk etmek gerekmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda bu konuda bir açık
lık bulunmamaktadır. 

Bu sebeple aşağıdaki hususun ilgili bölümüne 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

İkinci Beş Yıllık Plânın sayfa 268, orman
cılık bölümünün ilkeler ve gelişmeler başlığını 
taışıyan ilkeler kısmının 4 numaralı paragra
fına : 

«Orman ve halk ilişkileri ormanların işle
tilmesi ve korunması bakımından düzenlenecek
tir.» cümlesine ilâve olarak, «Orman niteliğini 
yitirmiş veya zeytinlik, meyvecilik için elveriş
li orman arazisinin Devlet elinden çıkarılarak 
orman köylüsüne verilmesi için tedbirler alına
caktır.» cümlesinin konulması. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

I İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 

— 274 — 
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BAŞKAN —Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Eski

şehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet katılmıyor. 
Buyurun Sayın Çanga. 

ıSADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, orman köylüsü ile ilgili ikinci 
Beş Yıllık Plân üzerinde verilen önergeler ko
nuşulurken siyasi partilerin ne olursa olsun bü
tün arkadaşlarımız onman köylüsünün Türki
ye'de büyük ölçüde sıkıntı içinde bulunduğu
nu müştereken ifade etmişlerdir. Nitekim her-
birimiz muhtelif vesilelerle orman köylerine 
gittiğimiz zaman, orman köylülerinin sıkıntı
sını bizatihi görmüş ve hepimiz bu konuda ted
birler alınacağını orman köylüsüne âdeta vait 
değil, taaMıüdetmişizdir. 

Şimdi, Türkiye'de Devlet elinde orman nite
liğini yitirmiş ormandan açılmış araziler var
dır. Orman köylüsünün sıkıntısını düşünür
ken, orman köylüsüne neler verebileceğimizi 
burada muhtelif vesilelerle ifade ederken ve 
bu hususta vermiş olduğumuz 'bir önergeye sa
yın komisyonun ve hattâ Hükümetin bir eslba-
bı mucibe zikretmeden, o zahmete dahi kat
lanmadan katılmıyoruz demesini insan garip 
olarak karşılar. 

Şimdi ben, hepimiz nihayet kendi bölgeleri
mizde ve büyük ölçüde orman köylüsünün şi
kâyetlerini bilen insanlarız. Hattâ karşı karşı
ya geldiğimizde, bugün A. P. iktidardadır, dün 
C. H. P. iktidarda idi, yarın da bir başka par
t i iktidarda olabilir; ama milletvekilleri ola
rak orman köylüsünün karşısına dikildiğimizde 
«doğrudur, bu meseleleriniz haklıdır, imkân 
olursa bunu halledeceğiz» demişizdir. Şimdi 
ben bilhassa iktidar partisi grupuna mcnsubo-
lan A. P. li arkadaşlarıma, hem komisyonu, 
hem de Hükümeti bu işin esbabı mucibesinî 
dahi zikretmek zahmetine lüzum görmcksizin 
«katılmıyoruz» şeklindeki bu basit ret cevapla
rını evvelâ şikâyet ediyorum. Bu orman köy
lüsünün durumuna hakikaten, ne Anayasa mâ
nidir, ne de her hangi bir kanunda engelleyi
ci hüküm vardır. Ama, bir fiilî durum vardır 
ortada. Gerçek şekilde hepimiz bunu orman 
'köylüsüne va'detmişizdir. Bu şikâyetimin ya
nında A. P. Grupu çoğunlukta olduğuna göre, 
eğer bu önergeye iltifat etmezse bu şikâyetimizi 

Adalet Partisi Grupu adına bu defa köylü va
tandaşlarımıza yapmaya hak kazanacağız. Say
gılar sunarım. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir 
tek cümle ile Sayın Çanga'ya cevap vermek is
tiyorum. Biz kabul etmiyoruz şeklinde beyanda 
bulunurken bunun gerekçesiz olduğu ifade edi
lemez. Gerekçesi bizzat plândadır. Plânın 
273 ncü sayfasını okurlarsa bu gerekçeyi ke
maliyle bulacaklardır. Kaldı ki orman köyleri 
mevzuunda saatlerce burada konuşa/bilecek 
'bilgiye, tedbire, ilkeye sahip bulunmaktayız. 
Zamanın kısalığı sebebiyle ve önergelerinin de 
meselenin tamamen dışında ,bir maksadı kapsa
dığı için kabul etmiyoruz şeklinde konuştuk. 
Arz ederim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz bir usul meselesi
dir. Hem komisyon, hem Hükümet bir usul 
'içerisinde cereyan eden müzakerelerde, katıl
mıyoruz, dedikten sonra benim beyanım üzerine 
nihayet Hükümet bir gerekçe ileri sürmek zah
metini duydu. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Cevaba davet ettiniz Sayın Çanıga, su
al sordunuz, cevaba davet ettiniz. 

GADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Cevap da 
nihayet usul dairesinde olur. Sayın Başkanım 
benim de söz hakkım doğmuştur. Bir kelime 
ile müsaade ederseniz cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, müsaade ederse
niz benim de Başkan olarak bir ricam var. 
Lütfen müsaade edin.. 

SADRETTIN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkanım, size hürmet şekli doğuyorsa muhak
kak hürmetliyiz. 

BAŞKAN — Eğer söz istiyorsanuz, bir sataş
ma falan varsa... Müsaade buyurun, karşılıklı 
konuşmaya da İçtüzüğün müsaidolmadığmı 
siz takdir buyurursunuz. O itibarla arz ediyo
rum. 

ISADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın Baş
kanım, ben size hitabediyorum. Müzakere 
biterken Hükümet bir söz aldı ve cevap verdi 
ki, yetkisi yoktu. Bu usulde de yoktur. Onun 
için ben de sizden söz istiyorum. 

— 275 — 
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•BAŞKAN — Yani Sayın Çanga böyle şey
lerle vaflrit kaybetmiyelim, çok rica ederim, 
lâzıımigelen şeyi de söylediniz zaten. 

Hükümet ve komisyon önergeye katılmamak
tadır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

117 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Spor müsabakalarının (bir eğlence olup olma

dığı tartışmaya değer bir 'konudur. Kanaati
mizce spor müsabakaları (bir eğlence vasıtası de
ğildir. Plânda da ifadesini 'bulduğu üzere spor 
her çeşit dallarıyla Türk 'gençliğinin bedenen 
ve ruıhan sağlam, temiz yetişmesini sağlıyacak 
(bir eğitim konusudur. 

Hal böyle iken spor müsabakalarından be
lediyeler eğlence adı .altında (bir rüsum almak
tadırlar. 

Aldıkları bu rüsuma »mukabil belediyelerin 
'bölgelerindeki spor faaliyetlerine ve spor te
sisleri ile ilgili yatırımlarına ait mükellefiyet
leri de kalmamıştır. 

Belediyelerimizin gelirleri arasında esasen 
pek cüzî bir yer işgal eden rüsumların, kulüp
lerimizin bugünkü şart ve imkânları dikkate 
alındığı takdirde, ona olan ihtiyaçları şüphe
siz daha önemli telâkki edilmelidir. 

Bu sebeple aşağıda arz <olunan teklifimin 
kabulümü rica ederim. 

30 . 6 . 1967 
(Bursa Milletvekili 
Gadrettin Çanga 

Plânın sayfa (160) C. (Sp'or (kulüpleri başlı
ğını taşıyan kısmına : 

«Spor kulüplerimizin gelişmelerini sağla
mak 'bakımından, spor müsabakalarından bele
diyelerce alınmakta olan Eğlence rüsumları kal
dırılacak veya daha az bir seviyeye indirilecek
tir.» 

Cümlesinin ayrı bir madde (halinde ilâvesi. 

BAŞKAN — Komisyon ?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU ADINA NU

Rİ EROĞAN (İstanbul) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Hükümet ?.. 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖOT'ÜRK (Eski

şehir) — Sayın Başkanım, söz konusu teklif 
yıllık programlarda ve belediye gelirlerinin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışma- J 

larda ele alınacak. Detay bir konu olarak mü
talâa edildiğinde Plân bünyesine alm'malsı uy
gun görülmemiştir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga. 
GADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, önergeler üzerinde iki günlük yo
ğun ve yorucu bir çalışmadan sonra ilik defa 'ola
rak tahmin ediyorum sporla ilgili bir konu bu 
müzakerelerin içerisine bu önerge vesilesiyle 
sıkıştırılmış bulunmakadır. Kaldı ki, sevinçle 
kaydedeyim, İkinci Beş Yıllık Plân sporla bü
yük ölçüde ilgili ve hepimizi memnun edici 'bâ
zı tedibler getirmiştir ve sporu da önemli bir 
'konu olarak ele almıştır. 

Şimdi spor müsabakalarının 'bir eğlence olup 
olmadığı üzerinde uzun uzun konuşulmak lâzım
dır. Spor elbette ki bir eğitence vasıtası değil
dir, bir tiyatro, bir kukla gibi başka bunlara 
benzer bir oyun da değildir. Ama her ne hik
metse belediyelerimiz spor müsabakalarından 
eğleme o rüsumu altında bir gelir teminini öte
den1 beri muhafaza cdege'lmİşlerdir. Sayın Ko-
'înfeyon Başkanının burada bulunmasını çok is
tendim, tahmin ediyorum bu teklif konuşula
cak diye buradan çıktı. Kendileri de 'bugün bir 
spor kulübünün başkanı olduğuna göre ve hor 
birimiz kenldi bölgelerimizdeki amatör spor ku
lüplerinin dertlerini yakından 'bildiğimize göre 
ki tahmin ediyorum her birinize de bu konuda 
'büyük ölçüde telkinler yapılmıştır, telgraflar 
gelmiştir. Belediyelerin, bölgelerde ısporla olan 
mükellefiyetleri kalmamıştır artık. Bundan tah
min ediyorum bir sene önce çıkan bir kanuna 
kadar beeldiyeler bölgelere maıdldi yardımlar 
yaparlardı. Bu kanunla bu kalkmıştır ve üste
lik belediyeler bölgelerinin, beldelerinin spor te
sislerine yatırım dahi yapmazlar. Ama buna 
rağmen ıspor müsabakalarından bir gelir temin 
öderler. Bu gelir bölgelerine göne cüz'idir. Ha
kikaten cüz'Mir. Ama, bir amatör (kulübün ve
yahut amatör kulüplerin o böligoiçinde, o 'belde 
içinde faaliyetlerini devam ettire/bilimeleri için 
cidden lüzumlu bir ihtiyaç konusudur. Şimdi' 
yıllık programlarda ve -nitekim benim de bir 
kanun teklifim var- zannediyorum Belediyeler 
Gelirleri Kanunu yeni baştan ele alınırken bu 
konu gelmiyecek ama, Meclisteki arkadaş'lan» 
mızın bu işteki tutumları kanunu ya geçirecek, 
ya geçirraiyecek. Ama îklnoi Beş Yıllık Plânda 
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sporun gelişmesi için umumi mânada tedbirler 
alınırken hiç olmazsa spor müsalbakalarmm eğ
lence sayılmadığı ve dolayısiyle eğlence resmi
ne tabi tutulmayacağı yolunda umumi bir hü
küm olursa, bu bundan sonra gelecek hükümet
ler iç'in dalhi hiç olmazsa bir prensibolur. Bu 
(konuda kanunlar gelirse Meclisten kolayca geç
mesini sağlar. Arkadaşlarım tahmin ediyorum 
bu fikre katilacaklaıüır. Çünkü hepsi bu ko
nunun muayyen ölçüde ıstırabını yaşamışlar-
'dır. İltifatlarınızı bekliyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katıTmaima'ktaldır. Oylarınıza arz ediyorum 
Kabul edenler... E'tmiyenler... önerge kabul 
ödilmemiş'tir. 

118 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İkinci Beş Yıllı'k Plânın spor bölümünde 
sayfa: 160, «c. spor kulüpleri» kısmının 1 nci 
paragrafında «spor kulüplerinin içinde bulun
dukları şartların, ilkelerin ışığında değiştiril
mesi ve klüplerin, memleket sporunun kalkın
ması için yaygın spor ve sosyal faaliyetleri ge
liştirir niteliğe kavuşturulmaları zorunludur. 
Bu amaçla kulüplerin mevcut varlıklarının his
selere bölünerek üyelerine devri, böylece elde 
edilen kaynağın yeni tesisler yapımı için kul
lanılması sağlanacaktır. Hisse senedi sahiple
rine sağlanacak kulübün 'tesis ve faaliyetlerin
den yararlanmadaki avantajlar bir teşvik un
suru olacaktır. Bu düzenin kurulması, üyelerin 
kulübün yönetimi ile ilgilenmelerini artıracak 
ve kulüp faaliyetleri genişliyecektir.» «denilmek
tedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda seyir sporu yerine 
kütle sporuna önem verilecek bir prensip ge
tirilmektedir. Getirilmek istenen bu yeni dü
zen her şeyden önce bu plânın prensibine ay
kırıdır. 

Zira, plânda tavsiye olunan bu düzen spor 
kulüplerimizin bir nevi şirketleşmesini, âdeta 
bir özel teşebbüs haline getirilmesini sağlamak
tan öteye gidetmiyecek ve bu hüviyete gelen bir 
spor kulübü de, kendi çıkarlarını kendi hisse 
sahiplerinin çıkarlarını düşünımck zorunda ka
lacağından ister istemez kütle sporu yerine se
yir sporuna önem verecektir, 

Kulüp üyelerini teşvik ve onlara avantaj
lar sağlaması düşünülen bu düzen aksine Türk 
sporunu, sporcusunu ve yöneticisini dejenere 
edecektir. 

Bu sebeple bu pragrafm metinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

İkinci Beş Yıllık Plânın sayfa: 160 c spor 
kulüpleri başlığı altındaki kısmın (1) numaralı 
paragrafı metinden çıkarıLmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
,muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşım Çan
ga tahmin ediyorum ki, spor kulüpleri başlıklı 
bir numaralı fıkrayı yanlış anlamış olsa gerek
tir. Değiştirilmesi teklif edilen paragraf plânda 
da belirtildiği gibi seyir sporunu değil, bunun 
tam aksine plân ilkelerine uygun olarak kütle 
sporunu geliştirici bir nitelikte bir politikanın 
tam kendisidir. Plânda kulüplerin kâra daya
nan şirketleşmesi teşvik edilmemekte, kendi amaç
larına dayanan bir müessese haline gelmesi ön
görülmektedir. Öngörülen politika biraz önce 
de ifade ettiğimiz gibi kâr getiren hisseleri de
ğil yeni ve çok sayıda kişiye yeni imkânlar sağ-
lıyan tesislerin yapılmasına ve yaratılmasına 
imkân verecek ileri bir sistemi getirmektedir. 
Çeşitli ülkelerde benzeri bulunan bu teşkilât
lanma sistemiyle kulüplerimiz çok sayıda ki
şiye sportif, sosyal ve kültürel faaliyet imkâ
nı sağlıyacak kuruluşlar haline getirilmesi ama
cını gütmektedir. Zannederim ki, bu konuda 
hem bendeniz, hem plân Sayın Çanga ile aynı 
görüştedir. Arz ettiğim bilgi çerçevesinde Sa
yın Çanga'nm önergesini geri alacağı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga. 
SADRETTİN ÇA^GA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım, tahmin ediyorum bu konuda 
belki rahatsız ediyorum sizleri, ama ben Sayın 
İsmet Sezgin arkadaşımızın fikrine katılmıyo
rum. Bu hususta ben yanlış anlamış değilim. 
Olsa olsa plâna böyle bir şey yanlış girmiştir. 
Arkadaşımızdan hasseten rica ediyorum, plânın 
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seyir sporu yerine kütle sporuna öneım vermesi 
prensibine cam gönülden katılırım, işin o ta
rafını münakaşa eıtinriyoru/m ve hakikaten güzel 
bir prensip 'getirtmiş. Bugün Türkiye'de sporla, 
'beden eğitimliyle ilgili 'kuruluşların hakikaten 
çalışma düzenini tâyin eden yeni bir prensiple 
karşı karşıya .gelmiştir, tafedir 'ediyorum. Ancak 
benim takılmak istediğim nokta ve plândan çı
karılmasını istediğim 'husus, arkadaşlarımdan 
hasset'en rica ediyorum, çünkü baikıyoruım bura
da hakikaten spor yöneticiliğiyle ilgili birçok 
arkadaşlarım var. Komisyon, olabilir, plânın 
bütünlüğünü bozmamak veyahut biz getirdik, 
böyle çıksın diye düşünebilir. Hükümet de ko
misyonun fikrine katılabilir. Ama işin gerçek 
tarafını bundan sonra, eğer bu hüküm gelirse 
spor teşekküllerimizin, spor kuruluşlarının kar
şılaşacakları akıbetin ne olacağını arkadaşları
mın bir an için şöyle hafızalarından ve dikkat
lerinden geçirip ona göre oy kullanmalarını 
rica edeceğim, istenilen şey şudur arkadaşlar : 

