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1. — GEÇEN 1 

Bugünkü birleşimin ilk üç oturumunda, 
İkinci Beş Yıllı'k Kalkınma Plânı metnine ait 

gerekçeli geriverme önergelerinden bâzıları 
üzerinde görüşme yapıldı. 
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Ba^kanvekili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 

Ankara 
Ali Rıza Çetiner 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı metnine ait 
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3 . 7 . 1967 Pazartesi günü saat 10,00 da 
toplanilmk üzere Birleşime aynı gün saat 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞXAN — Bryşkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Bedrettin Karasrkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 132 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın ya
sama dokunulmazlığı hakkındaki dosyanın geri-
verümesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/689) 

BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı üzerindeki görüşmelere geçmeden evvel Baş
bakanlığın, bir doyamn geriverllmesiylc ilgili 
tezkeresi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1965 tarihli ve 6/2 - 9377 sayılı 

yazmuz. 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın yasama 
dokunulmazlığı hakkındaki dosyanın, tetkik ve 
iade edilmek ü:crc, gönderilmesine dair bu kere 
Adalet Bakanlığından alman 16 . 6 . 1967 tarihli 
ve 19765 sayılı tezkerenin sureti bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Dosya geriverilmiştir. 

4. — 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 Cumhuriyet 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 — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet ve Komisyon yerindedir. 

127 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan İkinci Beş Yıllık 

Plân tasarısının 486 nci sayfasında yazılı tedbir
ler kısmına 7 nci madde olarak aşağıdaki husu
sun ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Madde — 7 : 

«Tapulama veya kadastro işlemleri yapılan 
bölgelerde, idarece; tesbit edilecek plân ve proje

lere uygun olarak, Tapu Sicil Muhafaza binaları 
yapılacak veya satma! macaktır. 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Gerekçe : 
Tapulama kayıt ve evraklarının muhaf azadaki 

önemi, halen bugüne kadar bu dairelerin normal 
sayılabilecek mazbut ve emniyetli binalarının bu
lunmaması, bu hususun temini için Meclise yapı
lan kanun tekliflerinin de komisyonlarda redde
dilerek mühimsenmemesi sebebiyle, konunun 
ehemmiyetine binaen, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında yer alması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkanım, 
plân müzakerelerinin başladığı günden beri ifade 
ettiğimiz şekilde şu veya bu şekildeki resmî daire 
binalarının yapılması için İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına bu şekilde kayıtların konulması 
doğru değildir. Bir başka arkadaşımız çıkıp 
tapu sicil muhafaza binalarının yanında maliye 
binalarının, gümrük binalarının yapılması ve 
Hükümet konaklarının yapılması için önerge ve
rebilir. Topulama kayıt ve evraklarının önemine 
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biz de katılıyoruz. Fakat plâna girecek bir hu
sus değildir, yıllık programlara girecek bir hu
sus bulunduğu cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Aynı gerekçe 
ile katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaca.. Yok. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul ct-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

128 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Teklif 
Geri kalmış bölgelerden özellikle Doğu ve 

Güney - Doğu - Anadolu bölgelerinin kalkınma
sını sağlamak amacı ile müzakeresi yapılan İkinci 
Beş Yıllık (Kalkınma tasarısında öngörülen yatı
rımlardan bölgeler arasındaki dengesizliği gider
mek için; 

a) Devlet yatırımlarının büyük bir kısmının 
bu bölge ihtiyaçlarına uygun olarak tcrcilıan tah
sisi, 

b) Özel sektörün bu bölgelere yatırım yap
malarını teşvik için talep vukuunda ilgili özel 
sektöre işletme ve finansman kredileri verilir. 

Ayrıca gerektiği takdirde yatırınım mahiye
tine, inşa edilen tesisin kuruluş ve işletme maksa
dına göre beş yıl müddetle vergiden muaf tutu
labilir.» hükmünün ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Gerekçe : Bu bölgelerin sosyal, ekonomik, kül
türel bütün güçlerden ve yatırımlardan yoksun 
kaldığı bir vakıadır. Birinci Beş Yıllık Plânda 
öngörülen tercih hakkının İkinci Beş Yıllık 
Plân tasarısında da öngörülmesi kanaati hâsıl 
olmuştur. Şifahi mâruzâtımda etraflıca bu ko
nuda Yüce Mecliste izahatta bulunacağım. 

BAŞKAN — 'Komisyon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, az gelişmiş bölgelerdeki yatırımlara 
öncelik verileceği, bu yatırımlarda bulunacaklar 
kredi, vergi indirimi yoluyla teşvik edileceği hu
susları plânda yer almış bulunduğu cihetle, ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAS _ Hükümet? 

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

BAŞKAN — Sayın Karaca?.. Yok. önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
lor... Kabul edilmemiştir. 

129 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Teklif 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 
ikinci bölümünün 78 nci sayfasında 10 ncu mad
denin beşinci bendinin son cümlesi olan: 

«Bunun yanında kamunun yeniden girdiği 
sanayi alanlarında özel teşebbüsün katkismı sağ
lamak için karma teşebbüsler tercih edilecektir» 
ibaresinin Yüce Mecliste yapılan genel görüşme
ler sırasında ortaya çıkan mahzurlarına binaen 
bu kısmın plân metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Gerekçe : 
Teklif metninde yazılı olduğu üzere Mecliste 

yapılan müzakereler sırasında bu konunun mah
zurları anlaşılmış, dolayısiylc kamu teşebbüsle
rine ait sermayenin iştirakine ve kullanılmasında 
özel teşebbüsün verim ve başarı derecesinin neden
leri henüz bilinmediğinden plânda yer alan bu 
teklifin fayda getirmiyeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon! 

PLÂN'KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
dün bu konuda verilen bir önerge de karma teşeb
büslerin plândan çıkarılmasiyle ilgili önerge de 
reddedilmiştir. Aynı gerekçe ile bu önergeye de 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Karaca?.. Yok. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. 'Kabul edenler... Kabul et-
miycnler... Kabul edilmemiştir. 

131 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ikinci Beş Yıllık Plân tasarısının 243 ncü 
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sayfasının (e) fıkrası sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Ek fıkra : 
- «Ziraat Bankasının tarım alanındaki kredi 

imkânları şimdikinin iki misline çıkarılacak» kre
di muameleleri kolaylaştırılacaktır. Bu arada 
ipotek sistemi yumaşatılacak, orta ve küçük çift
çilerle topraksız çiftçilerin tarım kredilerinden 
daha geniş şekilde faydalandırılmaları sağlana
caktır.» 

lüyor. Köylümüzün tefecilerden kurtarılması ve 
bu açık adaletsizliğin biraz olsun giderilmesi za
ruridir. 

BAŞKAN — Sayım Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMET SEZGJN (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım, Ziraat Bankasının zirai kredileri son iki 
yıldan bu yana tam iki misli artırılmıştır. Sa
yın Yılmaz arkadaşımızın Ziraat Bankası kredi
leriyle ilgili olarak ileriye sürdüğü hususlar İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 87 nci sayfa* 
ısındaki kredi politikası bölümünün (a) ilkeler 
dalında madde 1, 2 ve 3 olarak, 89 ncu sayfada 
(a) ilkeler madde 2 de; sayfa 90 da (e) tedbir
lerde kredi alanında alınacak tedbirlerde ve mad
de (c) de Sayın Yılmaz arkadaşımızın önerge
leriyle. öngördüğü 'hususlar da çok daha geniş, 
çok daha yaygın, çok daha etken olarak alındığı 
cihetle Sayın Yılmaz arkadaşımızın önergesine 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN - . ıSayın Hükümetî 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Efe-

İrişehir) — Katılmıyoruz, efendim. 
iBAŞKAN —- Sayın Yılmaz, buyurunuz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Bal
kan, sayjın arkadaşlarım; 

Hiç şüphesiz ikinci Beş Yıllık Plânda Ziraat 
Bankasının tarım alanına verdiği krediler konu
sunda bâzı tedbirler öngörülmüş bulunmaktadır. 
Ancak kredilerin dağılımıındaki açık adaletsizlik 
karşısında benim önergem olsa olsa alınması ön
görülen bu tedbirleri Önce pekiştirici niteliktedir. 

öte yandan önergemde asıl üzerimde durulan 
unsur şudur : 

Büyük, geniş kazanç imkânları olan çi&çi- va
tandaşlarımız olduğuna göre maihsulünü değer 
fiyatı bulmadığı hallerde bekletmek imkânına sa
hiptir. Oysa ki orta ve küçük çifçi biran evvel 
maihsulünü elinden çıkarmak durumunda bulun
makta bu bakımdan zaten borçlu olduğu için de
vamlı şekilde borcu artmaktadır. Benim önergem
de, orta ve küçük çiftçilerin ihtiyacı olan kre
dilerin artırılması unsuru vardır. Buna ek ola
rak çiftçilikle geçinmeye çalışan fakat toprağı 
olmıyan vatandaşlarımıza da kredi verilmesi tek
lifi bulunmaktadır, Oysa ki, plân tasarısında bu 
hususlar bu kadar açıklıkla, önförülmüş değil* 
dir. Teklifimin gerekçesinde etraflı olarak açık-

Gerekçe : 
Tarım memleketi olduğumuz ve millî gelirin 

yüzde 40 mı bu alandan sağladığımız halde, tarım 
kalkınmasında en önemli rolü olan Ziraat Banka
sının kredi politikası yetersizdir. Bu bankanın 
dağıttığı tarım kredileri ile ticari krediler arasın
da köylüler aleyhine büyük bir dengesizlik var
dır. 

1964 yılı sonu durumuna göre, orta varlıklı 
1,5 milyon çiftçiye ödenen kredi miktarı adam 
başına sadece 1 510 liradır. Küçük toprak sahi
bi olan 462 bin çiftçiye düşen yıllık kredi orta
laması ise, 181 liradan ibarettir. 

1964 yılı bilanço kayıtlarına göre, tarım ala
nında verilen kredilerin yıl sonu bakiyeleri 3 mil
yar 200 milyon liradır. Ticari kredilerin yıl sonu 
bakiyesi 1 milyar 700 milyondur. Ancak, tarım 
kredileri vâdeleri itibariyle yıl içinde devretme
diği ve bir yıl müddetle aynı şahıs üzerinde kal
dığı halde, ticari krediler kısa vadeli oldukla
rından yıl içinde verilip alman ticari kredilerin 
toplamı 4 milyar 500 milyon lirayı bulmaktadır. 
Şehir ve kasabalarda dağıtılan ticari kredi orta
laması şahıs başına 40 bin lirayı aşarken, 462 bin 

"küçük çiftçiye yılda verilen ortalama kredi mik
tarının sadece 181 lira oluşu, büyük bir adaletsiz
liktir. 

İZiraat Bankası köylünün bankasıdır. Bu 
banka, çiftçiye daha geniş ölçüde kredi vermeli ve 
kredi şartları da yumuşatılmalıdır. Tarım kredisi 
plasmanında orta ve küçük çiftçinin payının ar
tırılması zarureti vardır. 

Plân dokümanına göre, 19 milyar liralık genel 
kredinin 16 milyarını özel sektör almaktadır. Ta
rım kredisi ise, sadece 3 milyar lira civarında 
bulunmaktadır. Tüm kredi dağılımında köylü
lerin inmal edildiği daha açık bir şekilde gÖrü-
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lamış olduğum gibi kredi dağılımında geniş bir I 
adaletsizlik mevcuttur. Millî gelire katkısı ve nü
fus oranı hesaba katılmadan tarım alanına veri
len krediler, diğer alanlara verilen kredilere na
zaran çok düşüktür. Köylünün kredi alabildiği 
tek banka Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankası da
hi kredi imkcâmlarının büyük kısmını tarımla 
ımevriıl olmıyan vatandaşlara vermektedir. Oy

sa ki ticaretle meşgul olan vatandaşlarımızın kre 
di alabilecekleri Ziraat Bankasının dışında daha 
birçok bankalar mevcuttur. Tarımla uğraşan 

" köylüler ise sadece Ziraat Bankasından kredi al-
' maktadırlar. Ziraat Bankasının verdiği kredile

rin dağılımında bu dengesizliğin giderilmesi ve
ya azaltılması benim önergemin asıl anaespirisi-
nı tenkil etmektedir. Bu bakımdan bu dengesiz
liği gidermek ve tarım kalkınmasına yardımcı ol
ması iem î'nergemo iltifat buyurulmasmı rica et
mek isterim. 

•Şimdi bütün Hükümet program1 arında çiftçi I 
mallarının fiyatlarının yükseltileceği, daha doğ
rusu çiftçi mallarına değer fiyat verileceği Hü
kümet programlarına alınır. Fakat çeşitli sebep- I 
lerle bunu saklamak mümkün olmamaktadır. Şu 
halde yapılacak tek iş çiftçinin yetiştirdiği ürü
nün maliyetini düşürmektir. Maliyet düşürücü 
tedbirlerde do yetersiz kaldığımıza göre yine bil
diğim':": çeşitli sebeplerle, bu durumda hiç olmaz- I 
sn. köylünün ucuz kredi bul mas-nı sağlarsak bü
yük ölçüde maliyeti düşürebileceğiz ve bu yoldan 
b ' " parça köylünün yüzünü belki güldürmüş ola
cağız. 

Mâruzâtım bu kadar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN —. önergeyi oyunuza sunuyorum. 
KaV-1 ndenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil

ememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün pim üzerin- I 
deki görüşmelerin son günüdür. Bu tahdit, bu 
kısıtlama kamundan gelmektedir, Binaenaleyh bu
gün belli süre dolduğu zaman henüz görüşülme
miş önergeler kalsa bile müzakereleri kesmek ve 
oylamaya geçmek gerekecektir. Bu da şüphesiz 
Önergeler'no sırp, gelmiyecek arkadaşları üzücü ve 
mağdur edici bir durumdur. Bu itibarla Sayın 
'Konysvonun ye Sayın Hükümetin ve önerge sa-
'hibi arkadaşlarımızın _ gerekçelerini mümkün ol-
•:dn*n Vn<l.»ır vi-n+iî vç v e c } z ]y[r şekilde ifade et
melerini rica ederim. | 
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132 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki fıkranın plân tasarısının 129 ncu 
sayfasının fıkrası sonuna eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : 
«Yüksek öğretimde kaliteyi yüksek tutmak ve 

seriye beraberliğini sağlamak için, resmî ve özel, 
aynı tipteki bütün yüksek okluların giriş imti
hanları merkezî bir sistemle b'rlikte yapılır ve 
bn okullara girişte aynı ortak bilgi seviyesi ara
nır.* 

Genelce : 
Plânda itilaf edildiği lidere, «özel eğitim ku

rumları, düşük nitelikte hizmet sağlama, insan 
^ücü politikasını borucu ve net:cede istihdam so
munları doyuracak kapasiteler yaratmaları bakı-
"rmdrn, tüm. eğit'm sitemini bozucu bir gelişmo 
TÖst.erm.rtktpdiv. (Sayfa- 129. h) 

Ünivors'teve veva başka re^mî yüksek okulla
ra girebilecek b;lgi sevives;ni tnt+n^amıvan var
aklı aile çocuklarının d^-am ettiği özel okullar
da, mndıman-'n, muadili resmî okullardan daha 
"•ük-ek gösterilmesi, e^lt'md^ kalitenin süratle 
d"t',ma«?i bakımından bnvük tehlikeler arz etmek
tedir. Bu rndfco verici bir istidattır. 

Plânda bütün sektö^erde ve her kademede 
okullarda in°.an "aıcü ihtivacına. nröre alınacak 
"r"""nnci kar*p«;teİpH tâ^ ;n edildiği halde, özel 
-"•üks.ek okullar- ie'n bövle bir pifmlamava gidilme
miştir. Memleketin, i.htivacı olsun veva olmasın, 
her hangi bir konuda eleman yetiştirmeye cah-
-"»n özel vüksok okulların durumları üzerinde dik-
va.fle durmak gerek'-. Plân, tehlikeve vukufla 
işaret etm^ ama etkili b'r tedbir getirmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Konvsvon? 
PT.Â.N KAPMA KOMtSYONTT BAŞKANI 

İSMET SEZftîN rAvdm1) — Muhterem arka
daşlarım, 2 nei Beş Yıllık Plân özel yüksek okul
ların devamlı olarak Millî Eğitim Bakanlığının 
wtop,t-minde bir üniversitelerarası kurulca denet
lenerek eğitim ve fizik standartlarının sağlanaca
ğını öngörmektedir. Avnca insan gücü açıkları 
bakımından da ö7ol eğitim kummlarma duvu-
hm ihtivan bu yönde bir smrlandırmavı müm
kün kılmadığı cihetle Sayın Yılmaz arkadaşımı
zın önergesine katılmamıza imkân yoktur. 
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: : BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan Plânda maksadı' kap-
sıyan yeter tedbir vardır, bu itibarla katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Saym 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Gerekçemde de belirttiğim gibi, yüksek özel 

Öğretim kurumları üzerinde plân hepimizi alar-
me etmektedir. Ne diyor? (Bütün yüksek okul-

„lar insangücü politikasını bozucu bir gelişme 
göstermektedir) diyor. Ben demiyorum, plân di
yor. öte yandan sayın komisyon başkanı arka
daşımız ise insangücü plânlaması bakımından 
bu okulların Öğrenci kapasitelerini kısıtlamaya 
ihtiyaç görmediğini beyan etmek suretiyle orta
ya bir çelişme çıkıyor. 

Şimdi meseleyi biraz daha açıklamak iste
rim : Plânda getirilen teklif, bu okulların du
rumlarının izleneceği şeklinde nitelendirilmiş
tir. O kadar ürkek bir tâbir kullanılmıştır ki, 
kontrol kelimesi dahi söylenmemiş, özel eğitim 
kurumlarında seviyenin düşük olduğunu plân 
itiraf ediyor. 

Bu seviyenin düşük olmasının sebepleri ne
dir? Buralara üniversite ve yüksek okullarının 
giriş imtihanlarında muvaffak olamıyan ama 
yılda 5 - 6 bin lira kaydiye ücreti verebilecek 
olan çocuklarımız girmektedir. Bu okullarda 
kazanç unsuru başta geliyor. Şüphesiz böyle bir 

;hizmete sermaye yatıran bir vatandaşımızın ka
zanç düşünmesini kınıyor değilim. Ama eğitim 
gibi insan yetiştirmek gibi son derece önemli ve 
hayati bir konuda kazanç unsuru bu derece ağır 
basarsa bu, millî menfaatlerimiz bakımından. 
ilerde büyük tehlikeler doğurur. Buralarda der? 
veren profesörler ve öğretmenler, her halde ek 
gelirlerinin devamını sağlamayı arzu ettikleri 
için olacak, resmî okullardaki sonuçlara nazaran 
randımanı daha yüksek gösterebilmektedirler. 
Şimdi seviyenin bu düşüklüğünü önlemek için 
akla gelen ilk radikal tedbir giriş imtihanların
da belli bir ölçüye itibar etmektir. Plân, öte yan
dan özel okulların insangücü yetiştirme politi
kasını bozduğunu da itiraz ediyor. 

Yıllara göre yetiştirilecek insangücü hesa
bı plânda yapıldığı halde özel eğitim kurumlan 
bu plânlamaya dâhil edilmemiştir. Bir memleket

te insangücü bütün özel ve resmî imkânlarımız 
göz önünde bulundurularak hesabedilir. Bugün 
birçok yüksek okullarda mühendis yetiştiril
mektedir. Türkiye'de mühendis ihtiyacı hesabe-
dilirken özel okulların yetiştireceği mühendis 
bu hesaba katılmalıdır. Sonra yine plânda istih
dam zorlukları meydana çıkacağına işaret edili
yor. özel okullarda mühendis diplomasiyle ye
tişen, yüksek ticaret okullarında ticaret okulu 
mezunu olarak yetişen bu gençlerimiz hiç şüp
hesiz iş alanında resmî okullardan daha kaliteli 
olarak yetişen arkadaşları ile bir yarışma haline 
girecekler. Bu da ayrıca istihdam güçlüğü do
ğuracaktır. Aslında gerçekçi olarak konuşmak 
lâzımgelirse, yedek subay hakkı yüksek okul 
mezunlarına inhisar ettirildiğinden bu yana bu 
okulların sayısı artmaktadır. Okul denmiyecek 
fizikî şartlar içerisinde her yıl yeni okullar açıl
maktadır. Buralarda devam da sıkı kontrola 
tabi değildir. 

Tecrübe edebilirsiniz. Askerlik tecil vesikası 
almak için bir yüksek özel okula kaydolmak, 
ücretini ödemek kâfidir, devam etmeyebilirsiniz. 
Şimdi konu bana son derecede önemi görünüyor. 

Benim teklif ettiğim husus şudur : Liseyi bi
tiren gençler, ister resmî ister özel okullara gir
meden evvel, bir bütün olarak birlikte imtihana 
tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz vaktiniz doldu, 
lütfen bağlayınız. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Ankara'daki resmî ticaret yüksek okulunun 
imtihanı ile özel ticaret yüksek okulu imtihanı 
bir arada yapılır, önceden bu okullarda okuya
bilmek için öğrenciler normal, olağan - asgari 
demiyorum, yeteri kadar - bir seviye tesbit edi
lir. Bu merkezî imtihanda bu seviyenin altında 
bulunan çocuklarımız yetiştirilmemişler demek
tir. 

Olgunluk sınavların açılacağını söylüyor 
Millî Eğitim Bakanı. Yetiştirme kurslarında ye
tiştikten sonra özel okullara alınırlar. Bence bu, 
özel okulların kuruluş maksadına da en uygun 
bir çaredir; kısıtlayıcı değildir. Tamamen ehli
yeti önde tutan, ehliyetin dışındaki faktörleri 
arka plâna koyan ve memleketin menfaatlerine 
uygun bir yoldur, özellikle sayın komisyonun 
üzerinde durduğu eğitim sistemimizin bütünlü-
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günü zedeleyici bir gidişe dur demek anlamını 
taşımaktadır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

133 No. lu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da mâ

nevi tekâmülümüze gereken ehemmiyet veril
memiştir. 

Yeni nesillerin millî ve ahlâki hasletlerimize 
uygun yetiştirilmesi, millî kültürümüzün, istik
balin evlâdına aşılanması bakımından maarifi
mizin şimdiye kadar tabik ettiği sistem kifa
yetsizdir. Plânda mevcut sistemin ıslah edilece
ğine dair bir hüküm yoktur. 

Maarifimizin şimdiye kadar tatbik ettiği po
litika, daha ziyade gençlere genel bilgi, ansik
lopedik malûmat v c m e k ve teknjki tedrisatta 
bulunmaktan ileri gitmemiştir. 

[Milleti millet yapan unsurların, yeni nesil
lere intikal ettirilebilmesi için, sadece okutulan 
tarih dersleri meyanında bir fasıl olarak Türk 
tarihinin okutulması kâfi değildir. Maarifimi
zin, okutulan hangi derste millî ve hangi dersle 
ahlâki yönden eğitimci olduğu, sorulduğu tak
dirde bu suale tatminkâr bir cevap vermek im
kânsızdır. 

Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışında bü
yük rol oynıyan ahlâk buhranını devrimizde 
plânlı ve uzun vadeli bir maarif politikasiyle 
izale ettiğimiz veya izaleye 'çalıştığımız iddia 
olunamaz. 

Milletimizin ruhunda ve karakterinde mün
demiç yüksek ahlâka ve fazilet unsurlarını 20 
nci asrın sosyal ve ahlâki buhranlarına cevap 
verecek şekilde sistemleştirerek inkişaf ettirdi
ğimiz ve halkımızı ve gençliğimizi böyle bir sis
teme göre irşada çalıştığımız da kabul oluna
maz. 

Nüfusunun yansından çoğu halen okur - ya
zarlığa kavuşturulamamış cemiyetimizde topye-
kûn milletimizi 20 nci asrm şartlarına göre ayar
lanmış ve teçhiz edilmiş mânevi • bir kalkınmaya 
eriştirdiğimizi ve bu meseleyi başarmışçasına sa
dece iktisadi kalkınmaya ihtiyaç duyduğumuzu 
ileri süremeyiz. 

Geniş halk kütleleri dışında eğittiğimizi ka
bul edebileceğimiz, münevver kütlesinin pek azı 

müstesna, kalkınmamıza hız verecek bir dina
mizme ve fedakârlık ruhuna kavuşmuş olduğu
nu mütalâa edemeyiz. Münevverlerimizi az ge
lişmiş bölgeelrimizde kendi rızasiyle hizmete 
sokmakta ve onlardan randıman almakta güç
lük çekmekteyiz. 

Bütün bunlar eğitim politikasındaki kifayet
sizliklerin hazin neticeleridir. 

İçtimai bünyemizde büyük rolü olan din eği
timinde şimdiye kadar Türk halkını tatmin ede
cek vüsatta, sistemli ve plânlı bir tatbikata gi-
rişilememiştir. Bu yüzden muhtelif çevrelerde, 
muhtelif dini akımlar husule gelmiş ve vatan
daşların bu sahada bilgisiz bırakılmaları inkılâ
bı ileri değil geri götürmüştür. Dinimizin yük
sek içtimai ve ve ahlâki prensipleri ve müsama
halı zihniyeti, karşısında mütalâa ettiğimiz tak
dirde cemiyetimizi ileri götürdüğümüzü iddia 
edemeyiz. Bu sahada halkımız kendi yarasını 
kendisi sarmak mecburiyetinde bırakılmıştır. 
Cemiyetimizin dinî inanış ve zihniyetini, siyasi 
yönden istismar edilemiyecek bir seviyeye eri§-
tiremediğimiz, büyük partilerin birbirini istis
marla itham etmiş olmalarından anlaşılabilir. 

İhmal edildiği takdirde kalkınmamıza engel 
olacak ve fakat ehemmiyet verildiği takdirde 
kalkınmamıza inamlmıyacak derecede büyük 
inkişaf ve hız kazandıracak din eğitimi mev
zuunda plânın gereken ehemmiyeti vermemiş 
olması büyük bir eksikliktir. 

20 nci asrm idrakine hitabeden ve halkımı
za yeni bir dinamizm verecek vasıfta aydın din 
adamları tarafından sistemleştirilmiş bir din 
eğitimini kanunlarımıza uygun usuller dairesin
de uygulanmasında büyük faydalar vardır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı muhteva
sını yüzde 99 iktisadi plânlamaya hasretmiş ve 
fakat asırların biriktirdiği içtimai ve kültürel 
meselelerimizi halleden ve tarih açısından umu
mi kültürel durumumuzu teşhise çalışarak he
deflerini tesbit eden mânevi bir plânlamaya ya
naşmamıştır. Plân sadece C. H. P. devirlerinden 
beri tatbik edilen verimsiz politikayı ufak tefek 
farklarla devam ettirecek' niteliktedir. Halbu
ki memleketimizin muhtacolduğu maarif politi
kası vaktiyle idealist maarifçi Sinelman'ın Fin
landiya'da başariyle tatbik ettiği mâna ve şü
mulü ile uygulanacak bir mânevi kalkınma ha* 
reketidir, . 
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iyi insan iyi ve sağlam vatandaş, hem kamu 
hem özel teşebbüsleri başarıya ulaştıracak baş 
faktördür. Bu unsurun ihmal edilmesi hem Dev
letin teşebbüslerini, hem ferdî hamleleri başarı
sızlığa uğratacak ve tam randımandan mahrum 
edecektir. 

Memleketimizin Batı medeniyetine girişinde 
yaptığı hamlelerin, umduğumuz merhaleye eriş
memiş olmasında mânevi kalkınmanın ihmal 
edilmesi büyük rol oynamıştır. Bizimle beraber 
Batı medeniyetine kendini adapte eden, fakat 
aynı zamanda fertleri yetiştiren mânevi değer
lerden fedakârlık yapmıyan Japonya'nın bu
gün dünya iktisadiyatında Amerika ile ve Al
manya ile boy ölçüştüğünü gözden uzak tutma
mak lâzımdır. 

Bu itibarla bu istikamette tarihi ve büyük 
bir hamleye mesnet teşkil etmek üzere îkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında aşağıda arz etti
ğim iki değişikliğin yapılmasını zaruri görüyo
rum : 

Talep : 
1. îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarı

sının genel amaçlar kısmında yer alan birinci 
cümlenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini te
min için plânın Hükümete geriverilmesi husu
sunun oya vaz'mı arz ve teklif ederim. 

«îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Türk Mil
letini hür ve medeni bir ortamda demokrasi ve 
karma ekonomi düzemi içinde adalete ve tam ça
lışma esasına bağlı olarak herkes için, insanlık 
(haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesine ulaş
tırmayı ve millî ve mânevi değerleri içerisinde 
tekâmül ettirmeyi ve muasır medeniyet seviye
sinin fevkine çıkarmayı gaye edinmiştir.» 

Talep : 
2. Plân tasarısının 128 nci sayfasında yer 

alan eğitim bölümünde ve ilkeler kısmında bu
lunan (A) fıkrasının aşağıdaki şekilde, değiş
tirilmesini temin için plânın Hükümete gerive-
rilmesini arz ve teklif ederim. 

«(A fıkrası) : Eğitimin gayesi vatandaşları
mızı muasır medeniyet seviyesinin fevkine çı
kartmak maksadiyle millî ve mânevi değerleri
mizi inkişaf ettirerek ahlâki ve fikrî tekâmüle 
eriştirmektir. Bu maksatla Devlet Plânlama Da
iresinin tanzim edeceği uzun vadeli bir kalkın
ma plânına göre millî eğitimde, askerî eğitimde 
ve halka tesir eden diğer müesseselerimizde ve 

'ayrıca bu gayeye hizmet edecek bütün sanat fa
aliyetleri ile neşir ve telkin vasıtalarına uygu
lanacak yeni metotlar plânın yıllık uygulama 
programlarında teferruatiyle gösterilir.» 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

ÎSMET SEZGtfN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
plânlar genel olarak konuyu alır, eğitimin sis
temlerini getirir. Burada Sayın-Emre arkadaşı
mız bir önergesi ile plânda kültür dalında ne şe
kilde kişilerin yetiştirileceğini belirten bir açı
dan görerek plâna bir madde koydurmak iste
mektedir. 

îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Anayasa
mızın bu konuda çok açık ve kesin olarak yer 
verdiği manzume içerisinde ve bundan kuvvet 
ve ilham lalınarak hazırlanmış ve eğitim siste
mimizin beş yıl içerisinde alacağı şekli ve bun
dan sağlanacak sonucu getirmiştir. 

Bu sebeple Sayın Emre arkadaşımızın öner
gesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Emre? 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlarım, önergemden de anla-
şılacvağı veçhile benim teklifim Millî Eğiltim 
.sektöründe bâzı şeklî değişiklikleri değil; muh
tevaya taallûlk ©den ve kültürel durumumuzu 
tarih açısından çok uzun vadeli bir muhasebe
ye ve tahlile tabi tutan ve ondan sonra içinde 
'bulunduğumuz kültürel ve ahlâki durumun mu
asır medeniyet seviyesine bizi eriştirmesi için 
ne gibi yeni merhalelere iletmesi lâzımgeldiği-
ni izalha çalışan bir önerge ve taleptir. Kanaati
me göre Batı medeniyetine girime hamleleri 
içinde bulunan milletimiz 150 seneden beri bu 
istikamette az çok mesafe kat'etmiştir. Fakat 
bu hareektimizin aksıyan tarafları da tebarüz 
etmiştir. 

Bu meseleyi hiçbir fikrin taassubuna bağlı 
fealmıyara'k uzun vadeli, ilmî zaviyeden tetkik 
etmek ve eksikliklerini ortaya çıkarmak lâzım
dır. 

Muhterem ankaldaşlarım, ellbetteki bu mev
zuu izah etmek beş dakikalık bir zamana sığ-
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mryaca'ktır. Beş asırdan beri ele alınmıyan ah-, 
lâki reform dâvamızı beş dakika iç e risir.de iııaü 
etmiye imkân yr.ktur. Fakat sizlerin izan ve 
anlayışınıza terk etmek üzere birkaç cümle 
söylemekle iktifa edeceğim. 

B'ır defa 20 nei asrın ikinci yansımda nüfu
sunun yarısından çoğunu henüz okur - ya::ar 
'kılamamış bir durraıda olduğumuza göne, Kal
kınma bJ:i her türlü kalk'nmada miT/aflfakiye-' 
te erittirecek bir kültür, bir yeni ahlâki düzen 
aşılayabildiğimiz iddia edilemez. 

Münevverlerimizi trlhlil odelJm, h'ı-iYr ben
cil hi:se kapılmadan ferah ferah söyliyebiliriz 
ki, münevverlerimiz aracında bugün kıymet 
hükümlerinde dahi ittifak hâsıl olmamaktadır. 
Çünkü eğ'ıtirn sistemlimiz milliyetçilik mev-
•zuunda, ahlâk mevzımnıda, din mevzuunda ve 
münevverleri alâkadar eden diğer bütün mev
zularda katî tariflere varmış değildir. Katî ta
riflere varmış sistcmkştirmiş de, derslere bu 
yerleştirilmiş de, yeni nesillere aşılanmış da 
'andan sonra mı kıymet t hükümlerinde ; ayrıbk 
husule gelmiştir1? Hayır. Harrji dersle Millî 
Eğitim Bakanlığına aerlba millî va^fmı ırr.iilıa- I 
faza etmektedir bu sıfatı taşımah'cdır, bu ismi
ni taşımaktadır ve acaba hari'gi do.s ile eğitim
ci olmaktadırlar1? EğitJrmci, eğitim karılı, (.'ğıe-
timden ziyade ahlâki bir formasyon verme celi
dine işaret eden bir meTıumdur. Bu istikamette 
de şimdiye kadar ilerisini;!e bulunduğumuz sta
tik düzeni değiştirici bir umde getirmemededir 
Plân yetiştirdiğimiz münevver geri kalmış bir 
ülkeyi kalkındıracak bir dinamizm içerisinde 
değil, çok ileri gitmiş modern, konforlu bir 
memlekc't'te rahat bir hayat sürecek haleti ru
hiye içerisinde yetişmektedir. 

Bu sebeple az gelişmiş mmtakalaca dokter, 
iş adamı mühendis, hukukçu g"nderımıek.te 
müşkülât çekiyoruz ve bunu başarabilmek için 
yeni tazminat kanunları, ek ödenekleri iıdn.vna 
mecbur kalıyoruz ve sosyalist aç:dıa.n mütalâa 
edenler daha şedit tedbirler alınmasını, mecbu
riyet tahmil edilmesini ileri sürüyorlar. Zorla 
manı toplamaya giden ıkimsc.n'iıiı t rplryarağı ma
zıdan hayır mı gelir? Bu itibarla bütün bu me
seleler üzerinde durulması ve eğitim programla
rının ona göre düzenlenmesi gerekirdi. 