Bu amaçla, diyor, yani başındaki fikirlere 
katılmamak elbet mümkün değil, mümkündür. 
«Bu amaçla kulüplerin mevcut varlıklarının 
hisselere bölünerek üyelerine devri, böylece el
de edilen kaynağın yeni tesislerin yapılması 
için kullanılması sağlanacak» ve aşağısında da 
diyor ki, bu hususta kulüpte yönetici olanlar 
da, diyor, bu hisse sahipleri oldukları için ku
lüp işleri ile daha çok meşgul olacaklar ve on
lara avantajlar sağlanacaktır. Bu avantajlar 
nedir? Kulüp sahipleri için, ya maçlara bedava 
girecek yahut mânevi bir onore durumu olacak, 
neyse... 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de spor 
kulüplerimiz Beden Terbiyesi Teşkilât Kanu
nuna veya Cemiyetler Kanununa göre kurul
muş olan kuruluşlardır, amatördürler. Siz şim
di bunların, mevcut varlıkları nedir, çoğunda 
yoksa varsa ya bir binasıdır, veyahut da bir lo
kalidir, veyahutta istisnai olduğu gibi bâzı ku
lüplerde spor tesisleridir, .şunlardır, bunlardır. 
Şimdi bunları biz diyoruz ki, plâna göre, üye
lerine devredeceğiz, hisselere bölerek, bu his
selerden aldığımız gelirleri yeni tesisler yap
mak için kullanacağız. Şimdi sevgili arkadaşla
rım, Türkiye'de bizim bilebildiğimiz kadarı bu 
hisseleri devrin, Türk sporunu da, spor yöne
ticisini de, Türk sporcusunu da dejenere etmek-
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ten başka bir faydası olmiyacaktır. Hisselere 
bölünecek, elden ele geçecek ve. ondan sonra di
yoruz ki, biz seyir sporu yerine kütle sporuna 
ehemmiyet vereceğiz... Şimdi, böyle hisselere 
sahibolan bir kulübün hissedarları plân amacına 
uygun kütle sporuna ehemmiyet verir mi? Ha
yır. Elbette en kısa yoldan daha çok kulübe ge
lir sağlıyacak seyir sporuna ehemmiyet verecek
tir. Sayın komisyondan rica ediyorum, bunun 
üzerinde ısrar etmesinler, hakikaten çok tehli
keli ve fırsatçı kulüp idareciliklerine heveslere 
yol açar. Arkadaşlarımdan rica ediyorum, her 
hangi bir niyetle değil, olabilir, iktidar grupu 
fazladır, bugün bir muhalefet partisi söylüyor 
ama, spor konusunda, hiç olmazsa müşterek me
selelerde anlaşabiliriz. Arkadaşlarımız bu katı 
hükme lütfen iltifat buyurmasmlar. önergemde 
ifade ettiğim gibi bu hükmün metinden çıkarıl
masını hakikaten Türk sporundan, Türk spor 
yöneticiliğinden Türk spor kuruluşlarından bir 
fayda bekliyorlarsa kabul etsinler. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
biz plândaki bu hükmün Saym Çanga arkada
şımızın. söylediği şekilde tefsir edilmesinin 
mümkün olmadığını ifade ettik. Sayın Çanga 
arkadaşımızın endişelerini, tahmin ediyorum, 
komisyon ve Hükümetin beyanlariyle gideril
miş olması gerekir. Zabıtlara plândaki bu cüm
lenin anlayışı bizim ağzımızdan ifade edilen şe
kilde geçtiği cihetle dahi olsun, Sayın. Oanga'mn 
endişelerinin giderilmesi gerekir. Kaldı ki, plân
da arz ettiğim ve plânda da ifade edilen şekil 
ile dahi Saym Canga'mn ifade ettiği şekilde an
laşılması imkânı yoktur. 

BAŞKAN —• Hükümet ve komisyon öner
geye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

119 numaralı önergeyi ouktuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına' 
Memleketimizdeki spor kulüpleri Beden Ter

biyesi teşkilât veya Cemiyetler Kanununa göre 
kurulmuşlardır. 

Bilhassa futbolda profesyonelliğin kabulü ve 
spor kulüplerimizin profesyonel futbol takımları 
teşkil etmeleri, kulüplerimizin de profesyonel ol-
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duğu yolunda yanlış deyimlerin kullanılmasına 
vesile olmaktadır. Yukarda da işaret ettiğimiz gi
bi Türkiye'deki spor kulüpleri Cemiyetler ve Be
den Terbiyesi teşkilât kanunlarına göre kurulmuş 
olup profesyonel kulüpler değillerdir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan bu yanlış 
deyimin metinden çıkarılması gerekmektedir. 

Bu sebeple aşağıda arz olunan teklifin kabulü
nü rica ederim. 

Bursa 
Sadrettin Çanga 

İkinci Beş Yıllık Plânın spor bölümünün say
fa 158 de, spor kulüpleri kısmının birinci para
grafının 8 nci satırında yer alan «Daha geniş im
kânlara sahip kuruluşlar, genellikle profesyonel 
spor kulüpleri» cümlesinin metinden çıkarılması.. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Sayın 
Çanga arkadaşımızın önergesinde bir yanlışlık ol
sa gerek, Sayın Çanga önergesinde, 8 nci sa
tırdaki profesyonel spor kulüpleri cümlesinin me
tinden çıkarılması, diyor. Bendeniz spor kulüp
leri bölümünün 8 nci satırında profesyonel spor 
kulüpleri diye bir satıra raslıyamadım. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Okuyun, 
vardı i'. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — 8 nci satır di
yorsunuz efendim. «8 nci satırında yer alan daha 
geniş imkânlara, sahip kuruluşlar, genellikle pro
fesyonel spor kulüpleri» cümlesinin metinden çı
karılması, diyorsunuz. 8 nci satırda profesyonel 
futbol kulüpleri deyimi var. Bir yanlışlık olma
sın efendim. 

GADRETTİN ÇANGA (Bursa) Hayır pro
fesyonel spor kulübü yoktur. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Biz de yoktur di 
yoruz efendim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Var, bu
rada profesyonel futbol kulübü diyor. Profesyo
nel futbol kulübü yoktur, amatördürler. Müsaade 
ederseniz... 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir dakika efen
dim, metinde böyle bir ifade yok. Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Çanga arkadaşımızın Önergesi; 
İkinci 5 Yıllık Plânın spor bölümünün 158 nci 
sayfası spor kulüpleri kısmının birinci paragra
fının 8 nci satırında yer alan, daha geniş imkân
lara sahip kuruluşlar genellikle profesyonel spor 
kulüpleri cümlesinin metinden çıkarılması... Ben 
de diyorum ki, metinde profesyonel spor kulüp
leri diye bir şey yok. Profesyonel futbol kulüp
leri vardır. (O da yok sesleri) Öyleyse düzelti
niz Sayın Çanga, önergenizi düzeltiniz. Saym 
Çanga, önergenizde diyorsunuz ki, metinde pro
fesyonel spor kulüpleri var. Biz diyoruz ki, me
tinde profesyonel spor kulüpleri diye bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz Sayın Çan
ga'ya anlatamadığımı tahmin ediyorum. Sayın 
Çanga diyor ki, 8 nci satırda profesyonel spor 
klüpleri ibaresi vardır. Plânın 8 nci satırında, 
158 nci sayfada, profesyonel spor kulüpleri de
yimi yok, profesyonel futbol kulüpleri deyimi 
var. Önce bunda anlaşalım. Kaldı ki, Plândaki 
mâna profesyonel futbol kulüplerinden maksat, 
kulüplerin profesyonel futbol şubelerinin olduğu 
kulüplerdir. Eğer arzu ederlerse bunu böyle de
ğiştiririz. Yani kulüplerin profesyonel futbol şu
beleri, yahut da profesyonel futbol şubeleri bu
lunan kulüpler olarak değiştirebiliriz. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Şimdi Sa
yın Başkanım, profesyonel futbol kulübü de pro
fesyonel spor kulübü de Türkiye'de yoktur. O iti
barla bu metinden çıkarılmalıdır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkanım, 
Sayın Sadrettin Çanga'nın önergesine, yahut da 
önergesinde istemiş olduğu anaıfikre uygun olarak 
şunu ifade ediyoruz, diyoruz ki; «Genellikle pro
fesyonel futbol şubesi bulunan kulüpler.» İştirak 
ediyor musunuz Sayın Çanga. 

BAŞKAN — Zatıâliniz iştirak ediyor mu Sa
yın Çanga? 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — İştirak 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini ifade et
tikleri şekilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

- 2 7 9 -
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120 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ekli gerekçeye istinaden İkinci Be§ Yıllık 

Kalkınma Plânı tasarısı sayfa 245 teki toprak 
ve su kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili poli
tika tedbirleri b 1 maddesi olarak «Zamantı Ir
mağı sularının çok büyük sulama ve enerji po
tansiyeli bulunan Kızılırmak havzasına akıtıl
ması projesi öncelikle ele alınacak ve gerçek
leştirilecektir» değişikliğinin yapılması için plâ
nın, Hükümete iadesini arz ve teklif ederiz. 

Kütahya 
Mesut Erez 

İzmir 
İhsan Gürsan 

Sakarya 
Kadri Eroğan 

Kastamonu 
A. Şevket Bohça 

Çankırı 
Tahir Akman 

Siirt 
Abdülhalim Araş 

Çorum 
Aralan Topçubaşı 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Kayseri 
Mehmet Ateşoğlu 

Bursa 
Nilüfer Gürsoy 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Çanakkale 
A. Nihat Akay 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Konya 
Sait Sına Yücesoy 

Kütahya 
Kemal Kaçar 

Eskişehir 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

Samsun 
Melâhat Gedik 

Erzincan 
Sadık Perinçek 

Kayseri 
Feyyaz Koksal 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 

Ankara! 
Ahmet Dallı 

Zonguldak 
Kemal Doğan Sungun 

Gümüşane 
Sabri özcan San 

Niğde 
Haydar Özalp 

Niğde 
Yaşar Arıbaş 

Bursa 
Kasım önadım 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 

İstanbul 
Kaya özdemir 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Kocaeli 
Şevket Ustaoğlu 

Çorum 
Ahmet Uysal 

Tekirdağ 
îlyas Demir 

Kırklareli 
Orhan Türkkan 

Siirt 
Hüseyin Hüsnü Oran 

Bursa 
Barlas Küntay 

Trabzon 
Selâhattin Güven 

Trabzon 
Osman Turan I 

Balıkesir 
Mevrut Yılmaz 

Afyon Karahi'sar 
Mehmet Göbekli 

İzmir 
Settar İksel 

Edirne 
Nazıni özoğul 

Çankırı (Bağımsız) 
M. Ali Arsan 

Sivas (Bağımsız) 
Gıyasettin Duman 

İzmir 
Zeki EfcoğTu 

Manisa 
Nahit Yenişehirlioğlu 

Manisa 
Neriman Ağaoğlu 

Bolu 
Nihat Bayramoğlu 

Kırklareli 
Arif Hikmet Güner 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Antalya 
Ahmet Torgay 

Bitlis 
Cevdet Geboloğlu 

Ankara 
Musa Kâzım Coşkun 

Afyon Karahisar 
Ali İhsan Ulubahşi 

Antalya 
İhsan Ataöv 

Adana 
Tahir Yücekök 

Gaziantep 
Mahmut Uygur 

Hatay 
Talât Köseoğlu 

Ankara 
A. Rıza Çetincr 

Aydın 
Yüksel Menderes 

Muğla 
Adnan Akarca 

Balıkesir 
İbrahim Aytaç 

Kayseri 
Atıf Hacıpaşaoğlu 

Sivas 
Gültekin Sakarya 

Kars 
Abbas Çetin 

Tunceli 
Kenan Aral 

Balıkesir 
M. Zeki Yücetürk 

Manisa 
önol Sakar 

Yozgat 
Neşet Tanrıdağ 

Eskişehir 
İsmet Angı 

Ankara 
Orhan Eren 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

İzmir 
Enver Turgut 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

Kütahya 
1. Hakkı Yıldırım 

Balıkesir 
Adnan Akın 

Afyon Karahi'sar 
Şevki Güler 

Hatay 
Sabahattin Adalı 

Denizli 
Mehmet Salih Baydil 

Maraş 
Enver Kaplan 

Muş 
Kâmil özsarıyıldız 

İzmir 
Mehmet Ali Aytaç 

Ankara 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Zonguldak 
Ekmel Çetiner 

Samsun 
Tevfik Koraltan 

— 280 
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Maraş 
Veysî Kadıoğlu 

Sakarya 
Şerafettin Paker 

Ankara 
Recai Ergüder 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Kırşehir 
Mehmet Güver 

Sinop 
Mustafa Kaptan 

içel 
Kadir Çetin 

Kars 
Lâtif Aküzüm 

Giresun 
Etem Küıçoğlu 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Manisa 
Mithat Dülge 

Bolu 
Ahmet Çakmak 

Bolu 
Hami Tezkan 

Malatya 
Hüseyin Doğan 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

Çanakkale 
Muammer Baykan 

Manisa 
Süleyman: Çağlar 

Tokat 
Osman Saraç 
Kastamonu 

Sabri Keskin 
Adana 

Hasay Aksay 
Trabzon 

A. ihsan Birineioğlıı 
Aydın 

Sinan Bosna 
Muğla 

izzet Oktay 

Muğla 
ilhan Tekinalp 

Ankara 
Zühtü Pehlivanlı 

Maraş 
H. Ahmet özsoy 

Balıkesir 
Cihat Turgut 

Diyarbakır 
Hasan Değer 

içel 
Burhan Bozdoğan 

içel 
Maızhar Arıkan 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

Gaziantep 
Naşit Sarıca 

Nevşehir 
ibrahim Boz 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

Çorum 
Abdurrahma.li Güler 

izmir 
Şinasi Osm a 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

Urfa 
Ramazan Tekeli 

Sivas 
Tahsin Türkay 

İsparta 
Ali İhsan Balım 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Afyon Karahisar 
Osman Attila 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Sinop 
Cemil Karahan 

Kocaeli 
Süreyya Sofuoğlu 

istanbul 
Tekin Erer 

istanbul 
Mustafa Ertuğrul 

Konya 
Mekki Keskin 

Bolu 
Halil Cop 

Konya 
Mehmet Necati1 Kalaycı 

Mardin 
Kemal Ayna* 

Antalya 
Hasan Akçalıoğlu 

içel 
Celâl Kılıç 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğanlı 
Ankara 

Hasan Türkay 
Ankara 

Kemal Bağcıoğlu 
Denizli 

Re'mzi Şenel 

Denizli 
Fuat Avcı 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Hatay 
Şemsettin Mursaloğlu 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Van 
Kinyas Kartal 

Tokat 
Mithat Çavdaroğlu 

Adana 
Ali Bozdoğanoğlu 

Giresun 
Ali Köymen 
Adıyaman 

Arif Atalay 
Sivas 

Seyfi Kurtbek 
Antalya 

Hasan Fehmi Boztepe 

iBAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
bu 'konuda Sayın Feıyızioğlu ve arkadaşlarının 
183 numaralı önergesi ve Ceyhan havzaisiyle 
ilgili Sayın Sarıibraihimıoğlu'nun bir önergesi 
vardır. Bunu ayırmak müm'künidür ama eğer 
Sayın Feyzioğlu kalbnl ederlerse aynı mahiyet
te bir önenge vardır ibirleşjtirereik göriüşelim. 

KaJbul ediyormuisunıuız Sayın 

- Yerin-

BAŞKAN 
Feyzioğlu? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri 
de olur, aynı mcltinldir. 

BAŞKAN —Sayın Sarıibralhimoğlununüd ay
rıdır. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET .SEZGİN (Aydın) — Efendim Sayın Sa-
rıibralhimıoğlu'nunlki Ceıylhan havz-aısiyle ilgilidir 
onu ayrı müzakere edelim. 

BAıŞKJAN — 183 numaralı önerıgeyi de aklı
ya ruz efendim. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kanım benim önergemin gerakçıeöi oik'unmadı. 
120 nin gerekçesi ofcunımaidı. 

BAŞKAN — Peki efendim g.ere&çeyi de 
okuyalım. 