BAŞKAN — 5 dakikanız doldu Sayın Enire. | 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — 
'Muhterem arkadaşlarım, önergemi yüksek tak
dirlerinize ara eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, önengeyi oylarınıza 
aun uyurum... Kabul edenler... Etnıiyenler... Ka-
•bul edilmemiştir. 

134 sayılı önengeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Turist artsa bile Turizmden sağlanan net 

dd'Jviz geliri miktarında ciddî bir arıtı.ş görül
memesinin bajta gelen sebeplerinden beri kara
borsadır. 

Bu konuda, Plânın 407 nıci sayfasındaki 
«tedbirler» listesinin sonuna aşağıdaki hük
mün eklenmesini teminen inlbu Önergemizin 
16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 6 ncı bendinin (e) fiikrası gereğince 
işleme talbi tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

«Karraiborsa'nm Turizm gelirlerini azaltıcı 
etkisi ile mücadele edilecektir.» 

Crüıven Partisi Grupu Adına 
Bdkir Tunay Bahri Yaızır 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Plâna girclbilocek 
nitelikte bir tedbir olmddığmı göndüyüımÜE ci
heti e kaitılmıyomuz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ OZTÜRK (Ihkişohir) — Sayın Başka
nım, Hükümıet olarak önenge sah'oinin izhar 
ettiği endişeye uygun alarak birtaikıaı tedbir
ler almaktayız. Plâna girecek bir husus değil
dir; yıllık programlarda dikkate alınacaktır. 
Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında Türkiye'mizin gelişmesi ve tu
rist'k gelirlerin artırılması yolunda bâzı yeni 
tedbirler vardır, örneğin turistik bölgelere 
verilecek kredilerde faiz hadlerinin değişik 
olarak uygulanması gibi ve iç turizm gelirinin 
plânda yer almış bulunması gibi. Bunları mem
nunlukla karşılarız. Turizm işleri ele alınır
ken fizikî plânlamanın aynı zamanda hattâ da
ha önce ele alınmamış bulunması, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve benzeri kurumların, bâzı 
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açık gözlerin önemli turistik bölgeleri ele ge
çirmesi bu yöndeki turizm gelirinin azaltılma
sına sebcbolmaktadır. Bu bir gerçektir. Bu se
bepten turist başına beklenen turistik gelir dün
ya ölçülerine ve komşu devletlere nazaran da
ha az tutulmuş olmasına rağmen bu dahi plâ
nın emrettiği şekilde sağlanamıyacaktır. Bu de
ğerlendirme tüketim harcamalarına ait anket
lerin 'elde mcvcuıtülmayışının bir ne.tiecci de ola 
bilir. Bu vesile ile bu anketlerin hazır! atıl ma
sına da zarurot varıdır. Turfctin memicilıetlmi 
ze getirebileceği dövizin bir kısmı daha turist 
yola çıkmadan Türk parası olarak Türkiye'ye 
getirildiğinden gelir azalmaktadır. Bir kısmı 
da karaborsaya akıp gidiyor. Bu yüzden plâ
nın "öngördüğü dövizin sağlanması güçleşiyor. 
Bu yüzdendir ki, turist sayısında devamlı ola
rak bir artış görülüyor, fakat bu görülen turist 
sayısı artışına mukabil turizm gelirimizde ei 1 
dî bir artış müsahadc cdilm'yor. Meselâ Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında net gelir 
10 milyon lira olarak beklenirken, Türkiye'den 
giden turistlere verdiğimiz döviz Türkiye'ye 
gelenlerle karşılaştırıldığı zaman eksi 13 mil
yon fark oluyor. Bu aleyhimize olan b'r ger
çektir. İşte artan turist sayısına paralel ola
rak döviz miktarının artmamasımn başlıca se
bebi karaborsanın bir türlü önlenememesidir. 
Şayet plâna önergemiz yönünde karaborsacının 
etkisini azaltacak mahiyette bir kayıt konacak 
olursa bu, son derece önemli konuda plân ön
gördüğü hedeflere varabilme imkânına sahip 
kılınabilecektir, önergemize iltifat buyurur
sanız memnun olacağız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi cyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

135 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 484 ncü 

sayfasında yer alan belediye hizmetleri, bu ara
da kanalizasyondan bahsedilmiş, belediyele
rin kendi görevlerini yapamaz duruma düşmüş 
olduğu belirtilmiş, fakat gerekli tedbirlerden 
bahoDdiknomişt'r. Halbuki bu hayrsti konula bfr;n 
tedbirler alınabilir ve uzun vâdede yapılacak 
ve insan sağlığı ile ilgili bu işler düzene konu
labilir. Bu sebeple aşağıdaki hususların ted
birler bağlığı altında 484 ncü sayfada 5 No. lu 

tablodan sonra konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Tedbirler: 
a) Belediyelerin genellikle programlı, sü

neli işlere ayıracakları ödenekler yetersizdir. 
Beldeye ait hizmetleri bu arada kanalizasyon 
hizmetinin uygun beldelerde objektif esaslara 
bağlı usullerle istifade edenlerden alınması bir 
zaruret olarak kabul edilmelidir. Halkın bu 
hizmetlere gönüllü katılması teşvik edilecektir. 

b) Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve 
-preslerin kanalizasyonu gelir tolibirlere önraı 
verilerek maliyet düşürücü yollara gidilecek
ti/ . 

BAŞKAN — Sayın komisyon?. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
'önergeye aynen katılıyoruz. Yalnız, bir şey 
sorayım Sayın Ülker'den: (B) bendinde diyor 
ki, «Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve ger
çek1 erin» diyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gereçler, ola
cak. 

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

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynen katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Konuşmıyaca-

ğını. 
BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 
Eicnd'm, önergeyi oyunuza sunryorum: Ka

bul edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiş 
\c dikkate alınmasına karar verilmiştir. 

138 oayılı önergeyi çürütüyorum. 

MiPet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plânda öngörülen gönüllü tasarruf crtışı 

gerçekçi değildir. Tasarruf eğilimi yüksek he
saplanmış görünmektedir. Plân finansmanı 
plânın belkemiğini teşkil eder. Plân tasarısın
da yer alan marjinal tasarruf eğilimi rakamı 
ise, daha evvel Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
rafından hazırlanan teknik dokûmanlardaki 
rakamlara uymamaktadır ve gerçekçi sayıla
nı lyacak ölçüde yüksektir. 
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Bu sebeple, plân finansmanının gerçekçi bir 
hale getirilmesi amaciyle, gönüllü tasarruf 
\e kamu tasarrufları rakamlarının bir daha 
gözden geçirilmesini ve gerekli düzeltmelerin 
yapılmasını, İG . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin 6 neı bendinin (e) 
fıkrası gereğince arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Grupu adına 
(Kayseri) (Çorum) 

Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 
(İstanbul) 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, plânda öngörülen gönüllü tasarruf ar
tışının gerçekçi olmadığı iddiasına, Komisyon 
olarak, katılmıyoruz. 

Daha evvel Devlet Plânlama Teşkilâtı tara
fından kullanıldığı belirtilen marjinal tasarruf 
eğilimi katsayısı 1957 ve 1962 yılları arasında 
bir çalışma sonucunda meydana çıkan bir ra
kamdır. Gerçekten 1957 yılı ile 1962 yılı ara
sında marjinal tasarruf eğilimi % 12 civarın
da kalmıştır. Bunun sebebi vardır : 1957 -1962 
yılları arasında ekonomimiz nisbeten bir dur
gunluk içerisinde resesyona girmiş bir du
rumda idi. Ekonominin bu durumda bulundu
ğu hallerde marjinal tasarruf eğiliminin düşük 
olması kadar tabiî bir şey yoktur. Bundan son
ra ikinci bir defa marjinal tasarruf eğilimi 
çalışmaları yapılmış bu çalışmalar 1962 ile 1966 
yılları arasına inhisar ettirilmiştir. Bu zaman 
görülmüştür ki, bu tasarruf eğilimi % 12 nin 
çok üstünde % 26 ya çıkmıştır. İkinci Beş Yıl
lık Plânın marjinal tasarruf eğilimi hesapları 
ne birinci hesabı ne de ikinci hesabı dikkat na
zarına almış, 1957 - 1962 arasındaki durgunlu
ğu 1962 - 1967 yıllan arasında da nisbeten 
konjonktürün yükselme dönemleri arasındaki 
marjinal tasarruf eğilimleri hesabının bizi ya
nıltabileceği dikkat nazarına alınarak bunların 
ortasında bir rakam tesbit edilmiş ve âdeta bu
nun bir ortalaması alınmıştır. Bu ortalama 
•% 20,6 olarak kabul edilmiştir. Bu % 20,6 ra
kamı kabul edilmeyip bu rakam daha düşü
rüldüğü takdirde plândaki bütün bununla il
gili sistemin yıkılması yani plânın bütünlü
ğünün bozulmasını meydana çıkaracaktır. Kaldı 

ki, özel tasarruflar, beliren seviyeye ulaşmasa 
bile, Yüksek Meclisin kabul etmiş olduğu bir 
metinle esasen özel tasarrufun yatırımlarını 
gerçekleştiremediği hallerde kamu kesiminin 
bunu gerçekleştirmesi plânda yer almış bulun
duğu cihetle Turhan Feyzioğlu ve arkadaş
larının ileri sürdüğü endişe de kendiliğinden 
giderilmiş olmaktadır. Plânın bütünlüğünü 
gerçekten kökümden zedeliyecek bu önergeye 
katılmadığımızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, Sayın Kırca takdi-
men görüşmek isterlerse kendilerini dinlemek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, buyurunuz efen
dim. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Plân Karma Komisyonu 
Başkanının da söylediği gibi plânın bütünlüğü 
ile ilgili bir konunun tâ içindeyiz. Buna zerre 
kadar şüphe yok. Eğer özel tasarruflara nıü-
taallik ortalama tasarruf eğiliminin ve marji
nal tasarruf eğiliminin dayandığı rakamlar 
gerçekçi değilse, şüphesiz, plânla ilgili pek çok 
hususlarda tadilât yapmak gerekecektir. Fakat 
acaba bu rakamlar gerçekçi midir, değil midir? 
Güven Partisi Grupunun bu konuda ciddî tered
dütleri vardır. Şimdi bizde yapılan millî gelir 
hesaplarının, harcama yönünden henüz yapıla
madığı bilinmektedir. Böyle olunca özel tasar
ruf eğiliminin gerek ortalama gerek mar
jinal olarak hesaplıyabilmek ancak rcsiduel 
metotlara başvurmak suretiyle mümkün olabil
mektedir. Sayın Komisyon Başkanının da açık
ladığı gibi 1964 e takaddüm eden yıllar içinde 
bu metotla yapılan çalışmalar marjinal tasarruf 
eğilimini % 10 olarak gösteriyor. Bunu konjonk
türle izah buyurdular. Bilâhare 1964 - 1966 sene
lerini kapsıyan devrede de yine aynı metotlarla 
hesaplanan marjinal tasarruf eğiliminin % 25 -
26 civarında olduğu söyleniyor. Bu plânda 
istinadedilen marjinal tasarruf eğilimi de bu 
ikisinin ortalaması olarak önümüze çıkıyor. 
Residuel metotlarla bunu hesaplamak mecburi
yeti hâsıl olduğu vakit dahi, Sayın Karma Ko
misyon Başkanının belirttiği tarzda, ekonomide 
tasarruf eğilimini üstün tutmıyabilecek birta
kım eğilimlerin hâkim olduğu kabul edilen 
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ıbir devrenin residuel hesaplarla hesaplanan I 
marjinal tasarruf eğilimiyle ekonomide bu 
tarz durdurucu eğilimlerin hâkim olmadığı 
kabul edilen, öyle arz olunan, ıbir devrede 
mevcut marjinal tasarruf eğilimi yine aynı 
metotlarla hesaplanan marjinal tasarruf eğili
minin ortalaması alınınca bu plân devresinde 
hangi etkenlerin ekonomiye hâkim olacağı hu
susunda yapılan faraziyeler tamamiyle bu plân
daki faraziyelere uymıyabilir. Yani demek is
tediğim şey şudur : îki devredeki marjinal ta
sarruf eğilimi ortalaması alınıp bu plân için 
ortalama budur dendiği zaman acafoa önümüz
deki plân devresinde ekonomiye hâkim olacak I 
etkenler nelerdir? Bir miktar durdurucudur I 
bir miktar değildir gibi bir mânaya geliyor bu 
ikisinin ortalaması almak ki, plânın dayandığı 
faraziyeler bu değil. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Kırca, mate
matik ortalama değil. İkisinin ortasında... 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bir tahminî 
ortalama. Ama aşağı - yukarı yine matematik bir 
ortalama oluyor. Matematik bir ortalama ol- I 
mayınca bu söylediğim sözlerin kıymeti biraz I 
daha artıyor zannediyorum. Tamamen tahmine | 
dayandığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu tahmin, he- I 
men söyliyeyim İd, belki doğru da olabilir. 
Çünkü pek çok yabancı mütehassıslar, bizde I 
millî hâsılanın aslında olduğundan daha düşük I 
hesaplandığını da söylüyorlar. Böyle olduğu za- I 
man eğer biz millî hâsılamızı hakikaten oldu
ğundan daha düşük hesaplıyorsak ki, bu düşük 
müdür, değil midir, bu diğer bize benziyen 

gelişme halindeki memleketlerdeki metotlara I 
•nazaran hesaplandığı zaman düşüktür veya I 
değildir denilebilir. O zaman ister istemez bu I 
marjinal tasarruf eğilimi bir tahmine yakla- I 
şan bir durum arz edebilir. Doğrudur. Fakat I 
giene de bir nevi kaba tahminler sahası için
de hareket etmek söz konusu olunca Türkiye'- I 
'de bu kadar yüksek bir marjinal eğilimin bdr I 
plânda böylesine hesaiba katılması çok daha I 
inandırıcı delillere dayandırılmak iktiza eder. 
Ve üzerinde çök daha fazla durulması ica/be-
iden bir konu mahiyetini arz eder. Çünkü Sa
yın Karma Komisyon Başkanının da buyur- I 
dukları gibi eğer özel tasarruflar bu marji
nal tasarruf eğilimi rakamının işaret ettiği öl- | 
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ıçüide gerçekleşemez ise, taibiî bunu da expost 
olarak hesaplıyacağımıza göre, gerçekleşmedi
ği devreyi taıkiıbcden yılın, yıllık programın
da kamıu tasarruflarında büyük ölçüde artış
lar sağlamak lâzımdır. Çünkü kamu yatırımla-
riyle bu açığı kapatmak mevzuubahistir. Bu 
'da plânda yer alan sosyal adalet ilkelerine 
uygun olaralk yapılmak gerekeceğine göre bu
nun ifade edeceği mâna yüksek gelir tabaka
larının vergi yükümü, çolk kısa bir zaman içe
risinde yeni mevzuat getirmek suretiyle, artır
mak demektir. Bunun da zorlukları ortadadır. 
Benim istirhamımı şu ve Sayın Devlet Baka
nından benden sonra konuşmalarını rica edişi
min sebelbi de bu idi. Bilebildiğimiz kadar 
1967 yılında yani bu yıl toplanan Uluslararası 
cıollagiıım'a verilen ve Devlet Plânlama teşki
lâtı tarafından hazırlanan dokümanda, yanıl
mıyorsak şayet, İkinci Kalkınma Plânı tasarı
sında marjinal tasarruf eğilimi rakamı tahmi
nî % 12 idi. Şimdi % 12 den % 20,6 ya bir 
ıtahalüf mevzuulbahistir. Bu hakikaten, hiç de
ğilse, Karma Komisyon Başkanının çok kıy
metli mütalâalarının biraz daha ötesine çıka
rak Hükümet adına Yüce Meclisin burada bir 
teknisyenin izahatını gerektirecek önemdedir. 
Bu konuyu, «katılıyoruz» veya «ikatlımıyoruz» 
gibi biraz daha siyasi mahiyeti aşikâr olan 
kimseyi kınamak için söylemiyorum. Bunu ben
deniz de çok yapmışımdır. Komisyon sözcüsü 
olarak. Ama biraz da siyasi mahiyeti haiz olan 
beyanlardan ötede zannediyorum Devlet Plân
lama teşkilâtının bir teknisyeninin teknik iza
hat vermesini gerektirecek önemdedir. Bilhas
sa şu husus izah edilmelidir: Eğer 1967 Ulus
lararası Gollagraımuna Devlet Plânlama teşki
lâtı tarafından verilen dokümanda marjinal 
tasarruf eğilimi bu plân tasarısı için % 12 ola
rak gösterilmişse şimdi nasıl oluyor da % 20,6 
gibi çok yüksek bir eğilim rakamına istinade-
debiliyoruz? Bu hususta, hiç değilse, grupu-
muz bir teknisyen izahatiyle tatmin edilmek 
ihtiyacını duymaktadır. Çok istirham ediyo
rum Sayın Balkandan, «katılıyoruz» veya «ka
tılmıyoruz» demesinler. Bu izahatım Devlet 
plânlama yetkilileri ve uzmanlarınca Hükümet 
adına bize verilmesine imkân versinler. 

Hürm'dtlerimlev 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
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DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-
kişahir) — Sayın Bakanım, ko'misyjn başka
nımızın vâki izahatına aynen katılıyoruz. Öner
ge sakübl Sayın Kırca'yi da dinlemiş bulun
maktayım. Mesele marjinal tasarruf eğilimle
ri tahminlerinin gerçekçi olup olmadığı n ek ta
sında toplanıyor. 

Sayın önerge sahihi eski bir belgeye daya
narak gerçekçi olmadığı yönünden mütalâa 
'boyan cbtiler. Bizim kanatimiz tamamen ger
çekçidir ve realize imkânları vardır. Aksine 
bir ihtimalle taıkminlei'de pay olduğu, gerçekle
re uygun olmadığı takdirde Sayın Başkanın da 
ifade otıtikleri gibi plânda gerekli esneklik 
'rnevcuıttur bunu karşılanacak imkânlar da var
dır. Sayın aılkadaşiımızın ifade ettiği eollogi-
um, verilen rakamlar 1957 ile 19-62 yılları ara
sındaki biraz daha gerçeklenin altında dar gö
rüşle tutulmuş hesaplara dayanır ki, kendile
rinin ifadelerine göne yabancı uzmanlar da ay
nı ncfotayı teyjdetmcktedirler, .Türkiye'deki 
millî gelir artışı bugün tosıbit ettiğimiz rakam
ların da çek üstündedir. Bu bir ihtimal değil 
ıgerçcktir. Bu iıtiıbarla endişelerini varit gör-
m'üyoruz. Şahsi olarak kendilerini tatmin için 
teknik arkadaşlarımız her zaman izahat vere-
ıbilir. Bütünlüğü bazuou olan önergeye katılmı
yoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
jboıl edilmemiştir. 

137 numaralı önergeyi okutuyorum. 

M ille t Meclisi Yüksek- Bakanlığına 
İkinci Kalkınma Plânı tasarısının Sİ nci say-

fakında 12/2/a paragrafının 5 nci fıkrasında şu 
ilke yer almıştır : 

«Vasıtalı vergilerin tersine müterakki etkileri
ni azaltacak tedbirlerin alınması yanında bu yo
lun mevcut «istemde ekonomik yapıdan gelen 
etkilerle sınırlı oluşu sebebiyle sosyal adaleti ger
çekleştirmede en etken bir araç olan vasıtasız ver
gilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının ar
tırılmasına çalışılacaktı r.» 

Yukarıda yer alan paragrafın kesin ifades'ne 
rağmen tasarının 59 nen sayfasındaki G/b/l pa
ragrafının ilk fıkrasında «Vasıtasız . vergilerin 
toplam vergi gelirleri içindeki payı 1967 de 
% 30,2 den, 1972 de % 29,3 e dinmektedir.» den
in ektedir. Tasarının 63 ncü sayfasındaki tablo : 

") da da, vasıtasız vergilerin yıllık ortalama artı-
ı % 8,3. Vasıtalı Vergilerin yıllık ortalama ar
ışı ise % 9,2 olarak gösterilmiştir. 

Bu durumda tasarının 81 nci sayfasında yer 
^an ve tamamiyle yerinde olan ilkeyle, tasarının 
İ9 ııcıı sayfası ile 63 ncü sayfasındaki tablo: 9 da 
•er alan ve yukarıda zikredilen rakamlar birbi
riyle çelişme halindedir. 

İşbu çelişmenin düzeltilmesi için, işbu önerge
nizin, 16 .10 . 1932 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
i nci maddesinin 6 nci bendinin (e) fıkrası gere-
; nce işleme tabi tutulmasını arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Grupu adına 
Kayseri Çorum 

Turhan Feyzioğlu Hilmi İncesulu 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

S. 63 Tablo 9 dan sonra : 

«Not: Tablo mevcut sistem ve mevzuat ile ula
nacak kamu gelirlerini göstermektedir.» ibaresi 
eklendi. 

'BAŞKAN — Efendim, bu önergeye bir im
amın eklenmesi hakkında bir önerge var onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
137 sayılı önergeye Coşkun Kırca'nm imzası

nın eklenmesini arz ederim. 
Güven Partisi Grup Başkan vekili 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, takad
düm etmek istiyor mu Sayın Feyzioğlu acaba? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Söz hakkı olma
mak şartiylc değil mi Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, bu verdiğimiz önergede Plânın 
81 nci sayfasının 12/2/2, küçük (a) paragrafı
nın beşinci fıkrasındaki ilkeyi tamamen tasvibe-
diyoi'uz ve diyoruz ki: Vasıtalı Vergilerin tersine 
müterakki etkilerini azaltacak tedbirlerin alın
ması yanında bu yolun mevcut sistemde ekono
mik yapıdan gelen yapılarla sınırlı oluşu sebebiy-
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le sosyal adaleti gerçekleştirmede en etken bir 
araç olan Vasıtasız Vergilerin toplam vergi gelir
leri içindeki payının artırılmasına çalışılacaktır. 
Bu son derecede sosyal adalete uygun, üstelik 
gayet de bilimsel bir ifadedir. 

Şu bakımdan bilimsel ki, az gelişmiş bir mem
leketin kalkınmasında Vasıtalı Vergilerin de 
önemini inkâr edici bir mahiyet taşımamaktadır. 
Fakat 59 ncu sayfadaki ifadelere ve tasarının 
G3 ncü sayfasındaki 9 ncu tabloya baktığımız za
man Vasıtasız Vergilerin yıllık ortalama artışı 
yüzde 8 3, Vasıtalı Vergilerin yıllık ortalama ar
tışı ise yüzde 9.2 oluyor. Şimdi bu rakamların 
gösterdiği trend ile 81 nci sayfada yer alan te
mel politika arasında bir çelişme var. 

Daha önce bu konu burada görüşüldüğü va
kit A. P. Grupu adına konudan Sayın Mesut 
Erez dedi ki, «Bu tablo ve tabloyu izah eden 
59 ncu sayfadaki ifadeler zahiren bir çelişme teş
kil ediyor; çünkü bu tablolar mevcut mer'i mev
zuata istinaden hazırlanmıştır. Daha önce de be
lirttiğim gibi, bu, doğru bir şey değil. Plândaki 
hedeflere varmak için mevzuatta ne gibi değişik
likler yapılması lâzım. Denilebilir ki, Hükümetin 
bu getirdiği tasarıda bu bakımdan yer alan ted
birler, Birinci Kalkınma Plânında yer alan ted
birlerden daha da vazıhtır. 

Birinci Kalkınma Plânının ilk Yüksek Plân
lama Kurulundan sevk edilen tasarısında değ-1 
ama Meclise gelen tasarısında yer alanlardan da
ha vazıhtır. Bu vuzuh Hükümette mevcudolduğu-
na göre az çok ne gibi mevzuat değişiklikleri ya
pılacağı da biliniyor demektir. Bilinmiyor ise 
bilinmesi gerekir idi. Ve bu mevzuatın gerektir
diği değişiklikler bu tablolara aksetmeli idi. 

Şimdi 59 ncu sayfada deniliyor ki, «Vasıtalı 
Vergi gelirlerinin tahmininde her birinin bağlı ol
duğu büyüklüklerde - yani agrikalarda - İkinci 
Plân döneminde meydana gelecek değişmeler dik
kate alınmıştır.» Çok güzel, yalnız bu mevzuat ne
ticesinde vergi sistemimizde hâsıl olacak değişik
liklerin de bu agrikalar üzerinde birtakım tesirle
ri olabilir. Bunlar bir enterdepandans münase
beti içindedir. Şimdi bövle olduğuna göre no 
yapmalı? Bizim teklifimiz illâ ki şöyle yapın, 
böyle, yapın, değil, plândaki çelişmeyi gidermek. 
Meselâ; denilebilir ki, «vasıtalı vergi gelirleri
nin-tafomin'inde her birinin bağlı olduğu büyük
lükler ile mer'î mevzuat esas tutularak* yeni 
bir ibare koymak suretiyle bu rakamların ve 

bu- tabloların mer'î mevzuata istinadettiği anla
şılır. Böylelikle hiç değilse ilk bakışta bir çe
lişme ortadan kalkmış olur. Yine de derhal 
arz edeyim : Grupumuzun kanaatine göre, bu 
çelişmeyi kaldırmak böylelikle mümkün olur 
ama bu tamamiyle biraz da şeklî bir yoldur. 
Aslında yapılması icabeden şey, mevzuattaki 
değişikliklerin hiç değilse esasını iyice tesbit 
ettikten sonra bunların agrikalar üzerindeki 
tesir ve karşılıklı tesirlerini inceliyerek tah
minleri yapmak ve tabloları tertiplemektir. 
Böyle olmasını temenni ederdik. 

Şimdi, 'bunu yapmanın . zor olduğunu da 
takdir etmiyor değiliz, ama bu yolda bir ifade 
bu paragrafa eklenirse o zaman çelişme hiç 
değilse mantık plânında' ortadan kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın Kırca ve arkadaşları, «81 nci say
fadaki 5. nci fıkrada yer alan ilkeye rağmen 
59 neu sayfadaki ilk fıkrasında vasıtasız ver
gilerin toplam vergi gelirleri payı içindeki 
1967 de yüzde 30,2 den 1972 de yüzde 29,2 ye düş
mektedir, bu bir çelişmedir.» demektedirler. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu konunun, 
Güven Partisine mensup, arkadaşlarımız tara
fından, Senatoda da tartışılması yapıldı. 

Sayın Kırca arkadaşımızın da haklı olarak 
beğendikleri bu vasıtalı vergilerin tersine mü
terakki etkilerini azaltacak tedbirlerin alınma
sı yolunda vasıtasız vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payının artırılmasına çalışıla
caktır, hükmü plânda mevcut 7 milyar liralık 
kamu finansman açığının bu tedbirlerle kapa
tılacağını ifade etmektedir. Yani kamu finans
man açığını kapatmak için vasıtalı vergilere 
değil, daha ziyade vasıtasız vergilere başvuru
lacağını ifade etmek için bu tedbir getirilmiş
tir. Sayın Kırca'nm ifade ettiği 1967 deki top
lam vprgi gelirleri payı, içerisindeki vasıtasız 
vergiler yüzde 30,2 den 1972 de yüzde 29.3 e 
düşmektedir, denmesinin sebebi Sayın Kırca 
arkadaşımızın da takdir edeceği gibi hiçbir ted
bir alınmadığı takdirde 1967 deki yüzde 30,2 
oran. 1972 de yüzde 29,3 e düşecektir. Kaldı ki 
bit ] 967 deki yüzde 30,2 nin 1972 de yüzde 29,3 e 
düşmesinin sebebi, 1968 yılında asgari geçim 
indirimi ve götürü vergi indiriminin uygulan-
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maya bağlaması sebebiyle düşük vergi grupla
rı sahiplerine daha ziyade haklar tanınması, 
bu indirimlerin tanınması sebebiyle vasıtasız 
vergilerde bir düşme olacağı cihetle 1967 deki 
vasıtasız vergilerin yüzde 30,2 oranı 1972 yı
lında yüzde 29,3 e düşmüş olacaktır. 

Efendim, hiçbir ek finansman tedbiri alın
madığı takdirde kamu gelirlerinin hangi sevi
yeye varacağını (gösteren tabloyu bir çelişme 
gibi göstermekte bir yanlış anlaşılma olduğu 
kanaatindeyiz. Bu tablo, açığı hesaplamak: için 
yapılmıştır ve burada (gösterilmesi zaruridir. 

Efendim, diyor ki muhterem arkadaşımız; 
«63 ncü sayfada, eski 9, yeni 44 numaralı tab
loda vasıtasız vergiler 8,3 artıyor, vasıtalı ver
giler buna rağmen 9,2 artıyor.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek malumla
rınızdır, vasıtalı vergiler daha ziyade sanayi 
üretimleriyle ithalâttan alınır. Sanayi üretim
leri yıllık kalkınma hızından daha büyük bir 
hızla, yüzde 12 ye varan bir hızla, arttığı, 
ithalât da yine kalkınma hızından daha yük
sek bir hızla arttığı cihetle bunlardan alman 
vasıtalı vergilerin ve mabetlerinin yüksek ol
ması gayet tabiîdir. «Bu rakamlar 10 numaralı 
talbloya aksettirilmeliydi ve daha bir başka şe
kilde aksettirilmeliydi.» diyor Sayın Kırca ar
kadaşımız. Tablo 10 da tedbirler alındığı tak
dirde ulaşması gereken seviyeler verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın S eziğin, bir dakikanız 
'kaldı efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Ve 67 nei sayfaya dikkat ederse Sayın Kırca, 
64 ncü sayfada 10 numaralı tabloda görülecek
tir ki, kamu gelirleri 1972 yılı itibariyle 34,9 
milyar; (Ek finansman gereği) de 2,5 milyar. 
Bunun toplanması suretiyle Sayın Kırca ar
kadaşımızın istemiş olduğu husus gerçekleşmiş 
olmaktadır. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi vasıtasız 
vergi gelirleri içindeki payının artırılmaya ça
lışılacağı ilkesiyle plândaki tablolar arasında 
bir çelişme yoktur. Bu sebeplerini de arz ve 
dzah etmiş bulunuyorum. % 30,2 den 1967 deki ora
nın 1972 de % 29,3 e inmesinin sebebi hiçfbir 
yeni vergi talebi, tedbir getirilmediği takdirde 
ve ayrıca 1968 senesinde asgari tatbik edilmesi 

miyle ıgötürü vergi indiriminin tatbik edilmesi 
dolayısiylc vasıtasız vergilerden inecek miktar 
dolayısiylc Ibu indirme yapılmıştır. Plândaki 
yedi milyar lirabk kamu finansmanı açığının 
vasıtasız vergiler yoluyle 'giderileceği hususu 
da plânda geniş olarak yer almıştır. 

BAŞKAN — Sayın 'Sezgim, bir 'soru var efen
dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Sezgin sayfa 63 tablo 9 un başlığı «Ka
mu gelir hedefleri» dir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Kesim dengesi-
dir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Say
fa 63 ıtaiblo 9 «Kamu gelir hedefleri 
-(1967 - 1972)» denmdötedir. Verdiğiniz izahat 
muvacehesinde ve 59 ncu sayfada aJtıf yaptı
ğınız cümleye «göre yani «uygulanmakta olan 
•mevcut mevzuatla nereye ulaşabileceğinin tah
mini gösteriliyor» buyuruyorsunuz. Bu takdirde 
«Kamu gelirleri hedefleri» demek yanlış olur. 
«Kamu -gelir tahminleri» demek gerekir, O 
zaman belki bir izah bulunabilir. Kamu gelir 
hedefi 'denir ve 1972 ye kadar olan rakamla
rı söyleriz. O zaman mevcut mevzuatla varıla
cak hedef demek doğru olmaz. Çünkü hedef de
yince alınacak bütün "tedbirlerle varılacak nok
tayı göstermek ifade edilmiş olur. Zannederim 
uzman arkadaşlarım da 'katılacaklardır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Feyzioğ-
lu, kamu gelir hedefleri esasen bir tahminle 
olduğuna «göre bu da bir tahmin /demektir aynı 
zamanda. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ama 
(hedefler değişikliklerden sonra varılacak nok
tadır. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Ama bir tahmi
ni gerektirir. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Mev
zuat değişiklikleri yapıldıktan sonra varmak is
tediğiniz nokta başka şeydir, plân olmasaydı 
ve hiç tedbir lalımmas'aydı nereye varılacağı hu
susu ayrı şeydir. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, müsaade ederse
niz meseleyi halle medar olmak için söyliyeee-
ğimu 
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Sayın Komisyon Başkanımız, hedefle tah
min aynı ıgörüş, aynı imâna içindedir,- dediler, 
(doğrudur. Bir iltibası önlemek iejin Ibu hedef 
tâbiri yerine tahmin tâbiri yazılabilir. Böylece 
zannederim tatminkâr bir neticeye varaca-
cağız. 

BAŞKAN — Efendim, zaten Hükümet ola
rak sizin 'mütalâanızı soracaktım, bu mudur? 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (De
vamla) — «Hedef» yerine «tahmin» yazdığı-
ımız takdirde önerge sahipleri tatmin olacak. 

BAŞKAN — Yani bir tadil teklifi getiri
yorsunuz, bu şekilde önergeye katılıyorsunuz, 
öyle mi? 

DEVLET BAKANI SEYM ÖZTÜRK (De
vamla) — Evet efendim, 59 • ncu sayfada (b) 
bendinde (Kamu gelir hedefleri) ni, kamu gelir 
tahııriinleri, keza 63 noü sayfadaki tahJo 9 da 
(Kamu gelir hedefleri) yerine, kamu 'gelir tah
minleri şeklinde düzeltiyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri bu şekle il
tihak ediyorlar mı? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Ediyoruz. 
•COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bir de meri 

mevzuata dair yapıldığını da lütfeden hir cüm
le olacak idi. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
SEYFI ÖZTÜRK (Eskişehir) — Plânda var 
o kısım. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri Hükümetin 
teklifine katılıyor. Önergeyi bu şekilde oyunu
za sunuyorum. Kalbuıl edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

139 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısında maden sektö

rü bölümündeki demir madenlerini ilgilendiren 
paragrafın altında aşağıJda arz ettiğim husulsün 
eklenmesini arız ve teklif ederim. 

Ağrı Milletvekili 
AbdüHfoâri Akdoğan 

DEMİR MADENLERİ 
Türkiye'deki düşük fcenıörlü demir cevherle

ri için tenörlerini yükseltmek için konsantre 
tesisleri kuruluşlarına gidilecektir. 

GEREKÇE 
Türkiye'de halihazırda yüksek tenörlü 156 

mn üzerinde demir cevherleri 3 ncü Demir Çe

lik fabrikasında kurulduktan sonra yılda 4 - 5 
ı ı i lyonton demir cevheri işlenecek demektir. 
Bu duruma göre 80 - 1O0 milyon ton rezerut 
)lan yüksek tenörlü cevherler 20 yılda tükene
cek demektir. İşte bunun için düşük tenörlü 
cevherleri mevcut D amir Çelik fabrikalarımız
da işliyebilmek ve dışardan demir cevheri ithal 
etmemek için düşük tenörlü demir cevherleri
nin tenorunu yükseltmek için konsantre tesis
lerin kurulmasını öngören gerekçesiyle; 

S. 280 4 - b paragrafından sıonra: «Düşük 
tenörlü demir cevherlerimizin değerlendirilme
si imkânları üzerinde durulacaktır» ibaresi ek
lendi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
esas itibariyle Sayın Akdoğan arkadaşımızın 
önergesine katılacağız. Yalnız bir metnimiz var, 
iştirak edecekler mi, bilmiyorum; «düşük te-
nıöırlü demir cevherlerimizin değerlendirilmesi 
imkânları üzerinde durulacaktır». 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, hu teklife ka
tılıyor musunuz? 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Katı-
byorum, yalnıız bir hususu izah etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN —Sıranıız gelecek Sayın Akdoğan. 
Sayın Hükümet bu telklife katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Biz de aynı şekilde tadil teklifine 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akdoğan. 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 

milletvekilleri, sayın Komisyona huzurlarımızda 
teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. Zira bugün De
mir - Çelik sanayiinin bütün dünya devletleri ara
sındaki yeri malûlarmızdır. Türkiye 'mizdeki iki 
anabölgede demir cevheri bulunmaktadır, Gü
ney - Anadolu bölgesinde ve Batı bölgesinde. 
Güney Doğu - Anadolu bölgesinde demir cev
heri düşük tenöriü olmakla beralber 120 000 000 
ton civarındadır. Bunun 70 000 0O0 tonu dü
şük tenönlü cevherler, 35 000 000 tonu da Div-
riğ'ide bulunduğuna göre, ıgeriye kalan 
15 000 000 ton yüksek tenörlü cevherimiz bu-
lunmalktadır. Bu husufta billhassa üçüncü Demir 
Çelik sanayiinin kurulmasında, sayın Hüküme
tin de vereceği cevaba intizaır ederek, bilhassa 
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Güney - Doğu Anadolu bölgesinde bir yerde 
(kurulmasını belideniz öngörmekteyim. İkinci 
olarak Batı - Anadolu bölgesinde bulunan 
40 000 000 tonluk rezervi bulunan yine düşük 
tenörlü demir cevherinde billıaıasa konsantre te
slisi kurularak, Ereğli Demeir - Çelik Fabrika
sının ihtiyaçlarına cevaz verecek şekilde düzen
lenmesini öngörmektedir. 

•BAŞKAN — Sayın Akdoğan, sizin önerge
nize Komisyon ve Hükümet katılıyor. Bir me
tin teklif eititiler, siz de ona katıldınız. Binaena
leyh, müsaade ©deliseniz oylıyalım efendim öner
geyi. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — Sa
yın Komisyonun getirmiş olduğu maiddeye işti
rak ediyorum, oylayın. Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun tadil 
teklifiyle önerjgeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Önerge 
dikkate alınmış ve Hükümete verilmiştir. 

140 numaralı önergeyi okutuyorum. 
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.kolaylaştırır» denmektedir. İthalâtçı ve yaban
cı sermaye yüzünden, Anayasamızın bu hükmü 
bir türlü uygulama alanı bulamamaktadır. 

4. Sonuç: Yukarıdaki gere'kçe göz önlün
de tut alarak, aşağıda yaptığımız teklifin, Ko
misyonca, Plân metnine alınmasını saygılarım
la dillerim. 

TEKLİF 
«Çiftçinin ödediği ve aldığı fiyaltlar arasın

daki ilişkinin çiftçi aleyhine bozulmaması, 
Türk çiftçisinin ithalatçı tüccar ve yabancı 
sermaye taarfından sömürülmemesi, montajcı
ların ve aracıların tarımsal girdiler üzerindeki 
hilelerine son vermek ve Anayasamızın öngör
düğü gibi, çiftçinin işletme araçlarına sahifcol-
maısmı kolaylaştırmak amaciyle, tanımsal araç 
ve gereçlerin ithal edilmesi, imali, üretilmesi 
ve dağıtımı Devlet eliyle yapılaıcakıtır.» 

Hatay 
Yahya Kanlbolaıt 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydım) — Sayın Başkanım, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımda olduğu gibi, 
Anayasamızdaki a-nafi'kne ve ösıpriye uygun ola
rak, karma ekonomi düzeni içinde hazırlan
mıştır. Arkadaşımızın önergesi karma elkonıomi 
düzeninin dışında tamamen bir başka doktrin 
getirmeyi öngören bir teklif bulunduğu cihetle 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kanbolat, buıyuurn. 
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 

Başkan, sayın ımilleetvekilleri; 
Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sahi-

bolmasını kolaylaştırmakla yükümlüdür. Gerçi 
bu Annayasa hükmü, plânda yer almıştır, fa
kat tatbikatta bu Anayasa hükmü, tam ters 
şekilde tecelli etmektedir. Çünkü, ithalâtçılar, 
montajcılar ve aracılar, bugün tarım selktörüne 
ağır şekilde yüklenmiş bir durumdadırlar. Aşı
rı kâr sağlamak hırsı ile tarımsal girdilerin fi
yatları, büyük bir başıboşluk içinde, dunmalk-
sızm yükseltilmektedir. Türk çiftçisi, büyük 
zorluklar içinde yabancı ülkeler hesabına çalı
şan birer şahıs haline gelmiştir. Tarım kesimin-

ıBaşıkanlığa 
1. Çiftçinin ödediği ve aklığı fiyatlar ara

sı ndaıki ilişkinin, çiftçi aleyhine bozulmaması 
amaciyle, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da, tarımsal girdiler için fiyat desteklenmesi 
öngörülmüş ve gereken hallerde bu girdilere 
sübvansiyon verilmesi uygun bulunmuştur. 

İkinci Beş Yıllılk Kalkınma Plânında da, 
tanımsal girdi kullanımının gerçekleştirilmesi 
amaciyle, gereken krödi ve fiyat destekleme 
<gibi tedbirlerin alınacağı ifade edilmektedir. 

Kalkınma plânlarına konulan bu hüjküimlerin 
hiebir anlamı olmadığını, aradan geçen zaman 
göstermiştir. Çünkü bütün tarımsal araç ve 
ıgereçlerin fiyatı artmıştır. Çiftçinin ödediği ve 
aldığı fiyatlar arasındaki ilişki, çiftçi aleyhine 
bozulmuştur ve gittikçe de boızıılmaıktaldır. Sun'i 
gübre müstesna olmak üzere, bugünkü durum 
işte budur. Türk tarımı, ithalâtçı ve yabancı 
sermaye namına çalışan bir sektör haline gel
miştir. 

2. Tarımsal ilâç konusunda yapılan hile
ler, insafsızca devam etmektedir. Bu alanda 
Türk çiftçisinin aracılara artık itimadı kalma
mıştır. Memlekete çok zarar veren bu tatbika
ta sıon vermek zamanı gelmiştir. 

3. Anayasamızın 37 nci maddeısinde: «Dev
let, çiftçinin işletme araçlarınla sahiboknasını 
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de yaratılan değerler, fiyat ımekanizmasiyle dış 
ülkelere artan bir, tempo ile transfer edilmek
tedir. 

Ayrıca, Türk çiftçisi, tarımsal ilâçlar üze
rinde yapılan hilelerden artık bizar olmuştur. 

Tarım araç ve gereçlerin pahalılığı, Tarım 
Komisyonunda müteaddit defalar tartışıma ko
nusu oldu. Sanayi Bakanlığı temsilcileri, bu 
durumu ımâzur göstermek çabasiyle, montajcı
ların doları 25 - 30 liraya mal ettiklerini ve 
bâzan da, yerli imalâtın daha pahalı olması he
sabiyle, fiyatların yüksek olduğunu iddia et
mişlerdir. Bu iddialar doğru olsa bile, Türk 
tarımının zararlı bir kesimle karşı karşıya ol
duğunu teyidetmektedir. 

Oysa ki, gerçekte böyle değildir: Tarımsal 
araç ve gereçlerin pahalılığı ve bu alanda ya
pılan hileler, âzami bir kâr hırsından ileri gel-
ımefctedir. Sayın Alican bu kürsüde, ithalât ke
siminde fahiş kârların sağlandığını ve bunun 
meşru addedileimiyeceğini ileri sunmuştur. Ay
rıca birçok hatipler, müteaddit defalar yine bu 
kürsüde tarımsal araç ve gereçlerin, pahalılı
ğından şikâyet etmişlerdir. Çünkü çözülmesi 
gereken bir memleket meselesiyle karşı karşı-
yayız. önergemiz bu meseleyi kökünden halle
decek bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca önerge
miz Anayasanın sosyal adalet ve karma ekono
mi kurallarını hayata geçinmek hedefini de 
gütmektedir: Tarım kesiminde yaygın bir mül
kiyet ve bunlara Devlet eliyle sağalanan ucuz 
işletme araçların bundan daha güzel bir kar
ıma ekonomi şekli olur mu? 

İktidar, «ithalâtın* Devlet eliyle yapılması
nın aleyhindeyiz, bu iktisadi felsefemizdir,» di
yor. Ama Türk tarımını tüccarın ve yabancı 
sermayenin insafına neden terketımek zorunda
yız1? İktidarın bu zararlı felsefeden vazgeçmesi, 
Türk tarımı bakımından bir zarurettir. Öner
gemin kabulünü diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyqrum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

141 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Başkanlığa 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtının «Gelir da
ğılımı araştırması» na göre Türkiye'de tarım
sal işletme boyları büyüdükçe, hektar başına 
toprak ürünleri geliri düşmektedir. İşletmeler 

büyüdükçe, toprak verimlüiğinin düşmesine 
sebep, büyük ımüllk sahiplerinin toprak faktö
rünü düşük seviyede kullaıımal arından ileri 
gedmektedir. Ayrıca büyük çiftlikler bu paha
lı girdileri, yani sermaye faktörünü de çok dü
şük bir verimde kullanmaları verimliliğin azal
masına tesir ettiği tesbit edilmiştir. 

1963 yılında bir ünite toprak ürünü elde 
•etmek için kullanılan belli başlı girdi endeks
lerinin (Sulama, gübreleme, ımotorgücü, ma
kine v. s.) Türkiye ortalaması 3 tür. Bu girdi 
endeksi Devlet üretime çiftliklerinde bir iken 
aile tipi çiftliklerde (75) dekar, 1,5-2 ve daha 
büyük işletmeler için ise 3 ilâ 10 olarak hesap
lanmıştır. 

Bu duruma göre memleket tarımında üre
tim ve verimliliği hızla artırabilmek toprak ve 
sermaye faktörünü rasyonel şekilde kullana
bilmek için, toprak reformunun yapılması ge
rekmektedir. 

2. Tarım kesimindeki bütün mülk sahiple
rinin istihlâk temayüllerinin çok yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Bunlar tasarruf yapmazlar, 
her şeyi Devletten beklerler. Şu halade bu gu-
rupun iktisadi kalkınmaya yararlı bir niteliği 
yoktur ve tarımdaki >gelir eşitsizliğinin yararlı 
iktisadi bir fonksiyonu mevcut değildir. Büyük 
mülkiyet Devlete bir yüktür. Bu duruma göre 
tarım sektörünü iktisadi kalkınmamıza yararlı 
bir hale getirmek için, toprak reformunun bi
ran önce gerçekleşmesi bir zarurettir. 

3. Devlet Plânlama Teşkilâtının «Gelir 
Dağılımı Araştınmasına» göre tarım sektörün
de, gelir dağılımındaki eşitsizliği yaratan te
mel faktör, toprak dağılımındaki dengesizlik
tir. Redüstribütüf uygulamalara gidilmediği 
takdirde, gelecek on yıllık devrede, Türkiye'
de gelir dağılımının şimdikinden daha gayri-
âdil bir şekil alacağı sonucuna varılmaktadır. 
Ayrıca TürkâyeVle mevcut toprak dağılımı 
strüıktürünü ve mevcut tarım işletmeciliği 
usullerini veri olarak almak suretiyle girişile
cek bir tarım reformunun iktisadi maliyetânin 
çok yüksek olacağı teaıbit edilmiştir. 

Bu duruma göre tarım sektöründe mevcfulb 
gayriâdil gelir dağılımına son vermek ve ikti
sadi maliyeti çok yüksek tedbirlerden kaçın
mak için toprak reformunun yapılması gerekv 
mekîtedir. 
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4. — Anayasamızın 37 nci maddesi şöyle 
demektedir; «Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve toıpraibsız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçlarıiyle gereken tedbirleri alır. 
Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım bölgeleri
ne ve çeşitlrine göre toprağın genişliğini gös
terebilir.» 

Bu duruma göre Anayasamız büyük mülki
yetin sınırlanmasını toprak reformunun ya
pılmasını şart koşmaktadır. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının bu Anayasa hükmüne uy
ması, bir mıeclbnıriyettir. 

5. — Sonuç; yukarıda açıkladığımız gerek
çe göz önünde tutularak aşağıdaki teklifimin 
komisyonca plân metnine alınmasını saygıla
rımla dilerim. 

TEKLİF 
«Tarıımlda üretimi ve verimliliği artırmak, 

toprak ve sermayenin rasyonel şekilde kullanıl
masını mümkün kılmak, tarım kesimini iktisa
di kalkınmamızla yararlı hale getirmek, mev
cut gayriâdil gelir dağılımına sıon vermek ve 
Anayasamızın öngördüğü toprak reformunu 
gerçekleştirmek amaciyle, değişik tarım böl
gelerine ve çeşitlerine göre, öızel mülk sınırlan
dırılacak ve âzami sınırın üstünde kalan top
raklar kamnılaştırılarak, topraksız veya yeter 
toprağı bulunmıyan köylüye dağıtılacaktır.» 

Hatay Diyarbakır 
Yalhya Kanlbolat T. Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Saym Konıiısyon? 
PLÂN KARIMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGKtN (Aydın) — MuMerem arka
daşlarım, bu konu beşinci defa Meelisimizd<e 
görüşülmektedir. Sayın İşçi Partisi Milletve
kili arkadaşımızdan Tarık Ziya Ekinci ve Yah
ya Kanbıolat arkadaşımız da, plân metnine top
rak reformunun ithalini öngören önerge ver
miş bulunmaktadırlar. Bu konu üzerindeki gö
rüşümüzü bundan önceki önergelerde ifade et
tik ve ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen tarım reformu içerisinde toprak re
formunun da mündemiç bulunduğunu ve top
rak reformunun tarım reformu ile birlikte ya
pılacağını ifade ettik. Ancak plân ve plânı 
yapanların zihniyeti toprak redtorımunu önerge 
sahibi arkadaşlarımızın anladığı şekilde anla
maktadır. Maalesef önerge sahibi arkadaşları

mızın partilerine mensup milletvekili arkadaş
larımız Söke'ye giderek, Sökelde ovaları gös
tererek, «Ey Söke'İller bu toprakları niçin iş-
liyem'ezsıiniz, biz bu toprakları size vereceğiz, 
bu topraklar sizindir...» 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Hangi milletvekili söyledi? Siz orada mıydı
nız? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN •(Devamla) — Evet orada 
idim. 

BAŞKAN — Sayın S eziğin bukadar uızun 
bu izaha lüzum yok efendim, katılıp katılmadı
ğınızı söyleyin de bitirelim bu işi. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — Eğer Türkiye 
tşçi Partisine mensup milletvekili arkadaşları
mızın önergelerinde baJhsettikleri toprak refor
mu ile ilgili fikir, görüş ve kanaatleri Söke'-
deiki bir milletvekilinin söylediği şekilde ise, 
sureti katiyede katılmıamıza imkân ye ihtimal 
yoktur. Önergelerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYM ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz.' 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın KanJbıo^ 
'at, buyurunuz. 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın 
Başkan, saym milletvekilleri; sunduğumuz bu 
önerge ile güttüğümüz amaç, toprak reformu
na ilişkin bir Anayasa hükmünün İkinci B'eş 
Yıllık Kalkınma Plân metnine (ithalini sağla
maktır. 

Gerçi plân metninde aynen şöyle diyor: Re-
fet Sezgin B'eyi doğrulamamalktadır. 197 mâ 
sayfa, uygulanacak politikalar bölümü, iki nu
maralı paragraf, metinden okuyorum: «Tarım 
reformu anlayışı içinde bu çiftçilerin toprak
landırılması...» aynen böyle diyor. Şu halde 
plânda toprak reformu diye birşey yok. Şu 
halde gerçi plân metninde okuduğum gibi ta
rım reformu anlayışı içinde çiftçilerin toprak
landırılması öngörülmektedir. Fakat Anayasa
mıza göre toprak reformu sadece bir toprak 
dağıtımı değildir. Çünkü, Anayasamız bu ko
nuda: «Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım' 
bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın geniş-
liliğini gösterebilir» demektedir. Şu halde top
rak reformu, aynı zamanda büyük toprak mül-
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kiyetinin sınırlandırılmasıdır. Onun için plâ
nın bu konuda Anayasaya aykırı düşmesini 
uygun görmennekteyiz. 

«Kadastrosuz toprak reformu yapılır mı?» 
sorusu sorulabilir. Ama kanaatimizce toprak 
reformu için kadastro şart değildir. Bütün ta
rım iıstatistiklerimiızıin altında muhtarın ve 
köylünün tahmini yatmıyor mu? Köy şartları 
içinde en büyük kadastro memuru köylü de
ğil mi? Köyde bulunan arazinin miktarını, ni
teliğini şuyulu olup olmadığını köylüden daiha 
iyi kim bilebilir? Esasen mesele, herkese yete
cek toprağı bulmak değildir. Mesele, mevcudo-
lan fazla toprağı topraksız veya az topraklı 
köylüye vermektir. Şu halde Söke ovasında 
fazla toprak varsa Anayasa hükümleri dâhi
linde Söke ovasını kamulaştırıp köylüye dağı
tacağız. Eğer dağıtılacak toprak varsa, toprak 
reformunun gerçekleşmesi gayet kolay demek
tir. Onun için komisyonun ve Hükümetin öner
gemizi kabulden kaçmaması gerektir.. Köylü
müz için bazen 67 dönüm, bazen de 30 dönüm 
•toprak az görülmektedir. Halbuki köylümüze 
arazi olsun da on dönüme bile çoktan razıdır. 
önergemiz, tarımda mülkiyeti yaygın hale ge
tirmek, demokrasiyi köyde gerçek bir yaşantı 
yapmak, memleket kaynaklarının israfını önle
mek, hızlı bir sanayileşmeyi mümkün kılmak, 
gelir dağılımındaki gayriâdil duruma son ver
mek gibi hedefleri de öngörmektedir. Önerge
mizin kabulünü Yüce Kuruldan diler ve saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... E'tmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

142 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Küçük sanayi sahipleri ile küçük sanatkâr 

ve esnafa kredi temini amacı ile kurulmuş bu
lunan Türkiye Halk Bankasının plasmanları 
arasında ticari kredilerin payı yıldan yıla yük
selmekte ve adı geçen banka büyük tüccarlara 
şaihıs başına 5 ilâ 10 milyon lira kredi ver
mektedir. Türkiye Halk Bankasının niteliği 
itibariyle küçük sanatkâr ve esnafa kredi ver
me şeklinde kullanılamıyan ve yıldan yıla ar
tan mevduatımın hiç değilse küçük ve orta ti
caret enbalbımn kredi ihtiyaçlarını sağlamak 
üzere kullanılması için aşağıdaki ibarenin 
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İkinci Beş Yıllık Plâna ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

İstanbul Milletvekili Urfa Milletvekili 
iSadun Aren Behice Boran 

Kara Milletvekili Hatay Milletvekili 
Adil Kurtel Yahya Kanbolat 

Diyarbakır Milletvekili 
'Tarık Ziya Ekinci 

«Türkiye Halk Bankasının ticari kredileri
ne nnakul bir tavan tesbiti için - kanun tadili 
dâhil - gerekli tedbirler alınacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?! 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bunlar plâna girecek nitelikte ilkeler değdi, 
yıllık programlarda ve uygulamalarda daha 
müşahhas şekilde tedbirler alınması mümkün
dür. Bu sebeple katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz,. 
BAŞKAN — Önerge sahibi olarak kim gö

rüşmek istiyor?.. Buyurun Sayın Behice Bo
ran. 

BEHİCE BORAN (Urfa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Hep bildiğiniz gibi, Türk Halk Bankasının 
esas kuruluş gayesi, hizmet amacı, küçük sa
natkâr ve esnafa kredi teminidir. Halbuki bu 
bankanın plasmanlarının istatistiklerine, me
selâ 1964 ve 1965 yılı hesap raporlarına baktı
ğımızda görüyoruz ki, yapılan plasmanlar ara
sında ticari kredilerin nisbeti yıldan yıla art
maktadır. 1964 yılında plasmanın % 88 i kü
çük sanatkâr ve küçük sanayie giderken, 1965 
te bu nisbet % 75 civarına düşmüştür. Yani 
ticari plasmanlar kısmı artmaktadır. 

Bu ticari kredi olarak kullanılan kaynak
ların küçük esnaf ve sanatkâra verilmiye-
ceği söylenmektedir. Çünkü bu kısım bu kay
naklar, vadesiz veya çok hesabı mcA^duattan 
ibarettir, deniliyor. «Halbuki küçük esnaf 
ve sanatkâra biz uzun vadeli ve düşük faizli 
kredi veriyoruz. Binaenaleyh, bu vadesiz veya 
kısa vadeli mevduat küçük sanatkâr ve esnafa, 
ve küçük sanayie kredi temini için kullanıl
maz. Ticari kredi olarak kullanılması za
rureti vardır», deniliyor. , Gerekçe bu ise bile, 
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o zaman mâkul olan nokta şudur ki, ticari 
kredi olarak kullanılan bu kaynaklar hiç de
ğilse küçük esnaf ve küçük sanatkârların du
rumuna yakın durumda olan küçük ve orta 
çapta ticaret erbabını finanse etmek için kul
lanılmalıdır. Halbuki Türk Halk Bankasının 
bir tek tüccara beş milyon, hattâ on milyon 
kredi verdiği . vakıadır. Bu sebeple burada 
plâna demin okunan ibarenin yani (Türkiye 
Halk Bankasının ticari kredilerine mâkul 
bir tavan tesbiti için kanun tadili dâhil, 
gerekli tedbirler alınacaktır) ibaresini teklif 
ediyoruz. Bu tavan faraza beşyüz bin lira 
olabilir. Veyahut banka idarecileri ve Hü
kümet yetkilileri bir araya gelirler, diğer 
mâkul bir tavan tesbit edebilirler. Ve bizce 
edilmelidir, Her halde amacına tamamen zıt 
bir yönde böyle büyük tüccarlara beş on 
milyon lira kredi verilmesi doğru görülmez. 

Komisyon Başkanı buyurdular ki, «Bu te
ferruata ait bir husustur, yıllık programlar
da ele alınabilir.» Halbuki bizce j^ıllık prog
ramlarda ele alınacak bir şey değil. Evvelâ 
prensip üzerinde mutabık kalmak lâzımdır. 
Yani Türkiye Halk Bankasının kaynakları
nın büyük tüccarlara verilmemesi ve bir ta
van tesbiti prensibi üzerinde mutabık kal
mak lâzımdır. Bu tavanın tesbiti ancak so
mut ve teferruata ait bir şeydir; 500' bin 
lira mı, 400 bin lira mı, 600 bin lira mı ol'mal?.. 
Ama burada bir preınsip meselesi vardır, ve bu 
kaanatimzce plâna ilâve edilmelidir. Sağılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul , edilme
miştir. 

143 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet inşaatının bir elden ve doğrudan 

doğruya yapılması hem tasarrufu, hem de sos
yal adalete uygun olacaktır. Bu itibarla, 
plân metnine aşağıdaki hükmün konulmasını 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

istanbul Milletvekili Urfa Milletvekili 
Sadun Aren Behice Boran 

Kars Milletvekili; Hatay Milletvekili 
Adil Kurtel Yahya Kanbolat 

Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

«Genel ve katma bütçelerden yapılacak bina 
inşaatı, kurulacak bir Devlet inşaat ofisi 
eliyle yürütülür.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, itha
lâtın Devletleştirilmesiyle ilgili önergele
rinde de, arz ettiğim ıgibi, Sayın Başkanım, 
bu inşaatların Devlet ofisi marifetiyle, Dev
let tarafından yapılmasını öngören önergede 
plânın dayanağı olan karma ekonomi kural
larına tamamen aykırıdır. Gerektiği zaman
larda esasen emanet suretiyle bu yapılabil
mektedir. İş gerektiği ölçüde. Zorlayıcı olmayı 
gerekli görmüyor ve önerge karma eko
nomi kuralına aykırı bulunduğu cihetle ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, siyasi felsefemize ve siyasi tercihimize ta
mamen aykırıdır, o bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Aren? 
SADUN AREN (İstanbul) — Efendim, 

tümü üzerindeki, görüşmelerde bu gibi fikir
lerimizi açıklamıştık, tekrarına lüzum görmü
yorum. 

BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilme
miştir. 

144 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Gerekçe : 
İkinci Beş Yıllık Plânın 374 ncü sayfa

sında (c) - yatırımlar kısmının sonuna aşağı
daki cümlenin eklenmesini, Ereğli - Demir Çeli
ğin yapılırken düşülen hataya düşülmemesi ba
kımından arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Ek cümle : Ereğli Demir - Çelik Fabrika
sının genişletilmesi esnasında dikkatli ve ba
siretli hareket edilerek pahalıya çıkmaması, ma
liyetinin düşük olması sağlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkanım, 
muhterem arkadaşlarım; plânda imalât sana
yiinde dünya piyasalarında rekabet edebil-
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me gücü ve maliyetlerinin düşürülmesiyle ilgili 
tifee ve tedbirler mevcuttur. Ve bu tedbirler sa
dece Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının geliş
tirilmesi esnasında değil, her türlü ahvalde uygu
lanacak ilke ve tedbirlerdir. Şimdi Reşit Ülker 
arkadaşımızın önergesi veçhile Ereğli Demir -
Çelik Fabrikalarının geliştirilmesi esnasında dik
katli ve basiretli hareket edilerek pahalıya çık
maması, maliyetinin düşük olması sağlanacak
tır.) şeklinde bir hüküm koyduğumuz zaman bu 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarında böyle ola-
cakda, diğer tesisler için bunlar aranmıyacak gi
bi bir anlama dahi çıkabilir. Plânda biraz önce 
ifade ettiğimiz imalât sanayiinde dünya sanayi
inde rekabet edebilecek hale getirmek için gerek
li ilke ve tedbirlerin elbette ki Ereğli Demir - Çe
liği de kapsayacağı gayet açıktır. Bu sebeple ka
tılmıyoruz. 

BALKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, önerge sahibinin 
maksadını kapsıyan çok geniş tedbirler plânda 
mevcuttur. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Hükümetin ve Sayın Komisyo
nun ifade ettiği gerçi bir hakikattir. Ama ben
denizin de ifade ettiğim şey ayrı bir hakikattir. 
Türkiye'de bu plân devresi içerisinde yapacağı
mız en büyük yatırımlardan birisi, bir kalemi 
bu demıir ve çelik fabrikalarının, Ereğli Demir -
Çeliğin tevsiidir ve yenli bir falbrika yapılması
dır. 1963 - 1967 döneminde iki milyar 752 mil
yon sarf edilmiştir, bu dönemde de dört milyar 
iki yüz milyon .sarf edilecektir. Ereğli Demir -
Çelik Fabrikaları, malûmunuz olduğu üzere, altı 
yüz milyon sermayeli büyük bir tesisimizdir ve 
çok pahalıya malolmuştur. Bunun pahalıya 
malolması muhtelif sebeplerden ileri gelmiştir. 
Bunlar bugün Devletin elinde bulunan resmî ra

korlarda belirtilmiş hususlardır. Meselâ, (Zon
guldak Bölgesi, önplânı sayfa 68) de şöyle yaz
maktadır : 

«İşletme Armutçuluk Kömür İşletmelerinle 
yakın olmakla beraber bu kömürlerin koklaşma
ya elverişli olmamasından ötürü kömürün (bü
yük kısmının) Zonguldak'tan gemi ile taşına
cağı, 

«Demir Cevherinin Balıkesir, Samsun ve ts-
kenderuın'dan getirileceği», 

«Fabrika mamullerinin * levha halinde olması 
itibariyle levhaların kullanma yerinin İstanbul 
ve çevresindeki endüstriyel bütün olacağı», 

«Şayet bu seçim kömüre yakınlık ise, o tak
dirde Filyos'un uygun mahal olacağı zira bu su
retle Karabük...» diye devam ediyor; «Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları için yapılan yatırım 
dünya standartlarına göre pahalıdır. Yatırım 
miktarının, dolayısiyle fiyatlarının yüksek olma
sı durumunda ve % 30 kâr marjıma izin veril
mesi dolayısiyle mamullerin satış fiyatı yüksek 
olacak ve bu da yassı mamullere dayanan ülke 
endüstrisinin Avrupa mamulleri ile yarışma şan
sını ortadan kaldıracaktır.» 

Burada Sayın Komisyon ve yüce Meclisin bu
nu şu şekilde anlaması lâzımgelir. Tamamen ka-

" tılıyorum Sayın Komisyon Başkanının beyanına. 
Hiçbir Hükümet pahalıya malolacaıktır diye bir 
prensibi kabul edemez. Ama bu kadar büyük 
ve ülke endüstrisine, yassı mamuller, meselâ, buz 
dolabında kullanılan madde, fabrikadan çıkan 
yassı mamulün asgari yüzde yüz pahalı olduğu 
ifade edilmektedir. Düşünün, işte Türk halkı bu 
mamulleri, yassı mamullere dayanan . mamuller 
Türk piyasasının ve Türk sanayiinin mamulleri
dir. Sanavici pahalıya alacak, halk pahalıya ala
cak, halk pahalıya alacak ve ihracata yöneltmek 
istiyoruz, sanayileşmeyi kabul etmiştir bu plân. 
İhracat güçleşecek, bunun birtakım neticeleri var
dır. Binaenaleyh buraya konulacak bu ibarenin 
katiyen zararı yoktur. Arkadaşlarımın dedikleri
me katılmakla beraber bizim parlâmentomuzum, 
Meclisimâzin bu işte uyanık olduğunu ve yeni tev
si yapılırken - ki bu yeni tevsiin yapılması fi
yatları düşürecektir, gerçek maliyete doğru gö
türecektir, lüzumlu bir şeydir - bizim bu noktada 
uyanık olduğumuzu, bu işlerle ilgili herkesin bil
mesi anlamını taşır, hiçbir zarar vermez zanne
diyorum. 

Saygılarımla. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFI ÖZTÜRK (Eskişehir) — Saym Başkan, 
bir hususu açıklıyacağım, zapta geçmesi için : 

Arkadaşımızın bahsettiği hususlar, bir tedbir 
iktisat kanunlarına aykırıdır. Her sanayi için 
aynı hususu düşünmek icaibetmektedir. Ayrıca 
4 milyar lirayla Ereğli Demir - Çeliğin alâkası 
yoktur. Bunu da arz ederim. 
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BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Btm'iyenler... Kabul 
edilmemiştir. 145 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Küçük çiftçileri korumak ve büyük toprak 

veya tarımsal işletme sahiplerini tasarrufa teş
vik ve kendi yatırımlarını büyük ölçüde ken
di kaynaklariyle finanse etmelerini sağlamak 
amaeiyle İkinci Beş Yıllık Plân metnine aşağı
daki ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

İstanbul Urfa 
Sadun Aren Behice Boran 

Kars Hatay 
Âdil Kurtel Yahya Kan'bolat 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

«Sahilboldukları veya işlettikleri topraklar 50 
dönümü geçmiyen çiftçilere halen cari birim ve 
şahıs kredi hadleri yüzde elli fazlasiyle uygu
lanacak ve her hangi bir çiftçiye verilecek kredi 
miktarı da tesbit olunacak mâkul bir kredi ta
vanını aşmıyacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
plânın kredi politikası konusunda bu hususlar 
genel tedbirler olarak ifade edilmiş bulunmak
tadır. Ayrıca köy ve köylü sorunlarını belir
ten hususta da bununla ilgili tedbirler yer al
mıştır. Yıllık programlarda ve uygulamalarda 
daha müşahhas tedbirlerin alınacağı talbiîdir. 
Ayrıca kredi politikası ilkeleri bölümünde bi
rinci ve ikinci maddede ayrıntılı olarak ele alın
mıştır. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SEYP1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aren. 
SADUN AREN (İstanbul) — Behice Hanım 

konuşacak efendim. 
BAŞKAN — Sayın Boran buyurunuz. 

BEHİCE BORAN (Urfa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, krediler konusundaki ko
nuşmamda da belirttiğim üzere, diğer krediler 
alanında olduğu gibi tarım kredileri alanında 
da dağılımda büyük bir eşitsizlik vardır. 
1 - 500 lira kredi alan küçük çiftçilere ortalama 

300 lira kredi düşmektedir ve bunlar toplam 
(borçluların yüzde 54 küsurunu teşkil etmek
tedirler. Yüzhin liradan fazla kredi alan kişiler 
ise bir milyon küsur borçlu arasında ancak 37 
kişi idi 1965 te, her birine ortalama 600 bin kü
sur lira kredi verilmiştir. Daha önemlisi borç
lu sayısı 1963 ten itilbaren toplam sayı azaldığına 
göre bu demekti ki, birtakım çiftçiler artık hiç 
kredi almıyor veya alamıyor durumunda idiler. 
Uygulanan kredi hadlerine baktığımız zaman iş
letmelerin veya mülkiyetin büyüklüğü küçük
lüğü nazarı dikkate alınmadan bütün işlet
me veya mülkiyet kategorileri için aynı birim 
ve kişi kredi hadlerinin uygulandığını görü
yoruz. Oysa malûmdur ki, büyük işletmelere 
salhibolan insanlar, on binlerce, 50 bin, yüzb'in 
hattâ yüz/bin dönümün üstünde işletmeler var
dır ' Türkive'de. Bunların esasen gelirleri çok 
vüksek olduğu için bunlar kendi yatırım ve iş
letme masraflarını kendi kaynaklarından bü-
vük ölçüde finanse edebilirler. Halbuki esasen 
gelirleri çok büyük olan bu işletme veya mül
kiyet sahiplerine aynı zamanda çok yüksek 
kredi verildiği için bunlar bir tasarruf eği
limi gösterememektedirler ve hepimizin bildi
ği gibi kredi gerek tarımda ve gerek diğer sek
törlerde, yüksek gelir kategorileri bizde aynı 
zamanda (israf) kelimesiyle niteliveceğimiz bir 
tüketim eğilimi göstermektedir. Onun için bu 

adaletsizliği kısmen olsun önliyebilmek maksa-
diyle diyoruz ki, 50 dönüme kadar toprak iş-
liyenlere veya toprak sahibi olanlara verilecek 
olan kredilerde uygulanacak şahıs ve birim 
kredi hadleri daha yüksek olsun, teklifimiz yüz
de 50 daha yüksek olsun. Bövlece küçük çift-
çive daha fazla kredi gidebilsin. Diğer taraf
tan esasen iktisaden güçlü olan, kendi kay
nakları olan yüksek kategorideki isletmelere 
veya toprak mülkiyeti sahiplerine verilecek kre
diye mâkul bir tavan tesbit edilsin. Böylece hem 
kredi hacmi daha ziyade, küçük ve orta çiftçi
lere doğru kaydırılmış olur, hem de yüksek 
gelir kategorisindeki tarımsal işletme veya mül
kiyet sahipleri kendi kaynaklarından finanse 
etmek zorunda kalırlar kendi ihtiyaçlarını. 
Binaenaleyh aşırı tüketim, israf niteliğindeki 
tüketimlerini kısıtlamak mecburiyetinde kalır
lar, binaenaleyh millî tasarrufa daha büvük 
katkıda bulunmuş olurlar. Bu da tıpkı Halk 
Bankası meselesinde olduğu gihi bir yıldan 
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öteki yıla uygulanacak program meselesi de
ğildir. Bu bir prensip meselesidir, bir sosyal 
adalet anlayışının ve ilkesinin tarım kredileri
ne uygulanması meselesidir. Hattâ öyle tahmin 
eldiyorum ki, bu kabul edilecek olursa belki 
kanuni tadilâtı dahi gerektirecektir. Binaen
aleyh burada okunmuş olan ibarenin yani «Sa-
hiıboldukları veya işlettikleri topraklar elli dö
nümü geçmiyen çiftçilere halen cari birim ve 
şahıs kredi hadleri yüzde 50 fazlasiyle uygu
lanacak ve her hangi bir çiftçiye verilecek 
kredi miktarı da tesbit olunacak, mâkul bir 
kredi tavanını aşamıyacaktır» ibaresi Beş Yıllık 
Plâna konulmalıdır. 