- 281 — 
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GEREKÇE 
Yurduımuzida sulama/ya müsait en fazla ta

rım arazisi yekûnu Kızılırmak Havzasında mev
cuttur. Filhakika bu havzadaki sulamaya mıüısa-
it arazi yekûnu Fırat Havzasındaki 1 680 000 
htiktara karşılık 1 8Ö0 000 hekitar olarak he
saplanmıştır. Sulanacak bu topraklar Sivas, 
Kayseri, Yozigat, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, 
Kjonya, Çankırı, Çorum, Amasya, Kastamonu, 
Simop ve Samfsun illerimize dağılmış bulunmak
tadır. 

ıBu illerden, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşe
hir, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Sinop böl-
ıgeleraraisı denige açışımdan geri kalmış illerimiz-
dendir. Sulanalbilecek birçok geniş tarım arazi
sine karşılık Kızılı Tırnağın su potansiyeli, kilo-
ımetre kare başına saniyede 2,3 litre gibi dü
şük bir seviyededir ve yıllık su miktarı 5,66 mil
yar metrekübdür. 

Buna karşılık yapılması rnıümıklün görülen 
her türlü istifadeden sıonra mühim miktarlarda 
suyu denizlere hoşuna gidecek ırmaıklarıoııız 
varıdır. Meselâ: Bunlardan Zamantı ve başkala-
riyle birleşmeisiyle meydana gelen havzadaki 
yıllık 5,92 milyar mötrelküb sudan ancak 1,8 
milyarı kullanılabilecek: ve 4,1 milyar metre-
ıküb su Akdenize gidecektir. Bu memleketimiz 
için çok biüyük bir kayıptır. Bu büyük kayıbı 
hir başlangıç olaraik kısmen önlemek Zamantı 
sularının Orta Anadloluya Kızılırmak Havzasına 
akitaralmasiyle mümkün ve fizibil bulunmakta
dır. Bu suretle çok geniş bir memleket parça
sının kalkınmasında ve geri kalmışlıktan kur
tulmasında çok mAiıslböt ve faydalı bir adum atıl
mış olacaktır. 

Keıza enerji istihsali açısından da Zamantı 
İrmağının Kızdırmak Havzasına aktarılmasının 
çok büyük avantaj ve üstünlüğü vardır. Zira 
Zamantı ve müntehi olduuğ sıu güzerigâhının 
enerji potansiyeli 65 - 70 bin kilovat iken aynı 
güç Kızılınmak Havzasında bunun 20 misli rad
desinde 1 200 000 kilovattır. 

Sularımızın hoşuna denizlere gitmesini önli-
yeeek, çok geniş yurt parçasının tarım ve sana
yide kalkınmasını ve geri kalmışlıktan kurtul
masını sağlryacak bu teşdblbüsün millî ve tarihî 
ıçjok mühim diğer bir mânası da varıdır. 

Bu teşdbbüs, asırlarca insanını ve imlkânkı-
i'Miı başka diyar ve bölgeler için harcattığımız 

Anadolunun bu çok büyük ve yaygın kısmının 
insanlarına susuzluktan çatlıyan topraklarına 
benliğimizin şuuruna vanmanın gereği ve bü
tünlük ve kader birliğinin icahı olarak el ve 
gömül vermenin en bariz ve beliğ misali olacak
tır. 

BAŞKAN — 183 numaralı önergeyi de oku
tuyorum. 

ıMillet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

GEREKÇE 
Kızılırmak havzasında sulamaya müsait 

1 860 000 hekitar arazi varıdır. 
Kızılı tırnağın enerji istihsali baikımından da 

üstün imkânları vardır. Anıcak Kızdırmağın su 
potansiyeli ycteıijizdir. Anadlolunun kuraklıktan 
en çok ıstırap çeken hinçak illerini daha bol 
'sulama suyuna kavuşturacak ve ırmak boyun
ca kurulmuş ve kurulması kararlaştırılmış sant
rallerin enerji üretimini geliştirecek olan «Za
mantı Irmağı sularının Kızılınmağa aktarılması» 
ile ilgili «GICIK» Pnojelsi plânda yer alacak 
önemde ve yalnız Orıta - Anadıoluyu değil, 
euteıkonekte şelbeke sejbelbiyle taü'lmn Türkiye'yi 
ilgilendiren bir projedir. Televizyon ve Boğaz 
geçişi projelerinin yer aldığı plânda bu derece-
ıde önemli bir konunun yer alması talbiî görül
melidir. Sözü geçen projenin büyük faydası ya
pılan etraflı etütlerle telsibiit edilmiştir. 

Bu selbeple, iş bu önergemizin aynı konuda
ki önerge ile birleştirilerek 77 sayılı Kanunun 
ilgili maddesine göre işlem görmesini arz ve 
telklif elderiz. 

Kayseri Çorum 
Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 

Burlsa 
Bahri Yazır 

TEKLİFİMİZ 
2415 nci sayfanın politika tedbirleri kısmı

nın (h - 1) .maddesi olarak Zamantı Irmağı su
larının çıok büyük sulama ve enerji potansi
yeli bulunan Kızılırmak Havzasına akıtılması 
projesi öncelikle ele alınacak ve gerçekleştirile
cektir» cümlcisiiiin ilâvesi ve diğer tedbirlerin 
sıra numaralarının buna göre değiştirilmesi. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂ/N KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Feyyaz Koksal ve 154 arkadaşı-
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nm 120 ncl ve Sayın Feyzioğlu ve arkadaşları
nın 183 numaralı önergelerinde Onta - Anadolu 
oulamaları için Zaımanıtı projeliyle ilıgili ola-
ralk vermiş oklukları önergeyi şaritlı olarak ka
bul ediyoruz. Şöyle ki, toprak ve su kaynakları
nın geliştiriline.si bölümünde plânın, ilkeler ve 
gelinmeler sayiia 243, a ilkeler birinci madde; 
«toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, 
kaynaklardan en iyi faydalanmak üzer.e teknik 
gereklere uygun olarak hazırlanan amenajmen 
plânları esas olmakla birlikte, kaynakların be
lirli amaçlar için geliştirilmesinin geciktirilme
mesi de göız önünde tuıtulacakltır» cümlesinden 
sonra «Bu anlayış içimde Onta - Anadıolu sula
maları için Zaman ti Kızılııtmak» ve ıbuna ayrıca 
Aşağı Fırat Havzası ve Ceyhan Havzası proje
lerini de ithal etmek üzere, biraz önce okudu
ğum cümlenin sonuna «bu anlayış içinde Onta -
Anadolu sulamaları izin Zamamtı - Kızılırmak, 
Aşağı Fırat ILıvzaısı ve Ceyhan Havzası proje
leri üzerinde önemle durulacaktır» şeklinde de
ğiştirerek bir metin haline getirdik. Efendim 
Ibu mo'tine Sayın Koksal ve Sayın Feyzioğlu ar
kadaşımız katılırlarda işJtiraık'inıizi bindiriyoruz. 
Katılmadıkları takdinde arkadaşlarımızın öner
gelerine kaltılamıyaıcağı-mızı i£de ediyorum. 

BAŞKAN — Kabul ediyor musunuz Sayın 
Kükısal ? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Müsaade 
(buyurun Sayın Başlkan ara edeceğim bâzı hu
susları açıklaıraaık mecburiyetindeyim. 

'BAŞKAN — Efendilin şimdi müsaade buyu
run, bir metin teklif ettiler... 

FEYYAZ K5KSAL (Kayseri) — Müsaade 
ederseniz söz iletiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun efendim, 
Koımiısyıon kaitılıp katılmıyacağıaıı boyan etme
den önce söz verme adodi bilmem şimdiye ka
dar cari olmadı zanodiyorum. («Caridir sesle
ri, hakkıdır kemu-şmak» sesleri). 

Buyurun efendim. 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş-

ikan, mnlhterem arkadaşlarım; önergemiz Yuka
rı Kuzılırmak pnojcisi, Sivas grupu, Kayseri -
'Develi, projesi, Yoızgat - Delice projesi, Nev
şehir, Kırış eh ir projesi, Orta Kızılırmak - Anka
ra projesi, Aeıçay projesi, A.şağı Kıızılırmak 
projesi, Gö'kırmak projesi, Devit ies - Kastamo
nu ve Bafra prujcısi olarak 10 projenin suyunu 

alâkadar eden bir hıususdur. Kızdırmağın su
yunun artırılması işidir. Zamantı ırmağının Kı
zdırmağa aıkıitılması projeli ile ilgilidir. Komis
yon ve Hükümet olarak öııengemizi genişletıtik-
lerini görmek, aşağı Fırat ve Ceyhan'a teşmil 
edildiğini gıönmek bizi sevindirmiştir. 

Mulhterem arıkadaşlarım, nıemlekdtimizin 
mevcult toprak potansiyelinden su potansiye
linden âzami isitifade temini hedefimizdir. Bu 
ihusuıs plânın anailıkesidir. İkinci Beş Yıllık 
Plânda bu teorik hıükme 154 arikada.şıımla bir
likte bir tatbikat hükmü getirmiş bulunuyoruz. 
Zamantı suyunun Kızılııımak havzasına katıl
ması ile 1 862 000 hektar sulanabilir araızi yeni 
ısu imkânına ve enerjiye kavuşacaktır. Deniz
lere hoş yere akmaıkta olan sularımız, sulama
da kullanılacak, enerji üretecektir. Ayrıca, 
aşağı Fırat halvzaısının 1 G87 000 hektar ve Cey
han'ın 381 000 hektar sulanabilir araıziısi ile 
birlikte cem'an ve takriben 4 000 000 hektarlık 
bir arazinin sulama işlerine ehemmiyet verile
cek ve Türkiye'nin ziraaltinin ve binnetice eko
nomimizin hava şartlarına bağlılığı küsmen yok 

olacaktır. Önergemizin yeni sekli ile hedef tu
tulan araızi, Türkiye'mizin sulanabilir arazisinin 
1/3 üdür. Bu baklandan önergemizin önümüz
deki yıllarda tatbikatını görmek için her keli
mesi üzerinde, bilhasısa «proje» kelimesi üze
rinde Yüce Meclisinizin mutabakata varması 
zaruridir. Konıiuyon ve Hükümetler bu hususta 
mutabakatını tâyin ettiğinde, ben önergeme 
yeni şekil venmiş olacağız. Komiısyo'iıun tekli
fini kabul edeceğiz. Devlet Su İşlerinde Za
mantı - Kızılırmak ve hatta aşağı Fırat havza
larının mülhenldisli'k hizmetlerinin yapılmalsı işi
ne başlanmıştır. -Ceyhan 1da inşaat da devam et
mektedir. Bu mülâhaza ile önergemizin Komis
yonun, tadili şeklinldıe'ki projıe, saf mühendislik 
hizmetleri projesi değildir. Lisanımızı yeni gir
miş bir tâbiridir. Amerikalıların tâbiri ile pro-
jet'ıtir, mühendislik hizmetlerini ve işin tatbika
tını beraber kapsar. Komisyon ve Hükümetçe 
de bu husulsün teyidini rica edeceğim. Bu teyit
ten sonra önerge mutabakatımı ara edeceğim. 

Komisyon ve Hükümet eğer projeyi bu se
kilide anlıyorlarsa mutabakatımızı arz edece
ğim. Zannederim, bu şekilde anlıyorlar. 

Saygılar sunarım efendim. 
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BAŞKAN —- Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir şey mi var 
efendim ? 

BAŞKAN — Ne şekilde mutabakat edecekle
rini söylediler. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan ben
deniz komisyon olarak görüşümüzü dalha evvel 
ifade ettim. 

BAŞKAN — Eski görüşünüzde sebat ediyor
sunuz, devam ediyorsunuz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sebat elliyorum 
diye bir şey yok. Bendeniz ifade ettim, görü
şümü. 

TÜRKAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — öner
ge 183 sayılı önerge ile beraber görüşülüyor ve 
oylanıyor, bu bakımdan önerge sahibi olarak 
biz de maruzatta bulunmak istiyoruz. 

BAŞKAN — Yeni bir usul ihdas ediyoruz, 
bu hususta, bakalım Allah ne gösterir. 

Buyurun Sayın Feyzi oğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkanım ve değerli arkadaşlarım, (önergemizde 
belirttiğimiz gibi kanaatimizce boğaz geçişi pro
jesi gibi plânda yer almaya lâyık görülmüş bir 
projeye nazaran çok daka büyük önem taşıyan 
ve Türkiye'nin sulanabilir topraklarının çok bü
yük kısmını ilgilendiren bir önerge ile karşı 
karşıyayız. Bu önergenin görüşülmesi dolayısiyle 
sayın komisyonun Ceyhan projesini ve Doğu -
Anadolu'yu, Güney Anadolu'yu da kapsıyan iba
releri Orta - Anadolu ile ilgili Zamantı - Kızıl
ırmak projesine ilâveten plâna dâhil etmek iste
mesini sadece şükranla karşılıyoruz. Söz konu
su olan proje uzun yıllardan beri üzerinde duru
lan ve pek çok kurak illerimizi yakından ilgilen
diren bii' büyük projedir. Anadolu'nun kurak
lıktan en fazla ıstırap çeken illerini, Sivas, 
Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Ankara, 
Çankırı, Corum, Kastamonu ve kısmen Samsun 
bölgelerini ilgilendiren Kızılırmak projesi ile 
Doğu'yu ilgilendiren Fırat projeleri ve buna ek
lenen şimdi Ceyhan projeleri zannediyorum ki, 
Türkiye'nin sulanmaya elverişli topraklarının 
çok büyük çoğunluğunu içine almaktadır. Ayrı
ca Kızdırmakta su sıkıntısı bulunması dolayı
siyle halen kurulmuş olan iki büyük baraj ve 
daha kurulması düşünülen pek çok sayıda bara

jın susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olması ve 
Kızılırmak suları sulamaya kullanıldıkça enerji 
bakımından tehlikeli durumla karşı karşıya ka
lınması ihtimali vardır. Kızılırmak barajları en-
terkonnekte şebekeye dâhildir. Bu itibarla is
tanbul'a, izmir'e kadar uzanan büyük sanayi 
bölgelerimizi de enerji bakımından besliyen ba
rajlar bu bölgede kurulmaktadır. Bu itibarla 
Devlet Su işlerinin bâzı yabancı firmalara da, 
mühendislik firmalarına da inceletmek suretiyle 
önhazırlıklarıuı yapmış olduğu söz konusu pro
je, bütün Türkiye'nin elektrik enerjisini temin 
bakımından da yepyeni durum yaratacaktır. Bu 
itibarla bunu son derecede önemli gördük ve 
plâna ithal edilecek derecede ciddî bir konu ola
rak öne sürmüş bulunuyoruz. Komisyonun ge
tirmiş olduğu teklifle mutabıkız. Ancak, bu mu
tabakatımızı biraz evvel bu kürsüde ifade edil
diği gibi, bu projeler ele alınacaktır, sözünü sa
dece projesi çizilecektir değil, ama proje
lerin gerçekleştirilmesi, inşası plân döneminde 
ele alınacaktır anlamında kabul ediyoruz ve şa
yet Komisyon Başkanı değerli arkadaşımız ve 
Hükümet hazırlamış oldukları teklifin ve katıl
dığımız teklifin bu 'anlamda olduğunu teyide-
derlerse seve seve bu önergeye bu tarzda oy ve
receğiz, teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

PLÂN KARIMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
projeyi Sayın Feyyaz Koksal arkadaşımızın an
ladığı önemde ele alıyor ve o şekilde değerlen
diriyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet. 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal siz de katılıyor 
musunuz ? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Bizde ko
misyonun tadil şekline aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun ifadesi ile değiş
miş olan aynı önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

122 numaralı önerge. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Vatan topraklarındaki eşsiz tarih ve sanat 

hazinelerinin yurt dışına çıkarılmasını önlemek 
ve bu alandaki kaçakçılığı önlemek millî bir va
zifedir. Konunun önemi sebebiyle 1:5G ncı say-
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fanın 7 nci bendinin sonuna aşağıdaki ibarenin 
eklenmesi için işbu önergemin 77 sayılı Kanuna 
göre işlem görmesini arz ve teklif ederim. 

«Tarihî değerleri olan eserlerin yurt dışına 
kaçırılmasını önleyici tedbirler alınacaktır.» 

Güven Partisi Grupu adına 
Çorum Kayseri 

Hilmi incesulu Turhan Feyzioğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılıyoruz efen
dim. Sayın Başkan, 7 nci bendin (j) bendi ola
cak, katılıyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, Sayın Erdinç'in imzası eklenmişti bu öner
geye bir önergeyle. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynen katılıyoruz. 
MEHMET EMİN ERDlNÇ (Van) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye filhal ka

tılmaktadır. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum. Sayın Başkan, 77 sayılı 
Kanuna göre, komisyon ve muhterem Hükümet 
bir önergcey katılmak lûtfunda bulundukları 
zaman, önerge sahibinin konuşma hakkı ortadan 
kalkar diye bir şey yoktur. Bu bakımdan çok 
istirham ediyorum, bu oylandı geçti, fakat bun
dan sonra bu kanuni icabın yerine getirilmesi
nin yoluna gidilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — istendiği takdirde her vakit söz 
verebiliriz, ikazınıza teşekkür ederim. 