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

146 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayıları birbuçuk milyon tahmin edilen kü

çük sanatkâr ve esnafrn büyük çoğunluğu ha
len krediden yoksun durumda bulundukla
rından aşağıdaki ibarenin İkinci Beş Yıllık 
Plâna ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Salgılarımızla. 
İstanbul Urfa 

Sadun Aren Behice Boran 
Kars Hatay 

Âdil Kurtel Yahya Kanbolat 
Diyarbakır 

Tarık Ziya Ekinci 

«Küçük sanatkâr ve esnafa verilen kredi hac
mini İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 1967 
kredi hacminin iki misline çıkarmak için her yıl 
bütçeden gerekli ödenek ayrılacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım ;. 

Önerge sahibi sayın arkadaşlarımız da bile
ceklerdir ki, plâna böyle kesin bir miktar koy
mak esnekliği bozacağı cihetle doğru değildir, 
hattâ mümkün değildir. Olabilir ki, İkinci Beş 
Yıllık Plân döneminde bu miktarın çok üstün-
d'e <esnaf ve sanatkâra kredi vermek mümkün
dür. 

Kaldı ki muhterem arkadaşlarım, bunu mi
saller ile de izah etmek isterim: Halk Bankası 
kredileri 1964 te 212 milyon lira iken 1906 yı
lında bu miktar yüade 200 fazlalaşarak sayın 

önerge sahipleri bir misli diyor, iki misli faala-
1 aşarak, 627 'milyon liraya çıkmıştır. 1868 yılın
da da bu miktarın 1 milyar olacağı ifade edil
mektedir. 

Demek ki, sayın önerge sahiplerinin de ifa
de ettikleri (gibi iki misliye yetinilmemiş, bu es
neklik içinde asnaıf ve sanatkârlara verilen 
krediler son 4 sene içerisinde m azından beş 
misli bir artırmayı derpiş edecek durumdadır. 
Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. Yani âM 
misline rıza gösternıiyen bir anlayış içindedir 
plân ve plân yapıcıları. Bu sebeple kesin bir 
tabir koyup da dondurmanın yerinde olmıya-
cak kanaatindeyiz. Zannederim bu sebeple ar
kadaşlarımız da önergelerini geri alacak/tır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYPt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Eren?.. 
SADUN EREN (İstanbul) — Behice Boran 

konuşacak^ 
BAŞKAN — Sayın Boran, buyurunuz. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Konuş-
mıyacağmı, komisyonun açıklamasından sonra, 
Yalnız ben plân tetkik ettiğim kadariyle bu es
naf ve küçük sanatkâr kredilerinin belirli öl
çülerde artırılacağı hususunda bir hükme ras-
lıyamadım. Eğer krediler iki misli değil de 
beş misli artabilecekse tabiî bundan memnuni
yet duyarız. Ama bunun böyle olacağına dair 
bir miktar verilmesi de daha uygun olur. Mese
lâ belirli miktarlarda her yıl artacağına dair 
bir hüküm plâna konursa ve bunu komisyon 
kabul ederse o zaman önergemizi geri çeke
riz, 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Plânda var Be
hice Hanım. 

BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Kıs
tas olarak var mı ? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim igenel 
olarak kredi bölümünde şeyleriyle almış bulun
maktadır. Kredilerin artırılması 'konusu ele 
alınmıştır.. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmı-
yalım. ıSayın Boran, bu açıklama karşısında 
önergenizi geri alıyor musunuz efendim? 
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BEHÎGE HATKO (BORAN) (Urfa) — Alı
yoruz ©fendim. 

BAŞKAN — Önerge geriverilmiştir efen
dim. 

147 sayılı önergeyi 'okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Plânın 144 ncü sayfasından, imkânları ye

terli öğrencilerin ilk öğretim dışındaki bütün 
öğrenim kademelerinde, eğitim masraflarına 
katılmaları öngörülmüştür, «imkân yeterliği
nin» oıbjektif bir ölçüsü mevcudolmadığından, 
bu (hüküm uygulamada 'fakir ve orta halli aile
ler için 'büyük sıkıntılara sebebolacaktır. 

Bu nedenle, bahis konusu 'hükmün plân 
metninden çıkarılmasını 'teklif ederiz. 

.Saygılarımızla. 
İstanbul Miletvekili Urfa Miletvekili 

'Sadun Eerm Behic'e Hatko (Boran) 
Kars Milletvekili Hatay 'Milletvekili 

Âdil Kurtel Yahya Kanpolat 
Diyarbakır Miletvekili 

Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN —Sayın komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bu hal 
fakir ve orta 'halli ailelerin çocukları için söz 
konusu değildir. Bu -çocuklar için Birinci Beş 
Yıllık Plâna da, Birinci Beş Yıllık Plâna oran
la İkinci Beş Yıllık Plânda parasız yatılı oku-
ima imkânları ölçülemiyecek 'denece artırılmış
tır. Daha evvelki müzakerelerden da anlaşıla
cağı üzere, bu konuda İkinci Beş Yıllık Plân 
parasız yatılı (rakamını orta öğretimde okuyan 
çocukların yüzde dördüne binan önce çıkar
mak suretiyle önerge sahibi arkadaşımızın is
tedikleri hususu imkânlar nishetinde (gerçekleş
tirecek demektir. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ıSEYEt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz 'efendim. 
BAŞKAN — Sayın Boran, huyurunuz. 
BEHİCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sa

yın Başıkan, sayın milletvekilleri; 
İlk bakışta ana - babaların çocuklarının 

eğitim masraflarına kendi ekonomik iktidarları, 
gelirleri nisbetinde katılmaları doğru gibi gö
rünür, soyut ibir prensibolarak doğrudur. Ama 
uygulamada !bu çak aksaklıklara yol açacak-

'tır. Bir kere fiillî aksaklıklara yol açacaktır. 

Meselâ bugün hastanelerde uygulanan sistem
den biliyoruz ki, bir hastanın ücretsiz yatabil
mesi için muhtarlıktan bir fakirlik belgesi ge
tirmesi icabediyor. Gerçekten fakir olanlar için, 
ben şahsan kendi 'mahallemden kaç tane misal 
biliyorum, gidip de muhtarlıktan fakirlik bel
gesi almak bâzı hailende ibir hayli güç olabili
yor. 

Diğer taraftan .gerçekten o ıkadar da fakir 
:)lmıyan, hattâ hayli vakti oldukça iyi olan in
sanların da muhtarlıiktan fakirlik belgelerini 
kolaylıkla elde etiklerine şahidoluyonuz. Şimdi 
bilmiyoruz ne sistem (getirecek, bu ailelerin ço
cuklarının masraflarına katılma usulü. Muh
tarlıktan ımı kâğıt istenecek, başka hir yerden 
mi 'bir vesika istenecek bilmiyoruz. Ama her 
halde ailenin ekonomik durumunu (gösteren bir 
belge mi olacak. Bu fiiliyatta birçok aksaklık
lara sebebolacak. Bu bir. İkincisi; 'bilhassa zan
nediyorum ki, öğretmenler bu hususta henim 
fikrime iştirak edeceklerdir, çocuk psikoloji
si, genç psikolojisi balkımından gayet zararlı 
etkileri olacaktır. Öğrenciler arasında varlıklı 
aileden olma, varlıklı aileden olmama, «Benim 
baham benim masraflarımı toarşılıyabilecek ka
dar katkıda bulunaJbiliyor, senin baban bulu
namıyor» ıgibi 'çocuklar arasında Iböyle bir tef
rik ve hali vakti, yerinde o'lmıyan çocuklar 
arasında bir aşağılık duygusu, bir kample'ksin 
meydana 'gelmesine sebeboılacaktır. Eğitim bakı
mından çocuk ve gençlik psikolojisi haklımdan 
bu ayırım 'gayet zararlı neticeler doğuracaktır. 
Binaenaleyh gerek uygulamada doğuracağı ak
saklıklar bakımından, gerekse 'çocukların psi
kolojisi üzerinde yaratacağı etkiler bakımın
dan böyle bir usulün uygulanmasına taraftar 
değiliz. 

Diğer taraftan, ailelerin çocuklarının eği
timinden bir mesuliyet duymaları ve onların 
eğitiminde katkıda (bulunabilmeleri de prensip 
itibariyle doğru olduğu için böyle hir usulün 
vergileme suretiyle uygulanmasını teklif edi
yoruz. Ya gelirlere göre bir yüzde nisbetinde 
Gelir Vergisine ilâveler yapılır, eğer eğitim 
için ek fonlar isteniyor ise veya eğitim vergisi 
diye hir vergi konur ve bu da gelirlere göne 
vergi mükelleflerinden tahsil olunur. Bu şekil
de hem eğitim için ek 'fonlar elde edilmiş olur, 
hem uygulamadaki aksaklıklar önlenmiş olur, 
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'hem de çocuklar ve gençler arasında, demin 
bahsettiğim zararlı psikolojik etkiler önlenmiş 
olur. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

148 sayılı önergeyi 'okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Devamlı bir finansman vasıtası olarak yük

sek gelirli kimselerden borç alınması sosyal 
adalete aykırı ve yanlış bir usuldür. Bu sebep
ten aşağıdaki hükmün plân metnine konulma
sını teklif ederiz. 

Saygılarıımla. 
İstanbul Miletvekili Urfa Miletvekili 

Sadun Eeren Benice Hatko (Boran) 
Kars Milletvekili Hatay 'Milletvekili 

Âdil Kurtel Yahya Kanpolat 
Diyarbakır Miletvekili 

'Tarık Ziya Ekinci 

Tasarruf bonoları tevkif atı vergiye çevrile
cektir.» 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bu 
hususun sosyal adalet ilkelerine aykırı oldu
ğunu söylemek ımümkün değildir. Esasen tasar
ruf bonosu dile ilgili kanun tasarısı Mecliste 
görüşülmekte, tartışılmaktadır, birkaç madde
si kalmıştır daha da enine boyuna tartışılacak
tır. Fakat biz ıbu konunun sosyal adalete aykı
rı (olduğu kanaatinde değiliz. Bu sebeple katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜıRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, buyurun. 
TARIK ZİYA EKİNOİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Tasarruf bonoları tevkifatınm kaldırılması 

tabiî bundan büsbütün vazgeçilmesine imkân 
olmadığına göre, vergiye çevrilmesi yolundaki 
önergelerimizin 'gerekçesinde sosyal adalet il
kelerine uygun bir hale ifrağı gayesi öne sürül
müştür. Sayın Komisyon Başkanı bunun sos
yal adaletle hiçjbir ilgisi olmadığını beyan et
mişlerdir. Halbuki gerek Mecliste görüşülmek -
te olan tasarının konunlaşmasından sonra, ge
rekse bugünkü tatbikatında tasarruf bonoları 

meselesinin son 'derece mühim 'sosyal problem
ler yarattığı ve mühim malî problemler yarat-

j ıış olduğu Türkiye'de tartışılagelen ve bütün 
siyesi çevrelerle bilim çevrelerinde kabul edi
len bir konudur. Bu itibarla Hükümet progra
mında da tasarruf bonolarının imkânların el-
-erdiği nisbette azaltılacağı ve nihai olarak kal

dırılacağı taahhüdü getirilmiş 'olduğuna göre, 
tasarruf bonolarının kaldırılmasını öngörecek 
bir ıhükmün plâna alınmasında »zaruret var
dır. 

Şimdi Mecliste ıgörüşülımekte olan kanunda 
son verilen değiştirge önergelerine göre 1 200 
liradan fazla aylık ıgeliri olan mükelleflerden 
tasarruf bonosu kesileceği prensibi kabul edil
miştir. Halbuki tasarruf ıbonosu devamlı bir 
finansman vasıtası olarak kullanılmaktadır ve 
yılda 700 000 000 - 800 000 000 liraya varan bir 
gelir sağlanmaktadır. 1 200 liradan sonraki ge
lir dilimlerine tasarruf bonosunun tahmil edil
mesi yani tasarruf bonosu vasıtası ile borç alın
ması halinde bir finansman açığı çıkacaktır. 
Bu finansman açığını karşılamak bakımından 
Hükümet vergileme yoluna gitmek mecburiye
tinde kalacaktır. Muhtemelen vasıtalı vergiler 
artırılmak suretiyle geniş halk kütlelerinin sır
tına vergi yükü tahmil edilmekle bu açık ka
panacak, bu da sosyal adaleti zedeleyici bir 
tasarruf olacaktır. 

ıSonra Devletin kendi faaliyetlerini yürüt
mesi için lâzımgelen finansman kaynaklarını 
sağlamakta devamlı borç almak diye bir şey 
bahis mevzuu olamaz, ancak muvakkat maksat
larla ve belirli maksatlar için borç alınabilir. 
Ama bu devamlı bir borç almak şeklindedir, de
vamlı bir finansman kaynağı olarak kullanıl
maktadır ve vergiye ifrağ edildiği 'zaman, doğ
rudan doğruya bütçeye lâzımgeleni vergi su
retiyle sağlamak imkân dâhiline (girecektir. 
Halbuki borç alındığı takdirde bu borcun öden
mesi gerekecek ve bu borç ödendiği zaman da 
vergiyi ödemek imkânına saJhibolan kimseler
den alınmış olan borç halk kütlelerinden top
lanan vergiyle ödenecektir 'ki, bu da sosyal 
adaleti zedeleyici bir davranış olacaktır. Bu 
itibarla gerek Hükümet programda 'öngörülen 
esaslara riayetkar olmak maksadiyle, gerek
se yaratmış olduğu bu sosyal dengesizlik sebebi 
ile tasarruf bonoları tevkifatınm vergiye çev
rilmesinde ıbir azruret olduğu kanısındayız, bu-
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num İkinci Beş Yıllık Plâna alınmasının ya
rarlı olduğu kanısındayız. Oylarınızı bu isti
kamette 'kullanmanızı istirham ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oya arz 'eriyorum. Ka-
Ibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

149 sayılı önergeyi 'okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Döviz satışlarında uygulanan kurum, dövi

zin memlekete gerçek maliyetinden düşük tu
tulması,- hem sosyal adalet bakımından hem de 
bu kıt kaynağın rasyonel kullanılmasını önle
mesi bakımından mahzurlu olduğu için, plân 
metnine aşağıdaki hükmün ikonulmasını teklif 
ederiz. 

Saygılarımla. 
İstanbul Miletvekili Urfa Miletvekili 

Sadun Eereın Benice Hatko (Boran) 
Kars Milletvekili Hatay Milletvekili 

Âdil Kurtel Yahya Kanpolat 
Diyarbakır Miletvekili 

Tarık Ziya Ekinci 

«Merkez Bankasının döviz satışlarında uy
gulanacak kurlar, hiçbir suretle 'bu dövizlerin 
memlekte olan ortalama gerçek maliyetinden 
aşağı olamaz.;» 

BAŞKAN — 'Sayın komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) —. Bayım Başkanım, 
Sayım Aren ve arkadaşlarının önergelerine 

katılmıyoruz. Şu gerekçeyle: Efendim, sadece 
döviz satışlarında farklı ibir kurun uygulan
ması dövizin rasyonel dağılımımı sağlamaz. Bu 
katkı kur sistemini uygulamak demektir. Türk 
lirasının değerinin düşürülmesi de hiçbir şe
kilde ve surette düşünülmeme'ktedir. 

Ayrıca bu önerge kabul edildiği takdirde 
Türk hükümetlerinin milletlerarası taahhütleri
ne aykırı bir davranış içine gireriz. Bu sebep
ler ile Sayın Aren ve arkadaşlarının önergele
rine katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Aren, buyurun. 
SADUN AREN (istanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Mesele şudur : Bu konuda öteden beri süre
gelen uygulama ve halen de devam eden uygu
lama şöyledir : Bir resmî kur vardır. Meselâ 
halen bir dolar 9 liradır. Ancak ihracata veri
len primler dolayısiyle, doların memlekete ger
çek maliyeti bu 9 liranın üzerine çıkmaktadır. 
Meselâ bizde vergi iadesi var, başka türlü teşvik 
yolları vardır. Bir de ayrıca, işçi dövizleri 9 li
radan değil, 11.40 tan alındığı için Türkiye'ye 
bir birim dövizin maliyeti resmî kurun üzerin
dedir. Döviz satışlarında da yine çeşitli kurlar 
uygulanmaktadır. Gerçi komisyon başkanı 
«Katkı kur sistemi Türkiye'de yoktur.!» dediler 
ama, vardır tabiî. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Nasıl vardır, Sa
yın Aren? 

SADUN AREN (Devamla) — Meselâ seya
hat maksadiyle döviz talebederseniz 9 liradan 
değil, 13,50 den alırsınız. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu vergidir Sayın 
Aren. 

SADUN AREN (Devamla) — Vergi olması 
bu gerçeği değiştirmez. 

Yahut ithalât için alırsak 9 lira 90 kuruş
tur, Damga Vergisi Kanunundan ötürü. Demek 
ki katkı kurları fiilen uygulanmaktadır. 

Yalnız burada şuna dikkat etmek lâzımdır : 
Dövizin memlekete bir gerçek maliyeti vardır, 
bu resmî kurun üzerinde bir maliyettir, ihracat 
erimleri nazarı itibara alınarak hesabedilebilir. 
Bunun bir de çeşitli kurlardan satışı vardır, de
fnin söylediğim gibi. Meselâ, bizde ithalât için 
döviz satın alırsan iz 9 lira 90 kuruş ödersiniz. 
Bunun 90 kuruşu vergidir, fakat fark etmez. 
Yani 9 lira 90 kuruş ödersiniz. Seyahat için ta
lebederseniz 13,50 lira ödersiniz. Bunun dışın
daki maksatlar için talebederseniz 9 lira öder
siniz. 

Şimdi ne olacaktır, bu durumun ne mahzu
ru vardır? Eğer ortalama döviz maliyeti döviz 
satışlarına eşse mesele yok. Fakat çok defa or
talama döviz maliyeti satışlardan daha yüksek 
olur. Böyle olunca, birkaç mahzur çıkar : Bi
rincisi; döviz satınalan insanlara bir hibede bu
lunulmuş olur, yani diyelim, aslında memleket
te 12 liraya malolmuş olan bir dolan 9.90 lira
ya satmak bu insana bu aradaki fark kadar 
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bir hibede bulunmak demektir; bu birinci mah
zurdur. İkincisi; bir malın gerçek maliyeti onun 
satış fiyatında aksetmezse o mal israfil olarak 
kullanılır. Binaenaleyh, döviz- gerçek maliyeti
nin daha altında bir fiyatla satılırsa ithalât ta
lebi artar ve döviz gibi kıt bir kaynağımız is
rafil şekilde kullanılır, Eğer fiyat daha yüksek 
olsa idi elbette ki, herkes döviz masraflarını 
ona göre ayarlardı. Nihayet zararına yapılan 
yani satış fiyatı mahiyetinden daha düşük olan 
her işlemde bi'r enflâsyon bahis konusudur. Bu 
durumda da daima bir dış, ticaret kaynağı olur 
memlekete. Faraza 12 liraya malolmuş olan bir 
döviz eğer ortalama 9 liraya 9,5 liraya, 10 liraya 
satılmıyorsa daima bir finansman meselesi çıkar. 
İhracata verilen primlerin veya işçi dövizlerine 
ödenen fazla primin sağlam bir kaynaktan fi
nanse edilmesi^bu enflâsyonu önliyebilir. Ama 
bir işlemin yaptığı enflâsyonu bizzat o işlem 
içinde, o muamele içinde önlemek daha doğru 
olur. Yani ihracata verilen primler ithalâttan 
alman primlerle karşılanırsa, bu suretle finanse 
edilirse dış ticaretimiz ve iş fiyat seviyesi daha 
sıhhatli olur. Bundan ötürü de bahis konusu 
şekilde bir hükmün, bir ilkenin plânda yer al
ması uygundur. 

Milletlerarası taahhütler meselesine gelince: 
bugünkü tatbikat zaten katı kur tatbikatıdır 
ve milletlerarası para fonunu bunların adla
rının vergi olması veyahutta işçi dövizlerinde 
olduğu gibi ödenen primin birikmiş müstakbel 
faizlerin peşin ödenmesi şeklinde olması kaldı-
rılmamaktadır. Yabancı neşriyatta zaten bu hu
sus açıkça söylenmektedir. Bu gibi zaruretleri 
biz, madem bir zaruretin sonucu olarak bunla
rı yapıyoruz kabul ettirebiliriz milletlerarası 
teşekküllere. 

BAŞKAN — Sayın Aren beş dakikalık sü
reniz doldu, lütfen bağlayınız. 

SADUN AREN (Devamla) — Hemen bağ
lıyorum. 

Madem ki gerçeklerimize böyle bir durum 
uygundur, bunu kabul ettirebiliriz ve kabul et
mektedirler zaten. Böylece böyle bir hüküm 
plânda bulunması Hükümete yalnız bir tahdit 
değil, aynı zamanda bu milletlerarası teşek
küllerin karşısında bir imkân da getirmektedir. 
Bizim plânımızda böyle bir hüküm vardır. Şu 
esbabı mucibe ile vardır diyebilirler ve onla

ra karşı da daha açık davranmaları mümkün
dür. Saygılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

150 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Köy ve köylü sorunu ile ilgili olarak uygu

lanacak politikalar konusunda Plân tasarısına 
aşağıdaki paragrafın eklenmesini teminen işbu 
önergemin 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 2 nci bendinin (e) fıkrası gereğince iş
leme tabi tutulmasını arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

«Tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanma
ları önliyecek istikrarlı fiyat politikası tarım 
ürünlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve ay
nı zamanda fiyatların ekiciler için bir gelir 
teş/kil ettiği hususu göz önünde tutularak uy
gulanacaktır.» 

Gerekçe: Anayasamızın ücrette adalet sağ
lanmasına dair 45 nci maddesi görüşülürken, 
tarım ürünleri fiyatlarının ekiciler için geçim
leri ile il erili gelirleri oldue-u mütalâasivle. Ana
yasaya bu maksadı sağlıyacak bir madde kon
ması kabul edilmiştir. 52 nci madde bu suretle 
Anayasada yer almıştır. Tarım ürünleri fiyat
ları tesbit edilirken bu hüküm göz önünde tu
tulmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KA RMA KOMİSYONU BÂ SKANI 

ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, plânın köy ve köylü 
sorunlarının 198 nci sayfasında be tedbiri çift
çiyi daha fazla ve kaliteli ürün elde etmeye 
teşvik ederek gelir seviyesini yükseltmek için 
tarımsal ürün fiyatlarındaki dangalanmaları 
önlivecek istikrarlı fiyat politikası tarım ürün
lerinin birbiriyle olan ilişkileri göz önünde tu
tularak uygulanacaktır. Tahmin ediyorum Sa
vın Celikbas hocamız da bundan başka bir şey 
istememektedirler. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Buna bir 
ilâve vardır: Sosyal politika bakımından fi
yatın ekiciye gelir sağlıyan bir husus olma
sı... 

KARMA PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka-
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daşlarım; bölümün bütününü okuduğu takdir
de tahmin ediyorum Sayın Çelikbaş'da önerge
lerini geri alacaklardır. Diğer şeylerde bu uy
gulanacak politikaların biraz önce okuduğum, 
yüksek zamanınızı işgal etmemek için diğer 
kısımlarını okumadığım, maddenin dışındaki 
maddeleri de okuduğumuz takdride Sayın Çe-
likbaş'm önergesiyle aynı paralelde olduğunu, 
aynı maksadı giderici özellikte olduğunu ifa
de ederim. Bu sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, Türk köylüsünün 
alın terini değerlendiren taban fiyat politika
sı Adalet Partisi iktidarı tarafından iki yıldan 
beri başarı ile uygulanmaktadır. Ayrıca plân
da önerge sahibinin arzu ettiği hususları ih
tiva edecek tedbirler ayrıntılı olarak göste
rilmiştir. önergeye katılmadığımızı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Bundur) — Sayın mil

letvekilleri; benim arız etmek istediğim husus, 
bir 'sosyal politika prensibini ilmî olarak halen 
tatbik edilmekte olan bir politikanın mesnedi 
haline getirmektir. Tatbikatta bu vardır. Yok
tur demiyorum, fakat hiçlbir yerinde bunun bir 
Sosyal politika tedbiri olduğuna dair kayıt yok
tur. İşçinin insan haysiyetine yaraşır bir ücret 
alması keyfiyetine ise çiftçinin de bilr yıllık 
mahsulünün değer fiyatına alınması, omun geçi
mini temin etmek bakımından inisan haysiyetine 
yaraşır bir fiyat olması lâzıımıgelir. Bu bir sos-' 
yal politika tedbiridir. Tatbikatta var ama 
maalesef bu sosyal politika tedbiri memleketi
mizde gerçeği gibi bilinmediği için Kurucu Mec
liste bunun çok ıstırabını çektim. Anayasa Ko
misyonu, Kurucu Mecliste böyle bir büküm ge
tirmedi arkadaşlarım. Kurucu Mecliste Anaya
sanın ücrette Adaleti sağlıyan hüıkmü müzakere 
edilirken bendeniz «çiftçiler için adaletli bir 
fiyat düşünülemez mi? Bunu niçin getirmedi
niz?» dediğimde, maalesef Turan Güneş arka
daşım «Bunun yeri burada değildir» dedi. Sayın 
Muammer Aksıoy «yeri burada değildir» diye 
ifade etti. Uzun izalhat sionundadır ki, yeni bir 
madde olmak üzere Anayasaya bunu koyduk 
Neden bu böyle? Çün'kü, Tıünkiye^de sosyal 
politika deyince milyonlarca çiftçinin elkim, 

dikim, alın terinin değerlendirilmesi hususu il
mî bir politika olarak yer almamış. Neden? Biz 
sosyal, politikayı Garbtan aldığımız için, orası 
meselelerini çoktan halletmiş, dalha çıok sanayi 
inkılâbından sionra ele alındığı için biz bunları 
kaale almamışız. Benim maruzatım arkadaşları
mızın okuduğu 198 nci maddenin (B) bendine 
;u arz edeceğim hususun ilâve edilmesidir. 

«Tarımsal ürünlerin fiyatlarındalki dalgalan
maları önliyeoek istikrarlı fiyat politikası ta
am ürünlerinin birlbirleriyle olan ilişkileri göfc 
'«itinde tutularak uygulanacaktır» diyor. Ben 
«Tarım ürünlerinin birbirleriyle «lan ilişkileri 
ve aynı zamanda fiyatların e'kicileır için bir ge
lir teslbit ettiği hususu göz önünde tutularak-
uygulanacaktır» diye ilâve ediyiorum. 

PLÂN KAEıMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Skin sonra »öyle
liğinizi plân başta söylemiş hocam. «Gelir se
viyesini yükseltmek için» demek suretiyle. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlarım, «Gelir seviyesi» değil yine. Yani 
maddi misal vereyim. 

Türkiye'de yıl olur. Meselâ Anasion fiyatla
rı 400 - 450 kuurşa satılır. Köylü şevke gelir, 
istihsal artar, ertesi yıl Anasion fiyatları 150, 
200 e kadar düşer ve köylünün eli böğründe ka
lır arkadaşlar. Eğer biz bunu bir sosyal politi
ka tedbiri olarak koyacak olurisak o zaman uy
gulayıcılar, tatbikatçılar için bir yıl 4 liraya 
çıkan, ertesi yıl 160 kuruşa düşen bir fiyatt sos
yal politikaya uygun değildir. Bunu, mütaa^kıp 
yıl, fazla ektirmemek için gerekli tedbirleri 
almakla beraber o yıl için finanse etmek, sü!b» 
vansıül etmek zarureti ve lüzumunu duyar. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İşte yıllık fiyat 
politikasından bunu kaydediyor plân. Bunu sağ
lamak zaruretini duyacaksın. 

FETHİ ÇELİBAŞ (Devamla) — Hayır, e.. 
'mnun şu halde, bu bir hüküm ilâve etmekte ne 
mahzur vardır, Sayın Başlkan? Blen arız ettim, 
3ğ,er Kurucu Mecliste bendeniz ve iki yüksek 
riraat mühendisi arkadaş yeni bir madde halin
le getirmeseydik bu, bugün herikesin dört elle 
ıaklı olarak sarıldığı 52 nci madde yoktu. Za-
ntlara bakın ankadaşlar. Bu bakımdan ilim yö-
ıünden sosyal politika her emeği veya emeğin 
mahsulünü insan haysiyetLıe yaraşur şekilde de-
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ğerlendirmek mecburiyetinde. Baıkın küçük sa
nat ve esnaf için tedlbir yıok. İtalyan Anayasa
sında var. 

Bu itibarla lütfetsinler, blen halen tatbik 
edilmekte olan ve fakat devamlı bir politika ni
teliği arz etmiyen, arz eltmeme tehlikesi içinde 
'olan birtşeyin açığını 'kapatmak maksadını gö
zeterek, bu takriri verdim. Lütfeder kabul 
ederseniz, memnun olurum. Aksi halde diyecek 
/birşeyim yoktur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... 
Ka'bul tfdilımemiştir. 

154 sayılı önergeyi okutuyorum. 

•Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 nci Beş Yıllık Plânın 139 ncu sayfasında, 

3 noü satırda, «Kapasite ile sağlanacaktır» iba
resinden sonra «Devlet «eliyle para ile okunan 
üniversiteler ve yüksek okullar kurulacaktır» 
ibaresinin eklenmesini Anayasamızın 21, 50, ve 
120 nci maddelerine dayanarak paraisı olan ve 
çjoeuğunu üniversite ve yüksek okulda okutmak 
iıstiyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılı
yor mu? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım 
plân üniversite ve yüksek okulların kapasitele
rini ve ne miktar gelişeceğini belirtmiştir. Bu
nun dışında, paralı üniversite ve yüksek okulla
rın Devlet tarafından açılmasını beklemeye hak
kımız olmamak gerekir. Bu itibarla önergeye ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım; bu, üniversiteye giremiyen çocukla
rımız sorunu ile ilgili yıllardan beri Meclisçe ta-
kibedilen bir hâdisenin çaresi olarak görünen bir 
tedbirdir. Bugün Anayasamıza göre Devlet, va
tandaşları okutmak ödevine sahiptir. Aynı za
manda Anayasamıza göre her vatandaşın öğrenim 
hakkı da yer almıştır. Bunun yanında üniversite

lerin Devlet eliyle kurulması ilkesi de kabul edil
miştir. 

Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Bir 
defa, ne kadar çok gencimiz üniversitede okursa 
memleket o kadar istifade eder. Bu benim şahsi 
fikrim değil. Türkiye Eğitim Millî Komisyonu 
diye bir Komisyon birçok Avrupa, Amerika ve 
Japon üniversitelerini gezdikten sonra, profe
sörlerden ve uzmanlardan mürekkep bir heyet bir 
rapor hazırlamış, bu 1960 ta neşredildi. Raporun 
61 nci sayfasında şu fikir yer almaktadır : 

«Türkiye'de de Batı memleketlerinde olduğu 
gibi daha büyük bir öğrenci kütlesinin üniversite 
tahsili görmesi iyi karşılanmalı, hattâ teşvik edil
melidir.» Alt tarafı var ama beş dakikada bu ka
dar okunabilir. Şimdi bu esas olduğuna göre, 
bugün bir baba çocuğu liseden mezun olmuş - ki, 
her birimiz bu duruma girmiş olabiliriz, girecek 
olabiliriz - liseyi bitirmiş, tahsilini tamamlamış, 
üniversitelerde ve yüksek okullarda mahdut bir 
kontenjan olduğundan dolayı imtihana tabi tutul
muş ve o imtihanda, kâfi yer olmadığından dolayı 
dışarıda kalmış. Kabiliyetsiz olduğundan dolayı 
değil. Çünkü, 50 000 genç var, meselâ 10 bin yer 
var, yani üniversiteye ancak 10 000 kişiyi alacak
sınız. 40 000 kişi ehil olsun veya olmasın, dışarıda 
kalacak. Avrupa'ya gitmek istiyecektir, hayır, gi
demez. Çünkü o iş dövizle ilgilidir, o hakkı tanı
yamazsınız. Ne olacak? Adam diyor ki, «Ben bü
tün ömrüm boyunca para kazandım, servetim 
var, bir tek çocuğumu üniversiteye göndermek 
imkânına sahip değilim. Eğer, Amerika'da, Avru
pa'da olduğu gibi, bir paralı üniversite olsa, ben 
gereği ne ise o imtihanı kaybettik sonra, gereği 
ne ise o üniversiteye paramı vereceğim, 5 - 10 
bin lira ile çocuğumu okutacağım.» diyor. Ama 
biz buna hayır diyoruz, bu hakkı tanımıyoruz. 
Bu da haksızlık arkadaşlarım. Aksi ispat edilme
dikçe bendeniz 6 senedir bu meseleyi buraya hep 
getiririm. Bunun çaresi Devlet eliyle üniversite 
kurmak. Bu üniversitenin bir çeşidini de, bütün 
kadrosu Devlet kadrosu, fakat paralı üniversite 
diye vatandaşa göstermek. Parası olan da oraya 
gitsin ve gitsin de öbür tarafta kontenjan yer 
açılsın, fakir çocuğa yer açılsın, hem katkıda bu
lunsun, millî eğitime, millî hizmete katkıda bulun
sun, hem de öbür tarafta yer açılsın. Bundan do
layı getirilmiştir. 
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Ayrıca bunun başka faydaları da vardır: Me
selâ bugün özel yüksek okullardan şikâyetler var
dır. Biz de seçim bölgemizde olduğu için biliyo
ruz. Askerlik için mecburdur ana - baba... Ana -
'baba gözü ile baktığımız zaman, onların temsile'-
si gözü ile baktığımız zaman, gidiyor özel okula 
ikibin lira, üçbin lira, beşbin lira veriyor kay
doluyor, tescil ediliyor. Devam etmiyor, ama as
kerliğini tecil edecek vesikayı alıyor ve bu özel 
okulların bir kısmının talebesi yok. Yani ikiyüz 
kişi sınıfa kaydedilmiş, bakıyorsunuz 15 - 20 - 5C 
kişi okuyor, geri tarafından para alıyor. Bunla
rı önlemeliyiz, bunlara yol açmamalıyız. 

Zaten Plânda bunun konulması demek, bunun 
'hazırlıklarına girişilmesi mânasına gelir. Üniver
site kurulması için, ilkelere konulmuştur: Evvelâ 
hoca bulunacak, kadro hazırlanacak ve saire ola-
caktıi'. 

Eğer iltifat ederlerse ne alâ, etmezlerse mese
leyi hiç olmazsa Yüce Huzurunuza ve kıymetli 
yetkililere açıklamış oluyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmemiştir. 

156 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Plânın 217 nci sayfasında 

konut sektörüne ait ilkeler kısmındaki (C) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arız 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

İlkeler : 
C) Niteliklerinin ve arzının özellikleri yö

nünden çeşitli ihtiyaç gruplarımın taleplerine 
uygun konut üretimi özellikle toplu yapı, koo
peratifleşme yoluyla sağlanacaktır. Konut ya
tırımlarının talbiî âfetlerden zarar görmüş aile
lerden sonra sosyal özelliği' nedeni ile imkân
ları sınırlı olan ailelere öncelik tanınacaktır. 
Kredi politikası buna göre düzenlenecektir. 

Gerekçe 
İkinci Beş Yıllık Plân dokümanında du

rumları dar ve sınırlı olan fakir vatandaşlara 
konut yatırımlarında öncelik tanınması son 
derece yerinde bir prensiptir. Ancak, tabiî 
âfetler dolayısiyle can ve mal kaybına mâruz 
kalmış, normal hayata intibakta son derece 

güçlük çeken afetzedelerin durumları nazarı 
dikkate alınmamıştır. Bu sebeple, ta'biî âfet
lerden birine mâruz kailıp da normal hayata 
intibakı hususî bir dikkate ihtiyaç hissedilen 
afetzedelere konut yatırımlarında ve kredi po
litikasında öncelik tanınması ispattan vareste 
bir keyfiyettir. Bu gerekçe ile teklifimin kabul 
edilmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
bir tavzih yapacağım, tahmin ediyorum Sayın 
Nihat Diler önergelerini geri alacaklardır. 

Plândaki «imkânları sınırlı aileler» deyimi
ne, tarifine afetzedeler de girmektedir. 

NİHAT DİLEE (Erzurum) — (Afetzedeler» 
de dense ne zararı olur ? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — «Afetzedeler» 
girmektedir. Yani «imkânları sınırlı aileler 
tarifine bunlar da girmektedir. Zabıtlara tes
cil edilmiştir, her halde yeterlidir bu Sayın 
Diler. 

BAŞKAN — Efendim, yani siz Nihat Diler'-
in önergesine katılmıyorsunuz, 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, Sayın 
Diler'in önergesine katılmıyoruz, ama şunu da 
belirtmek istiyorum : Sayın Diler'in de belirt
tikleri, gilbi (imkânları sınırlı aileler) deyiminin 
içerisinde afetzede vatandaşlarımız da vardır. 
Zabıtlara da geçmiştir. Onu istiyordu, her hal
de tatmin olmuştur Sayın Diler. 

BAŞKAN — Kabul ediyor musunuz Sayın 
Diler 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, be
nim tâbirimi kullanıyorlarsa kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Kullanmıyorlar efendim. İm
kânları sınırlı aileler tâbiri kullanılmıştır bu
nun içinde, afetzedeler de vardır, diyorlar. Sa
yın Hükümet katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI SEYPI ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, imkânları sınırlı aile
lerden maksat afetzedelerdir. Bunu zapta ge
çirmiş oluyoruz, Hükümet olarak arkadaşımızın 
başkaca plâna her (hangi bir cümle ilâvesine 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — «İmkânları sınırlı ailelerin» 
afetzedeleri de içine aldığını ve 'bunu zabıtlara 
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tescil ettir diki erini beyan ediyorlar. Buna rağ
men önergenizde ısrar ediyor musunuz efen
dim ? Yani, aaten bu hüküm vardır, diye öner
geyi geri .mi alıyorsunuz ? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu beyanları 
muvacehesinde ayna hüküm mevcudolduğu an
laşıldığından önergemi .geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler'in önergesi 
.geriverilmiıştir. 

157 sayılı önergeyi okutuyorum. 

iSayın Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Plân dokümanının hay-

vaneıbk bölümünün 264 noü sayfasındaki po
litika tedbirlerinin (ı) bendine (hayvancılığın 
geliştirilmesi bakımımdan da taban fiyatla 
alım yapılabilecektir) ibaresinin ilâve edilme
si için geriverilmesini gerekçeye binaen arz ve 
rica ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Oerekçjö : 
Zirai sektör içinde gelişımeye en fazla mü

sait millî beslenmemizde lüzumlu olan prote
in ihtiyacımızı karşılıyacak elt istihsalinde, ete 
dayanan gıda sanayiinin geliştirilmesinde, ay
rıca deri, kösele ve yünlü dokuma sanayiine 
de hammadde istihsalinde en 'büyük rolü oynı-
yacak ihracatımızda da kolaylık sağlıyacalk, 
muhitaeolduğuımuz dövizi temin etmekte çıok 
üstün bir potansiyeli haiz hayvancılığımızın zi
rai sektör içinde geliştirilmesi için tedbirler 
almak zarureti vardır. 

Diğer zirai ürünlerde Devlet himayesi ta
nınmıştır. Ezcümle tütün, pamuk, fındık, üzüm 
ve incir ürünlerinde Devletçe üreticilerin üret
tikleri malları değer palhasına satabilmeleri 
için bir taban fiyat politikası takibedilmiş, bu 
ürünler dünya piyasalarında da rekabet eden 
durumlarını muhafaza etmişlerdir. 

Canlı hayvan yetiştiricileri ise yetiştirdik
leri hayvanlarını değer pahasına satacakları ve 
kendilerini himaye eden bir Devlet müessesesi 
-olmadığı için yok pahasına ellerinden çıkar
makta, bunun neticesinde de hem hayvancılığı
mızın arzu edilen istikamette gelişmıesi kös» 
teklenmekte, hem de bir çoğu geri kalmış bölge
lerde sakin bulunan yetiştiricilerin fakirliğine 
sabebıolunmakta, gerikalmış bölgelerin de geri
liğimde müessir olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Komiisyton katılıyor mu 
efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
şartlı olarak Sayın Diler arkadaşımızın öner
gesine katılacağız. 264 ncü sayfadaki hayvan
cılık politikası tedbirlerinin sonuna Sayın Ni
hat Diler'in ileri sürdüğü hususları kapsıyaıbi-' 
lecek mahiyette olmak üzere «Hayvancılığını 
gelişmesinde fiyat politikası önemli bir araç 
olarak kullanılacaktır.» diye plân tabiriyle, 
teknik tâbirle yer alıyor. Eğer kabul ederse. 

BAŞKAN — Sayın Diler, kabul ediyor mu
sunuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Hayır ka
bul etmiyorum. Çünkü işe gerekli önemi ver
memişlerdir. Arz edeceğim. 

BAŞlKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, önenge plânın bü
tünlüğünü bozucu niteliktedir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun. 
NUHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın millıetvekillerıi j 
İkinci Beş Yıllılk Plânın en mühim pren-

îipleriınden biri yatırımların en verimli saha
lara yatırılması ve gayrisafi mîllî hâsılayı sü
ratle artırmaktır. Tarımda hava şartlarının' 
tesirini asıgari hadde indirmektir. 

Yine sanayiimizi sürükleyici bir sektör ha
line getirtmek ve bu şekilde ekonomimizi süre
li, sağlam bir istikamete yöneltmektir, ihraca
tı arttırmak, muhtacolduğumuz dövizleri temin 
etmek ve dış ödemeler dengesini süratle ka-» 
patmaya yönelmektir. Bütün bu tedbirlerin 
alınmasında, bilhassa tarımın, tarımda hava 
şartlarının tesirini asgariye indirmek ve tarım
daki gelişmemizi süratlendirmek, millî istiihsa'* 
limâzi artırmak en başta gelen tedbirlerden-» 
dir. Gerükaknış bölgelerin sakinlerini de bu 
meyanda bu gerilikten kurtarmak ve bölgeler 
arasındaki dengesizliği de bertaraf letmekltir. 

iSayın milletvekilleri, plânın bu temel pren
siplerini incelediğimiz zaman maalesef öner-
ıgemdeki hakikatler nazarı dikkate alırmıaımış-
tır. 

'Et, millî beslenmemizde en müİMm bir rol 
^oynamaktadır. Beslenme hayatımızda mühim 
rol oynıyan ve tahılın asgari hadde indirilme-
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sinde büyük tesiri olacak olan etin arızu edil
diği bir şekilde arttırılması hayvancılığa 'bağlı
dır. 

(Sanayiimizin geliştirilmesi de yine kuvvet
li zirai hamlenin yapılmasına bağlıdır. Zirai 
(hamlenin kuvvetli yapılalbiimesi için âzami 
derecede gayrisâfi millî hâsıla üzerinde gere
ken artışın kaydedilmesi lâzımdır. Bu artışta 
zirai sektör içinde en fazla inkişafa mıüsaido-
Jan hayvancılık gereken alâkayı görmediği 
için yapılamıyacağı bir açık hakikattir. 

Bayın milletvekilleri; 

(Bugüne kadar tütünün, üzıümün, incirin,-
pamuğun ye buna benızer zirai sahadaki mah
sullerin değerlendirilmesi için Devlet himaye 
elini buraya uzatmıştır. Fakat inkişafa en faz
la müsait, millî gelirimizi en fazla artıracak 
vaziyette olan hayvancılık kösteklenmiştir. 
Bundaki maksat doğrudan doğruya müstehlik
lerin ihtiyaçları gföz önüne getirilmiş ve fakir-
bulunan gerikalmış bölgelerdeki halkın sırtın
dan müstehliklere ucuz bir şekilde ihtiyaçları
nı temin etmek için gereken alâkasızlık göste
rilmiş. Bu suretle bir tarafta fakir, perişan va
ziyette insan zümresi, öbür tarafta da geriliği 
hiç de kıymet ifade etmiyen müstahsilin ge
lirlerini değerlendirir; ikisinin arasında mut
lak mânasında bir muvazenesizlik tesis etmiş
tir. Müşahede ediyoruz; bir pamuk müstahsili
nin altında mutlak mânasında gezdiğiniz va
kit kadillâklar görüyorsunuz. Ama beslenme
mize, dediğim gibi, millî hayatımızda, sanayi
imizin gelişmesinde en büyük rolü oynryan 
hayvan müstahsılları kendi alın terlerini, el 
emeklerini daJhi değerlendirmemektedirler. 
Plân bir taraftan bütün ekonomik kıymetleri 
geliştirirken her tarafa el atmış vaziyettedir. 
Eakat gerikalmış bölgenin halikının en kıy
metli olan metaında el emeğini, alın terini de-
ğerlendirmemıelktedir, «Bırakınız yapsın, bıra
kınız geçsin» politikası ile hareket etmelktedir. 
Bu bakımdan gerikalmış bölgeler arasındaki 
dengesizliğe ait alınan tedbirlerde de biz sa
mimî olmadığına inanmaktayız. 

En samimî tedbirin burada gösterilmesi lâ
zım. 

BAŞKAN — Sayın Diler, beş dakika doldu 
efendim. 

NİHAT DİLEK (Devamla) — Evet, bu ba
kımdan benim kanaatime göre önergem kabul 
edilirse o zaman gerikalmış bölgelerin de kal
kınmasında samimî bir tedbirin alındığına ina
nıyorum. Aksi halde bu samimî tedbirlerin 
alındığına inanmamaktayım. Çünkü açık bir 
haksızlık vardır. Bu haksızlığın teılâfi edilme
si lâzımdır. 

Önergemi kabul etmenizi istidıam eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN .— Efendim, önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kahnl edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
komisyon olarak bir teklifimiz var. 

Sayın Diler komisyonumuzu anlamadılar. 
Sayın Diler, önergelerinde «{Hayvancılığın ge
liştirilmesi bakımından taban fiyatla alım ya
pılabilecektir» kaydını koyuyor. Bizim getir-
diğimiz tedbir, «(Hayvancılığın gelişmesinde fi
yat politikası etkili bir araç olarak kullanıla
caktır» dediğimiz zaman ıbu, taban fiyat poli
tikasını içine alabildiği gibi, birtakım teşvik 
tedbirlerini, kredi tedbirlerini ve saire yar
dımcı tedbirleri de içine alacak bir şeydir, tek
lifimizde ısrar ediyoruz. Kotmisyon olarak. Bu 
arz ettiğim şeyin oylanmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Sezgin, bir kere 
tekriri müzakere diye bir usul yok. İkincisi 
komisyon olarak bir değiştirge önergesi de ve
remezsiniz. Kabul etmedi Umumi Heyet Sayını 
Diler'in talkririni. Bunun nasıl formülünü bu
lalım?. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, komisyon olarak bu teklifin kabulünde 
fayda olduğuna kaaniiz. Sayın Diler arkada
şımıza anlatamadığımız için ve özellikle Doğu 
bölgesi hayvancılığının gelişmesi için fevka
lâde bir tedbir, böylelikle kalbul edilmemiş ola
cak. Müsaade ederseniz bir önerge olarak tak
dim edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay, öyle birşey yapın. 
Bilâhara görüşelim efendim. 

Şimdi 159 sayılı önergeyi okutuyıoırum. 

Sayın Başkanlığa! 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı doküma

nının gıda sanayii sdktörünün 312 nci sayfa-
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sandaki tedbirler kısmındaki (a) bendinin so
nuna, (ancak bu sanayiin kuruılımasmda canlı 
hayvancılığın kesif olduğu gerikalmış bölgele
re öncelik tanınır) şeklinde değiştirilmek üze
re plânın .geriverilmesini arz ve teklif ederim. 

Enzurum 
•Nihaıti Dile» 

GEREKÇE 
Gıda sanayii içinde tedbirlerini alınmasında 

Ihayvanısal üretimin fazlalık ve noksanlık gös
terdiği bölgeler arasındaki riisbetsizliği berta
raf etmek için daha geniş ölçıüde et üretimini 
sağlamak ma'ksadiyle et mamulleri sanayiinin 
kurulması kabul edilmiştir. Ancak bu sanayi
in kurulurken canlı hayvancılığın en fazla ke
sif olduğu bölgelerde kurulması ekonomik ka
nunların bir gereğidir. 

Ayrıca, hayvancılıkla en fazla kesif iştigal 
edilen yer yurdumuzun gerikalmış bölgeleridir. 
Bu, gerikalmışlığm önüne geçmek baflnmmdan 
da bir tedbir mahiyetinde olacağından, öner
gemin kabulü gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
plânda hayvansal ürünlerin fazlalık gösterdiği 
bölgeler tâbirinin en açık mânası, plân dili ile 
ele alınmış ve bu anlamın içerisinde- Doğu böl
gesi bütünü ile yer almış bulunmaktadır. Müsa
ade ederseniz Diler arkadaşımızın anlıyaeağı 
dille plânın yazılması veya yazılmaması veyahut 
da benim anlıyacağım bir dille yazılması veya 
yazılmaması, diye bir şey gerektirmez. Plân di
yor ki, «hayvansal üretimin fazlalık gösterdiği 
bölgeler»... Bu, Doğu'da da olur, Batı'da da 
olur ve plân Sayın Nihat Diler arkadaşımızın 
ifade ettiği hususlar, önergelerindeki belirttiği 
hususlardan çok da geniş olarak kapsamaktadır. 

Kaldı ki, et kombinesi için tamamen Doğu'
da ve G-üney - Doğu'da olmak üzere Elâzığ, Ur-
fa, Tatvan ve Kars'ta yapılmıştır, başlanmıştır. 
Dana yenilerine de başlanacaktır. Bu sebeple 
önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFtt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, Sayın Başbakanı
mız burada yaptıkları konuşmalarında bu konu 
üzerinde çok geniş malûmat vermişlerdir. Biz 
bunları tekrar etmek niyetinde değiliz. Hayvan

cılığın teşviki ve bu meseleler üzerindeki tedbir
ler plânda geniş surette yer almıştır. Kombine-
ler mevzuunda da yine saym arkadaşımızın ar
zusuna uygun olarak 1967 icra programında 
nerelerde hangi kombinelerin ne ölçüde yapıla
cağı gayet sarih olarak belli edilmiş ve bir kıs
mının inşasına başlanmış, bir kısmının da yakın
da temeli atılacaktır. Bunların da yüzde 90 ı 
Doğu illerimizdedir. Bu gösteriyor ki, Adalet 
Partisi iktidarı Doğu illerimizin kalkınması ile 
ilgili hayvancılığın teşvik ve değerlendirilmesi 
mevzuunda, kredi politikası mevzuunda önemli 
tedbirler getirmiş, bunların bir kısmı da uygu
lanmaktadır. Bu itibarla arkadaşımızın önergesi 
yeni bir husus getirmiyor, plânda fazlası ile ted
bir mevcuttur. Bu itibarla katılmadığımızı arz 
ederim. > 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 

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

Saym Komisyon Başkanının beyan buyurdu
ğu gibi, plân ne benim şahsi anlayışıma göre, 
ne de kendi şahsi anlayışına göre terimlerle ya
zılması doğru değildir. Plân bir tedbirler man
zumesidir. Bu tedbirler manzumesini getirirken 
de, ilmî ölçülere göre bu tedbirler getirilmiştir. 
İlmin de kendine mahsus İstılahları vardır, te
rimleri vardır; yeni lûgata göre terimleri var
dır. Bu terimler yerinde kullanılmadığı takdir
de, terimlerin anlam kabiliyetleri açık ve katî 
olarak tesbit edilmediği takdirde okundukla
rında her hangi bir mâna çıkarılamaz. İşte ben 
de böyle bir terim noksanlığının burada olduğu
nu, burada müşahede ettim. Sayın Komisyon 
Başkanının sözleri beni teyidediyor. İkinci Beş 
Yıllık Plân dokümanı tedbirler getirirken, pren
sipler vaz'ederek geri kalmış bölgeler diye bir 
terim getirmiş midir, getirmemiş midir? Getire 
diğine göre maksadı da hayvancılığın en fazla 
kesif olduğu yerlerde bu sanayiin korunmasına 
öncelik vermek ise niçin geri kalmış bölgeler 
tâbirini kullanmaktan çekiniyorlar? Niçin kor
kuyorlar, niçin bu hakikati olduğu gibi söylemi
yorlar? Herkeste bu terimden ne anlaşılması lâ-
zımigeldiğini açık bir şekilde anlıyabilsin. Niçin 
bundan şey ediyor? O halde bana hak veriyor, 
benim söylediklerim doğrudur, fakat işi bir po
lemiğe götürmek suretiyle hakikati inkâr etmek 
cihetine gidiyorlar. - «Hayvansal üretimin faz-
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lalık ve noksanlık gösterdiği bölgeler arasındaki 
soğuk zincirin tamamlanması» diyor, «soğuk 
zincirin tamamlanması».. Yani burada benim an
ladığım şey şu : Müstehlikler ile müstahsiller 
•arasındaki durumu tevazün haline getirmek da
ha ziyade müstehliklerin menfaatlerini nazarı 
dikkate almaktır. Yoksa geri kalmış bölgelere 
öncelik tanıma mamasını taşımamaktadır, öner
gem gayet sarihtir. Ve eğer hakikatleri1 hakikat 
olarak anlamak niyetinde iseler bu takdirde be
nim önergemi kabul etmeleri gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, geri kalmış bölgelerin 
kalkınması bakımından ve sanayi sektörünün 
hamleci sürükleyici bir şekilde kendi vazifesini 
izah etmesi bakımından önergem yerindedir. 
Çünkü imalât sanayiine haddizatında bir önce
lik verilmiştir. Fakat imalât sanayiinin ilerde 
fiyat, kalite ve pazarlama bakımından çok güç
lükleri olacaktır. Halbuki hayvan mahsulleri ve 
ona dayanan bir kuvvetli sanayi kurulduğu tak
dirde dışarıya bu mamulleri ihraeetmek kolay 
olacaktır. Pazarlama ve fiyat müşkülâtı çekil-
miyecektir. Ekonomimiz de bu suretle sürekli 
ve sağlam bir şekilde gelişme imkânı bulacaktır. 
(Bu, ekonominin bir kanunudur. Bu kanunu in
kâr edenler Devlet idaresini kötü istikamete gö
türeceklerdir. Bu kanunun icabına göre önerge
min kabul edilmesini saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

•160 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 

154 ncü sayfasındaki (f) fıkrasından sonra : 
Og) istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi 

işletme iktisadı Enstitüsünün yüksek tahsil me
zunlarını her meslekten seçerek kabul ettiği ih
tisas programlarından âzami derecede faydala
nılması sağlanacaktır)- fıkrasının ilâvesini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Kocaeli 'Milletvekili 
ISedat Akay 

Gerekçesi şifahen arz edilecektir. Kısaca aşa
ğıdadır : 

Sevk ve idareci eğitimi yapan müesseseler 
sayılırken ve bunlardan nasıl faydalanılacağı 
belirtilirken üniversite üstü eğitimle yüksek 
sevk ve idareci yetiştiren işletme iktisadı Ens

titüsünden bahsetmemek uygun olmamaktadır. 
Âmme idaresi Enstitüsünün işletmecilikle meş
gul bir benzeri olan bu enstitünün de plânda 
zikri zaruridir. 

Sayfa 164 (g) fıkrası aşağıdaki şekilde ka
bul olundu : 

«(.g) istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi 
işletme iktisat Enstitüsünün sevk ve idarecilik 
ihtisas programlarından yüksek öğretim mezun
larının geniş ölçüde faydalanması sağlanacak
tır.» 

BAŞ'KAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkan, Sa
yın Sedat Akay arkadaşımızın önergesine aynen 
katılıyoruz. Yalnız müsaade ederseniz, bir oku-" 
yalım, bir iki küçük kelime değişikliği olacak
tır, plân diline uydurmak maksadiyle. «istan
bul Üniversitesi iktisat Fakültesi işletme ik
tisadı Enstitüsünün sevk ve idarecilik ihtisas 
programlarından yüksek öğretim mezunlarının 
geniş ölçüde faydalanması sağlanacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonun tadil teklifine? 
DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Saym Akay ? 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Siz de katılıyorsunuz. 
Efendim, komisyonun tadil teklifini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Efendim, komisyonun bir öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Saym (Başkanlığa 
ikinci Beş Yıllık Plânın 264 ncü sayfasında

ki politika tedbirlerinin (j) fıkrasının sonuna 
(k) fıkrası olarak aşağıdaki ibarenin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Plân Karma Komisyonu Başkanı 
ismet Sezgin 

«(k) Hayvancılığın gelişmesinde fiyat po
litikası etkili bir araç olarak kullanılacaktır.» 

BAŞKAN — Efendim, demin müzakeresi ya
pılmış bir husustur; Yüce Heyetiniz konuyu bi
liyor. Komisyonun bu teklifini oylarmıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Dikkate alınmış olarak Hükümete verilecek
tir. 

161 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 

152 nci sayfasının 1 nci paragrafından sonra : 
(Keza bu konuda diğer bir önemli araç da 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme 
İktisadı Enstitüsüdür. Yüksek sevk ve idareci 
yetiştiren ihtisas programı yanında orta dereceli 
idarecilik kursları ile bu enstitü 1956 - 1966 yıl
larında 540 yüksek sevk ve idareci, 600 orta de
recede idareci yetiştirmiş bulunmaktadır. Ens
titü ayrıca çeşitli işletmelerde özel kurslar da 
tertiplemektedir) ibaresinin ithali suretiyel ka
bulünü arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Kocaeli1 Milletvekili 
iSedat Akay 

Gerekçesi şifahen arz edilecektir. 
Gerekçesi 154 ncü sayfaya Og) fıkrası ilâ

vesine dair önergemizdedir. 
S. 152. 1 nci paragraftan sonra : «'Bu konuda 

diğer bir önemli araç ta İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsüdür» 
ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Sayın Sedat Akay arkadaşımızın bu önergesine 
de katılıyoruz. Yalnız, kendileri de takdir ede
ceklerdir, «Bu konuda diğer önemli bir araç da 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme 
İktisadi. Enstitüsüdür», cümlesinden sonra bir
takım ihzari malûmat vardır, istatistiki bilgiler 
yardır, bunların kalkması lâzımdır tabiatiyle. 
Bunların kalkması şartı ile «Bu konuda diğer 
bir önemli araç da İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi işletme İktisadi Enstitüsüdür,» şeklin
de aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.., 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es-

kişehi) — Tadil şekline katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Akay Komisyonun tekli

fine katılıyor musunuz? 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız katılıyor, 

Komisyonun tadil teklifine oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Önerge dikkate alınmış olarak Hükümete verile
cektir. 

Efendim, 162 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa • 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı tasarısının 

200 ncü sayfasındaki (p) fıkrasından sonra : 
(r - Yerinde kalkındırılması mümkün olmadığı 

anlaşılacak orman köyleri halkının sıkıntıla
rını gidermek üzere uzun vadeli ve ciddî tedbir
lere tevessül edilecektir.) şeklinde bir fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Sedat Akay 

Gerekçe : Plânda orman içi köylerden yerinde 
kalkmdırılacaklar için birtakım tedbirler sıralan
mış ise de, yerinde kalkındırılması mümkün olmı-
yanlar hakkında hiçbir kayıt yoktur. Önergemiz 
bu eksikliği tamamlıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı köy ve köylü 
sorunları ile ilgili tedbirlerde orman köylerinin 
bulundukları yerlerde kalkındırılması veya bir 
başka yerde kalkındırılması şeklinde bir tefrik 
yapmamıştır. Yani bu konudaki tedbirler hem 
bulundukları yerlerde kalkmdırılmayı, hem de 
bulunduklari yerde kalkındırılamıyacak, orman 
köylerini kapsadığı cihetle Sayın Sedat Akay ar
kadaşımızla bir anlaşma zemininde olmamız gere
kir. Yani şunu söylemek istiyorum. Plânın köy 
ve köylü sorunları ile ilgili bölümü sadece kendi 
bulunduğu yerde kalkındıracak köylerle değil, 
kendi bulunduğu yerde kalkındırılamıyacak olan 
köylerle de ilgili bulunduğu cihetle ayrıca Sayın 
Sedat Akay arkadaşımızın önergesine ihtiyaç 
bulunmadığı cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akay. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Değerli a rka 

daşlarımı, plân onman köylerini yerinde kalkm-
dırılabiılecekler ve kalkmdırılamayacaklar şek
linde, adet de vermek suretiyle, iki guruba 
ayırmıştır. Görüyoruz ki, bir hayli fıkralar 
halinde yerinde kalkındırılması mümkün, olan 
köyler için şunlar, şunlar yapılacaktır, diyor ve 
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insanın hatırına derhal bir sual geliyor: Peki 
yerinde kalkındırılması mümkün olmayanlar 
için, bir şey yapılmayacak imidir? 200 ncü say
fa çeşitli fıkralar halindeki ' bütün hükümler 
baş tarafda yerinde kalkındırılması mümkün 
olan köyler kaydına bağlı olduğu için yerinde 
(kalkındırılması 'mümkün olmayan köyler açık
ta kalıyor gibi geliyor insana. Haddizatında hiç 
•şüphesiz köy problemleri, köy sorunları, köylere 
yapılacak işler ırnevzuuna ıhepsi giriyor kabul 
etmek lazımsa da plânda böyle bir istisnai du
rum sezilmiş olduğu için, ben bu önergemi 
takdim etmiş bulunuyorum. 

Ben sayın Komisyondan istirhamı edeceğim, 
bundan evvel buna benzer önergelerde olduğu 
gibi tafsilât ve detaya girmiş değilim, şu şu 

BAŞKAN — 132 nci birleşimin ikinci oturu
munu açıyorum. 

önergelerin oylanımasma devam ediyoruz. 
163 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Özel sektörün finansman açığını kapatmak 

üzere kaımu sektöründen ve sosyal,sigorta fon
larından özel sektörün kaynak transferini öngö
ren hükümlerin plân metninden çıkarılmasını 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Sadun Aren Behice Boran 

İstanbul Milletvekili Urfa Milletvekili 
Âdil Kurtel Yahya Kanbolat 

Kars Milletvekili Hatay Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

Gerekçe : Vergi toplamanın gerekçesi kamu 
hizmetlerini görmektedir. Vergi hasılatının özel 
sektöre kredi olarak verilmesi bu temel ilke ile 
bağdaşamaz. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası? 

yapılacaktır demiyorum, «yerinde kalkındırıl
ması mümkün olmadığı anlaşılacak onman köy
leri -halki'nın sıkıntılarını gidermek için uzun 
vadeli ve ciddî tedbirler tevessül edilecektir» 
şeklinde bir ilâve istiyorum. Bu maatteessüf asır
lardır giremediğimiz bir mevzua girilmesi lâ
zım geldiğine bir işaret teşkil etmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim; önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. Efendim vakit geç
miş olduğu cihetle saat 14,30 da tekrar toplan
mak üzene birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.00 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Efendim, 35 numaralı öner-
-ge vesilesiyle de ifade ettiğimiz gerekçe ile bu 
önergeye de katılmadığımızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Tarık Ziya Ekinci. 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

özel sektörün finansman açığını kapatmak 
üzere kamu sektöründen özel sektöre transfer 
yapılması İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da öngörülmüş ve 1970 - 1972 yılları arasında 
2 milyar 800 milyon liranın özel sektöre akta
rılacağı plâna dercedilmiştir. Devletin vergi 
toplaması doğrudan doğruya kamu ihtiyaçları
nı karşılamak ve kamu yatırımlarını yapabil
mek gayesine matuftur. Bu itibarla kamu hiz
metlerinin karşılanması için toplanan paranın 
özel sektöre transfer edilmiş olması vergi top
lamanın yani kamu yararına olan bir kaynağın 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli. 

KÂTİPLER — Kâzım Kangal (Sivas) Bed- rettin Karaerkek (Tokat). 
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sağlanması anlamına aykırıdır, özel sektör, ya
tırımlarında âzami kâr sağlamak amacını güt
tüğüne göre. kamu sektöründe birikmiş olan fi
nansmanın özel sektöre aktarılmış olması, özel 
sektörün kendi maksatları uğruna daha çok kâr 
sağlamak gayesi ile yatıracağı için bu kamu 
yararına kullanılması lâzımgelen kaynağın 
mahdut bir zümreye veya mahdut kişilere inti
kal ettirilmesi anlamına gelir ki, bu kamu fi
nansmanı yani vergi toplanması anlayışına, fel
sefesine ve mantığına aykırı düşmektedir. Ayrı 
ca, böyle bir davranış, doğrudan doğruya, Dev
let eliyle fert zengin etmek neticesini doğura
cağı için de, Türkiye gibi az gelişmiş bir ülke
nin kalkınmasında yararlı sonuçlar doğurmıya-
caktır. Ve sosyal adalet ilkesinin gerçekleşme
sine, gelir dağılımındaki adaletin sağlanmasına 
da imkân vermiyeceği gibi aksine gelir dağılı

mındaki adaletsizliği daha çok artıracaktır. 

özel sektörün en mühim hususiyeti yaratıcı 
kabiliyetini kullanması, kendi şahsi teşebbüs 
kabiliyetini ortaya koyarak kendi imkânları ile 
kurmuş olduğu tesisler ve giriştiği teşebbüsler
de yarar sağlıyabilmesi meselesidir ve ancak 
özel sektörün tarihî gelişimi içinde bu şekilde 
faaliyet göstermiş, bu şekilde topluma ve ken
disine yararlı olmuş olan özel sektör toplum 
içinde itibar sahibidir. Devlet eliyle kendisine 
sermaye aktarılmak suretiyle, kamunun imkân
larının mahdut kişilere verilmesi suretiyle zen
gin kılınmış teşebbüs erbabı, toplumlarda itibar 
görmez, özel sektör erbabının itibar görmesi 
bizzat kendisinin gayret yaratıcı ve emek sarf 
ederek kabiliyetini ortaya koyması suretiyle 
meydana getirmiş olduğu sermaye ve tesisler 
için bahis mevzuu olabilir. Yoksa bu şekilde ka
mu imkânlarının bâzı kişilere intikal ettiril
mesi suretiyle yaratılmış olan özel sektör, top
lumda itibar da görmez. 

Kaldı ki, aynı zamanda plânın 52 nci sayfa
sında getirilmiş olan kurala da aykırıdır. Plâ
nın 52 nci sayfasının son paragrafında getiril
miş olan kural, ikinci Beş Yıllık Plân dönemin
de toplam yatırım keyfiyetini göz önüne almış
tır. Yani, yatırımların hacmi belirli bir seviye
de tutulması düşünülmüş ve asıl olan kamu 
sektörü ile özel sektörün müştereken yaptığı 
toplam yatırımlar kabul edilmiştir. Bu itibarla 
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her sektörün kendisinin sağlamış olduğu imkân
ları ve tasarrufları yatırması bu kuralın icabı
dır. Bu kural gereğince eğer özel sektör ken
disine plânda öngörülen seviyenin üzerine çık
tığı takdirde ve bu seviyenin üzerinde bir ya
tırım yaptığı takdirde kamu sektörü yatırım
ları kısacaktır. Aksi de varittir : özel sektör 
kendisi için tesbit edilen seviyede bir yatırım 
yapmadığı takdirde kamu sektörü yatırımlarını 
daha çok artırmak suretiyle toplam yatırım 
hacmi sabit tutulacaktır. Bu ilke burada mü
zakere edilmiş; Sayın Ekrem Alican'm verdiği 
bir önerge üzerine müzakeresi yapılmış ve bu 
ilkenin karma ekonomi kurallarına, plânın Dev
let sektörü için emredici kuralına aykırı oldu
ğu iddiası ortaya atılmış fakat Yüce Meclisçe 
itibar görmediği için reddedilmiştir. Şimdi bu 
ilke plânda olduğuna göre kamu sektöründen, 
kamu imkânlarının özel şahıslara transfer edil
mesi keyfiyetini öngören ve önergemizde dü
zeltilmesini istediğimiz husus bu kurala da ay
kırı düşmektedir. Böylece plân, kendi içerisin
de, kendi bünyesinde bir çelişikliğe düşmekte
dir. önergemiz bu çelişikliği de ortadan kaldı
rıcı nitelikte olduğu için Yüce Meclisin bu öner
gemize itibar göstermesini ve iltifat etmesini 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu, Sayın Tarık 
Ziya Ekinci. 