MEHMET ERDİNÇ (Van) — Demin söz is
tedim vermediniz. 

BAŞKAN — 123 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

30 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
15'6 nci sayfanın (1) bendinin sonuna aşağı

daki ibarenin eklenmesi için bu önergemizin 77 
sayılı Kanuna göre işlem görmesini arz ve tek
lif ederim : 

«... Televizyon yayınlarının yalnız büyük şe
hirlerdeki bir kısım yurttaşlara değil, büyük 
halk kütlelerine hitabetmesi ve ulaşması yolun
da tedbir alınacaktır.» 

Güven Partisi Grupu adına 
Kayseri Çorum 

Turhan Feyzioğlu Hilmi incesulu 

Gerekçe : • 
Televizyonun bir lüks eğlence vasıtası değil, 

bir halk eğitimi ve kültürel kalkınma aracı ola
rak kullanılması önemlidir, ilâvesini istediğimiz 
ibare, bu tercihin plânda açıkça yer alması ama
cını gütmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
156 nci sayfanın (e) bendi değil, (1) bendi ola
cak, önce onu düzeltelim. 

'Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım, 
eğer Sayın İncesulu arkadaşımız önergelerini 
«'Televizyon yayınlarının büyük halk kütleleri
ne ulaştırılması amaç olacaktır» şeklinde değiş-
tirirlerse önergelerine aynen katılacağız. Yani, 
«televizyon yayımlarının büyük halk kütleleri
ne ulaştırılması amaç olacaktır» şeklinde değiş
tirirlerde katılacağız. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı suali biz de soruyoruz, takrir 
sahibi beyan ederlerse, görüşümüzü ifade ede
ceğiz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş

kan, sayın miletvekiılleri, önergem üzerinde ko
misyonun beyan etmiş olduğu mütalâaya teşek
kür ederiz. Yalnız, sadece 'televizyonunun bü
yük halk kütlelerine ulaştırılması amacı tele
vizyonun bizatihi maddi olarak ulaştırılması 
amacını, 'kapsar. Önergemizde plânın 15'6 nci 
sayfasındaki (:1) fıkrasında televizyon bir eği
tim .aracı olarak değerlendirilecektir kaydından 
sonra yayınların yalnız büyük şehirlerdeki bir 
kısım vatandaşlarımız değil büyük halk küt
lelerine nitab e dilmesi ve ulaşması yolunda ted
bir alınacaktır, derken, eğitim programlarında 
uygulanması lâzımgelen yani eğitim teferruatı 
ve yıllık programlarda nazarı itibara alınması 
lâzımgelen amaçlara da işaret etmek istiyo
ruz. 

Kaldı ki, 'başka »bir konu daha var. Tele
vizyon bizim memleketimizde yeni, meraklı ve 
cazip bir alet olacaktır. Alınması, belki satınal-

— 285 — 
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ma gücü. düşük olan vatandaşlar için daha 
uzak yıllara intikal edecek bir vasıta olacaktır. 
Bu bakımdan eğitim -aracı olarak umumi yer
lerde ve d alta çok insanın istifade edebileceği 
nitelikte yani daha büyük 'güçlü ve daha bü
yük kadranlı aletlerin umumun istifadesine 
müsait saltalara yeri eştiril nıesi gibi (bâzı husus
larında takib edilecek uygulamada nazarı iti
bara alınması gerekir. Bu gerekçeyi televizyon 
uygulamasında nazarı itibara almaları amaeiy-
ie zapta geçirmekte fayda mülâhaza ettiğim 
için söz aldım. Komisyonun tadil 'teklifine ka
tılıyorum. Yalnız 'bir kere daiha okumalarını 
rica edeceğim. Acaba söylediğimiz eğitim aleti 
birlikte mülâhaza ediyorlar mı? Saygılarımla. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bizim «okuduğumuz metin Sayım İncesulumun 
üslubuna da uygun gelecek kanaatindeyim. Söy
le ki: «Televizyon yayınlarının büyük halk 
kütlelerine ulaştırılması amaç olacaktır.» Bu 
sadece 'büyük şehirlerde bir kısım vatandaşların 
değil, büyük lıalk kütlelerinin gibi, yani bunu 
bir şey havasından kurtarıp, plân havasına 
'soktuk. Televizyon yayınlarını büyük halk küt
lelerine ulaştırılmasını lamaç olarak kabul et
tik. 

HİLMİ İNCESULU (Corum) — Peki Sayın 
Başkam, katılmıyorum. Komisyona teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi komisyonun tadili 
şekli ile oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

DEVLET BAKANI ıSEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — ıSaym Başkan biz de katıldığımızı 
(beyan ediyoruz. 

BAŞKAN — Evvelce sordum efendim siz 
de katıl makda olduğunuzu 'beyan ettiniz. Sor
dum aynı şekilde kabul ederlerse katılıyoruz 
diye mutabakatınızı beyan ettiniz. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — (Sayın Reisim kanuni bir zaruret de, 
o 'bakımdan teyiden ız-apta geçmesini istedim. 

BAŞKAN — 124 numaralı önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi ıSaym Başkanlığına 
Memleketimizin Doğu ve Güney - Doğusun

da kalan geniş hiv coğrafi 'bölge memleketimi
zin diğer bölgelerine igöre daha çok geri kal

mış veya diğer tâbirle daiha 'az gelişmiştir. 
Gerçekten bu bölgede fert başına düşen yıllık 
gelir, 'kamu özel sektöre ait iş ve yatırım üni
teleri, tarım dışı faal nüfus, sağlık ve eğitim 
müesseseleri ve 'bilhassa bu ımüessesclcrdcki ele
man kadroları, okur - yazar nisıbeti, haberleşme 
imkânlarından ve araçlarmdan yararlanma, 
oranı, ulaştırma tesis ve imkânları, 'birçok im
kânlar ve akar sular ımovcudoimasına rağmen 
sulama tesisleri yokluğu, keza birçok yeraltı 
serveti bulunmasına rağmen petrol 'hariç bun
ların aranıp işletilmcme'si ve sair birçok se
beplerle, diğer ibölgelerc nis'bc'tle bir dengesiz
lik mevcuttur. İkinci Beş Yıllık Plân hedef ve 
stratejisine ait (belgede bölgeler arasındaki bu 
dengesizliğin izale edileceği ve bölgeler arasın
da dengeli bir ıgelişmo sağlanması 'öngörüldü
ğü halde plân tasarısı metninde ne nihai ne 
de hedef olarak bu dengesizliklerin çözümüne 
ait tedbirler igetimlmemiştir. Bilâkis sektörler 
itibarı ile ve bütünü ile İkinci Beş Yıllık Plân 
tasarısı, bölgeler arasındaki dengesizlikleri da
ha çok dengesiz İhale getirecek nitelikte birçok 
tedbirleri ihtiva etmektedir.' 

Mevcut dengesizliklerin âdil lür şekilde gi
derilmesi ve ıbunlara reci ve samimî bir çözüm 
yolu bulunması plân içinde ayrı bir bölgesel 
plânın öngörülmesi yalhtıt plânın bütünlüğü için
de dengesizliğin izalesi için (her sektörde ne gibi 
tedbirlerin alınacağının açık ve seçik olarak be
lirtilmesi ile mümkün olur. 

Beş Yıllık Plânın içinde bölgesel plânın ön
görülmesi, Anayasamıza, diğer mevzuatımıza, 
memleketimizin ve diğer memleketlerdeki plân 
tatbikatına aykırı değildir. İtalya'da ve Hindis
tan'da ve diğer memleketlerde bunun başarılı 
örnekleri 'olduğu >gibi memleketimizde de An
talya, Çukurova, Zonguldak 'bölge plânları gibi 
iktisadi potansiyeli yüksek bölgelerde özel bir 
tatbikata tevessül edildiği ıgibi, Doğu ve 
Güney - Doğu gibi (birçok sosyal meselelerin 
âcil çözüm (beklediği bir bölgede iktisadi ve
rimlilik aramadan Ibâzı tedbirler getirmek müm
kün ve plânın fertler ve ibögeler arasında sos
yal adaleti tesis ilkesine uygun olur. 

Plânın bütünlüğü içinde ayrı bölgesel plân 
yapmadan yukarıda kısmen sıraladığımız böl
geler 'arasımdaki farklılık samimî olarak çö-
zü mi enim ok isteniyorsa, her sektörde bölgeler 
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arasındaki dengesizliğin nasıl önleneceği, fert 
basma düşen yıllık gelirin nasıl artırılacağı, 
nüfusun 'ekseriyetinin .geçimini temin eden zi
raat ve 'hayvancılığın nasıl ıslâh edileceği, özel 
sektöre ait yatırımların oraya kısmen nasıl 
kaydırılacağı, kanın sektörünün oralarda ne 
gibi yatırımlarda bulunacağının ve 'sair ted
birlerin açık olarak belirtilmesi iktiza eder. 

Plân tasarısının 215 nci sayfasındaki bölge 
plânlaması adı altındaki gayri vâ;zih ve kifa
yetsiz sözler yukarıda kısaca ve kısmen belirt
tiğimiz sorunlar] çözmeye kifayet etmediği gibi 
plân bütünü ile de bu sorunları çözmeye kâfi 
değildir. 

Bu sebeple plânın bu bölümünün plânla 
birlikte Hükümete .gcriverilmesini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

ıSiirt 
Âdil Yaşa 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, İkinci Beş Yıllık Plânın böligelerara-
sı dengesizliklerin çözümüne ait tedbir getirme
diğini söylemek doğru değildir. Daha evvel de 
ifade etiğim gibi, konuda (Sayın Yaşa arkadaşı-
antza İkindi Boş Yıllık Plânda pek çak tedbir
leri hattâ anailkclcri, hedef ve stratej ilerdeki 
maddeleri göstermek mümkündür. Ama anla
mamakta ısrar edildiği takdirde diyeceğimiz 
yoktur. Şunu da ifade etmek isteriz ki, İkinci 
Beş Yıllık Plân metninin ilgili bölümlerinde, 
bu arada bölgesel igelişme, şehirleşme ve yerleş
me bölümünde bölgelerarası dengesizlikleri ve 
bu dengesizliklerin 'giderilmesi için izlenecek 
politikalar açık ve 'seçik bir şekilde öngörül
mektedir. Bölge plânlaması ise bütünü içinde 
öngörülen iktisadi kalkınmanın Iböligelerarası 
dengesizliği 'giderici yönde »gerçekleştirilmesi 
için getirilmiş bir araçtır. Bu araç plân metnin
deki bölgesel gelişme, şehirleşme politikasına 
uygun araç olarak kullanılacaktır. Bunun dı
şında Ibu münasebetle diğer arkadaşlarımızın 
önergelerine cevap ıvcriıJkcn ifade etiğimiız gibi, 
plân bu konuda pek çok tedbirleri getirmiştir. 
Yüksek Meclisin ıç-ok 'değerli zamanlarını işgal 
etmemek amacı ile hu tedbirleri 'okumıyacağım. 
Fakat, Sayın Âdil Yaşa arkadaşımız arzu ettik
leri takdirde plânda ibizazt bu bölgelerle den

geyi -sağlamak amaciyle İkinci Beş Yıllık Plân
da getirilen ilke ve tedbirleri kendisine verebi
lirim. Plânın gerek şehirleşme ve yerleşme ge
rek bölgesel 'gelişme bölümlerinde, gerek bu 
dengesiz]iklcri ıgiderici ilke ve tedbirlerinde ge
niş olarak yer alan konular çok açık olarak 
belirtildiği halde Iböyle önergelerin verilmesin
deki mânayı daha önce de aaılııyaımadığımızı 
ifade etmiştim. Bu sebeple Sayın Yaşa arkada
şımızın önergesine da katılmadığımızı ifade 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, arz ve izah «olunan 
sebeplerle önergeye (katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yaşa. 
ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; önergemde de ara ve izah 
ettiğim ve Yüksek Heyetinizin de malûmu ol
duğu üzere, memlck'dtlJrııilzin Doğusu ve Gü
ney Doğusu ile memleketimizin diğer bölgeleri 
arasında sosyal ve ekonomik dengesizlikler 
mevcuttur. Resmî (bölgelerden aldığım birkaç 
rakam acı hakikati bütün çıplaklığiyle orta
ya koymaya hafidir. Türkiye'de eğitim itibariy
le en geri kalmış vilâyetler Doğu ve Güney - Do
ğu bölgelerindedir. Eğitim itibariyle en geride 
bulunan Van ilinde «kur - yasar olmıyanların 
umumi nüfusa oranı ;% 88 dir. Muş ilinde 
% 87, ıMardin ilinde ,% 8G, Bitlis ilinde % 84, 
Ağrı ve Bingöl'de % 83, Hakkâri'de ise % 80 
dir. Eğitim bakımından durum bu kadar acı
dır. Bu vilâyetlerde halkın çoğunluğu maişet
lerden tarımda fert başına düşen yıllık gelir 
Hakkâri'de 255, Bingöl ve Bitlis'te 480, Ağrı'
da 500, Siirt'te <GO0, Diyarbakır'da 540, Muş ve 
Van'da 714. Buna mukabil tarımdan başka 
mütaaddit gelir unsurları bulunan Aydm'da ta
rımdan fert başına düşen yıllık gelir 2 000, İz
mir'de 1 600, Manisa'de 2350 liradır. 

Eğitim ive gelir dağılımı baklanından bu de
recede dengesizlik olduğu gibi enerji tesisleri, 
içme suları köy ve il yolları, sınai tesisler ba
kımından da durum aynı surette acıdır. Hal 
ıböyle iken plân stratejisine ait bölgede bölgeler-
arasa bu dengesizliğin, sosyal adalet ilkesine 
uygun olarak giderileceği öngörüldüğü halde, 
plân metninde bu dengesizlikleri hertaraf ede
cek ciddî !ve samimî tedbirlere yer verilmemiş-
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tir. Nitekim Sayın Plâın ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanı İsmet ıSezgin dahi deminki be
yanında plân stratejisinde böyle 'bir ibareden 
hahsettiği halde plân metni içinde hiıejbir bölge 
•gösteremedi. Ve şimdi sıöyliyeceğim, şimdi (gös
terdikleri belgeler içinde ekonomik fayda şar
tımı, ekonomik verimlilik şartını, ileri sürme
den Doğuda ve Güney - Doğuda yatırım yapı
lacağını -öngören hiçbir tedbir mevcut değil
dir. Yalnız şayanı dikkat hir hususu huzuru
muzda Ibelirtmek istiyorum. Demin Sayın Reşat 
Ö'zarda televizyon tesisleri dolayısiyle bir öner
gesini izah ederken, Doğuda 4 milyona yakın 
vatandaşın Türkçe bilmediğinden (bahsettiler. 
Ve 'bunu Sayın Komisyon Başkanı ve Hükümet 
sözcüsü bir acı (gerçek 'olarak Sayın Reşat Öz-

arda'ya hak verdiler. Doğulu bir milletvekili 
Doğunun (geri kaldığından yahut da Doğunun 
kalkınmadığından bahsettiği zaman, ya Hükü
met canibinden yahut kamisyon canibinden, ya 
milletvekili arkadaşlardan bâzı sataşmalar vâki 
uluyor. Sayın komisyon sözcüsü benim önerge
me de cevap verirken, plânda birçok tedbirler 
almadığı halele nedense bunu anlamak iste
miyorlar Buyuruyorlar. Biz anlamak is
teriz sayın arkadaşlar, Doğuya en ufak 
bir yardım yapıldığı zaman, Doğunun 
kalkınması için en ufak bir 'gayret 'gös
terildiği zaman bunu biz fazlasiyle takdir ede
riz. Fakat maalesef şimdiye kadar tatbikat Do
ğunun ihmal edildiği merkezindedir. Biz sonra 
sırf Adalet Partisini itham için böyle bir fikir 
ileri sürmüyoruz. Doğu ihmal edilmiştir, ihma
lin birçok nedenleri vardır. Demokratik ha
yattan evvel yanlış tatbikat yapılmıştır Doğu
da ve Doğu o sebeple ihmal edilmiştir. Demok
ratik nizama 'başladıktan sonra memleketimiz
de Doğunun nüfusu azdır, Doğunun -okur - ya-
>zar adedi azdır, Doğuda siyasi baskı, siyasi nü
fus iktidara siyasi baskı yapma imkânları mah
duttur, 'bu itibarla Doğu ihmal -edilmiştir. Bi
zim şimdi Hükümetten ve iktidardan istirhamı
mız, şimdiye kadar vâki olan hu ihmallerin te
vali 'etmemesi ve Doğunun da memleketin di -
ğer parçaları gibi (gözetilerek Doğunun da mem
leketin diğer parçaları gibi kalkınmasına gay
ret sarf edilmesidir. 