TARIK ZÎYA EKÎNCÎ (Devamla) — Hemen 
bitiriyorum, efendim. 

Ayrıca önergemiz, sosyal sigortalar fonla
rından da özel sektöre transfer yapılması key> 
fiyetinin kaldırılmasını da öngörmektedir. Sos
yal sigortalar fonunun hedefi, işçilerden kesil
miş olan primlerle kendilerine sosyal imkânlar 
sağlamayı ve sosyal hizmetler götürmeyi istih
daf etmektedir. Bunlara mesken yapılması, bun
lara kreşler yapılması gibi çeşitli sosyal hizmet
ler varken bu şekilde mahdut kişileri zengin et
mek gayesini güden bir amaçla özel sektöre 
transfer edilmiş olmasını uygun görmemekte
yiz. 

önergemizin kabulünü istirham ederiz. Say
gılarımla. 

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

165 nci önergeyi okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Plân dokümanının 78 nci sayfasının 5 numa

ralı bendinin 1 nci cümlesi olan, «İkinci 5 Yıl-
- lık Plân döneminde imalât sektörü gelişiminin 

uzun vâdede esas olarak özel sektöre bırakıl
masını sağlayıcı bir politika izlenecektir.*» iba
resinin plân metninden çıkarılmasını teklif edi
yoruz. 

Saygılarımızla. 

İstanbul Urfa 
Sadun Aren Behice Boran 

Kars Hatay 
Âdil Kurtel Yahya Kanbolat 

Diyarbakır 
Tarık Ziya Ekinci 

Gerekçe : 

Plân stratejisinde karma ekonomi prensibi 
kabul edilmiştir. Karma ekonomi ise özellikle 
imalât sanayii sektöründe bahis konusudur. Ay
rıca, özel sektörün ağır sanayii kurup işletmesi 
mümkün değildir. Bu nedenler ile yukardaki 
hükmün plân metninden çıkarılması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, plânda, 
2 nci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sektö
rü uzun vâdede özel sektöre bırakılacağı belir
tilmektedir. T. 1. P. ne mensup milletvekili ar
kadaşlarımızın önergelerinde ifade edildiği gibi 
veya anlaşıldığı gibi, bu ikinci plân döneminde, 
3 ncü plân döneminde yerine getirilecek bir hu
sus değildir, uzun vadelidir, uçun bir perspek
tifte düşünülmektedir ve bu sebeple iştirak et
miyoruz bu önergeye. Esasen bu önerge 35 nu
maralı önergede görüşüldü ve reddedildi. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz. 
'BAŞKAN — Sayını Ekinci? 
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa

yın Boran konuşacaklar. 
BAŞKAN — Sayın Boran, buyurun. 
BEHİCE HATKO BORAN (Urfa) — Sayın 

Balkan, sayın milletvekilleri, 
Biraz evvel konuşan Komisyon Başkanı, ima

lât sanayiinin özel sektöre bırakılması olayının 
bu Beş Yıllık Plân döneminde gerçekleşmiyeceği-
ni, uzun vâdede gerçekleşebilecek bir şey olduğu

nu ileri sürerek âdeta bunu bir gerekçe olarak 
'belirtmek suretiyle, «çıkarılsına lüzum yoktur», 
demeye getirdi. Halbuki, aynı gerekçeyi, öyle ise, 
çıkarılması için söylüyebiliriz. Madem ki, Beş 
Yıllılk Plân döneminde gerçekleşmiyecektir, sırf 
bu plâna ait değildir, uzun vadelidir, deniyor; 
öyle ise niçin konulmuş Plâna? O zaman konul
masına hiç lüzum yok.. Bu bir. Yani burada man-
tiki bir tutarsızlık var. İleri sürdükleri gerekçe, 
Plânda kalmasını değil, bilâkis Plândan çıkarıl
masını icabettirir. 

İkincisi, şeyin de gerekçesi yok. Madem ki, 
karma ekonomidir, madem ki, Devlet yatırımla
ra hem büyük yatırımlara gitmektedir, neden 
imalât sanayiini şu vâdede veya bu vâde de özel 
sektöre bırakılması derpiş ediliyor? Gerekçesi ne
dir? Bu konulmasının gerekçesi bir kere yok. Çı
karılması için bizce gayet temelli gerekçeler var
dır. Bir kere yazılı gerekçede de belirtildiği gibi 
madem ki, karma ekonomidir, madem ki, Devlet 
yatırımlar yapmaktadır, neden bir sektörden Dev
letin yatırımlarını Devlet işletmelerini tasfiye et

mek istiyoruz? Bu prensibe aykırıdır. Ama çok 
daha önemli olan bir husus var. o da bir memle
ketin sanayileşmesi demek nedir? Omun üzerinde 
durursak ortaya çıkar. Bir memleketin sanayileş
mesi demek - ki sanayileşme = kalkınmadır -
o memlekette her hangi bir kolda veya çeşitli 
kollarda her hangi bir çeşitten sanayi işletmele
rinin meydana gelmesi demek değildir. Bir mem
leketin kalkınması yani sanayileşmesi demek, o 
.memlekette öncelikle ağır sanayiin kurulması de
mektir, imalât sanayiinde de yatırım malları ya
pan sanayiin gelişmesi yani makina yapan, ma-
kina fabrikalarının kurulması demektir. Bu çe
şit işletmeler ise büyük yatırım ister ve büyük 
sermaye ister. Bizim şartlarımız da ancak Dev
let, memleketin sanayileşmesini gerçekleştirecek 
olan yatırım malları sanayiini geliştirebilir. Plân
da da bu belirtilmektedir ki, bizim sanayimizin 
karakteristik durumu gayet küçük işletmelerden 
meydana .gelmesi, dağınık bir durumda olmasıdır. 
özel sektörün ne bugün, ne de görünürdeki bir 
-gelecekte uzun vâdede dahi memleketin sanayi
leşmesi için bu yatırım malları yapan sanayiin 
geliştirmesi imkânını vermemektedir. Küçük üni
telerle bu olmaz. Büyük yatırım yapacaksınız, 
en san teknikte büyük işletmeler kuracaksınız, bu 
temel sanayii kurabilmek için. Bunu ise ancak 
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Devlet yapabilir. Hangi vâdede olursa olsun ima
lât sanayii gibi bilhassa imalât sanayiinde yatı
rım malları sanayii gibi memleketin sanayileşme
sinde çok önemli bir bol olan imalât kolunun 
özel sektöre bırakmak memleketin sanayileşmesini 
yani kalkınmasını geciktirecek bir husustur. Bu
nun için plândan çıkarılması gerektiğine kaaniiz 
ve oylarınızı bu yolda kullanmanızı rica ederiz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

166 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
(Sınamanın toplum hayatında çok olumlu et

kileri olabilir. Sinema çok değerli ve tesirli bir 
»halk eğitimi vasıtasıdır. Birçok ülkeler, bu kud
retli vasıtadan, kalkınmalarını hızlandırmak için 
faydalanmıştır. 

'Sinema, kolay kazanç vasıtası olarak, zevksiz 
ve hattâ millî harsı zedeleyici eserlerle zararlı te
sirler de yaratalbilir. 

Bu sebeple, aşağıdaki cümlelerin sinema san
atı ve filimcilikle ilgili 166 ncı sayfanın (i) ben
dine eklenmesi için bu önergenin 77 sayılı Ka
nuna göre işlem görmesini arz ve teklif ederiz. 

'Güven Partisi Grupu adına 
Tokat Niğde 

irfan iSolmazer Ruhi Soyer 
Ankara 

Ahmet Üstün 

«Türk filimciliğinin millî kültür, millî zevk 
ve ahlâki ölçüleri zedeleyici eserler vermesini ön
lemek için mevcut kanuni müeyyideler titizlikle 
uygulanacaktır. 

Sinemanın halk eğitimi bakımından taşıdığı 
büyük imkânlardan faydalanılması için gerekli 
tedbirler, ilgili Devlet dairelerinin işbirliği ile 
'alınacaktır.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım. 

Sayın Solmazer ve arkadaşlarının önergesini 
iki bölümde mütalâa etmek gerekir. Birinci bö
lümde mevcut kanuni müeyyidelerin titizlikle 
uygulanması öngörülmektedir. Mevcut kanuni 
müeyyideler titizlikle uygulanmaktadır. Ayrıca 
plânı yapan zihniyet iyi filimlerin, kötü filimle-

ri piyasadan kovacağı gerekçesi ile hareket et
miş ve bunun sistemini getirmiştir. 

Arkadaşlarımızın önergesinin 2 nesi kısmı ise, 
sinemanın halk eğitimi bakımından taşıdığı bü
yük imkânlardan faydalanılması için gerekli ted
birler ilgili Devlet dairelerinden işbirliği ile ele 
alınacaktır, hükmüdür. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânımızda sinemaden eğitimde yararlanılma
sı konusu Plân tasarısı 148 nci sayfada madde 
(f) de aynen yer almıştır. Bu maddede filini, 
rndvo ve grafikten yararlanılması da ayrıca ön
görülmektedir. Bu sebeple arkadaşlarımızın öner
gesine kartılmadığımızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Muhterem Başkan, çevrilen filimlerin 
millî kültür, millî zevk ve millî ahlâk ölçülerini 
zedelememesi hususunda Hükümet olarak gerekli 
tedbirler ittihaz etmiş bulunmaktayız bunları 
hassasiyetle de yürütmekteyiz. Bu cümleden ola
rak plânda aynı konuda Sayın Karma Komis-
von Başkanının ifade ettiği gibi geniş tedbirler 
getirilmiştir. Önerge sahibinin endişesini gayet 
iyi anlıyorum. Bu endişeyi bu tedbirlerin izale 
edeceğine kaaniiıim. Ayrıca her hangi bir tedbirin 
Plâna konjulmasmı lüzumsuz addediyoruz. Bu 
itibarla önergeye katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Soyer, buyurunuz. 
RUHİ SOYER (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, memleketimizdeki sinemacılık zihniyeti
nin millî ahlâkımızı, harsımızı, çocuklarımızın ye
tişmesini, kadınlarımızın ve kızlarımızın ahlâka 
durumunu nazara almaıktan ziyade, bir kazanç 
vesilesi telâkki edildiği ve bu şekilde köylere ka
dar bunun yayıldığı bir realitedir. Meselâ, ben 
size söyliyebilirlm, bâzı yerlerde anlatırlar ki, 
köy kahvelerinde sinemanın yanındaki kahveler
de köy delikanlıları, kasaba delikanlıları toplan
maktadır, tam sinemanın en çirkin noktasına ge
leceği zaman bir çığırtkan kasmaktadır kahveye, 
«başlıyor» diye bağırmaktadır ve gür diye kah
ve halkı oraya boşalmakta ve gayet çirkin, çıplak 
göbek atmaları seyretmektedir. 

Şimdi, bir taraftan ilimciliğimizin bu düşük 
ve tamamen millî ahlâkı zedeleyici halini önle
mek, bir taraftan da sinemanın hakikaten halk 
eğitiminde büyük rolü olduğunu nazarı itibara 
alarak buna göre tedbirler almak, elbette ki, çok 
faydalıdır. Daha 1937 de Almanlar halka kendi 
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asıl filmlerinden ayrı olarak kültür filimi gös
teren sinemalara büyük vergi kolaylıkları, büyük 
vergi tenzilâtı yapmakta idiler. Bizim gibi iıkti-
saden geri kalmış bölgelerde kültür filimlerinin 
öncelikle kolaylıklara mazhar edilmesi ve bunla
rın çevrilmesinde, yapılmasında, önergemizde be
lirttiğimiz gibi, alâkalı birçok dairelerimizin 
Millî Eğitim Bakanlığının, Tarım Bakanlığının 
ve diğer bakaınhkl arımızın işbirliği etmek suretiy
le yararlı kültür filimler! gösterilmesine ve bu 
şekilde, diğer memleketlerde olduğu gibi, kültür 
filimi gösteren sinemalara bir imtiyaz, bir ko-
laylıık vücuda getirilmesine dair düşüncelerimiz 
vardır. Bütün bu mâruzâtım dâhilinde bunu mey
dana getirebilmek için önergemizi vermiş bulu
nuyoruz. öyle zannediyorum ki, gerek Sayın Ko
misyon Başkanının ve gerekse Sayın Hükümetin 
vermiş oldukları izahata teşekkür etmekle bera
ber kâfi olmadığı kanaatindeyim. Bir ölçüde bü
yük faydası olduğu kanaatiyle önergemize ilti
fat Duyurulmasını ve müspet oy kullanılmasını 
rica iediyorum. 

'Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

167 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Plânım bir teferruatlı, «fihrist» ve her konu

ya, her kuruluşa, her kavrama hangi sayfalarda 
değinildiğini gösteren bir «alfabetik endeks» ile 
basılması, hem incelemelerin, hem uygulamaların 
takibini ve denetlemeyi geniş ölçüde kolaylaştı
rır. 

Hattâ Birinci Plânın, İkinci Plânın ve bugü
ne kadar Devlet Plânlama Teşkilâtınca yayınlan-
ımış uygulama raporlarının hepsini kavnyan ve 
bu belgelerin hepsine atıf yapan bir, «alfabetik 
endeks» yayınlanması, mukayeseli incelemeleri 
ıçıok kolaylaştırır ve plân uygulıyam dairelere yar
dımcı olur. 

Endekssiz olarak yapılan baskılar incelemele
ri son derecede güçleştiriyor. Her iki plânı ve 
uygulama raporlarını kapsıyan bir alfabetik 
endeks hazırlanmasının uygulama tedbirleri ara
sına konmasını ,arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
Yüksek malûmlarınız, tabiî bu plân metnine ko
nacak bir husus değildir. Doğrudur bu, yalnız 
son maddesinde, (Her iki plânı ve uygulama ra
porlarını kapsıyan bir alfabetik endeks hazırla
masının uygulama tedbirleri arasına konımasını 
arz ve teklif ederim) diyor. Bunun uygulatma 
tedbirleri arasına konması mümkün değildir. 
(Her iki plânın uygulama raporlarını kapsıyan 
bir alfabetik endeks hazırlanmasını teklif ediyo
rum.) şeklinde değiştirirlense iştirak ederiz ve 
bu yapılırsa iyi olur. 

BAŞKAN — Bu şekilde değiştiriyorsunuz 
Sayın Soyer, değil mi? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN —. Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Tâdil şekline iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Soyer konuşacak mısı

nız? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Soyer'in önergesinin Sa

yın Komisyon Başkanının ifade ettiği metin şek
linde kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

168 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(İşçilerin, dar ve sabit gelir sahiplerinin ve 

•genellikle düşük gelir dilimlerindeki yurttaşların 
vergi yüklerini azaltmayı hedef tutan indirim, 
tasarruf bonosu muafiyet ve istisnaları gibi ted
birler en geç plânın ilk bütçesiyle birlikte yürür
lüğe konacaktır.) cümlesinin 83 ncü sayfanın son 
pragrafınm altına bir ayrı pragraf olarak eklen
mesi için işbu önergemizin 77 sayılı Kanuna gö
re işlem görmesini arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Grupu Adına 
(Kayseri Çorum 

Turhan ıFeyzioğlu Hilmi incesulu 
Erzurum 

Adnan Şenyurt 

Gerekçe: Plânın hesapları ve dengesi yukarı
daki esasa göre hazırlanmıştır. Teklifimiz sosyal 
adalete uygun düşmiyecek yeni ertelemeleri ön
lemek amacını gütmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
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Sayın Feyzioğlu ve arkadaşları bu önergeleri 
ile işçilerin dar ve sabit gelir sahiplerinin vergi 
yüklerimi azaltmayı hedef tutan inldirim ile Ta
sarruf Bonosu muafiyet ve istisnaları gibi ted
birlerin en geç plânın birinci 'bütçesi ile getiril
mesini öngörmektedirler. Oysaki Tasarruf Bo
nosu muafiyet ve istisnaları gibi tedbirler 1967 
ibültç esinde konulmuştur. İşçilerin, dar vıe sabit 
gelir sahiplerinin geçim indirimleri ise Merî 
Kanunla 1968 de yürürlüğe konacaktır, arz ede
rim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — İştirak etmiyoruz, aynı gerekçe ile 
katılmıyoruız. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Lüzum kalmadı 
bu mâruzâtımızdan sonra, Sayın Şenyurt'tan 
sorar mısınız? 

BAŞKAN — Konuşacak mısınız. 
ADNAN ŞEN YURT (Erzurum) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADNAN ŞENYURT (Enzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, plânın umumi müzakeresi sıra
sında arz ve ifadeye çalıştığım üzene gerek sos
yal adaleti temin ve gerekse plân fikrini daha 
ıtarain bakımımdan plân finansmanında ve ge
lirlerin sağlanmasında esasen geçim imkânları 
mahdut olan bir kusım vatandaşlarımızı müş
kül durumda bırakacak bir tatbikattan ziyade 
daha âdil bir gelir temini içinde bulunulması 
'kanaatimizdir. Nitekim plânda, plânın finans
manını sağlamada başvurulacak yeni vengi kay
naklarının özellikle Vasıtasız Vergiler alanında 
olmasına dikkat edileıcekjtir denmiş olması mâ
ruzâtımızı teyidedici ve aynı zamanda teklifi
mizin gerekçesi mesafesinde olan bir husustur. 
Şimdi bunun delâlet ettiği mânada, aynı za
manda zımnen ifade ettiği hususta Vasıftalı 
Vergilerden ziyade gelir sağlanmasında Vasıta
sız birtakım vergilerle bu işin halledilmesi plân
da derpiş edilmiş bulunmasıdır. Bu itibarla bi-
'zim teklifimizde ileri sürdüğümüz hususların 
bu Beş Yıllık Plânda yer alması, Sayın Hükü
metin de kabul etmiş olduğu ve plânda da yer 
almış bulunduğu gilbi ıgeçim imkânları bakımın
dan kıt ve müşkül durumda bulunan bir kısım 
vatandaşlarımızın biran önce bu yükten kurta
rılması ve biraz daha rahat geçim şartları içe

risinde bulundurulmasını istihdaf etmektedir. 
Her ne kadar sayın Hükümet ve sayın Komis
yon Başkanı «1967 bütçesinde Tasarruf bonola
rının durumu yer almıştır, aynı zamanda geçim 
indirimi hadlerinin yükseltileceğine dair husus 
da 1968 bütçesinde yer almıştır» demekte ise 
de yarın Hükümetin her hangi bir düşünce ve 
tasavvurla 1968 yılı Bütçesi içerisinde ve görüş
melerinde şu veya bu mülâhaza ile bunu âtiye 
terk etmesi mümkündür ve muhtemeldir. O iti
barla biz geçim imkânları bakımından müşkül 
durumda bulunan bir kısım vatandaşlarımızın 
daha rahat bir hayat temini bakımından kendi
lerinin de kabul etmiş bulunduğu esbabı muci-
beye binaen bu hükmün Beş Yıllık Plânda yer 
almasını ara ve teklif etmiş bulunmaktayız. 
Sanırım kabulü şayanı tercihtir. Saygılarımla 
arz ederim. 

DEVLET BAKANI SEYEl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Müsaade ederseniz bir cümle söyli-
yeceğim. Plânda 9 numaralı tabloda gelir he
sapları Vasıtasız Vergilerdeki 30,2 den 29 a dü
şüş bu gerekçe iledir ve buna göre hesaplanmış
tır. Arkadaşımızın endişesi varit değildir, arız 
ederim. 1968 de indirim uygulanacaktır. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

169 numaralı önerge. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin hemen hep

sini yakından ilgilendiren hir konu vardır. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde görev alan so
rumlu idareciler, doğabilecek zararlar karşı
sında sorumlu düşmemek için işletmenin bü
tün sabit kıymetlerini, ambarlardaki ve yolda
ki mallarını sigorta şirketlerine sigorta ettir
mekte ve bu yoldan her yıl milyonlarca liralık 
yatırım kaynaklarını sigorta şirketlerime prim 
olarak ödemektedirler. Denizcilik Bankası 
T. A. O., Deniz Nakliyatı T. A. O. ve Türk 
Havayolları A. O. hariç diğer İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin 1960 -1963 yılları arasında ya
ni dört yıl içinde sigorta şirketlerine ödedik
leri prim 131,3 milyon, alman tazminat ise 
21,6 milyon liradır. 

Ödenen sigorta primlerinin karşılığında alı
nan tazminatın cüziliği yanında İktisadi Dev
let Teşekkülleri, memleket dışına satılan risk-
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ler tutarında bir servetin döviz olarak yurt 
dıışma akmasına da yol açmaktadırlar. Bunun 
yanında bâzı İktisadi Devlet Teşekkülleri si
gorta işlerini Devlet sermayesi ile kurulan si
gorta şirketlerine yaptırırken bile aracı kul
lanmakta ve yine milyonlarca liralık yatırım 
kaynağının aracıların cebine girmesine sebeb-
olm aktadırlar. 

Yüksek Denetlenme Kurulu ve Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma komisyonlarınca ha
sırlanan raporlarda İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin hepsimi ilıgil endir en bu konunun ele 
alınması ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin iç 
sigorta fonları ayırmak suretiyle sigorta işle
rini yürütmeleri tavsiye edilmiş olduğu halde 
bugüne kadar bu yola gidilmemiştir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kaynak ya
ratmaları ve döviz tasarruf etmeleri isteniyor
sa İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına aşağıda 
yazılı ilkenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Diyarbakır 
Sadun Aren Tarık Ziya Ekinci 

Hatay Urfa 
Yalıya Kanlbolat BeJhice Boran 

İzmir Kars 
Cemal Hakkı Selek Âdil Kurtel 

(«İktisadi Devlet Teşekkülleri sigorta işleri
ni iç sigorta fonları ayırmak suretiyle yürüte
ceklerdir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, sayın 
arkadaşlarımıızın önergeleri ille yapılmasını is
tedikleri husus bir balkıma gerçekleşmektedir. 
Şöyle ki ; Türkiye'deki mevcut İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin büyük bir kısmının kendileri
nin ortak veya büyük •hissedar bulundukları 
sigorta şirketleri vardır. İktisadi Devlet Teşek
külleri kendileri ile ilgili menkul veya gayri
menkul sigortalarını kendilerinin büyük çapta 
ortak ve sermayedar bulundukları sigorta şir
ketleri vaısıtasiyle yaptırmaktadırlar. Bunun 
dışında kalan cüzî bir kısım da ö.zel sigorta şir
ketleri tarafından yapılmaktadır. Bu önerge 
kaibul edildiği takdirde piyasada çalışmakta 
olan ekonomimizde faaliyet göstermekte bulu
nan özel sigorta şirketlerinin de kapatılması 
demek olacaktır ki, bu bir nevi sigortaıcılığm 
da devletleştirilmesi anlamını tazammun eder. 

Bu selbeple arkadaşlarımızın önergelerine ka
tılmadığımızı ifade ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ? 
DEVLET BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (Eski-

şelhir) —• Aynı gerekçe ile katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — ıSaym Kurtel, buyurun efendim. 
ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka

daşlar, iktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta 
işlerini iç sigorta fonları ayırmak suretiyle yü
rütmelerini istemenin sigortacılığın devletleş
tirilmesi ile bir ilgisi yoktur, önemli olan mil
letin parası ile kurulan bu teşekküllere sahip 
çıkma veya çıkmamadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonun da ifa
de ettikleri Sayın Komisyon Başkanının da ifa
de ettikleri gibi bugün bâzı İktisadi Devlet Te
vekkülleri, sigorta işlerini iç sigorta fonları 
ayırmak suretiyle yürütmetedirler. Eğer bütün 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin sigorta işlerini 
iç sigorta fonları ayırmak suretiyle yürütmele
rini istemek, sigortacılığın devletleştirilmesi 
olsa idi, ve meseleye bir doktrin açısından ba
kılmış olsa idi, esasen bugünkü bâzı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bu işleme başvurmaktadır
lar, ve sigorta işlerini, arz ettiğim gibi iç sigorta 
fonları ayırmak suretiyle yürütmektedirler. De
mek ki, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bütü
nünün sigorta işlerini iç sigorta fonları ayırmak 
suretiyle yürütmelerini istemenin doktrinle ve 
sigortacılığın devletleştirilmesini istemekle bir 
ilgisi bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, birer Devlet kuruluşu 
olan Yüksek Denetleme Kurulu Kamu İktisadi 
Teşekkülleri Karma komisyonları hazırlamış ol
dukları müteaddit raporlarda İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin sigorta işlerini iç sigorta fonları 
ayırmak suretiyle yürtmelerini Hükümete tavsi
ye etmetedir. Muhterem arkadaşlar, bu yolun, 
yani iç sigorta fonları ayırmak suretiyle İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sigorta işlerini yü
rütmelerinin, bu müesseselere bir anlamda sa
hip çıkma olup olmadığını arz etmek için, öner
gemde de işaret etmiş olduğum bir misalle duru
mu arz etmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlar, bâzı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri hariç, bir kısım İktisadi Devlet Te
şekkülleri bütün sabit kıymetlerini ve ambar
larda bulunan mallarını sigorta şirketlerine si
gorta ettirmişler, ve dört sene içinde bu sigorta 
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şirketlerine 131 milyon liralık sigorta primi öde
mişleridir. Dört sene içinde bu; İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden almış oldukları tazminat ise, 
21 milyon lira tutarındadır. Demek ki, her 
sene aşağı - yukarı yüz milyonun üzerinde bir 
kaynak sigorta şirketlerine İktisadi Devlet Te
şekkülleri bütçesinden gitmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin 70 milyar liralık bir yatırım kay
nağına sahibolmalarına rağmen, zarar etmiş ol
maları ve kaynak yaratamamış bulunmaları, çe
şitli vesilelerle birer şikâyet konusu olarak bu 
kürsüye müteaddit defaler getirilmiştir. Elbet-
teki İktisadi Devlet Teşekküllerinin zarar etme
sinin ve 70 milyar liralık bir kaynağa sahibol
malarına rağmen kaynak yaratamamış olmaları
nın çeşitli sebepleri ve nedenleri vardır. Ya-lnız, 
bu sebepler arasında İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin bütününü ilgilendiren bu sigorta işlemle
ri de bir sebep teşkil etmektedir. Eğer İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına böyle bir ilke ko
nursa bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri sigor
ta işlerini iç sigorta fonları ayırmak suretiyle 
yürüteceklerdir ve İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin bu suretle bir kaynak yaratması sağlana
caktır. 

Muhterem arkadaşlar bir kaynak yaratmak 
meselesinin yanında, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin birçoğu Devlet sermayesi ile kurulan 
sigorta şirketlerine sigorta işlerini yaptırırken 
bile, birtakım aracı şirketler kullanmakta ve 
her sene bu aracı şirketlere acenta hissesi olarak 
milyonlarca lira acenta hissisi ödemektedirler. 
Diğer taraftan, yurt dışına satılan riskler tuta
rında yine bu nisbette, satılan risklerin nisbetin-
de bir döviz de yurt dışına gitmektedir. İşte 
bütün bunları önlemek için ve bütün bu mahzur
ları ortadan kaldırmak için önergemiz de teklif 
etmiş olduğumuz tedbirin, ilkenin İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânına girmesinde büyük 
fayda vardır. 

Takdir Yüce Meclisindir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

170 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 115 nci maddesinde, «Türkiye, 

mer'kezı idare kuruluşu bakımından coğrafya 
durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmet

lerinin gereklerine göre illere, iller de diğer 
kademe bölümlerine ayrılır» dendiği halde ara
dan geçen zaman içerisinde Türkiye'nin idari 
taksimatı Anayasa göz önünde tutularak yeni
den düzenlenmemiştir. İdari taksimatın ye
niden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânının uygulanma
sında müessir bir etken olduğundan İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına aşağıda yazılı şe
kilde bir ilkenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Âdil Kurtel 

«Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından 
coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu 
hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer 
kademeli bölümlere ayrılır» şeklindeki Anayasa 
hükmüne uyularak İkinci Plân döneminde Tür
kiye'nin idari taksimatı yeniden düzenlene
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Komisvon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Savın Başkanım, 
halihazırda memleketimiz idari bir reform dev
resine girmiş bulunmaktadır. İdari reformun 
gerektirdiği araştırmalar yapılmaktadır, de
vam etmektedir, henüz bitirilmemiştir. Bu ida
ri reform çalışmaları araştırmaları çerçevesin
de idari taksimat üzerinde de gerekli çalışmala
rın yapılacağını ifade ederim. Önergeye katıl
mıyoruz, Savın Başkanım. 

İBASKAN — Savın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katıl mı voruz, Savın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Savın Kurtel. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arkadaş
lar, Türkive'nin idari taksimatının yeniden 
gözden geçirilmesi ve coğrafva durumuna ikti
sadi şartlarına ve kamu hizmetlerinin gerek
lerine göre bu merkezî idare kurulusunun ye
niden ayarlanması bir Anavasa prensibi, ilkesi 
olarak Anavasamızm 115 nci maddesinde yer 
almıştır. Bu idari reform Anayasanın 115 nci 
maddesine de girdiğine göre, elbette ki, büvük 
bir önem kazanmaktadır. Muhterem arkadaş
larım, Türkiye'nin idari taksimatı çok seneler
ce önce yanılmış ve bu arada zaman zaman 
bâzı değişiklikler yapılmışsa da toptar, bütünü 
ile ele alınmamış ve bu idari reform bugüne 
kadar gerçekleştirilmemiştir, ikinci Beş Yıllık 
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Kalkınma Plânının başarıya ulaşmasını isti
yorsak, Türkiye'nin idari taksimatının Anaya
sanın 115 nci maddesinde tesbit edilen ilke
ler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesin
de elbette ki büyük faydalar vardır. Bu refor
mun ve Anayasanın 115 nci maddesinde tesbit 
edilen bu idari taksimatın bugüne kadar ele 
alınmamış olması, hattâ İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında da buna yer verilmemiş olma
sı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının tat
bikatında elbette ki bizi büyük zorluklarla kar
şı karşıya bırakacaktır. Bu itibarla, Anaya
sada yer alan bu ilkenin İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına alınmasında, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının dönemi içerisinde 
bu idari reform gerçekleştirilmese bile, bunun 
hazırlığına başlanacağı için belki gelecek plân 
dönemlerimde bu idari reformun gerçekleştiril
mesi imkânları bulunacaktır. Takdir Yüce 
Meclisindir. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

171 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci Beş Yıllık Plân dokümanının 188 nci 

sayfasındaki köy ve köylü sorunu bölümünde 
«ilkeler» kısmının b) bendinin aşağıdaki şe
kilde yine aşağıda izah edilmiş olan gerekçeye 
binaen değiştirilmesi için geri çevrilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Köy ve köylü sorunu 

İlkeler : 

b) Köylülerin insanlık haysiyetine yaraşır 
bir asgari yaşama -düzeyine kavuşturulması 
süresini kısaltmak amaciyle köye yönelen yol, 
su, okul, elektrik, sulama suyu temini gibi alt 
yapı kamu hizmetlerinin, alt yapı yatırımla
rının ve sosyal nitelikleri yatırımların yurt 
içinde dengeli dağılımına ve çeşitli nedenlerle 
geri kalmış çevrelere gitmesine köylerin için
de bulunduğu mahrumiyet şartlarının dere
cesine bilhassa yol yapımı bakımından arazisi 
engelli, kışı şiddetli olan yerlerine ve ihtiyaç
ların âcilliğine göre öncelik verilecektir. 

Gerekçe : 
Köy ve köylü sorununun çözülmesinde alt 

yapı yatırımları bakımından ayrı bir bölüm 
ayrılması ve ihtiyaca göre sıralanması yerinde 
bir prensiptir. Ancak köy ve köylü sorunu 
içinde hem geri kalmış bölgelere dâhil, hem 
de arazisi engelli, kışı şiddetli geçen köy
ler vardır. Bu köyler senenin 9 ayı kışm esa
reti altında bulunmaktadırlar. V© binnetice, 
memleket ekonomisi yönünden buralar mefluç 
bir durum arz etmektedirler. Bu evsaftaki köy
lerin tabiat esaretinin altından kurtarılma
sı, insan haysiyeshre yaraşır asgari bir yaşa
ma seviyesine ulaştırmanın başlangıcı sayıldı
ğı gibi, kapalı ekonomiden kurtarmanın da 
bir yolu olacaktır. Dolayısiyle plânın sosyal 
adaletin bölgeler arasındaki dengesizliği berta
raf eden bir prensibi de tahakkuk edecektir. 
Bu sebepten arazisi engebeli, kışı şiddetli 
olan geri kalmış köylerimizin yol yapımında ön
celik tanınmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KAKMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım. 

Savın Diler arkadaşımız 188 nci sayfadaki köy 
ve köylü sorunu, ilkeler b) yi almış. Sonundaki 
cümleyi beğenmemiş, kendileri bir cümle ilâve et
mişler. 

Plândaki cümle şudur muhterem arkadaşla
rım : «Çeşitli nedenlerle geri kalmış çevrelere git
mesine yani yol, su, elektrik ve saire hizmetlerin 
çeşitli nedenlerle ereri kalmış çevrelere bitmesine, 
köylerin içinde bulunduğu mahrumiyet şart
larının derecesine ve ihtiyaçların âcilliğine göre 
öncelik verilecektir.» diyoruz. Kalkınma Plâ
nında daha geniş mânâsı ile daha 'kapsamını 
genişletmek amaciyle bu tâbiri kullanmışız Sa-
yin Diler, mahrumiyet şartlarının derecesine, 
bilhassa yol bakımından arazisi engebeli, kışı 
şiddetli olan yerlerine ve ihtiyaçlarının âcilli
ğine göre... İhtiyaçların âcilliği plânın metnin
de de vardır. Yalnız plânın metninde olmıyan 
arazisi engebeli, kışı şiddetli olan yerler. Şim
di Beş Yıllık Plân metnine (arazisi engebeli, 
kışı şiddetli) gibi tedbirler değil, plân tekni
ğine uygun olarak, plân metni köylerin içinde 
bulunduğu mahrumiyet şartlarının derecesi, 
elbette ki arazinin engebeli oluşu, kışı şiddetli 
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:oluşu, geçit vermeyişi, karla kaplı bulunuşu 
gibi, Sayın Diler arkadaşımızın önergesinde 
bahsedildiği birtakım aleyhte faktörleri de içine 
alıyor, Bu sebeple plânın metni sayın arkadaşı
mızın önergesi ile öngördüğü hususlardan daha 
geniş bir şeyi öngördüğü cihetle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — önerge sahibinin maksadını kapsı-
yan ilkeler ve tedbirler plânda mevcuttur, bu 
itibarla katılmıyoruz. Yalnız şu kadarını ilâve 
etmek isterim: Köy sorunları bahsi yalnız plâ
nın bir bölümünde değildir, bu plânın her bö
lümünde, hattâ her paragrafında köye hizmet 
aktaran birçok ilkeler vardır, sayın arkadaşı
mın bütünü ile bu meseleyi mütalâa etmesi ge
rekir. İştirak etmediğimizi arz ederim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 

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

Köy ve köylü sorunlarii gibi memleketimi
zin en mühim bir dâvasını ve meselesini plâ
nın bir bölümünde ayrıca mütalâa etmeyi son 
derece memnuniyetle karşılamaktayım. Çünkü 
Türkiye'nin dâvasının yüzde 90 mm halli köy 
ve köylü dâvasının ve sorununun halline bağlı 
olduğuna inanan bir arkadaşınızım. Bu bakım
dan plânda aym bir yer ayrılması son derece 
memnuniyetimi mucibolmuştur. Köy ve köylü 
dâvasının en mühim meseleleri de sıralanmış 
vaziyettedir. Yol, su, okul, elektrik, sulama su
yu gibi ihtiyaçların, alt yapı tesislerinin muay
yen bir sıraya göre nazarı itibara alınacağını 
köy ve köylü sorununa ait (ilkeler) kısmında 
plân tesbit etmiş vaziyettedir. 

Sevgili arkadaşlarım, ekonominin bir kaide
si vardır: Yol yol bir memleketin içinde kan ve 
can damarı gibidir. Bir memlekette yol olmadığı 
takdirde veya bir memleketin köyüne yol git
mediği takdirde, oraya asgari şartlar altında 
medeniyetin nimetlerini götürmeye imkân 
yoktur. Çünkü oraya hiçbir şekilde kolay yol
dan ve en az masrafla kamu hizmetlerini gö
türmek mümkün olmıyacaktır. İşte bu bakım
dan yolun büyük tesiri vardır. Yol meselesi hal
ledildiği takdirde memleket bünyesi içinde Or
ta Çağ zihniyetini taşıyan kimselerin,, Orta 
Çağ zihniyetinden kurtarılması bahis mevzuu
dur. Ekonomik bakımdan kapalı ekonomi sis

teminden modern ekonomi sistemine gitmenin 
en başta gelen hizmet yolu yoldur. Demek ki 
ekonomik bakımdan, kültürel bakımdan, sos
yal bakımdan memleketimizin bünyesinde 
meveudolan farkları gidermek için her şeyden 
evvel yol dâvasını halletmek mecburiyetinde
yiz. 

Sevgili arkadaşlarım, gerçi sayın komisyon 
başkanı ve Hükümet temsilcisi, benim teklif 
ettiğim hususların plânın (b) bendinde mevcu-
dolduğunu ifade ettiler. Fakat bir sarahat yok. 
Geri kalmış bölgelerin içinde öyle yerler var
dır ki, arazisi engebeli, kışı şiddetlidir, sene
nin dokuz ayı kışın esareti altında yaşamakta
dır. Orada yaşıyan vatandaşların üzerinde Hü
kümetin kanunları hâkim değildir, tabiatın ka
nunları hâkimdir. Orada yaşıyan vatandaşların 
üzerinde sadece tabiatın kanunları hâkim oldu
ğu için onlar, medeniyetin nimetlerinden isti
fade etmek için değil, fakat tabiatın kahrı al
tında kendilerini tabiat şartlarına uydurmak 
için pasif bir mukavemet içinde kendi hayatla
rını geçirmektedirler. İşte böyle bir durumu 
nazarı itibara almak dolayısiyle yalnız yol me
selesinde bu yerlere bir öncelik tanımak ben
ce plân tekniğine, plân bütünlüğüne, plânın 
her hangi bir prensibine aykırı bir vaziyet ya-
ratmıyacaktır, bilâkis bir sarahat verecektir. 
Yarın plânı tatbik eden kimseler bu sayılan 
hususları nazarı dikkate alacak ve netice itiba
riyle memleketin bünyesi içinde mefluç vazi
yette kalan, Orta Çağ zihniyeti içinde kalan, 
kapalı ekonomi içinde yaşıyan binbir çeşit mah
rumiyet içinde kalan bu, vatandaşların yaşama 
imkânlarını medeniyetin nimetine doğru tev
cih edecekler, medeniyetten istifade ettirecek
lerdir. İkinci Beş' Yıllık Plânında temel hedefi 
sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan mem
leketimizin kalkındırılmasına matuftur. Eğer 
böyle bir prensibi ekonominin mutlak mânasın
da emirlerini nazarı dikkate almazlarsa bu tak
dirde plânın samimî olarak tatbik edeceklerin
den ben şüphe ederim ve dolayısiyle Beş Yıllık 
Plânın sadece bir kendi maksatlarını gizle
mek için bir emir ve nehiyler vasıtası şeklin
de kullanacaklarını zannederim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon söz isitedi, ona söz 
vereceğim. 

— 339 — 



M. Meclisi B : 132 3 . 7 . 1967 O : 2 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMKT SEZGİN (Ayldm) — Sayın Başkanım; 
Sayın Diler'in bu konudaki sözlerini gerekçenin 
üstünde ciddilikle ta kijb ediyoruz. Ve bütün ko-
nuşmalarTnda olduğu gibi Sayın Diler arkada
şımızın bu koinmşmaısını da çok ciddiye aklık. 
Ama bu plânın arkasında kendi düşündükle
rinin §uisu veya busu varıdır gül)i ciddiyetten 
çok uzak beyanları kabul etmediğimiz ve Sa
yın Diler arkada'şımızıın bir isiirıçü lisanı olarak 
telâkki eıttiğimizi slöylemekliğime müsaadeleri
nizi rica edeceğim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söız hakkım 
doğuyor, bana eevaıp verdiler, o hakle söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Siız de konuktunuz süz hakkı
nızı kullandınız. Öuengeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiş
tir. 

172 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısının sağlık bölümün-

ıde, uygulanacak politikalar kısmımın (a) fık-
ırasının 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştiril meşini saygiyle arz ederim. 

Cevdet Aykan 
Tıoikat Milletvekili 

TEKLİF 
Uygulanacak politikalar. 
a) Organizasyon 
Madde 3. — Sağlık ve Soisyal Yaridım Ba

kanlığı bünyelsinde hizmetlerin yeteri şekilde 
yürütülmesine ve denetimini sağlamak için Ba
kanlığın teşkilâtı çağımızın sağlık anlayışla
rına, imkânlarına ve toplumumuzun sağlık ta
leplerine cevap verecek t arada düzenlenecektir. 
Çevre sağlığı, koruyucu hekimlik, beslenme, sağ
lık eğitimi, sıoisyal hekimlik, lâiboratuıvar hiz
metleri, ruh sağlığı, gıda kontrol hizmetleri ve 
tedavi edici hekimlik hizmetlerinden sıorumlu 
organlar bugünün anlayışıma ve ihtiyaçlarına 
uyan bir öncelik içinde kurulacaktır. 

Sağlık hizmetlerini ve taleplerini eknomik, 
ısıoısiyal ve tıbbî anlamda değerlendirecek ve 
ıkontnol edecek sorumlu organlar kurulacak
tır. 

GEREKÇE 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşki

lât Kanunu 1936 yılında yayınlanmış ve ek ka
nunlarla yeni kuruluşlara kavuşmuştur. 

Bu değişmelere rağmen Bakanlık, Sağlık ve 
Soisyal Yandım hizmetlerine bugünün anlayış 
ve teknik imkânlarına göre yürütebilecek, top
lumumuzun Sağlık ve ıSolsyal hizmıetler talelbini 
kanşüayaibileee'k kuruluşlara kavuşanıaimııştır. 

'Sağlık harcanmalarımız kalkınma plâmmızca 
tüketim harcamaları olarak değil, kalkınma har-
cemaları olarak kabul edilmiştir. Sağlık hizmet
lerimizin ekonomik kurallara uygun olarak bir 
sağlık endüstrisi anlayışı içimde yürütmemiz ve 
konıtpol etmemizde faydalar vardır. Sağlık ku
ruluşlarımızın daha farklı anlayışlar içinde 
çalışması ve çalışmalarının değerlendirilmesi 
politik gelişmemiz için de şarttır, faydalıdır. 
Bu gerekçelerle bu maddenin sunulan şekilde 
değiştirilmesini sayigiyle ara ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın) — Sayın Baışkan, arkadaşımı
zın öncrgeısine şu sekilide katılmamız mümkün
dür: (Sağlık hizmetlerinin ve taleplerinin eko
nomik ve soisyal alanda değerlendirilmesi ve 
denetimi çalışmalarına önem ıverilecektir.) 
cümlesinin eklıenmelsine biz de rıza gösteriyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat)- Benim temel 

fikrim bu idi. Komisyona teşekkür ederim. Ben 
de katılıyorum efendim. 

DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) Son ta/dil şekline katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisiyoın Başkanı/nm 
ifade ettiği şekilde Sayın Cevdet Aykan öner
gesinin metnini değiştinmiştir. Bu metni oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

177 numaralı önergeyi okutuyorum. 

ıMillet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasamı nda, sağlık hizmet

lerinde «uygulanacak politikalar (sayfa 179-180 
bölümüne) aşağıdaki ilâvenin ayrı bir madde 
olarak yapılmasına saygılarımla arz ve teklif 
ederim.» 

Cevdet Aykan 
Tokat Milletvekili 
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TEKLİF 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünye-

sinide akıl sağlığı ve sosyal hekimlik hizmetle
rinin yürütülmesi için bir genel müdürlük kuru
lacaktır. 

GEREKÇE 
Anayasamızın 49 ncu maddesi : «Devlet, her

kesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilme
sini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevli
dir.» der. 

1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
«Akıl hastalarıyla, diğer ruh hastalarına mah
sus tedavi tesisleri veya malûl veya yaradılış
tan nolksan bulunanları kalbul edecek yurt 
ve müesseseler kurmak ve idare etme» yi, devle
tin görevi kabul etmiştir. 

Kanunlarımız, akıl sağlığı ve diğer sosyal he
kimlik konularını koruyucu hekimlik görevleri 
içinde olarak 'değerlendirmiş, bu kuruluşlara 
öncelik tanımış ve bunların Devlet tarafından 
kurulmasını öngörmiüştıür. 

Bültün bu hükümlere rağmen, sağlık hizmet
lerimiz hu konularda çalışma standardı, kapsa
mı ve kurumlar olarak gelişememiştir. Bu husus 
Kalkınma Plânı talsarıısınlda belirtilmiştir. (iSay-
fa 177 - (7) Rulh Sağlığı.) 

Bütün akıl hastaları için kullanılan toplam 
yatak sayımız 5 000 civarındadır. Mevcut ya
tak sayımızın yüzde 7 si akıl hastaları yatağı
dır. Takriben 6 200 kişiye bir yaltak düşmekte
dir. 

Medeni toplumlar mevcut yaltak sayısının 
takriben yarısını akıl sağlığı ve sosyal hekimlik 
hizmetleri için kullanmaktadırlaır. Toplumumu
zun saihibolduğu akıl sağlığı yatak oranı, az 
gelişmiş ülkeler oranından da düşüktür. Akıl 
sağlığı ve sosyal hekimlik hizmetlerimiz ('geri 
zekâlı çiOıCÜklarıın bakımı, problem, çocukların 
tedavisi, suçlu çocuk, suçlu alkil hastalarının 
bakımı, alkolikler, saralılar, sakatlar, kronik 
kimsesiz hastalar, kimsesiz yaşlıların bakımı.. 
v.'s.) kapsamı ve çalışma standartları yönünden 
de yetersizdir, gelişmemiştir. Bu konuda mevcut 
talepler ve ıbu konudaki yetersizliklerin yarat
tığı siasyal, kriminel pnolblemler iyi bilinmekte
dir.-

Bu hizmetlerin 1964 yılından itibaren, Te
davi Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde, 

ru!İı sağlığı tesisleri şubesi içinde yürütülmesi 
düşünülmüştür. Akıl sağlığı ve sosyal hekim
lik hizmetlerine bu kuruluş içinde yürütme hiz
metin anlamiyle bağdaışamamakita ve hizmetin 
gelişmesine ve genişlemesine imkân vermemek
tedir. 1964 ve 1965 yıllan içinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca, Türkiye'nin ruh sağ
lığı, plân ve programını tesıbit etmek üzere, il
gili teşekküllerin iştirakiyle kuurlan komis
yonların çalışmaları sıomucu 23 . 11 . 1965 ta
rihinde Bakanlığa sunulan raporu, Ruih Sağlığı 
Genel Müdürlüğünün kurulmasını tavsiye et
miştir. Dünya Sağlık Teşkilâtı Ruh Sağlığı Bö
lümü de bu anlamda tavsiyede bulunmuştur. 
Kalkınma Plânı tasarlısında mevcut, «Ruh sağ
lığı hizmetlerinde., sorumlu organlar kurulacak
tır» (iSayfa 17*9, madde 3) hükmü de bu gereği 
belirtici bir anlam taşımaktadır. 

Bu 'gerekçelerle, akıl sağlığı ve sosyal he
kimlik hizmetlerini kuracak, yönetecek ve ge
liştirecek bir genel müdürlüğün Sağlık Bakan
lığı bünyesinde kurulmasının plânda helirtilme-
sini saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydım) — Sayın Başkan, 
Sayın' Aykan arkaadşımızm önerıgeshudeki ge
rekçeye haık vermemek mümkün değildir. Yal
nız şöyle bir metin hazırladık. Sayın Ayikan 
ankadaşımız iştirak ederlerse katılacağız. 

«Ruh sağlığı kuruluşlarının, sayıca ve nite
likçe yeterli duruma getirilmesi amaciyle bu 
yöndeki çalışmalar artırılacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Orada fark 

vardır. 
BAŞKAN — Bu metnin dışında katılmıyor-

surıuız değil mi? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hayır efendim. 
Bu metnin dışında katılmıyoruız. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz de mi? 
DEVLET BAKANI SEYM ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı şekilde bu metnin dışında ka
tılmıyoruız, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Muhterem 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
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Evvelâ uzun bir gerekçe yazdığını için affın ı-
zı rica ederim. İstedim ki, konu, ilgililerce bir 
milletvekilinin ağzından sunulmuş olsun. Konu
ya, şahsan ehemmiyet verdiğim, konu ile ilgili 
bir insan olduğum için bunun kıymetini kısa bir 
gerekçe içinde duyurmam mümkün olmadı. 

Gerekçemde do ifade ettiğim gibi, 1930 sene
sinde çıkan Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, 1936 
senesinde çıkan Sağlık Bakanlığı Teşkilâtı ile il
gili Kanunda ve 1961 Anayasamızda ruh sağlığı 
konusu Devletin görevi olarak zikredilmiştir. Bü
tün bunlara rağmen halen Türkiye'de bulunan, 
1966 sonunda bulunan akıl sağlığı yatak sayımız 
5 binin altındadır. Tabiî temenni etmem ama her 
hangi birinizin kızı veya hanımı hastalansa, Tür
kiye'de koyabileceğiniz bir akıl hastanesi mevcut 
değildir. Konu bugüne kadar sanırım ihmal edil
miştir. 1950 den önce Türkiye'nin 16 bölgesinde 
akıl hastaneleri kurulması için birtakım çalışma
lar ve projeler hazırlanmıştı. Maalesef bunlar 
tatbik edilememiştir. Türkiye'de üç tane akıl has
tanesi vardır. Bir tanesi Bakırköy bildiğiniz üze
re Toptaşı Akıl Hastanesinin Reşadiye kışlasına 
nakli ile teessüs etmiş bir kuruluştur. Burada 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin görevi, bu 
kuruluşu genişletmek olmuştur. İkincisi, Manisa'
dadır eok eski bir kuruluştur, altıncı asırdan be
ri var olan bir kuruluştur. Meşrutiyetten sonra' 
onarılmıştır. Cumhuriyet Hükümetlerinin Tür
kiye VI o yapabildikleri tek akıl hastanesi Elâzığ 
Akıl Hastanesidir. Bunun dışında akıl hastalık
ları ile uğraşan ve sosyal hekimliğin bâzı kolları 
ile uğraşan bir kuruluş maalesef kurulmamıştır. 
Ümidcderim ki, gerekçemde de ifade ettiğim gi
bi, çağımızın anlayışına ve toplumumuzun sağlık 
taleplerine uyacak tarzda yurdumuzun büyük kıs
mında akıl sağlığı hizmetlerini görecek birtakım 
kuruluşların gerçekleşmesini Hükümet benimser 
ve ödev olarak kabul eder. Bugün meselâ Trab
zon'da, Rize'de bir insan bir kıl hastalığından 
mustarip olsa iki polis veya jandarmanın neza
retinde Bakırköy'e veya Elâzığ'a gönderilmekte
dir. Bu kadar iptidâi davranış halen Afrika'nın 
geri kalmış ülkelerinde bile yoktur. Akıl sağlığı 
tedavisini bugün Türkiye'de yapan tekkeler, ho
calardır ve maalesef Tıp Fakültelerimiz bunun
la ilgili akıl sağlığı anlayışiyle ilgili yeteri bilgi
yi vermemektedir. Ben bu ifadelerde bulunmak 
;çin söz almıştım? Komisyonun görüşüne aynen 

iştirak ediyorum, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 

Cevdet Aykan arkadaşımızın önergesi Komisyo
nun ifade ettiği metin şeklinde oyunuza sunu
lacaktır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
E tın iyeni er... Kabul edilmiştir. 

175 nolu önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçe : 
İkinci Beş Yıllık Plânın ormancılık bölümü, 

(İlkeler ve gelişmeler) başlığı altında tadadedi-
len ilkelerden «(3) ormancılıkta kamu hizmetle
riyle işletmecilik hizmetleri ayrı kuruluşlar eliy
le yürütülecektir.» şeklindeki görüşün uygulama
da birçok aksaklıklara ve görev tedahüllerine 
meydan vereceği; mer'i kanunlarımız ve mevzu
atımız 'muvacehesinde Devlet orman işletmecili
ğinin prensipleri ile bağdaşamıyacağı bir ger
çektir. Nitekim, Devlet orman işletmeciliğinin 
başlangıcındaki o zaman «revir» olarak adlandı
rılan kuruluşların ilk yıllarında, kamu hizmetle
rini yürütmekle görevli «çevirge» olarak adlandı
rılan kuruluşlar vardı. Uygulama göstermiştir 
ki: Kanunlarımızın orman köylülerine tanıdığı 
kamu niteliğindeki irtifak ve intifa... gibi hakla
rın, işletmecilik hizmetlerinden olmaları hasebiy
le aynı saha üzerinde her iki kuruluşun da faali
yette bulunması görev tedahülleri yaratmış ve za
rarlı olmuştur. Şayet bu ilkeden maksat, münha
sıran ormanlarımızın korunmasiyle görevli yeni 
bir teşkilât kurmak ise, fıkranın bu maksada gö
re tedvin edilmesi gerekirdi. 

Artan ormancılık hizmetlerini karşılamak için 
yeni kuruluşlara gidilmesi tabiîdir. Esasen bu 
maksatla, Birinci Plân döneminde Tarım Bakan
lığı hizmetlerinin reorganizasyonu çalışmaların
dan ormancılık hizmetlerini de yeniden düzenle
mek maksat ve gayesiyle Bakanlar Kurulu kara
rma uyarak çalışmalar yapılmış ve binnetice bir 
proje meydana getirilmişti. Bu projede orman
cılık alanındaki faaliyet ve kuruluşların reorga
nizasyonu tüm olarak uygulanmak gerekir. Bu 
bakımdan ormancılık paragrafının ilkeler kısmın
daki (3) numaralı fıkranın aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Teklif : 
(3)' Ormancılık hizmetleri, hizmetin özelli

ğine göre yeniden düzenlenecektir. 
Trabzon 

Ali Rıza Uzuner 
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BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
ormancılıkta kamu hizmetleriyle işletmecilik 
hizmetlerinin ayrı kuruluşlar eliyle yürütüle
ceği hükmünü İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı getirmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi şudur 
muhterem arkadaşlarım: Ormancılıkta bakım 
ve koruma ile işletmeciliği bir birinden ayır-
detmek gerekir. Şöyle ki,, bunlar ayrı ayrı for
masyon istiyen hususlarıdır. İşletmecilik «Mar-
keting» e, pazara dönük, maliyet kavramı, kâr 
sayikiyle hareket eden formasyonu ister. Orman 
korunması bunlardan daha ayrı farklı bir ihti
sas işidir. Türkiye'de büyük bir ormancılık iş
letmesi potansiyeli ve yine büyük bir ihracat 
gücü mevcut bulunmaktadır. Koruma ve işlet
me aynı yönetim altında birleştiği takdirde 
hem korumadan beklenilen murat gerektiği şe
kilde ifade edilemiyor, yerine getirilemiyor, 
hem de büyük bir ormancılık işletmesi potan
siyeli ve ihracat imkânı gerektiği şekilde sağ
lanamamaktadır. Bu sebeple İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı ormancılığı işletmecilik ve ko
ruma olarak ikiye ayırmış ve ormancılık hiz
metlerinin yeniden düzenlenmesini biraz önce 
arzettiğim şekilde ve şartlar altında yapılma
sını öngörmüştür. Bu sebeple Sayın Uzuner 
arkadaşımızın önergesine katılmadığımızı arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Aynı gerekçe ile katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Aynı mahiyette bir konuyu Plân Komisyo
nunda da dile getirmiş ve bir değiştirge öner
gesi sunmuştum. Fakat maalesef gerek Hükü
met ve gerekse Plân Komisyonu görüşme belki 
kâfi ölçüde izah etmek imkânını bulamadığım 
için iltifat etmemişlerdir. Sayın Komisyon Baş
kanımız bu maddeyi bu ilkeyi savunurken, ka
mu hizmetlerinden münhasıran koruma hizmeti
ni belirtmiş bulunuyorlar. Evet, korunma bir 
kamu hizmetidir. 

Ancak hepimizin bildiği gibi, orman köyle
rinin birçok hakları kanunen tanzim edilmiş
tir. Meselâ bir zati ihtiyaç hakkı vardır. Or

manlara 10 kilometre mesafede bulunan köylere 
yapacak ve yakacak ihtiyaçları karşılığı onda 
bir tarife ile verilir. Bu bir kamu hizmetidir, 
irtifak hakları vardır, otlama hakları vardır, 
bu hizmetlerin tamamen bir işletmecilik hiz
meti olduğu ortadadır. 

Bir istihsal yapıyorusunuz, köylüye veriyor
sunuz yapacak veya yakacak olarak, bunu kim 
yapacak? Şimdi bu ayrılışa göre kamu hizmet
lerini yapacak kuruluş yapacak. Aynı sahada 
aynı ormandaki faaliyeti, bir işletme faaliyeti
ni, işletme faaliyetlerini ikiye bölüyoruz. İstih
sal faaliyetlerini de ikiye bölüyoruz demektir. 
Kamu hizmetleriyle1 ilgili istihsal işlerini ayrı 
bir kuruluş, münhasıran piyasa i'htyacmı kar
şılamak üzere istihsal yapan işletme faaliyetle
rini yürüten ayrı bir kuruluş. Saha bir, iki 
başlı aynı sahada faaliyet gösteren teşkilât kur
ma yoluna gidiyoruz. 

Değerli arkadaşlrım, bu mazide vâki hatalı 
tatbikat neticesi bu istikamete gelmiştir. 
önergemde arz etmiştim, orman işletmeleri 
ilk kurulduğu zaman yine kamu hizmetleriyle 
sayın komisyon başkanının izah buyurdukları 
gibi münhasıran koruma işleriyle görevli 
ama o zaman da bu intifa haklarına karış
mıyorlardı. Bir çevirge kuruluşu vardı. Tat
bikat gösterdi ki, birçok tedahüller oluyor. 
Geçimsizlikler oluyor, ve asıl gaye hâsıl ol
muyor. Bu bakımdan, gerekçemde de belirt
tiğim, esasen bu hizmetlerin düzenlenmesi 
için hükümler de getirilmiş. Meselâ ormancı
lık bölümünün ilkeler başlığı altında üç ve 
dört var; orman - halk ilişkileri, ormanla
rın işletilmesi ve korunması bakımından dü
zenlenecektir. Bir tekrar da vardır. Üçte za
ten kamu hizmetleriyle ilgili bir kuruluş ku
ruluyor. 

Yeniden bir düzenlenmeyi arzu ediyoruz. 
Şimdi bu, tatbikatta aynı sahada çalışan aynı 
formasyona sahip iki kuruluşun memleket ya
rarına netice vereceği kanaatinde değilim. Şa-
vet ifade, bendenizin teklif ettiği gibi orman
cılık hizmetleri, hizmetin özelliğine göre yeni
den diü'zenleneoekttir, ©şasen rteionganizasyon' 
çalışmaları da bu maksatla yapılmış ve ta-
mamlanımıştır. Ama bu reonganizasyon çalış
malarının anaesprM dışında buraya bir Mk-

— 343 — 
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mün getirilmesi .tatlbilkaitlta büyük aksaklıklar 
tevlidedecektir. Nitekim kamu hizmetlerinden 
anlayışımız - ki, zannederim sayın komisyon 
da bıı görüşlümü paylaşır - münhasıran koru
ma değildir. Eğer koruma ise, burada müsaade 
buyursunlar, ormancılık koruma hizmetleri di
yelim, kamu hizmetleri demiyelim. O zaman 
asıl maksat hâsıl olmuş. olur. Sayın Komisyon 
Başkanı da ifadelerinde münhasıran kamu hiz
metlerinden koruma hizmetlerini belirtmişlerdi. 
öyle ise, kamu hizmetleri yerine koruma hiz
metleri diyelim. Ormancılık işletme prensiple
riyle, idare prensipleriyle katiyen bağdaşımı-
yan ormancılık ekonomisinin Türkiye'deki tat-

'bika'tiyle paralel düşmiyen bir görüştür. Bu 
bakıımdan zararlı olacağı kanaatindeyim. Zan
nederim ki, bu... 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Uzu-
ner. 

ALÎ RIZA UZUNER (iDevamla) — Bir 
cümleyle bağlamama müsaadelerinizi rica ede
rim. 

"Türkiye'de geniş oırman rezervlerinin bu
lunması ve bu bakımdan hizmetlerin artması 
karşılığında işletmecileri biraz daha rahat ça
lıştırma gayesini gütmekte böyle bir nazari 
fikrin neticesi 'olarak doğmuş ise de, tatbika
ta uymıyac aktır ve esasen bu rezerv gibi gö
rünen şeyler 10 - 15 sene içinde değerlendiril
miş bulunacak o zaman ihtiyaç çizgisi daima 
verebileceğimizin üzerinde seyredecektir ve 
bugünkü tatbikatta esasen bu bakımdan her 
hanıgi bir aksaklık olmamaktadır, aksaklık 
varsa mevzuattadır, tadilât yapılaJbilir. 

Bugünkü işletmecilik faaliyetlerinde kamu 
hizmetleriyle işletme hizmetleri pekâlâ yanya-
na ve kanunlarımızın emrettiği istikamette yü
rütülmektedir. Ama bu hizmetleri tanızim et
mek için zaten hüküm getirilmiş, halk - orman 
ilişkileri halledilebilir. Tatbikat iyi netice ver
miştir. Yeni bir kuruluşa gitmenin mahzurlu 
olduğu kanaatndeyiım., 

Sayın Komisyonun bu izahatım muvacehe
sinde görüşümü paylaşmasını ve değerli arka
daşlarımın önergeme iltifat etmelerini rica ede
rim. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

176 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Oıerıekçö : 

İkinci Beş Yıllık Plânın ormancılık kısmı
nı tetkik ettiğimizde, imar ağaçlandırma, top
rak muhafaza ve orman içi meralarının ıslâhı 
hizmetleri karşılığında ayrılabilecek ödenekle 
bu hizmetlerdeki gelişmelere ve sorunlara ve 
ayrıca politika tedbirlerine yeteni ölçüde önem 
verilmediği anlaşılır. 

10,6 milyon hektar orman sahamızın 3,9 
milyon hektarı normal ve 6,7 hektarı bozuk 
ormandır. 6,7 milyon hektar bozuk ormanın 
normal kuruluş ve verime kavuşturulması ve 
ayrıca 3,9 milyon hektar orman olarak belirti
len ormanların da imar ve ıslâhı zaruridir. İh
tisas komisyonları raporlarında bozuk olan 6,7 
milyon verimi düşük ormanın 3,5 milyon hek
tarında imar ve İslah çalışmalarının yapılma
sı öngörülmektedir. Ve aynı zamanda bu işin 
25 yılda ikmali esas alınmıştır. Yılda ortalama 
145 000 hektar olmak üzere 5 yılda 725 000 
helktar ormanın normal kuruluşa kavuşturul
ması zaruri görülmüştür. Mütebaki 3,2 milyon 
hektarın ağaçlandırma suretiyle normal kuru
luşa kavuşturulması ve verimli hale getirilme
si zarureti vardır. Yılda 3 200 hektar ağaçlan
dırma yaptığımız takdirde bu sahanın 100 yıl
da ağaçlandırılması mümkün olabilecektir. Vıe 
dolayisiyle öncelik bakımından sona kalan vâ
si bozuk orman sahaları asgari 100 sene bozuk 
ve verimsiz olarak kalacak demektir. Bu sa
haların imkân ölçüsünde ve kısa zamanda ağaç
landırılması ve millî servete katılması gerekli
dir. Bu düşünce ile yılda 100 000 hektar hesa
biyle 2000 yılına kadar 3,2 milyon hektar sa
hanın ağaçlandırılması gerekmektedir. İhtisas 
'komisyonları raporlarını tetkik eylediğimiz
de ; orman içi ağaçlandırma, hızlı gelişen tür 
ağaçlandırmaları, kavak okaliptüs, şehir koru
lukları ve toprak muhafaza çalışmaları olarak 
ağaçlndırmların 5 yıllık yekûnu 276 575 hek
tara baliğ olmaktadır. Bunu tahakkuk ettirmek 
için yılda 55 000 hektar ağaçlandırma yapmak 
lâzımdır. 
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1Ö0 bin hektarı yıllık gaye edindiğimiz tak
dirde yıllık programlara 45 bin hektar daha 
ilâve ağaçlandırma yapmak gerekir. Hektar 
maliyeti oritalama 2 bin liradan 90 milyon li
raya ihtiyaç gösterir. Ayrıca tahttın, fidan ye
tiştirme, makina ve vasıta olarak 10 milyon 
lira ilâve eylediğimiz takdirde 5 yıllık yekûn 
500 milyon liraya baliğ olur. 

Arz ettiğimiz veçhile, devamlılık esasıma 
göre talbiî tensille gençleştirilebileceğinıiz 3,9 
milyon hektarlık sahadaki tabiî ve suni ağaç
landırmalarımız için İkinci Beş Yıllılk Plân dö
neminde 500 milyon ve yine yılda 100 bin helk-
tar ağaçlandırma yapmak üzere ilâvesi gere
ken 45 bin hektar için 500 milyon lira ki, ce
man 1 milyon Türk Lirasının İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına ilâvesi millî servetimiz olan 
ormanlarımızın normal kuruluşa ve normal ve
rime kavuşması ve dolayısiyle ileriıki yıllarda 
süratle artacak ihtiyaçlarımızın karşılanması 
bakumndan zaruridir. 

Kısaca belirttiğimiz ve şifahen arız edece
ğimiz gerekçemize paralel Cumhuriyet ıSenato-
•sunda vâki bir değiştirge önergesi Senatoca 
kabul edilmiştir. 

Ormanlarımızın imar ve ihyası ve istikbal
deki ihtiyaçlarımızın giderilmesi için İkinci 
Beş Yıllık Plânın tarım sektörü - ormancılık 
yatırımlarına 1 milyar liranın ilâvesini ve bu
nun karşılığmdaki ödeneğin televizyon yatı
rımlarından temin edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

'Teklif : 

İkinci Beş Yıllık Plân sayfa : 249 - yatırım 
tahminleri cetveli 7 no. lı ormancılık karşılı
ğında 2 661 milyon Tl. 

'TralbzOri Milletvekili 
Alî Rıza Uızuner 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Tarım Sektörü Ormancılık yatırımlarına 

sayfa 240 ,a ait Yüksek Başkanlığa sunduğum 
önergenin teklif bölümünden önceki satırın ba
şına daktilografide unutulan ve (orman kay
naklarından) deyiminin ilâvesini arz ve telklif 
ederim. 

'Trabzon 
Ali Rıza Uznner 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan; 
İkinci B'eş Yıllık Kalkmana Plânında 1968 - 1972 
döneminde 1965 fiyatlariyle ormancılık için 
1 661 000 000 lira konmuştur. Bu para konar
ken lâalettayin konulan bir rakam değildir. Or
man özel ihtisas komisyonlarının hazırladığı ve 
bunların yaptığı hesap neticesinde konulan mik
tarın aynıdır. 

Şimdi bunu söyledikten sonra şu hususları 
ifade etmek fetedim : 

Sayın Uzuner arkadaşsın diyor ki, (Bir mil
yar lirası televizyon yatırımlarından alınsın.) 
Bunun karşılığındalki bir milyar liranın ilâve
sini ve bunun fcarşıhğmdafki ön ödeneğin, tele
vizyon yatırımılarından temin edilmesini arz ve 
+-klif öderim) diyor, önergesinde. Şimdi Sayın 
Uzuner den rica, ediyorum, bendenize lütfen şu 
1 >^ş yıllık kalkınma planındaki bir milyarlık te-
1evizyon yatırımını göstersinler. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Unutu-
1rm kısım vardır, sonradan ilâve ettim. Bir dak
tilograf hatası olmuş. 

BAŞKAN — Şimdi karşılıklı konuşmayınız, 
size söz sırası geldiği zaman sualine cevap ve
rirsiniz. Siz lütfen katılıp katılmadığınızı ifade 
edin. Sonra cevabını da söyleyin. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Devamla) — İkinci Beş Yıl
lık Plânda bir milyarlık bir televizyon yatırımı 
Hattâ bunun yarısı kadar bir televizyon yatı
rımı yokken namevcuttan birşey olmanın im
kânı yoktur, Sayın Başkanım. Efendim, bir de 
şu husus var. Eğer, değil yalnız televizyondan 
herhangi bir bölümden dahi almış olsanız bunu 
diğer herhangi bir sektörden almış olsanız bu
na göre yapılan hesapların altüst olması plânın 
dengesini, plânın bütünlüğünün bozulması de
mektir. Bu sebeple plânı kökünden bozacak 
ve bütünlüğünü zedeliyecek olan, zedelemek de
ğil, bitirecek olan bu teklifin tamamen aleyhin-
deyiz. 