Önergemin hasında da arz ve izah ettiğim 
•>gibi plânda fbendeniz 'böyle bir tedbire rasla-

madım. Bu itibarla plânın Hükümete gerive-
rilmcsini, ya 'bölgesel hir plân 'olarak yahut da 
plânda muhtelif sektörler arasında bölgenin 
nasıl kalkınacağı hususunda tedbirler getirmek 
suretiyle tekrar ^getirmesini istirham ediyorum, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, bir 
dakikanızı istirham ediyorum. Sayın Adil Ya-
şa'ya yardım etmek ve bu konuda bir yanlış 
anlaşılmayı düzeltmek aırraciyle İkinci Beş Yıl
lık Plânda öngörülen hususların sadece birka
çını iki dakika içinde arz -etmekliğime müsaa
delerinizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efemdim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim; «Böl
gesel (gelişime, şehirleşme ve yerleşme sorunu.» 
İlkeler: 

a) Bölıgelerarası dengeli (gelişmeyi (gerçek-
leştirımck içim hizmet yatırımları, bu hizmetler
den yeter ölçüde yararlanamıyan kütlelere yö
neltilerek bu yatırımların holgcılerarası denge
li dağılımı sağlanacaktır.... 

b) İktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölgelere 
yöneltmek için kamu yatırımlarının birden faz
la kuruluş yeri üzerinde durulacak, iktisadi ol
ma niteliğini kaybetmeden geri kalmış bölgeler
deki gelişine merkezlerinde yapılmaları tercih 
edilecektir.1» 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Biz sosyal verimli
lik üzerinde durulmasını istiyoruz. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Daha bitmedi, 

«Bölgesel gelişme : (1) Kamu sektörünün 
hizmet götüren yatırımları bu hizmetlerden ye
ter ölçüde yaraıianmıyan kütlelere yöneltile
rek, bu kütlelerin yoğun bulunduğu az gelişmiş 
bölgelere öncelik verilerek yapılacaktır. 

(2) İktisadi faaliyetleri az gelişmiş bölge
lere yöneltmek için, iktisadi kamu yatırımları
nın bu bölgelerde, yukarda açıklanan anlayış 
içerisinde yapılmaları imkânları üzerinde bü
tün projelerde durulacaktır. 

«Bölge plânlaması :'» b. Bölge plânlama 
çalışmaları ile Türkiye'nin bölgelerinin gelişme 
gücü az gelişmiş bölgelere öncelik verilerek tes-
bit edilecektir...:» 

c. Az gelişmiş bölgelerde, bölgesel gelişme-
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nin çekici gücü olarak desteklenecek şehirleşme 
hızı yüksek olacak büyüme noktalarının tesbit 
edilmesi öncelikle ele alınacaktır.» 

Bunlar şu anda Yüksek Meclisin kıymetli 
zamanlarını almamak için okuduğum tedbirler
den sadece üçüdür. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Son söz milletveki-
linindir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunda cari değildir efendim. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
kendisi yok dedi, ben plânı okudum. Bunda 
da mı son söz milletvekilinin oluyor efendim? 
Bunu da mı istismar edecekler arkadaşları
mız 1 

BAŞKAN — Rica ederim efendim siz 5 da
kikalık hakkınızı kullandınız. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Onlar da kullandı 
efendim. 

Ben konuşmamda; iktisadi verimlilik naza
ra alınmadan sosyal verimlilik nazara alınarak 
Doğuya yatırım götürülmüyor, dedim. Şimdi 
öncelikle ele alınacağını zapta geçirmek için 
söz istedim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oya arz cdi-
yorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

325 numaralı önergeyi okutuyorum efendim. 

iMillet Meclisi Başkanlığına 

GEREKÇE 
İkinci Beş Yıllık Plân dönemimde üçüncü 

entegre demir ve çelik tesislerinin kurulacağı, 
plân tasarısıyla öngörülmüş bulunmaktadır. 

Yurdumuzun bölgeleri arasımda son derece 
«büyük ve derin farklar ve dengesizlikler bu
lunduğu gerçeği pek açıktır ve ortadadır. Ge-
rikalmış Doğu bolgenuiz.de hayat seviyesi yur
dumuzun gelişmiş bölgelerindeki hayat seviye
si karşısında yüzlerce yıl geride kalmıştır. 
Yoldan, sudan, enerjiden, ışılatan, eğitim öğre-
ıtim imkânlarından ve endüstriden yoiksun bu 
ıbölgemizin, serbest piyasa mıeıkanizmasiyle ve
ya küçük teşvik tedbirleriyle kalkınmasının, 
•kendi yuridumuzun diğer bölgeleriyle arasın
daki büyük, hazin ve gayrı âıdil mesafe farkı
nı kapatmasının mümkün olmıyacağı açıkça 
anlaşılmıştır. Böyle olunca devletin, plân dö
nemleri içinde, büyük kilit ve alt yapı yatırım-

lariyle bu bölgeye el uzatması ve bunun için 
özel bir önem, öncelik ve özel göstermesi şart
tır. 

Bu, devletimizin sosyal niteliğinin açık ge
reğidir. 

Anadolu insanı devletten genel olarak ve 
çoğu zaman «Devlet Bıaiba» diye söz eder. Bu 
sebepsiz değildir. Onun gözünde devlet, öz ba
ba, gilbi şekatli, âdil ve yüce bir imajdır. Bir 
balba, gelişımcmiş, zayıf, güçsüz çocuğuna, sıh
hatli çocuklarına gösterdiğinden daha çok ve 
daha özel bir baıkım göstermeye nasıl meebur-
sa, bu, devlet için de böyledir. 

Üçündü entegre demir ve çelik tesisleri ku
rulacağı bölgede büyük değişiklikler yapacak 
ve büyük gelişmeler sağlıyacaktır. Bu büyük 
kilit yatırımı kurulacağı bölgeyi kısa zamandai 
geniş inkişaflara mazhar kılacaktır. 

Yurdumuzun demir ceviheri rezervlerinin 
çok büyük bir kısmı, gelişmemiş bölgemizde 
ve bu bölgenin İç Anadolu'nun bittiği ve Doğu 
Anadolun'un başladığı kosimindodir. Yurdu
muzda bilinen ve işletilen demir cevherinin ve 
•bilinen fakat henüz işletilmiyen demir cevheri
nin, yani tıoplaım demir cevherimizin % 60 ilâ 
% 70 oranındaki büyük kısmı bu geriıkalmış 
bölgemizde ve bölgenin yukarda bahsi edilen 
kesimindedir. Bu rezervlerin vasıflı ve yüksek 
tenörlü oldukları da tesibit edilmiştir. 

Üçüncü demir ve çelik teslisleri şu sebepler
den dolayı bu bölgede yapılmalıdır: 

a) (Bu bölgede büyük ve zengin demir re
zervleri varıdır. Bilim adamlarının ve uzman
larının yaptılkları incelemeler tesislerin burada 
kurulmasının rantabl olacağı sonucunu ver
in ektedir. 

'b) (Böylece endüstrinin belli yerlerde ve 
çevrelerde yoğunlaşmasının yarattığı mahzur
lar ve adaletsizlikler geniş ölçüde giderilmiş 
olacaktır. 

o) Bu büyük kilit yatırımı bölgenin kal-
«kırılmasını sağlıyacaktır. 

Bu sdbeplerle üçüncü demir ve çelik tesis
lerinin yurdumuzun bu gerikalmış bölgesinin 
demir cevheri bulunan mahallinde kurulması 
ve hesapların ve incelemelerin bu amaç esas 
alınarak yapılması ilkesinin ve temennisinin 
plân tasarısı metnine eklenmesi için aşağıdaki 
teklfifimiızin kalbulünü saygıyla arz ederim. 

http://bolgenuiz.de
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TEKLİF 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısı

nın, demıir ve çelik sanayii bölümünün, tasan-* 
nm 374 ncü sayfasındaki yatırımlar fıkrasına 
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Üçüncü entegre demir ve çelik tesislerinin, 
yurdumuzun, demir cevherinin çak büyük kıs-
Imınm bulunduğu gerikalmış bölgesinde kurul-
maısı prensibi, Doğu'nun kalkınmasını sağla-
ımıak amaciyle, öncelikle ve önemle göz önünde 
(bulundurulacaktır. 30 . 6 . 1967 

(Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

'BAŞKAN — Komisyon1? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

4SMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
önerge sahibi kıymetli arkadaşımız Palaoğlu 
her hangi bir fabrikanın yerinin teslbitinde ne 
ıgiibi kuralların rol oynadığını bilecek arkada
şımızdır. Ve her hangi bir fabrikanın yerinin 
Itcsıbitinde aranacak şartları Sayın Palaoğlu 
.arkadaşımızın kesinlikle bilmesi .ieaibeder. Bu 
ekonjoımıilk şartların içimde sosyal fayda prensi
binin de yer alacağından Sayın Palaoğlu ar
kadaşımızın hiç şüphe etmemesi gerekir. Yani 
(ekonomik kurallar yanımda sosyal fayda, sos
yal kârlılık kuralının da yer alacağı bir seçi
min sonucunda demir ve çelik tesislerıinin, ya
pılacak olan tevhitler sonumda, bir proje so
numda değerlendirilerek yeri teslbit edilecektir. 
Elbette bu tesıbibte hammaddemin büyük rolü 
'olacaktır. Hammaddenin bunda büyük rolü ol
duğu gibi, ekonomik kurallar yanında sosyal 
(kârlılığın, sosyal faydanın da yer alacağı bir 
tercihin plânda bir ilke olarak değil, her hal
de projelerin teıslbitinden sonra programlarda 
yer alacak bir husus olduğunu sanırım Sayın 
Palaoğlu arkadaşımız bize iştirak suretiyle ka-
ıbul eder. Arz ettiğimiz sebep muvacehesinde 
'önergeye katılmamızın plân tekniği yönümden 
mümkün olmadığını ifade eder saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — HükümeiU 

DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, sayın komisyon baş,-
ikanımızın da ifade ettiği gibi, Doğu'da yaşıyan 
^vatandaşlara imkân sağlamak ve Doğu'nun ge
lişmesinde bilhassa yardımcı olmak için böyle 
(büyük bir tesisin özellikle Doğu'da kurulma- j 

sı arzusu varıdır. Şüphesiz ekonomik açıdan 
değerlendirme yapılacağı gibi sosyal açıdan da 
ayrıca değerlendirıme yapılacaktır. Arıkadaşı-
mnızın bu teklifini bir temenni olarak kalbul 
ediyoruz. Yıllık programlarının hazırlanmasın
da bu tesisin kurulması için yapılacak çalışma
larda bu gerekçe gıöz önünde tutulacaktır. Plâ
nın içine bir hüküm girmesi doğru olmaz. Bu 
ıbaikımdan katılamıyoruz. 

KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sayın ar
kadaşlarım; 2 nci 5 yıllık Kalkınma Plânı tasa
rısı yurdumuzda 3 ncü entegre demir çelik tesis
lerinim kurulmasını Öngörmektedir. Bu, şüphesiz 
sevinilecek ve memnuniyetle karşılanacak bir ta
savvurdur. Ben mutasavver 3 ncü entegre de
mir - çelik tesislerinin öncelikle yurdumuzun ger1! 
kalmış bölbesinde, yani geri kalmış olaın Doğu 
bölgesinde ve bu bölgenin geniş, zengin demir 
veeherleri rezervleri bulunan en uygun yerinde 
kurulması temenınis'min plân tasarısı metnine it
hal edilmesini teklif ederken, şüphesiz bu tekno
loji çağında demokrasiyle teknokrasi arasındaki 
ilişkileri unutmadım. Ve demokrasiyle teknokra
sinin zaman zaman sürtüşme .noktaları yarataca
ğını hatırladım. Bunu teklif ederken, hiçbir za
man siyaset adamlarının kendi gezileriyle ve uz
manlığa, bilime, ekonomiye, teknolojiye başvur
madan ve değer vermeden kendi siyasi tercihle
riyle böyle dev yatırımların yerlerini seçmeleri
nim uygun olacağını düşünmedim ve aklımın kö
şesinden geçirmedim. Teknokrasiyle demokrasinin 
sürtüşmelerini, ilişkilerini ve münasebetlerini 
ıher zaman olduğu gibi ve bilhassa bu takriri ha
zırlarken hatırladım. Ama asıl söylemek istedi
ğim ve beni Komisyonum Sayın Başkanından ayı
ran nokta şu: Yurdumuzda bilsek de bilmesck de, 
kalbul etsek de etmesek de Doğu - Batı ayırımı 
vardır. Ve Doğu bölgesi yurdumuzun son derece 
:geri kalmış bir bölgesidir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Anayasanın açıkça yazdığı gibi bir sos
yal Devlettir. Sosyal Devlet olmasının yüklediği 
birtakım yükümlülükler olacaktır. T. Cumhuri
yeti Devleti bir sosyal Devlet olduğu için geri 
kalmış bölgeleri öncelikle düşünmeye mecbur
dur. Komisyomumuzun değerli Başkanı ekono
mik kuralların yanında sosyal faydanın da dü§ü-
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M. Meclisi B : 131 2 . 7 . 1967 O : 4 

nüleceğhii ve bunun pek tabiî olacağını söyle
mektedirler. Beni kendilerinden ayıran nokta 
arz etmek ve tasrifti etmek mecburiyetindeyim ki, 
ayıran çok inee fark budur. Ben diyorum ki, 
yurdumuzun geri kalmış, son derece geri kalmış 
bölgesi olan Doğuya Devlet hizmet götürürken 
alt yapı yatırımları, kilit yatırımlar götürürken, 
bunları düşünürken ekonomik kuralların yanında 
ve ondan sonra sosyal faydayı değil, sosyal fay
dadan sonra sosyal faydanın yanında ekonomik 
kuralları düşünmelidir. Aslolan sosyal fayda 
olmalıdır. Devlet işin başımda bu zarureti duy
malıdır. Çağımızın devleti için yol, su, enerji, 
mektep hizmetleri artık Devlet perspektifinde, 
kanaatim odur ki, rutin işler haline gelmiştir. 
Çağımızın modern ve sosyal devletinin amacı, 
ideali ve özlemi; şehre veya kasabaya az çok iyi 
bir yoldan gidip gelebilen, köyüm çeşmesinden te
miz su içen, fakat yine fakir, yine yoksul, yine 
işsiz, güçsüz insanları görmek değildir her halde. 
Modern devletin, sosyal devletin büyük özlemi, 
Meali ve misyonu bu hizmetlerle beraber ve bu 
hizmetlerden evvel şüphesiz işsiz güçsüz insanla
ra istihdam imkânları yaratmak, iş güç alanları 
açmaktır, işi gücü olmıyanı, evinde yiyecek bir 

dilim ekmeği bulunmıyan ve yann ümidinden ve 
güveninden yoksun köylülerin köy çeşmesinden 
temiz su içmelerinin veya şehre veya kasabaya 
az - çok güzel bir yoldan gidip gelmelerinin fazi
letini anlamak her halde mümkün olmıyacaktır. 
Bu itibarla Türkiye'nin kurulacağı bölgesinde 
büyük kader değişikliği yapacağıma inandığım 
bu büyük kilit yatırımın her şeyden önce yurdu
muzda mevcut, bilinen, işletilmekte olan bilinen 
fakat henüz işletilmemekte olan demir cevheri
nin yüzde 60 - 70 inin bulunduğu herkesçe ve 
her çevrece kabul edilen Doğu bölgesinde ve cev
herin yanında kurulmasının bir temenni mahiye
tinde kurulması ilkesinin plân metnine ithal edil
mesinin plân disiplinini bozmıyacağını arz ediyor 
ve bu temenni eklemesinin kabul edilmesini say
gıyla ve ümitle istirham ediyorum. 

iBAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Vakit geciktiğinden 3 Temmuz 1967 Pazarte
si günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. " 

Kapanma saati : 00,02 

DÜZELTÎŞ 

125 nci Birleşime bağlanması lâzımigelen C. Senatosu 949 S. Sayılı basmayazı 131 nci Birleşime 
eklenmiştir. 
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Dönem : 1 
tfopiantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

İkinci Be§ Yıllık (1968 - 1972) Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 ta-
rihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 3 /658; Cumhuriyet Senatosu 3 /590) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 5 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 148 - 70/3162 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanıp Yüksek Plânlama Kurulunca incelenmiş ve Bakanlar 
Kurulunun 24 . 5 . 1967 tarihli ve 6/8205 sayılı Karariyle kabul edilmiş olan «ikinci Beş Yıllık 
(1968 - 1972) Kalkınma Plânı» nın 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun İnci maddesine gö
re ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Süleyynan D emir el 
Başbakan 

Plân Karma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Plân Karma Komisyonu 13 . 6 .1967 

Esas No: 3/658 
Karar No: 1 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanıp, Yüksek Plânlama Kurulunca incelenen ve Ba
kanlar Kurulunun 24 . 5 . 1967 tarih ve 6/8205 sayılı Kararnamesi ile kabul edilen «İkinci Beş Yıllık 
(1968 - 1972) Kalkınma Plânı», Millet Meclisi Başkanlığınca 28 . 5 . 1967 'tarih ve 3/658 sayılı dos
ya ile Komisyonumuza havale edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân tasarısı üzerindeki Komisyon çalışmaları, uzun vadeli Plânın yü
rürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin ikinci bendi ge
reğince 29 Mayıs 1967 Pazartesi günü saat 10,00 da Komisyon Başkanı İsmet Sezgin'in açış konuş-
masiyle başlamıştır. Bundan sonra Başbakan Süleyman Demirel Plânı takdim eden bir konuşma 
yapmıştır! 

'Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgilileri ve Hükümetin diğer üyelerinin de hazır bulunduğu müzakere
ler 9 Haziran 1967 Cuma günü sona ermiştir. 12 gün devam eden müzakerelerde 58 üye, senatör ve 
milletvekili söz alarak çeşitli görüş, düşünce ve kanaatlerini belirtmişlerdir. Görüşmelerde yeterlik 
önergesine başvurulmadığı gibi, konuşmaların sınırlandırılması yoluna da gidilmemiş, böylece üyele
rimiz ile sayın senatör ve milletvekillerimiz görüşlerini istedikleri ölçüde ifade etmek imkânını bu
labilmişlerdir. Olgun, samimî ve ahenkli bir hava içerisinde geçen görüşmelerde Komisyonumuzun 
sayın üyeleri, senatör ve milletvekillerimiz yapıcı tutum, iyi niyet ve değerli çalışmaları ile Plâna 
önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

949 
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Plânın tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Komisyonumuzda hâsıl olan kanaatler ve varılan so

nuçlar aşağıda sırası ile arz edilmiştir. 

GENEL AMAÇ VE HEDEFLER : 

1. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Türk Milletini hür ve medeni bir ortamda, demokrasi ve kar
ma ekonomi düzeni içinde adaletle ve tam çalışma esasına bağlı olarak herkes için insanlık haysiyeti-
na .yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaştırmayı gaye edinmiştir. Plân, Türkiye'de bir yandan fert ba-
ş;na geliri hızla ve devamlı olarak artırmayı hedef alırken, öte yandan çeşitli gelir grupları ve bölge
ler arasında dengeli gelişmeyi sağlamak, çok sayıda vatandaşa iş imkânları yaratmak, kalkınmanın 

, nimet ve külfetlerin fırsat eşitliğine, sosyal adalet ilkesine göre paylaşılarak iktisadi ve sosyal düzen
de olumlu bir gelişme elde etmek amaçlarına göre hazırlanmıştır. 

2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu amaçlara varmak için, GSMH'nm 1067 - 1972 yılları 
arasında % 40,3 veya yılda ortalama % 7 oranında artırılması gerektiğini öngörmektedir. 

3. Son yıllarda sağlanan gelişmeleri, Türk ekonomisinin gelecek yıllardaki gelişme potansiyeli
ni, Türk toplumunun hür ve demokratik bir düzende yaşama standardının yükseltilmesi zorunluğıınu, 
ulusumuzun milletlerarası düzendeki nispî yerini ve hedef olarak alman kalkınma hızının gerektirdi
ği fedakârlıkları göz önüne alan Komisyonumuz % 7, yılda ortalama kalkınma hedefinin gerçekçi, ula
şılabilir ve arzu edilen bir hedef olduğu kanaatine varmıştır. 

4. İkinci Beş Yıllık Plân bir yandan GSMH'nm beş yılda % 40,3 oranında artırılmasını hedef 
olarak alırken öte yandan Türk ekonomisinde bu dönemde, sanayi sektörünün % 76,2, tanm# sektörü
nün % 22,3 gelişmesi sonucunda önemli bir yapısal değişimin meydana gelmesini de öngörmektedir. 
Komisyonumuz, genel istihdam imkânlarının genişletilmesi ve böylece tarımdan tarım dışı sektörlere 
fazla işgücünü çekerek 1,5 milyon vatandaşımıza yeni iş imkânları yaratması, ihracat gelirlerimizin 
önemli ölçüde artırılarak Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağlılık derecesinin azaltılmasına yar
dımcı olması, ve hızlı bir gelişme temposuna erişme ve modernleşme bakımından sanayinin, ekonomi
nin sürükleyici bir sektörü olma niteliği 'kazandıracak., bu seçimlerin yerinde ve Türk toplum ve ekono
misinin arzu ve ihtiyaçlarına uygun olduğu görüşüne varmıştır. 

5. Ayrıca, Komisyonumuz tarafından, tarımın hava şartlarına bağlılık derecesinin azaltılması yo
lundaki hedefler gerçekçi ve güven; lir bir plân hazırlamanın ve yaşama seviyesinin toplumun tercih
lerine göre seçilebilmesinin ön şart olarak uygun bulunmuştur. 

6. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını, Türk ekonomisinin dış kaynaklada bağlılığı yönünden 
de inceliyen Plân Kanma Komisyonu, Türk ekonomisinin % 7 ge'lşmc hedefini devam otıtiriıken 
1975 yılından ilt'lbarcn dış yardımlara ihtiyaç duymaz hale ge'lnıesini en önemdi bir 'hedef olarak 
kelimi etmiş ve bu hedefe varünalk üzere dış yardrmılarm GSMH'nın 1968 de, rez'erv hariç % 2,4 
den 1.972 de % 1,7 ye indirilme hedefini gerçekçi Ibulmuştur. 

7. Plân Karıma Komisyonu bu genel amaç ve hedeflere vanmalk için Türk toplumunun önü-
aııüzdelk'i yıllarda yapması gerekli fedakârlıkları 'da dikkatte inoele'miştir. 

Öngörülen hedef tere varmak için İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, beş yılda 111,5 milyar li
ralık sabit vsermaye yatırımı yapılmasını bu amaçla iç tasarruflari'n % 77,'6, 'dış tasar rafların ise 
% 17,7 yükseltilmesini 'gerekli görmüştür. Komisyonumuz, Türk ekonomisinin gelişmesinde yurt 
içi 'kaynakların seferber edilmesi ve yurt ka'likiinmasının çok 'daha ge/niş oleikte Türk Mü 1 etlinin 
yapacağı fedakârlıklarla -sağlanması yolunda yapılan bu tercihi büyük bir memnuniyette tasvi-
betmiştir. 

8. İkinci Boş Yıllık Plân ite kabul edilmiş bulunan .hedefler toplam özel tükejfimin yılda or
talama .% '5,1 ve fert başıma özel tüketimin nüfusun % 2;6 büyümesinin .tahmin 'edilmesi dola-
yısı ile % 2,ı5 ar tın İm asıma imkân verımektedir. Toplumun tüketin seviyesinin İkinci Boş, Yıl
lık Plân dönemi basımdaki seviyede 'dondurulmamış olmasını (komisyon doğru bir seçim olarak ka
bul .etmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 949) 
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9. Yapılan incelemeler sonucunda t'kinci Beş Yıllık Plân taslağının genel felsefesi, amaçları 

ve hedefleri bıakımıından Hükümetçe kabul edilerek yayınlanan «Plân hedefleri ve stratejisi» 
dokümanına uygun olduğu müşahede edilmiştir. 

10. 'Teknik seviyede yapılan çalışmalara göre mevcut kamu gelirleri ve özellikle vergi sis
temi ile, .gönüllü tasarruflardan 'beklenen artışlara rağmen, öngörülen yatınım hedeflerinin ge
rektiği finansmanı sağlamak mümkün olamıya. çaktır. Bu duruma göre, ortaya çıkacak tasarruf 
açığının 1OT2 de 4,6 milyar liraya varacağı, bunun 2,0 milyar liralık kısmımın yabancı (tasarruflar
la karşılanacağı, geriye kalan kısmı için ise ka im tasaruflarını artırıcı yeni gelir kaynaklarına 
başvurmanın zorunlu olduğu anlaşılmıştır. 

11. Plân taslağının komisyomumuzdaki görüş neleri sırasında, gönüllü tasarrufların iyimserlik 
taşımakta olabileceği dikkati çekmiştir. Ancak, sonradan plân taslağı ile kabul 'edilen özel ta
sarruf eğiliminin, 1902 - 1966 döneminde gerçekleşenden daha düşük alındığı ve bu sebeple ger
çekçi olduğu yolunda Hükümetçe yapılan açıklamalar tatmin edici görülmüştür. 

12. îkinoi Beş Yıllık Plân (taslağının, 12 gün süre ile ineeliyon komisyonumuz, zaman zaman 
bâzı üyeler tarafından plânın teknik tutarlığı konusunda izhar edilen tereddütlere rağmen, 
yapılan açıklamaların ışığı 'altında bu tereddütlerin ya maddi hatalardan ya da bâzı kavram 
ve tanımların yanlış anlaşılmasımdan doğduğu ve dolayısı ile plânın teknik bakımdan, mevcut 
politik tercihler çerçevesinde, titizlikle ve modern bir anlayışla hazırlanmış, tamamen tutarlı bir 
doküman (Olduğuna kesimlikle kanaat getirmiştir. 

13. İkinci Beş Yıllık Plânın özel ve kamu sektörünüm Türk ekonomisinde nispî rolleri ko
nusunda yapılan kritikleri de dikkatle inceliycu Plân Karma Komisyonu, bu kritiklerin aynı 
olaylara farklı politik açıdan bakılması dolayısı ile meydana geldiğini ve yapılmış bulunan po
litik tercihlerin tutarlı ve Türkiye'nin üstün menfaat ve amaçlarına uygun 'olduğunu görmüştür. 

TEMEL EKONOMİK POLİTİKALARI : 
14. — İkinci Beş Yıllık Plânın genel ekonomik hedeflerine paralel olarak bu hedeflere gö

türücü temel politikaların da ele alındığı komisyonumuzca memnuniyetle müşahede edilmiştir. 
îkinoi Beş Yıllık Plânın temel politikalar bolü nünde politikaların genel nitelikleri, karma eko
nomi politikası, tasarruf politikası, sermaye piyasasının kurulması hususu, vergi politikası, fiyat 
politikası, para ve kredi politikaları, özel teşebbüsün teşviki politikaları, ödemeler dengesi ve 
dış 'ekonomik ilişkiler politikası genel ilkeleri ve tedbirleri ile birlikte ele alınmıştır. 

15. Karma ekonomi politikasının ilkeleri ve kuralları ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş ve kar
ma ekonomi düzıeni açıklığa kavuşturulmuştur. Vergi politikasının, plânın gerçek kaynaklarla 
finanse edilmesi, sosyal adaleti sağlamak, ve dalıa etkin bir kaynak dağılımını temin etmek hu
suslarını içine alan temel ilkeleri, komisyonca 'da geniş bir kabule mazhar olmuştur. Vergi re-
formoınun genel hatları belirtilerek .mevcut vergi sisteminin daha iyi işler hale 'getirilme sinin 
esas olmasına rağmen yeni vergi kaynaklarına başvurma ziorunlu olduğu takdinde, arazi ve bimıa 
vergilerinin ıslahı, yeni bir sayımın yapılması, vergilcndirilmiyen lüks tüketim mallarının ver
gilendirilmesi, İstihsal Vergisinin kapsamının, gözden geçirilmıesi, karayolu ulaştırmasının vergilen
dirilmesi, tarım alanında uygulanan vergilerim gözden 'geçirilmesi gibi tedbirlerin alınacağı an
laşılmıştır. Para, kredi, fiyat, özel teşebbüsün teşviki politikalarının da 'genel gelişmeye paralel 
ilke ve tedbirler getirdiği, ödemeler dengesi ve dış ekonomik ilişkiler politikasımm öncelik eko
nominin dışa bağlılığımın azaltılmasına önem verdiği tesbit edilmiştir. 

16. Plânın Komisıyomdaki müzakereleri sıra sında, karma ekonomi politikasında imalât sa
nayii gelişiminin özel sektöre bırakılması konusu üzerinde önemle durulmuştur. Koımisıyoınıuımuz 
Hükümetçe yapılan açııklamalann ışığı altında imalât sanayii gelişimlinin ancak uzun vâdede 
özel 'Siektıöre bıraikılmıasının esas alınmış olduğunu, gerektiği takdirde hızlı kalkınma için Dev
letin kendisimle düşen görevden kaçınımryacağmı anlıyarak bu konudaki politikayı benimsemiştir. 
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17. Plân Kanma Komisyonu, plânsın sosyal ve ekonomik amaçlarını gençıefcleştirmıak üzere 

ümgförülmüş bulunan politikalarda telkrar ve çelişmelerin bulunduğu yolunda yapılan kritikleri 
genellikle yerinde bulmamıştır. Yapılan açıklamalar, binbiri ile tamamen ilişkili vengi, fiyat, para, 
kredi, ödenmeler dengesi ve ö'zıe'l sektörün teşviki politikalarımda, aynı amaca yöneldikleri için, 
'bu ölçüde tekrardan kaçınmanın imkânsız olduğunu oltaya koymuştur. Vergi gelinleri rakamla
rı ile vergi politikasının, vasıtasız vengilerdn payının ikinci Beş Yıllık Plân döneminde artırıl-
mlaısı ilkesi anasında bir çıeliışıme olmadığı anlaşılmıştır. Kredi hacminin artırılmasının sınırsız 
tutulduğu yolundaki iddialar da, bu konuda plânın temdi bir ilkesi olan, ekonomik istikra
rın korunmasının yeterli bir sınır olduğu düşüncesi ile Komisyonumuzca yerinde görülmemiştir. 
Ayrıca gönüllü tasarrufları artırma konusunda plânda etkili bir araç olarak düşünülen senmaye 
piyasasının, yapılan tartışmalar siomucunda, sadece taşara-uflaırı yönlendirici değil fakat 'aynı za
manda artırıcı bir unsur olduğu teısbit edilmiştir. Vergi politikası sahasında düşünülen tedbir
lerin, sosyal adaleti sağlama ve vergi gelirlerini artırma ilkeleri bıaJkumından yapılan tenkidler 
ve yenilen izahat sonucunda komisyon, bir çelişmenin ımevcudolmadığı, alımacıalk tedbirler ara
sında, çeşitli yönlerdeki etkilerinin dengelenmesinin esas alındığı kanaatine varmıştır. 

Kanma teşeibbüsller kurulması konusu da Koımisyonun bâızı üyelerince eleştirilmiştir. Falkat, 
bunun Hükümıet programına uygun olduğunu ve ancak kamu yararı görüldüğü takdirde bu yo
la başvurulacağını yapılan açılklamalandan anlıyan Komisyon, özel teşebbüsü 'geliştirmek ve kal-
ikmmayı hızlandırmak: amaciyle bu imkândan yararlanmanın faydalı olabileceği kanaatine var
mıştır. 

18. İkinci Beş Yıllık Plân ile öngörülen politikaların dalhıa çok genel nitelikte olduğu, plâ
nın öızel çözüm yolları getirmediği yolumda kritikler yapılmıştır. 

Ancak, plânın stratejik bir dolkûman olduğunu ve dolayrsiyle çiok özel ve sınırlayıcı etkisi 
olan tedbirlerin yıllılk programlarda ele alınmasının daha doğru oiacağını göz önünde bulundu

ran komisyonumuz bu yömde-ki tenlkidleri ben'imsememiştir. 
19.• Tıemel ekonomik politikalar üzıerinde yapılan görüşmeler sıoınucunda komisyonumuz, çizi

den politikaların genel hedeflere götürücü güc ve nitelikte olduğunu ve temel hedeflerle politika 
tedbirlerinin tutarlı bulunduğunu müşahede etmiş ve bu tedbirlerin uygulanması halimde gemel 
ekonomik hedeıfiene ulaşılacağına kanaat getirmiştir. 

SOSYAL HBiDEıP VE POLİTİKALAR : 
20. İkinci Beş Yıllık Plân, «Hedef ve strateji» dokümanında kesin olarak belirtilen istikâmet

lere uygun olarak, bir yandan adam başına geliri hızla ve devamlı olarak artırmayı hedef alırken, 
kalkınmanın külfetlerine katılma ve nimetlerinden yararlanmada çeşitli gelir grupları ve bölge
ler arasında dengeyi sağlıyarak sosyal adaleti gerçekleştirecek yönde politikalar getirmiştir. 

21. Plân, hızla nüfus artışı sonucu hızla büyüyen insangücüne istihdam yaratılmasını ayrı 
'bir hedef değil ekonomik gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendirmiştir. 

Komisyonda yapılan tartışma ve açıklamalar sonucunda, istihdamın bağımsız bir hedef olarak 
alınmasının imkân dâhilinde olmadığı, ekonomik gelişme sonucu yaratılan istihdamı en yukarı se
viyeye çıkarıcı nitelikte tedbirlerin plân bünyesinde mevcudolduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

'22. öelişen ekonomide kıt bir kaynak olan «yetişmiş insangücü» nün verimli kullanılması, 
nitelik ve nicelik yönlerinden ekonominin gereklerine yeterli kılınması İkinci Beş Yıllık Plânın 
başlıca hedeflerinden biri olarak kabul edilmiştir. 

23. Komisyon, İkinci Beş Yıllık Plânda eğitim gelişmesinin insangücü ihtiyaçlarına uygun şe
kilde düzenlendiği, eğitim sisteminin ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak, tıkanıklıkları 
;gidermek ve her kademede fırsat eşitliğini gerçekleştirmek yolunda yeterli politikaların öngö
rülmüş olduğu kanısına varmıştır. 

Eğitim sisteminin çeşitli yönleri ile ilgili olarak yapılan tenkidler, hükümetin açıklamaları ışığın
da değerlendirilmiş ve plânda öngörülen hedef ve politikalar Komisyonca olumlu ve sorunları çözü
cü yönde bulunmuştur. 
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24. Öte yandan kültür ve spor faaliyetlerinin önplâna dâhil edilmesi olumlu bir ıgelişme ola

rak nitelenmiştir. 
25. îkinci Beş Yıllık Plânın sosyal güvenlik ve sağlık konularındaki hedef ve politikaları ye

terli bulunmuştur. 
Aile plânlaması konusunda yoğun kritikler yapılmış, Hükümetin açıklamaları ile Komisyon bu 

yöndeki politikaların ana ve çocuk sağlığı ve nüfus yapısının iyileştirilmesi için gerekli olduğu 
kanısına varmıştır. 

26. Köy ve köylü sorunlarının îkinci Beş Yıllık Plânda ilk defa ve bir bütün olarak ele alınmış 
olması Komisyonca takdirle karşılanmış, bu bölümde getirilen politikalar olumlu bulunmuştur. 

27. Şehirleşmenin desteklenmesi ve şehirleşmeden ekonomik gelişmeyi itici bir güc olarak 
yararlanılması hedefi üzerinde geniş tartışmalar yapılmıştır. 

Komisyon bu konuda ileri sürülen fikirlerin ve Hükümetçe yapılan açıklamaların ışığında, 
plânın konuya bu yöndeki yaklaşımının gelişmeyi (hızlandırıcı, dengesizlikleri giderici ve sosyal 
adaleti sağlayıcı yönde olduğu kanısına varmıştır. 

28. Bölgelerarası dengeli gelişmeyi sağlamak amacını güden çeşitli politikalar olumlu, yeterli 
ve gerçekçi bulunmuştur. 

29. Plânın konut konusundaki hedefleri ve sorunları çözmek için getirdiği politikalar, yatı
rımların çok önemli bir kısmını emen ve verimliliği az olan bu sektörde, kalkınmayı olumsuz yön
de etkiliyen yatırım artışlarını sınırlayıcı, şehirleşmeden doğan iskân meselelerini çözmekte ya
rarlı ve büyük ihtiyacın yoğunlaştığı alt gelir guruplarına öncelik tanıyıcı (nitelikte bulunmuş ve 
Komisyonca olumlu karşılanmıştır. 

SEKTÖREL GELİŞME HEDEF VE POLİTİKALARI : 
30. Plân Karma Komisyonu, ikinci Beş Yıllık Plân Tasarısımın başlıca ekonomik sektörlerle 

ilgili yönlerini de dikkatle incelemiştir. 
ikinci Beş Yıllık Plânda iktisadi ve sosyal hedeflere zamanımda ulaşabülmek am&cı ile 30 ka

dar sektör için gelişme programlıarı hazırianmıştıır. Sektörler * arası ilişkiler yönünden plânın en 
belirgin özelliklerinden birisi, imalât sanayüme verilen ağırlıktır. Gerçekten, yatırımların sektör
lere dağılımında % 22,4 payla imalât sanayii başta yer almaktadır. 

Tablo : Yatırımların sektörlere dağılımı (yüzde olarak) 

Sektör 

Tarım 
Madencilik 
imalât Sanayii 
Enerji 
Konut 

I 
Plân 

15,4 
4,4 

19,6 
7,3 

20,6 

II 
Plân 

15,2 
3,7 

22,4 
8,0 

17,9 

Sektör 

Eğitim 
Sağlık 
Turizm 
Diğer hizmet 
Toplam 

1 
Plân 

6,6 
1,8 
1,9 
— 

100,0 

II 
Plân 

6,7 
1,8 
2,3 
0,4 

100,0 

Bu dönemde öngörülen 34,3 milyar TL. lık gayrisafi mülı hâsıla 'artışınım % 38,6 sı imalât sa
nayimden sağlanacaktır imalât sanayiinde gelişme hızı piyasa fiatları ile, % 11,1 olacaktır. Ener
ji üretimi ise % 13,2 gibi sanayileşmenin gerektirdiği yüksek bir hızda artacaktır. Komisyonu
muz sanayie verilen bu ağırlığı, yukarda da belirtildiği gibıi usulümüzün gelişme isteğine uygun 
bulmuştur. Plânda, yeni kurulan sanayilerin belirli bir süre sonra uluslararası rekabet şartlarına 
uymasının 'esas alınması yerinde görülmüştür. Sınaî yerleşime yerlerine kamu sektörünün götü
receği hizmetler, yatırımları teşvik, maliyetlerin düşürülmesi, kalite kontrolü, dış ticaret tedbir
leri, sinai araştırmalar ve teknik hizmetler gibi alanlardaki tedbirler Komisyonumuzca genel ola
rak sanayiin teşviki ve özel olarak yeni sanayilerin yukarda belirtilen esasa göre kurulması ama
cına uygun bulunmuştur. 
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31. Maden ve petrol gibi yer altı servetlerin ün ekonomik gelişmedeki önemini göz önünde tu

tan Komisyonumuz, arama faaliyetlerinin dağınıklıktan kurtarılarak belirli sahalar ve madenler 
üzeninde yoğunlaştırılması, maden sahalarıniin ha t-ek et o getirilmesi, bilinen yatakların hızlı işletil
mesi, maden ve petrol işletmelerinde katma değerin yüksek oramda yurt içinde kalması, büyük 
sermaye ve geniş teknolojik imkân isteyen alanlarda kamu sektörünüm büyük sorumluluk yük
lenmesi gibi ilkelere paralel olarak geliştirilen tedbirleri yerinde bulmuştur. 

32. Komisyonumuz, tarım sektöründe öngörülen, piyasa fiyatları ile % 4,2 gelişine hızını, ta
rım ürünlerinle olan iç talebi karşılama yanında; bu ürünlerin ihracatımda yılda % 7,4 bir gelişme 
sağlamaya yetecek seviyede olduğu kanısına varmış, tanımda gelişmemin esas olanak su, gübre, iyi 
tohum, ilâç, yem, makima kullanma v.s. gibi yollarla teknolojinin hızla geliş'tiırilmesine bağlannıa-
sıını, bu tedbirlerin pazarlama şartlarının düzenlenmesiyle desteklenmesini tarımsal gerçeklerimi
ze uygun görmüştür. 

33. Ulaştırma sektörünün değişen şartlara uyabilen dinamik bir yapıya sahip kılınması, yal-
,naz teknik araçların değil sistemin bütünü ile modernizasyonu ve sektörde dengeli bir gelişme 
sağlamak amacı ile her alt sistemin benzer şartlar altında rekabet etmesi esaslarının plânda yer 
alması tasvip edilmiştir. Ulaştırma sektöründe önemli bir proje olarak plânda yer verilen istan
bul Boğaz geçişi projesinin plândan çıkarılması teklifi Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

34. Haberleşme sisteminin gelişen ekonomik faaliyet seviyesinin gerektirdiği ıgüce kavuştu
rulması, hizmetlerin daha geniş bir kitleye daha ucuz götürülmesi, İkinci Plân Döneminde yurdun 
her tarafında en az bir millî ve birde bölgesel radyo yayınımın dimlenimesimin sağlanması ihtiyaç
larımıza uygun mütalâa edilmiştir. Bu arada İkinci Plân Dönemimde yurdumuzda televizyon yayı
nına başlanmasının faydalı olup olmadığı tartışılmış ve başlanması tasvip olunmuştur. 

35. Yapılan tahminlere göre ödemeler denıgcsîıne 1972 yılında net 70 milyon dolar katkıda bu
lunacak ölçüde ve önemde gelişmeler beklenen turizm sektörünün teşviki yerinde bulunmuş; tu
rizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarrımdam tam olarak yararlanmanın esas tutulma
sı, kamu hizmetlerimin düzenlenmesi ve turizm yatırımlarının teşvikindin buma göre yürütülmesi 
tedbirleri tasvip edilmiştir. 

36. Özet olarak İkinci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sanayinin gelişmesinin ağırlık kazan
makta olduğu ancak bunun yanında diğer sektörleri ve özellikle ekonomimizde halem büyük yer 
tutan tarım sektörünün ihmâl edilmediği bunlarda da ihtiyaç ve imkânların elverdiği ölçüde ge
lişme öngörüldüğü kanısına varılmıştır. 

Komisyonumu/, bu bakımdan sektörlerin genel görüşünü anahatlan ile uygun görmüştür. Sana
yileşmenin gerekliliği ve faydası kabul edilmiş ancak müzakerelerde sanayii teşvik tedbirlerinin 
yeterli olup olmadığı ve sanayileşmenin getireceği sosyal sorunlar üzerinde durulmuştur. 

37. Görüşmelerde tarım veya toprak reformunun plânda yer almadığı ileri sürülmüştür. Ya
pılan açıklamalara göre tarım reformuna ilişkin çeşitli tedbirlerin plânın değişik kısımlarında yer 
aldığı anlaşılmakla birlikte, evvelce de belirtildiği gibi Komisyonumuz, verilen bir önergeyi kabul 
ederek plân hedefleri ve stratejisi dokümanının tarım reformu ile ilgili 55 nci maddesinin aynen 
plân metnine eklenmesini kararlaştırmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın görüşülmesi sırasında bâzı üyeler, plânın uygulamasında etkinliği 
sağlamak üzere tedbirler alınmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Plân icrasının en az plân 
hazırlamak kadar önemli olduğuna inanan komisyonumuz uygulamayı, süratlendirmek, plânım 
öngörmüş bulunduğu tedbirlerin 'gecikmelere y.>!. açmadan alınmasını sağlamak üzere özel bir 
kanun tasarısının hazırlanmış olduğunu memnuniyetle kaydetmiştir. 

Yukarıdaki izahlarımızdan sonra raporumuzun bu bölümünde değiştirge önergeleri ile ilgili 
hususları belirteceğiz. 

İk'ıiıei Beş Yıllık. Kalkınma Plânının korniş yonumıızdaki görüşülmesi sırasında, 55 aded de
ğiştirge önergesi verilmiş, bu önergelerden, «28»udedi Hükümetçe, plânın bütünlüğünü bozacak 
nitelikte görüldüğünden kabule şayan görülmiyerek reddedilmiştir. 
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Söz konusu önergelerden*«4» adedi önerge sahipleri tarafından geri alınmış, geri kalan «23» 

aded önergeden bir kısmı aynen, diğerleri ise kısmen değiştirilerek kabul edilmiştir. Kabul edilen 
önergelerden : 

1. Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ile istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm müşterek öner
geleriyle «Plânın 84 ncü sayfasındaki fiyat politikası ile ilgili bölümünün 4 ncü paragrafına 
açıklıık vermek amaciyle söz konusu paragrafa (hallerinde)» kelimesi ilâve edilmek suretiyle, 

2. a) Aydın Milletvekili İsmet Sezginin önergesi ile 87 nci sayfada para politikası ile ilgili, 
(c)tedbirlcr bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilerek, (Para politikasının uygulanmasında 
koordinasyon ve Bakanlar Kuruluna müşavirlik yapılması Başbakanlık Devlet Plânlama Teşki
lâtı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası arasında adı geçen kuruluşların yetkililerinden meyda
na gelecek Para - Kredi Kurulu ile sağlanacaktır.) 

b) Aynı sayfa, aynı konunun 3 ncü paragrafı (Usulü tercih edilecek ve bu usul geliştirilecek
tir.) şeklinde değiştirilerek, 

3. İstanbul Milletvekili Muhiddin Güvcn'in 132 nci sayfa «Sağlanacak gelişme ve uygula
nacak politikalar:» başlıklı bölümün 1 nci paragraf, 1 nci satırındaki «karakter ve beden» ara
sındaki «ve» çıkarılacak, «beden güçlerinin» kelimeleri arasına «ve ruh» kelimeleri ilâve edil
mek suretiyle, 

4. İstanbul Milletvekili Muhiddin Güvcn'in 133 ncü sayfada (c) bölge okulu bölümünün 1 nci 
cümlesinin sonuna «Bu kurulmada yer seçimi bölge plânlaması içindeki şehirleşme istikametleri, 

,o bölgenin endüstriyle gelişmesi ve bütün sektörlerin birbirini tamamlıyan yatırımlarını de
ğerlendiren araştıırmalar sonunda yapılacak.» ilâve edilmek suretiyle, 

5. Kontenjan Senatörü Ragıp Üner'in sayfa 148 (f) yaygın eğitim bölümünün 5 ve 6 nci 
paragrafları arasına, kadınlara bu yaygın eğitim plânı içerisinde özellikle, ve kadını ve anne 
olarak kuz teknik öğretiminden yararlanarak daha geniş anlamda faydalı olmak, köy kadın
ları kursları, açmak, bu konularda bölge okullarından yararlanmak suretiyle bir «Kadın eğiti
mi» kampanyası açılmasını öngören önergesi ilâve edilmek suretiyle, 

6. a) Aydın Senatörü İskender Cenap Ege'nin 154 ncü sayfa «Kültür faaliyetleri» başlıklı 
bölümün 1 nci pragrafmı açıklığa kavuşturmak ve tatbikatta kolaylık sağlamak amaciyle iba
reler ilâvesi suretiyle, 

7. b) 155 nci sayfada (b) ve (e) harfli başlıkları1 metinleriyle beraber yerleri değiştirile
rek, 

8. c) 155 nci sayfada «b. Eski Eserler ve Müzeler» bölümünün sonuna «Devlet sanat kuruluş
larının faaliyetleri ile ilgili her türlü belgeyi geleceğe iletecek, arşivler ve müzeler bulunmamak
tadır.» cümlesi ilâve edilmek suretiyle, 

155 nci sayfada (c) bölümünden sonra, eski Türk sanat ve folklorunu ihya amaciyle yeni ve 
(d) başlıklı bir bölüm ilâve edilmek suretiyle, 

9. d) 155 nci sayfa, yeni şekliyle ve (e) harfli «Sahne sanatkârları ve müzik» bölümünün 
sonuna «Tiyatro, müzik, bale, millî dans topluluklarının sanatçı yetiştirme imkânları bölge-
lerarası dengeli dağılmamıştır. Bu sanat dallarında yetişmiş sanatçı sıkıntısı vardır.» cüm
leleri eklenmek suretiyle, 

10. e) 155 nci sayfadaki yeni (f) «Filimcilik» bölümünün sonuna «özel filim yapımcılığı 
alanında genellikle sanat ve eğitim değeri düşük filimler yapılmaktadır. Değerli filimlerin 
teşvik edilmesi, uzman yetiştirilmesi konusunda bir gelişme olmamıştır.» cümlesi ilâve edilmek 
suretiyle, 

11. f) 155 nci sayfada yeni (g) harfli radyo bölümü, bölge radyolarına ayrıca özel gö
revler tahmil edecek şekilde değiştirilerek, 

12. g) 155 nci sayafda (3. uygulanacak politikalar) başlıklı bölümünün (a) paragrafının 
sonuna, kütüphanelerin adeden artırılması, kurumlararası koordinasyonun sağlanması ve nite
lik bakımından ihyası maksadiyle ilâve yapılmak suretiyle, ve Aydın Senatörü İskender Ce-

C. Senatosu (S. Sayısı : 949) 
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nap Ege'nin bu önergeleri muvacehesinde, Plânın 155 nei sayfasındaki bölümler yeniden dü
zenlenerek yeni bir (d) fıkrası ilâve edilmiş, eski (d) e, (e) f, (f) g olarak değiştirilmiştir. 

13. a) 156 ncı sayfadaki (e) paragrafı, Türk folklorunu geliştirmek ve çeşitli kuruluş
ların bu geliştirmelere yardımcı olmalarını sağlamak amaciyle değiştirilmek suretiyle, 

14. b) 156 ncı sayfadaki (L) paragrafı bir kelime değiştirilmek suretiyle ve bu parag
raftan sonra (M) harfli ve müzik aletlerinin yurt içinde yapımını sağlıyacak bir hükmü 
kapsıyan yeni paragraf ilâve edilmek suretiyle, 

15. Erzurum Milletvekili Cevat önder'in önergesi ile Plânın 238 nei sayfasında «Tarım
da gelişmenin genel görünüşü» başlıklı bölümdeki (a. İlkeler) kısmının sonuna 9 ncu paragraf 
olarak, Plân hedefleri ve stratejisinin toprak reformunu kapsıyan 55 nei maddesi aynen alın
mak suretiyle, 

16. Aydın Milletvekili İsmet Sezgin' ve İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm 258 nei sayfa
daki «Madde politikaları» bölümüne, belli bir üretici kütlesinin gelir kaynağını teşkil eden 
ve fakat türlü nedenlerle gerileme durumunda olan incir ürününe de pazar imkânları sağ
lanmasını ve yetiştirmede karşılaşılacak sorunların çözümünü öngören önergeleri ile «özellikle 
incir gibi ihracatta önemli yeri olduğu halde halen bir gelişme göstermiyen ve belirli üre
tici kütlelerinin önemli gelir kaynağı olan ürünlerin pazar imkânları geliştirilecek ve ye
tiştiriciliğin de karşılaşılan sorunların çözümüne önem verilecektir.» şeklinde yeni bir fıkra 
ilâve edilmek suretiyle, 

17. Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop'un önergesi ile, 273 ncü sayfada «Politika ted
birleri» bölümünün (b) paragrafının sonuna orman sorunlarının başlıealarmdan olan orman 
smırlandırılmalarmda kolaylık sağlıyacak nitelikte (amenajman plânlarının ve orman sınır
landırma çalışmalarının gerektirdiği hava fotoğrafları temin edilecektir.) cümlesi ilâve edil
mek suretiyle, 

18.. Trabzon Milletvekilleri Ali Eıza Uzun er ve A. İhsan Birincioğlu'nun, yaş çay üreti
mine iç. ve dış pazarların taleplerine göre kalite ve kapasite yaratılmasını öngören takrirle-
riyle 313 ncü sayfadaki gıda sanayii ile ilgili paragraflardan (g) paragrafından sonra (h) işa
retli (Clelişen yaş çay üretimini iç ve dış pazarların isteklerine uğun kalitede işliyecek çay 
işleme kapasiteleri yaratılacaktır.) paragrafı ;lâve edilmek suretiyle, 

19. Ankara Millletkili îiyas Seçkin'in önergesi ile 33'8 nei sayfada kimya sanayii bölümü
nün «Gelişmeler ve sorunlar» kısmının sonuna, yerli ham afyonun ilâç sanayimizde kullanılma
sını sağlamak amaciyle (ilâç aktif maddeleri imaline yönelme arasında yerli ham afyon
dan tıbbî maddeler üretimine de geçmek üzere gerekli tedbirler alınacaktır.) metni ilâve edilmek 
suretiyle, 

20. İstanbul Milletvekili Mühiddin Güven'in önergesi ile inşaat bölümünün 428 nei sayfa
daki (tedbirler) kısmındaki (5) nei paragrafa (Mimarlık) kelimesmi ilâve edilmek suretiyle, 

21. Kontenjan Senatörü Ragıp Üncr'itn önergesi ille, 434 ncü sayfa (Tedbirler) bölümüne, 
N'ükleıer enerjiden fayidalaomaik almıaıciiyıle ve (3) ncü fılkra olarak, «Nükleer enerji 'kaynalklların-
daın faydalanma imkânları araştımlıaıcatk ve nükleer enıerjıi s'aınıtnalliarı kurülimiasına çalışıiacaikltır.» 
ilâvesi yapılım ak sıureltiyle, 

22. Aydım Mıiılllcltvclkliıli Isımıelt- Sezglin'in önergesi ile, ('Dölüm V. diğıor hiızmıetolter sektörleri) 
biaşlılkilı konu ile ilgili 480 nei sayfa (ii) «Sigorta ısiste/mi» 5 ve 6 ncı paraıgraflıar arasına «ıSigorta 
şirlketlıeriinıin düşülk feonısiervasıyon yoluna gitmelerini önliyecelk tedbirler aiınacalktır.» ibaresinin 
eMenımıeısâ suıieltiylle, 

23. Erauraim MilİJİietıvelkiiIi Clovait Öndlerttn önergleısıi ille, 492 nei saiyfla bölüm II (Yeniden düzen
leme çalışımıailan) baışlılklı mıetnin sonuma «Plân hıedefleri ve stratejisi» nin 52, 53 ve 54 ncü mad
deleri aynıen ıkomulimaik suretiyle 'kaibıul edilmiştir. 

0. Senatosu (S. Sayısı : 949) 
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Bu değıisaikliikler, ilişik 'cetttVeJıde bölüim, sayfa vıe paragraf zikredilmek suretiyle ayrıca göste

rilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkıan 
Aydını 

1. Sezgin 
Adıyaman 

M. A. Atalay 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Vural 

C. Bşk S. 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Ün er 

Erzurum 
C. Önder 

Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
N.Eroğan 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Konya 
S. F. Önder 

İmzada bulunamadı. 

Niğde 
M. Altunısoy 

İmzada bulunamadı. 

Rize 
0. M. Agun 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
S. Küçük 

Biaşlkan V. 
Aydın 

/. Cenap Ege 
Ankara 

1. Seçkin 

Balıkesir 
E. Güreli 

İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
Muhalifim 
§. İnan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Kayseri 
Muhalifim 
M. Yüceler 

Kütahya 
M. Erez 

Niğde 
H. Özalp 

Rize 
E. Y. Akçal 

Tabiî Üye 
•M. Öızıgünieş 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
Muhalifim 
A. R. Uzuner 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Balıkesir 
-F. Islilmyeld 

İmzada bulunamadı. 

Çorum 
A. Çetin 

Giresun 
N. Erkmen 

İstanbul 
M. E. Adah 

İstanbul 
M. Güven 

(Kocaeli 
L. Tıdkoğlu 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
§. Koksal 

İmzada bulunamadı. 

Sakarya 
E. Alican 

İmzada bulunamadı. 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozigait 
/ . Yeşilyurt 

Kâtip 
Bolu 

H. î. Cop 
Ankara 

T. Kapanlt 

Sivas 
G. Sakarya 

Uşak 
0. Dengiz 

Giresun 
/ . E. Kıltçoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
S. Aren 

İzmir 
/. Gürsan 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. B. Numanoğlu 

Ordu 
Muhalifim 

A. H. Onat 

Sivas 
0. Kaibıilbay 

İmzada buulnamadı. 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 
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Sayfa 

84 

Bölüm 

Plân Karma Komisyonunda 

Pragraf iSatır 

36 

87 

o Senato 

e 

IS
TA

* 

949 

87 

132 

133 

148 

(c) 

(f) 

(c) Tedbirler 
(D 

(«) Tedbirler 
(3) 

Bölge okulu 

148 (f) Yaygın eğitim (5) den sonra ek 

3 

sonuna 

1 

2 

kabul edilen değişiklikler cetveli 

Yapılan d 

Piyasada cari fiyatlar arasmd 
gerçek kıtlıkları aksettirmemesi ha 
mesi yolu ile tıkanıkların giderilec 
fiyat yapısı altında daha iyi dağılah 

Para politikasının uygulanmasın 
ruluna müşavirlik yapılması Başbak 
Maliye Bakanlığa ve Merkez Bank 
rın yetkililerinden meydana gelecek 
tır. 

Menkez Bankasının bankalardan 
yon artışının sağlamması usulü tercih 
jtir. 

(Karakter) kelimesinden sonrak 
den sonra (ve ruh) kelimeleri eklene 

Birinci cümleden sonra (Bu kur 
sı içindeki şehirleşme istikametleri, 
bütün sektörlerin biribirini tamaımlıy 
tırmalar sonunda yapılacaktır.) cüm 

Yaygın eğitim programları için 
olarak» Türk toplumundaki üstün d 
hedef tutan «Kadım eğicimi progra 
tür. Halen bu eğitim. Ana Çocuk S 
programları içinde köye yönelen çe 
ve kız teknik öğretimin çeşitli kadem 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemin 
özel bir önemle ele alınarak gelişti 
rafından yaıpılacak değişik sosyal 
cek çeşitli ve özel kadın eğiıtimi pro 
ramlarının desıteği ile ev kadınlığı 
lelere ulaştırılmasına çalışılacaktır. 



Sayfa Bölüm Pragraf Satır 

Q 

o 

yi 
uı 

S2 154 Kültür faaliyetleri 
(ilkeler) (a) 3 

«o 154 Kültür faaliyetleri 
w (ilkeler) (a) 4 

155 DURUM (b) ve (e) başlıklar 
155 EsM eserler ve mü

zeler başlıklı bolüm 

155 d 

Yapılan d 

Bu çalışmalarda bölge okulları 
nacak, ıköy kadınları gezici kurslar 
alınarak kız teknik öğretim kurum 
yürütülecektir. 

Kız teknik öğretimin bütün pr 
üzerinde gereken önemle durulacakt 

Yaygın eğitim niteliğinde olan 
ları da bu anlayış içinde geliştirileic 

Kadınların eğitimi konusundaki 
'la ele alınacak, memleket çapında 
umacı ile bu konuya eğilen bakanl 
rarıma çalışan dernekler ve gönüllü 
Eğitim Bakanlığı tarafından bir «K 
yoluna gidilecek ve Türk kadınının 
almasına yardımcı olacak özel kad 
ması için alınması lüzumlu görülen 
tir. 

(Ulaştırmak) kelimesinden sonr 
ve elemanları yetiştirmek» ibaresi e 

(Geliştirmek kelimesinden sıonr 
folklorunun bütün dallarında bilims 
liyetleri yapmak, kültür eserleri için 

(b) deki «Eski eserler ve müze 
«Kitaplıklar» başlığı ve metni yer d 

«Eski eserler ve müzeler» başlığı ile 
sanat kuruluşlarının faaliyetleriyle il 
cek, arşivler ve müzeler bulunmam 

(c) den sonra yeniden (d) para 
ları ve Türk folkloru başlığiyle, «Esk 
limsel araştırma ve yayınlar yapılmam 
sanatları, mimarlık, edebiyat, müzik 
dir. Çeşitli folklor dalları için de du 



Sayfa Bölüm Pragraf Satır 

p 
w. 

m 

s» 
<<5 

155 Sahne sanatkârları 
ve müzik Yeni (e) 

155 Filimeilik Yeni (£) 

155 RADYO Yeni (g) 

155 Uygulanacak 
POLİTİKALAR (a) 

156 (e) 3 

Yapılan d 

yük ölçüde bu konularda çalışanlar 
maktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 
tamamlanarak istenilen güce erişti 
eklenmiştir. Dolayısiyle, bu paragraf 
ve müzik» başlığı (e) paragrafı, «Fi 
«Radyo» başlığı ise (g) paragrafı ola 

Yeni (e) paragrafındaki «Sahne 
nin sonuna, 

«Tiyatro, müzik, bale, millî dans 
imkânları hölgelerarası dengeli dağı 
tişmiş sanatçı sıkıntısı vardır» cümles 

Yeni (f) paragrafındaki (Filim 
filim yapımcılığı alanında genellik 
filimler yapılmaktadır. Değerli filim 
tirilmesi konusunda bir gelişme olm 

Yeni (g) paragrafındaki (Radyo 
önem taşımaktadır» cümlesindeki «dır 
na özel görevler düşmektedir» ibare 
önem taşımakta ve bölge radyolarına 
için faaliyetler sınırlıdır» şeklinde dü 

(a) paragrafının sonuna «Kütü 
kımından ihtiyacı karşüıyacak se 
ile Kütüphaneler Grene! Müdürlüğü 
evlere ödünç kitap verme servisi ve 
caktır. Kütüphanecilik alanında ih 
tiştirilmesi konusunda gereken ted 
edilecektir. 

( önem taşımaktadır) 
«Çeşitli kuruluşlardaki» ibare eklene 
sonra «Türk Folklor Enstitüsü bu am 
larm bu yöndeki çalışmaları teşvik 
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p 
uı 
(D 

yi 

43 

156 

156 

(1) 

(m) 

238 II 8 den sonra 9 ek 

Yapılan 

(Kültür külfetleıdnin) ibaresi « 
ğiştirilecektir. 

(1) paragrafından sonra bir (n 
zik aletinin yurt içinde yapılması 
resi eklenmiştir. 

Tarım reformu, tarımsal bünyen 
ye yönelmiş tedbirler dizisi olarak k 

Tarım reformu konusunda alına 
elde edümesi ve bu çalışmaların çi 
mesi her şeyden önce toprağın m 
kesin ve açık bir şeküde tesbitini 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde k 
hızlı bir tempoda yürütülmesine ön 

Devletin hüküm ve tasarrufund 
hıslara kiralanan; orman ve mera h 
zisinin ıslahı ve bataklıkların kuru 
bir büyüklüğün üstünde kalan ve d 
istimlâk veya pazarlıkla satınalınmas 
mülkiyetinin topraksız ve az toprak 
mümkün kılan mevzuat çıkarılacaktır 

Küçük aüe işletmelerinin makin 
gerekli malî güçte olmamaları göz 
ihtiyaçları karşılamada ve ürünleri 
ratifçilik önemli bir vasıta olarak 
artışı ileri tekniklerin uygulanma 
çiftçilere vâde ve faiz bakımından 
rinde durulacaktır. 

Toprağın iyileştirilmesini, değe 
geliştirilmesini de mümkün kılmak 
kiralamayı sağlıyan, kira miktarlar 
lediği toprağa sahibolması mekaniz 
lık müessesesinin düzenlenmesi ele 



Pragraf Satır 

(3 den sonra) 4 ek 

3 Politika tedbirleri 
(b) sonuna ek 
(!h) ek (9 dan sonra) 

4 ek ( 3 ten sonra) 

e. Tedbirler 5 
( « ) • 

D Tedbirler 
(3) ek (2 den sonra) 
(ii) Sigorta sistemi 12 ve 13 ncü sa

tırlar araşma 
I I paragraftan sonra 

Yapılan d 

Özellikle incir gibi ihracatta ön 
gelişme gösterımiyen ve belirli üreti 
alan ürünlerin pazar imkânları gel 
ışılaşılan sorunların çözümüne önem 

Âmenaj,m>an plânlarının ve orm 
rektirdiği hava fotoğrafları öncelik 

Gelişen yaş çay üretimini iç ve 
litede işliyeeek çay işleme kapasitele 

İlâç aktif maddeleri imaline yö 
tıbbî maddeler üretimine de geçme 
tır, 

JBU arada, müşavir mühendislik 
si ve kendilerine verilecek işleri te 
için «gereken tedbirler düşünülecek, 
ğer muamelelerde icabeden değişikl 

Nükleer enerji kaynaklarından 
cak ve nükleer enerji satralleri k u r 

Sigorta şirketlerinin düşük koc 
yecıek tedbirler alınacaktır. 

İLKELER : 
Merkezî idarenin yeniden düz 

büyümesine engel olmak için bir y 
luşlarının fonksiyonel esasa göre 
yandan görev ve yetkilerin kademel 
lanmasını sağlayıcı kanunlar çıkarıl 
ilmî esaslara göre tesbit edilmedikçe 
önlenecektir. 

Malî ve idari denetimin verimin 
mek ve uygnın bir istihdam politika 
için değişik hukukî statüde kamu k 
çınılacaktır. 



p 
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uı 
uı 

~..>~ 

Yapılan d 

Ekonomik ve sosyal kalkınma g 
kılarını artırmak ve kamu hizmetle 
kuruluşların ilgi ve sorumlulukla 
idare birimleri günün ihtiyaçlarına 
küât düzenine kavuşturulacaktır. 
kısıtlayıcı ve mahallî teşebbüsleri 
gösterici ve millî hedeflerle ahen 
anlayış olarak kabul edilecektir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
440 sayılı Kanunda öngörülen a 
len komisyonca zamanında tamam 
luşun organizasyon ve işletmecilik 
iyileştirme tedbirlerini devamlı ola 
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