BAŞKAN — Hükümet... 
DEVLET BAKANI SEYPİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkanım, İkinci Beş Yıllık 
Plân ormanların korunması imar ve ihyası or
man - vatandaş münasebetlerinin düzenlenmesi 
ve orman içi köylerde yaşıyan vatandaşlarımı-
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zın geçim şartlarının geliştirilmesi konuların
da çok 'geniş tedbirler getirmiş bulunmaktadır. 
Hiç şüphesiz bunlar mevcut ihtiyaçları tama-
miyle karşılıyaeak nitelik ve ölçüde değildir. 

Sayın önerge sahibi de kabul ederler ki, ih
tiyaçlar imkânlarla hudutludur, eldeki imkân
larla bu miktar ihtiyaçlar karşılanmakıtaıdır. 
'Plânın herhangi bir bölümünde bu tarzda trans
fer edilecek herhangi bir kaynak da mevcut de
ğildir. Televizyon için ayrılan pay 255 milyon 
liradır ve beş yıllık devrede harcanacaktır. Bu 
itibarla arkadaşımızın önergesi bütünlüğü bo
zacak niteliktedir. Bu sebeple reddini istirham 
ediyoruz ve katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, her şeyden 
evvel önergemin tashihini tazamınıun eden ek 
önergemi - ki, bir daktilografi hatası olarak 
unutulmuştur - Yüksek Başkanlıkça okunduğu 
ıhalde Saym Komisyon Başkanı arkadaşımızın 
kaynak olarak münhasıran hepimizin bildiği 
200 milyon lirayı daihi bulmıyan televizyon ya
tırımlarından sağlanacağı hususundaki ısrarla
rını anluyamaldım. Her halde Yüksek Başkan
lığa sunduğum önerge - ki, hemen bu önenge 
ile tetkik ettiğim zaman, akabinde muttali 
oldum - Saym Komisyona intikal etmemiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; bu konuda 'beş 
dakika içinde yeterli izahat vermek mümkün 
değildir. 

Her şeyde dengeden bahsediyoruz. Ama 
topraklarımızın akıp gittiği, memleketin bu 
yönden büyük bir dengesizlik içinde bulundu
ğu bir realite. Esasen aynı mahiyette Yüksek 
Senatoda verilmiş bir önerge 75 oyla kalbul 
edilmişti. Bendenizin daıha önce bu konuda ko
misyonda faaliyetim oldu, fakat netice alâma-
dılm. Ama senatörlerimiz bu konuya lâyık ol
duğu ölçüde önem verdiklerinden böyle bir 
teklifi kalbul buyurmuşlardı. Plân komisyonu, 
tekrar müzakere esnasında bunu reddetmişler. 
Kaynalk olaraik yalnız televizyon değil, orman 
kaynaklarından sağlanacak gelirle bu hizmet
lerin yapılmasının mümkün olduğu inancında
yım. Esasen İkinci Beş Yıllık Plânımızda or-
ımJan kaynaklarının geliştirileceği, ihracatın 
artırılacağı hususunda gerekli tedbirler var
dır. Bu balkımdan kaynak bulunmakta. 

ıSaym Komisyon ve Saym Hükümet şayet 
işin prensibini kabul ederlerse bir çözüm yolu 
bulmak mümkündür. Değerli arkadaşlarım., bu 
nazari bir görüş değildir. Herşeyden evvel ih
tisas komisyonu raporlarında tetkik ödersek 
bu realiteleri gerekçeleriyle birlikte bulmamız 
mümkündür ve bugün bu tatbikatı yapan biz
den dalha iyi toprak muhafaza tedbirlerini al
mış olan İspanya ve İtalya başarılı sonuçlar 
almıştır ve hazırladıkları programları yürüt-
mektedirler.ı 

Bendenizin burada arz ettiğim husus Tür
kiye'nin elbette bu problemini halledecek de
ğildir. Aneak buna bir başlamak lâzımdır. 
Maalesef bu işi ciddî ölçüde şimdiye kadar ele 
almamışızdır. İspanya ve İtalya'da senede 100 
bin hektar arazi kısmen ağaçlandırılıyor. Kıs
men de teraslama suretiyle ağaçlandırılıyor. 
Orman servetimiz malûm, % 70 e yakını bozuk 
ve verimsiz orman. Saym Komisyon Başka
nı 1' 600 000 000 lira bir ödenek mevcut oh 
duğunu belirttiler. Ama bu, önergemizde beu 
lirttiğimiz hizmetlerin karşılığı değildir, bu 
hizmetler için çıok cüz'i bir miktardır. Ağaç
landırma ve toprak muhafazaya ayrılan öde
nek, diğer hizmetler, işletme faaliyetlerinin 
temel kuruluşlarının sağlanması için yoldu, 
bina idi ve saire idi, hepsini içine alan hizmet
lerdi, mera ıslahı ve saire hizımıeltler karşılığı 
olarak konmuştur. Arkadaşlar şayet bu işi 
ciddî bir şekilde ele almazsak ve İkinci Beş 
Yıllık Plânda buna yer vermezsek, 'gelecek 
yıllarda bendenizin teklif ettiğim bir milyarın 
üzerinde ve bu ihmâlden doğan, hatadan do
ğan tatbikat sonucu, daha çok milyarlar ilâ
ve etmek zorundayız. 

Oltu ilçesinden haber aldım, son zaman
larda zamanında tedbir alınmadığı için bir
çok enfrastrüktfir yatırımlar zarar görmüştür. 
Türkiye'min her tarafında kurduğumuz temel 
yatırımlar, barajlardan tutunda köprülere ka
dar, şehirlere kadar bu tedbirleri almadığımız 
izin zarar görmektedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Saym U'zun-
er. 

ALİ RİZA UZUNER (Devamla) — Peki 
Sayın Başkanım, bir 'cümle ile tamamlayayım. 

Konu çok önemlidir, ihmal edilmiştir. İkin
ci Beş Yıllık Plânda geçmiş plânlardan fark-
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lı olarak büyük bir değişiklik yapılmamış
tır, ağaçlandırma ve toprak muhafaza konu
sunda. Bunun acısını milletçe her gün çeki
yoruz. Gelecek nesilleri daha 'büyük tehlike
lerle karşı karşıya getirmememiz gerekir. 
Tıopraklarımıızın teslbilti şarttır. Toprakları bu
lundukları yerde tesıbit etmek sonucunu vıere-
cek bir tatlbikat olacaktır. İltifat etmenizi ri
ca «der, saygılarıımı sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kanul 
edilmemiştir. 

177 numaralı önenge. 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarımızın sağlık bölümünün 

gelişmeler ve seçilen hedefler (Sayfa 178) kıs
mının 2 nci paragrafının ve uygulanacak poli
tikalar kısmının sayfa 179. a) fıkrasının 6 ncı 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Bolu Milletvekili Tokat Milletvekili 
Dr. Kemal Demir Dr. Cevdet Aykan 
Teklif : 
3. Gelişmeler ve seçilen hedefler 
2 nci paragraf : 
Sosyalleştirme programları yılda 300 ocak 

açılarak devam edilecektir. Diğer hedefler 
(Tablo 5 te) gösterilmiştir. 

5. Uygulanacak politikalar. 
a) Organizasyon : 
6. Sağlık hizmetlerinin sosyallcştirilmesine 

Doğu illerinden başlıyan uygulama devam ede
cek, sağlık hizmetleri seviyesi düşük olan iller 
bu öncelikle ele alınacak ve bu programda ça
lışan hekimlere iller arasında rotasyon imkânı 
sağlanacaktır. 

Gerekçe : 
Sağlık hizmetlerinin sosyolizasyon uygulama

sının az gelişmiş Doğu illerinden başladığı ve 
Batıya doğru geliştiği bilinmektedir. Önümüz
deki yıllarda Batıya doğru daha da gelişecek 
olan uygulamalarla sağlık personeli için çekici 
rotasyon imkânları kolaylıkla bulunmuş olacak
tır. Ayrıca, Ankara ve İzmir'de Tıp fakültele
rinin işbirliği ile yürütülmekte olan sosyalleş
tirme pilot uygulamaları da mevcuttur. 

Bu gerekçelerle, rotasyon usulünün faydalı 
ve lüzumlu olduğu düşüncesine iştirak etmekle 

beraber, bu rotasyonu sağlamak düşüncesi ile 
Batı illerinde yüzde 15 oranında sağlık ocağı 
açılması hükmüne ihtiyaç olmadığı kanısında
yız. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem arka
daşlarım, yılda açılacak üç yüz yeni ocağın 
yüzde 15 inin Batıda yapılmasının sebebi hem 
daha evvelki görüşmelerde Batıda sağlık hiz
metlerinin geri kalan merkezlerinde de bu hiz
metin yapılabilmesinin sağlanması, aynı zaman
da mahrumiyet içerisinde Doğuda çalışan he
kim ve yardımcı sağlık personelinn çalışma sa
halarını cazibe merkezi haline getirebilmeyi te-
minen bir rotasyon sisteminin konulmasını sağ
lamak amaciyle yapılmıştır. Bu, kendilerini üç 
sene, dört sene sosyallizasyon mmtakasma da 
pek çok haklardan mahrum olarak çalıştırdığı
mız hekim, hemşire, hasta bakıcı, eczacı gibi 
sağlık personelinin bu mahrumiyet içinde çalış
tığı uzun seneler sonunda kendilerinin aynı 
şekilde sosyalizasyon bölgesinde çalışabilmele
rini temin için, Batının çok geri kalmış bölge
lerinde aynı şekilde bir rotasyona tâbi tutulma
ları hem bu mmtakalarm sağlık hizmetlerinin 
görülmesini sağlıyacak, hem de bu mmtakalarda 
çalışan sağlık personelinin bir cazibe merkezi 
haline geleceği cihetle konulmuş bir hükümdür. 
Sanırım bu izahatımızdan sonra Sayın Aykan 
önergelerini geri alacaktır. Önergelerine katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, buyurun efen
dim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Söz alışımın birinci sebebi, bu önergeleri 
Sayın Doktor Kemal Demir ile birlikte hazırla
dık ve beraber sunduk. Bir gerekçeyi belirtmek 
isterim. 

Bu önergelerin konusu ve hazırlanışında en 
büyük katkı Kemal Demir Beye aittir. Kendi
leri burada bulunmadığı için önergeleri ben sa
vunacağım. Komisyon ile aramızda düşünce ve 
prensip bakımından rotasyon ile ilgili olarak bir 
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fark mevcut değildir. Rotasyonun, sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirildiği bölgede yahut sos-
yalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin yürütülmesi 
için lüzumuna Sayın Kemal Demir arkadaşım 
ve ben aynen katılıyorum. Yalnız bu rotasyonu 
sağlamak için Doğu sosyalizasyonunun başla
dığı Doğu'dan bir kısım sağlık ocaklarının Ba
tıya nakli yani yüzde 15 nisbetinde (yılda tak
riben bu 45 sağlık ocağı yapar), bu da Batıda 
'bir ilin sosyalizasyon bölgesine ithaline imkân 
verecektir. 

Bu gerekçe ile bunun yapılmasında hem fay
dalar vardır, hem de birtakım mahzurlar var
dır. Kanaatimce, şayet Hükümet sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesini öngören 224 sayılı 
Kanunla belirtildiği üzere 15 yılda sağlık hiz
metlerini sosyalize edehilecekse ve Hükümet bu
nu gerçekleştirebilecekse, o zaman zannederiz, 
•bâzı sosyalizasyon tatbikatının Batıya naklinde 
birtakım mahzurlar doğabilir. Fakat bu doğmı-
yacaksa, 15 yılda gerçekleştirilemiyecekse, sos
yalizasyon bölgesinde hizmet eden hekimlere 
Batı'da veyahut da»yurdun daJha cazip bölgele
rinde çalışma imkânı vermekte fayda vardır. Bu 
görüşe de aynen katılıyorum. 

Acaba, Hükümetin, Bütçe Plân Komisyonu
nun ve Devlet Plânlama Teşkilâtının hatırla
ması rioasiyle bir hususu arz edebilir miyim? 
Batıda yapılacak tatbikat ile beraber sağlık si
gortası tatbikatının, pilot mahiyette de olsa, 
denenmesi yapılabilir mi? Batı ekonomik yön
den ve sosyal yönden daha kalkınmış bölgemiz-
dir. Orada sağlık sigortası tatbikatını sosyali
zasyonla beraber yürütmemizde birtakım imkân
lar hiç olmazsa pilot mahiyette, tecrübe mahiye
tinde de olsa alınaJbilir mi? Böyle bir şeyi Hü
kümet ve Devlet Plânlama Teşkilâtı bir düşün
ce olarak saklarsa sanırım faydalı olur. Arzım 
tou kadar. Teşekkür ederim. 

PLÂN KARIMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İkinci Plân döne
minde sağlık sigortası var, arz ederim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

178 no.lu önergeyi okutuyorum. 
Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısının sağlık bölümü, 

uygulanacak politikalar (sayfa 181) kısmının 

(C) fıkrasına 5 nci madde olarak aşağıdaki hu
susun eklenmesini saygı ile arz ederiz. 

Dr. Cevat Ay kan Dr. Kemal Demir 
'Tokat Milletvekili Bolu Milletvekili' 

Teklif : 
5. Yıllık bütçeelriniıl hazırlanmasında sağ

lık hizmetler yatırımlarımn gerektirdiği yıllık 
işletme ve personel giderlerinin karşılanması 
esas olarak alınacaktır. 

'Gerekçe : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında belir

tildiği üzer bu plânda da sağlık hizmetlerinin iyi 
fyörülebilmesmi sağlamak ve sağlıkta ölü yatı
rımları yok etmek için yıllık bütçelerin hazır
lanmasında işletme giderleriyle, personel gider
lerinin yıllık yatırımlara denk olması gereği aşi
kârdır. j 

Sağlık yatırımlarını çalışır hale (getirebil
mek ve bu yatırımları sağlık hizmetlerinde de
ğerlendirebilmek için gerekli cari harcamaları 
vıllık bütçelere koymadıkça, bu yatırımların iş-
letilmiyen ölü yatırımlar olarak kalacağı aşikâr
dır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

tSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 59 ncu say
fada sağlık tarım ve eğitim konuları ile ilgili 
gelişme carileri hesaplanmıştır. Esasen yıllık 
bütçelerin hazırlanmasında, değil, sadece sağlık 
tarım, eğitim ve sair hizmetlerin de yatırımlan-
nın gerektirdiği yıllık işletme ve personel gider
lerinin karşılıkları esas olarak alınması tabiîdir 
ve alınmaktadır. Plânın 59 ncu sayfasında da 
sağlık, tarım, eğitim ile ilgili gelişme carileri 
hesapları açık olarak görülmektedir. Bunların 
dışında sağlığın ayrr bir bölümünde mütalâa et-
vnek uygun bulunmadığı cihetle katılmıyoruz. 
Sanırım bu izahatımız Sayın Aykan arkadaşı
mızı tatmin etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aykah. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — önergemi ge

ri alıyorum. 
BAŞKAN — önergenizi geri alıyorsunuz. 

178 numaarlı önerge geriverilmiştir. 
179 numaralı önergeyi okuyorum. 
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Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma Plânı tasarısının sağlık bölümü

nün uygulanacak politikalar (Sayfa 180) kıs
mının (b) fıkrasına 9 ncu madde olarak aşağı
daki hususun eklenmesini saygı ile arz ve tek
lif ederiz. 

Tokat Bolu 
Cevdet Aykan Kemal Demir 

Teklif : 

9. Sağlık hizmetlerinin gelişmesinde Tıp 
fakültelerinin toplum içinde eğitim ve araştırma 
yapmaları hususu ele alınacak, bu çabalar des
teklenecek ve Tıp fakülteleri ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının işbirliğine önem veri
lerek bu işbirliğinin her alanda gelişmesi sağla
nacaktır. 

Gerekçe : 
Sağlık hizmetlerini geliştirmek için, konusu 

halk sağlığı olan Tıp fakültelerinin ilmî araş
tırma ve çalışmalarından yararlanmanın önemi 
açıktır. 

Tıp fakültelerimizin toplum içinde sağlık eği
timi ve araştırmalar yapmaları, sağlık hizmetle-
rini'n görülmesinde daha olumlu gelişmelere im
kân sağlıyacaktır. 

Sağlık Bakanlığı ile Tıp fakültelerimiz mev
cut imkânlarını bir araya getirmek suretiyle bi
lim, personel ve gerekse araç bakımından ilâve 
faydalar da sağlıyacaklardır. Halen birçok yön
den devam eden bu işbirliğinin iyi niyetle, da
ha da geliştirilmesinin Kalkınma Plânımızda 
yol gösterici bir hüküm olarak belirtilmesinde 
sağlık dâvalarımızın görülmesi bakımından, çok 
yönlü faydalar olduğu kanaatimizce açıktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SE'ZGÎN (Aydın) — Efendim, sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesinde tıp fakülteleri ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasında bir 
işbirliği gerektiren önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Ayrıca konuşacak mısınız Sa

yın Aykan?. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, evvelâ sayın komis

yona iltifatlarından dolayı teşekkür ederim. 
Ben bu fikre bir şey ilâve etmek için söz aldım. 
Bugüne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ile üniversitenin tıp fakülteleri arasın
da bâzı beraber çalışma imkânları denenmiştir-. 
Toplum olaraktan zannederim, esas meseleleri
mizden birisi beraber çalışmanın hem kuralları
nı hem de geleneklerini tesbitte karşılaştığımız 
birtakım güçlüklerdir. Sağlık Bakanlığının yap
tığı tatbikatta' daTıp Fakülteleriyle beraber ça
lışmada bâzı güçlüklerle karşı karşıya kalın
mıştır. Bu güçlükleri plâna girebilecek tarzda 
ifade imkânını maalesef bulamadık. Amma, 
Meclis kürsüsünden ifadeyi faydalı buldum. 
Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı kuruluşlariyle 
üniversite kuruluşları arasında beraber çalış
mada bir üst ast münasebeti olmuştur. Tabiî bu 
bugünün anlayışiyle ve beraber çalışmanın ku
rallarına uyacak bir tutum veyahut gelenek de
ğildir. Aynı zamanda üst durumda olan şahıs
lar o kuruldan sosyal ve ekonomik yönden pres
tij veya kıvanç sağlama yoluna temayül etmiş
lerdir. Bunun da sık sık yapılan şikâyetlerden 
vcyahutta bu beraber çalışmanın yarattığı ça
tışmalara sebep olarak zikredilmesinden bilmek
teyiz. Ümidederiz ki, sayın komisyon iltifatla
rı ile bir madde olarak plâna girecek bu husus
ta, üniversite tıp fakülteleri ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, batıda uyguladığı anla
yışta ve gelenekler içinde beraber çalışmanın 
hem kurallarına, hem de geleneğine girişecek
lerdir. 

Bunun için söz aldım efendim, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

180 No. lu önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kalkınma Plânın tasarısının sağlık bölümün

de uygulanacak politikalar kısmı (sayfa 179) 
«a» fıkrasının 7 nei maddesinin aşağıdaki şekilde 
değişfeirilmesirii saygı ile arz ve teklif ederiz. 

öevat Aykan Kemal Demir 
Tdkat Bolu 

TEKLİF : 
7. Sağlık ocakları çeşitli sağlık programları

nı ayakta ve evde tedavi hizmetleri şeklinde uy
gulandığı birimlerdir. Tedavi edici hizmetleri 
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daha etkili hale getirmek .amacı ile evde ve ayak
ta tedavi uygulamalarının yaygın olarak ör
gütlenmesi sağlanacaktır. Ocaklarla yataklı tc-
tedavi kurumları ve dispanserler birbirlerine 
bağlı alarak ahenk içerisinde çalıştınlacaktır-
1 ardır. 

GEREKÇE : 
Gelişen bilgiler evde ve ayakta tedavi siste-

miriin daha ekonomik ve sağlık yönünden daha 
verimli olduğunu göstermektedir. - Nüfusun yüz
de 70 i köylük bölgelerde yaşıyan ve genel büt
çesinden sağlık hizmetlerine düşük oranda pay 
ayırabilen yurdumuzun gerçekleri karşısında 
evda ve ayakta tedavi usulünün daha da önem 
kazandığı açıkça görülmektedir. 

Gelişen ülkelerde ekonomik ve iyi sonuçlu bir 
tedavi sistemi olarak yaygın bir tarzda uygulan
makta olan evde ve ayakta te'davi usulünün Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda öngörül
düğü gibi, bu Plânda da önemle ele alınması ve 
örgütlenmesinin öngörülmesi sağlık hizmetlerimi
zin gelişmesi bakımından yararlı olacağı tabiîdir. 

Sağlık ocakları ile yataklı tedavi kurumlan 
ve dispanserler aynı hedefe yönelmiş sağlık bi
limleridir. Bu bilimlerin ahenk içinde ve birbir
lerine bağlı durumda çalışmaları sağlık hizmetle
rimizin daha verimli tarzda görülmesini sağlıya-
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BASK ANT 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, «sağ
lık hizmetlerinlden sınırlı sayı'da nüfusun ya
rarlanabileceği tedavi edici, koruyucu hekimlik 
hizmetlerini tamamlayıcı bir umur olarak ele 
alınacak evde ve ayakta tedavi usulü geliştirile
cektir» şeklindek metnimize katılacaksa Sayın 
Aykan, katılacağız. 

BAŞKAN — Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Daha güze1 

bir ifadedir, katılıyorum. 
BAŞKAN — Ayrıca söz istiyor musunuz? 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es 

kişehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Biraz evvel Sayın Komisyon 
Başkanının okuduğu metni Sayın Cevdet Ay
kan'm önergesi olarak oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmi.yenler... Kabul edil
miştir. 

181 numaralı önerge. 

30 . 6 .. 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kalkınma Plânı tasarısının sağlık bölü
münde uygulanacak politikalar kısmı (Sayfa : 
179), (a) fıkrasının 7 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif 
ederiz. 

Tokat Milletvekili Bolu Milletvekili 
Dr. Cevdet Aykan Dr. Kemal Demir 

Teklif : 
7. Sağlık ocakları çeşitli sağlık prog

ramlarını ayakta ve evde tedavi hizmetleri 
şeklinde uygulandığı birimlerdir. Tedavi edici 
hizmetleri daha etkili hale getirmek amacı ile 
evde ve ayakta tedavi uygu!amalarının yay
gın olarak örgütlenmesi sağlanacaktır. Ocak
larda yataklı tedavi kurumları ve dispanser
ler birbirlerine bağlı olarak ahenk içerisinde 
çalıştınlacaklardır. 

Gerekçe : 
Gelişen bilgiler evde ve ayakta tedavi sis

teminin daha ekonomik ve sağlık yönünden 
daha verimli olduğunu göstermektedir. 

Nüfusun yüzde 70 i köylük bölgelerde yaşı
yan ve genel bütçesinden sağlık hizmetlerine 
düşük oranda pay ayırabilen yurdumuzun 
gerçekleri karşısında, evde ve ayakta tedavi 
usulünün daha da önem kazandığı açıkça gö-
rülmcktedi r. 

Gelişen ülkelerde ekonomik ve iyi sonuçlu 
bir tedavi sistemi olarak yaygın bir ^tarzda 
uygulanmakta olan evde ve ayakta tedavi 
usulünün Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörüldüğü gibi, bu plânda da önemle 
ele alınması ve örgütlenmesinin öngörülmesi 
sağlık hizmetlerimizin gelişmesi bakımından 
yararlı olacağı tabiîdir. 

Sağlık ocakları ile yataklı tedavi kurum
lan ve dispanserler aynen hedefe .yönelmiş 
sağlık bilimleridir. Bu bilimlerin ahenk için
de vs birbirlerine bağlı durumda çalışmaları 
sağlık hizmetlerimizin daha verimli tarzda gö
rülmesini sağlıyacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLÂN .KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, 
şöyle bir metin hazırladık : Çevre sağlığı şart
larının geliştirilmesini sağlamak amacı ile 
sağlık mühendisi ve çevre sağlığı teknisyeni 
gibi teknik personelin yetiştirilmesine önem 
verilecektir, şeklindeki, metnimize katılırlarsa 
katılıyoruz. 

BAŞKAN -*~ Komisyon okuduğu metin çer
çevesi içinde iştirak ediyor önergenize. 

Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Dinleyelim kendilerini, ondan sonra 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bu metin çerçevesi içinde siz 
de iştirak ediyor musunuz ? 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) —.Takdim, tehir rica ediyorum, ev
velâ önerge sahibini dinliyeyim, ondan sonra 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Şayet anlayışımda yanlışlık yoksa, komis

yonun buyurduğu metin ile benim metin ay
nıdır sanırım. Çevre sağlık şartlarının ge
liştirilmesini sağlamak amaciyle, , sağlık mü
hendisi ve çevre sağlık teknisyeni gibi tek
nik personelin yetiştirilmesine önem verile
cektir. 

BAŞKAN — Saym komisyon da siz de aynı 
metni okudunuz. O halde saym komisyon, ka
tılıyorsunuz önergeye. 

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

BAŞKAN — Saym Hükümet siz de iştirak 
ediyor musunuz? 

DEVLET BAKANI SEYFl ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Saym Aykan ayrıca konuşa
cak mısınız. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Evet 
efendim... (A. P. sıralarından «artık konuşa
maz» sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir kaç dalkika 
konuşacak, müsaade buyurun. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Teşek
kür, ederim, efendim. (A. P. sıralarından mü
dahaleler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale et-
ımeyin, bir, iki kelime konuşmaya lüzum gör
müştür. 

CEVDET AYKAN (ıDevamla) — Gayet 
tabiî, takdir sizindir, arkadaşlar. Şayet mü
saade etmezseniz konuşmam. Fakat bir nokta
yı ifade etmek için söz aldım. 

Evvelâ gerek Sayın Başkanlığa, gerek Sa
yın Heyetinize ve gerekse Sayın Komisyona 
teşekkür ederim. Sekiz tane önerıge takdim et
tim. Bunun altısı oylarınızla ve komisyonun 
tasrvibiyle kalbule mazhar olmuştur. Bu vesile 
ile bir ilâve fikri ifade için söz almıştım, siz
leri rahatsız etmek için değil. 

Halen sağlık harcamalarının 'büyük kıs
mında takriben 40 ı koruyucu sağlık hekimli
ğine gitmektedir. Burada bir konu, sıtma - sa
vaşla ilgili konuda yapılan harcamaların bü
yük kısmı mazideki geleneklerle yürütülmek
tedir. Meselâ, her yıl artan bir harcama ya
pılmakta burada ve bu da takriiıben 4 000 ta> 
ne persıonel vardır. Bu 4 000 personelin sa
nırım sıtma savaş hizmetleri için de ileride bir 
geleceği yoktur. Acaba, Devlet Plânlama Dai
resi ve Hükümet bu 4 000 sıtma savaşta çalı
şan personeli çevre sağlık teknisyeni giibi ye
tiştirilmesi hususumda bir imkânı düşünebilir
ler mi? Bunu ifade etmek için söz aldım. Te
şekkür ederim1 efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

182 numaralı önenge. 
139 neti sahifd Hk. 

Millet Meclisi iSayın' Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Plân tasarısının 139 nıeu 

sayfasında yer .alan "yüksek öğretim bahsinde 
uygun bir noktaya aşağıdaki ibarenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Reşit Ülker 
Jsıtaibul 

GEREKÇE 
Anayasamıza göre «eğitimin sağlanması 

Devletin başta gelen ödevleri arasındadır. 
Üniversiteler ancak Devlet eliyle kurulabilir. 
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İşte bu sebeplerle okumak istiyorum diyen
lere, özellikle lise mezunlarına «size yer bula
madık» diyemeyiz. 

öteyandan memleketin dört bir bucağın
dan gelen lise mezunları öğretmen kadroları
nın eksik olması yüzünden giriş imtihanların
da başarısızlığa uğramaktadırlar. Bunda hiç 
bir kabahatleri yoktur. Bu sebeplerle hem 
adaletsizliği gidermek hem de yer sağlamak 
için aşağıdaki teklifte bulunulmuştur. 

•Ek ibare : Eğitimin her kademesinde nok
san kadrolar tamamlanıncaya kadar eşitsiz-
lige imkân venmiyeeek şekilde hareket edile
cektir. 

Kontenj anların dolması dolayısiyle yüksek 
tahsile devam edemeyen hiç bir öğrenci bı
rakmamak amaçtır. Özel yüksek okulların açıl
ması teşvik edilecek, gece üniversiteleri ve ge
ce yüksek okulları üzerinde durulacaktır. Ve 
bu amacı gerçekleştirecek her türlü tedbir alı
nacaktır. 

BAŞKAN •— Sayın Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan; 
Plân, İkinci Beş Yıllık dönemden itibaren 

bütün lise mezunlarının üniversiteye Ve yük
sek öğrenime devam edebilmeleri için gerekli 
tedbirlerini getirmiş ve imlkânları hazırlamış 
bulunacaktır. Plândaki tablolardan da bu du-
ruırnu çıkartmak mümkündür. Ayrıca, gerekti
ği durumlarda gece okulları açılması ve özel 
okulların plân amaçlarına uygun çalışmaları
nın teşviki konularına da önem verilmiş bir 
plânlamayı getirmiştir. Bu «sebeple Sayın Re
şit Ülker arkadaşımızın önergesinde bahis 
buyurdukları hususlar gerçekleşmiş olacağı 
cihetle, sanınım Sayın Ülker arkadaşımız öner
gelerini geri almış olacaklardır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişdhir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

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

kadaşlarım ; konu önemlidir ve kanaatıınca vu
zuhla plânda ifade edilmiş değildir. 

Müsaade ederseniz, bu kabahat plânı hazır-
lıyanlarındır. Bir koca plân hazırlanıyor, bu 
plânda bir fihrist mevcut değildir. Bir nokta
ya bakmak için, baştan aşağı acaba nerede ne 
var diye bakmak lâzım. Rica ediyorum, hangi 
yerde, hangi sayfada şu gece yüksek okulları, 
gece üniversiteleri varsa gösterirseniz o zaman 
beni tatmin etmiş olursunuz. Ben bu iddiada 
değilim ama fihristi yok. Günlerce bunların 
içerisinde milletin zamanları ziyan oldu. Açık 
söylemek lâzım, benim .zamanım, benim ,gibi 
olan arkadaşların zamanı milletin zamanıdır. 
Bizi, o sayfada mı var, veya bu sayfada mı var 
diye uğraştırıyor. Şimdi o noktası öyle... 

Eğitimin her kademesinde noksan kadrolar 
tamamlanıncaya kadar eşitsizliğe imkân ver-
miyecek şekilde hareket edilecek. Evet, şim
di plânın neresinde var? Lütfetsinler, mesele 
benim önergemin kabulü değil, neresinde var
sa bunu göstersinler, bendeniz de tatmin ola
yım, ben bunları vuzuhlu »olarak (göremedim. 
Hayati dhemmiyete haizdir, memlekette eşit
sizlik yaratmaktadır. Kadrosu tamam liselerden 
gelenlerle, kadrosu tamam .olmıyan liselerden 
gelenler .arasındaki eşitsizliği biz senelerden 
beri bu kürsüden dile .getiriyoruz. Bâzı çare
ler parça parça ifade edilmiştir. Fakat, bunu 
plânda .görmek isteriz. Işık saçar bu. İşlerimi
zi kolaylaştırır. Özel yüksek okulların açılması 
teşvik edilecek. Bu aaten bilinen bir şeydir, 
teşvik ediliyor. Gece üniversiteleri ve .gece yük
sek okulları, ki bir evvelki plânda bendenizin 
teklifi ile Parlâmento lütuf buyurmuş, kabul 
etmişti. Varsa mesele yoktur. Bendeniz öner
gemi geri alnrım. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza a>r;z ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — 184 numaralı önenge. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân tasarısının 

228 nci sayfasında yer alan «kira» kelimesin
den sonraki «konut nazari ar ındaki arz - talep 
dengesini bozmamak için kira miktarlarının 
sınırlanmasından kaçınılacaktır.» cümlesi değiş
tirilmelidir. Türkiye'de milyonlarca vatandaş 
kiracı durumundadır. Konut darlığının önü
müzdeki yıllarda giderilemiyeceği bilinmekte
dir. Bu darlık giderilinceye kadar kiraların 
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kanunlarla mâkul ve âdil ölçülerde tutulması 
doğrudur. Bu sebeple aşağıdaki cümlenin 
konmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Değişiklik ; 
«Plânın konut hedeflerine varmasına kadar, 

kira meselesi, kiracıyı ve mülk sahibini koru
yacak bir şekilde kanunla düzenlenecektir.» 

[BAŞKAN — iSaıyın komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — ,Sayın Başkan, bu 
önergeye katılmıyoruz. Çünkü, kiraların ka
nun yolu ile sınırlandırılması baışarı sağlıyacak 
bir yol değildir ve buıgüne kadar da 'olmamış
tır. Bumu kanun yolu ile sınırladığımız takdir
de aradaki fark tekrar mal sahibi tarafından 
alınmakta, böylelikle vergilendirilmemiş bir ge
lire sahiboîmaıktadıflar. Bu da ayrıca bir dez
avantaj teşkil etmektedir. Plân, az gelirlilerin 
imkânları içerisinde konut sahibi olmalaırı için 
piyasaya çok sayıda ucuz, kiralık konut arzı
nı sağlayıcı politikaları, ilkeleri ve tedbirleri 
getirmiştir. 

Bu sebeple Sayın "Ülker arkadaşımızın öner
gesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Saym Hükümet? 

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

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

kadaşlarım; kira bir bakıma en mühim bir politi
kadır, enflâsyon ile de ilgili bir politikadır, az 
geçindi vatandaşların yaşaması ile de ilgili önem
li bir politikadır. 228 nci sayfada şu hüküm geti
rilmiştir: «Konut nazarlarındaki arz ve talep 
dengesi» Bendeniz bulamadım, ne' demek na-
zarlarındaki? «dengesini bozmamak için kira 
miktarlarının sınırlanmasından kaçınılacaktır. _ 
Kiraların, gelirlerle orantılı kılınması ve düşük 
gelir gruplarının ucuz kiralı konut ihtiyacının 
karşılanması için çeşitli kuruluşların bu yöndeki 
girişkenlikleri desteklenecektir.» 

Şimdi burada ifade edilen fikir şudur: Arz 
ve talep mekanizması işliyecektir. Kiralar yüksek 
olduğu için herkes bol miktarda kira getirecek 
konut yapacaktır ve mesele halledilecektir. 

Bunun meselenin çözümlenmesi ile hiçbir alâ
kası yoktur muhterem arkadaşlarım. Burada ko

nut politikasında 900 000 konut öngörülmüştür. 
3unun için 20 küsur milyarlık bir yatının öngö
rülmüştür. Bu yatırımın ancak 20 milyarının ya
pabileceği kabul edilıniştir. 2 700 liraya çıkacak
mış bir birim konut o 2 700 le olmıyacağı, onun 
•laha aşağıya indirileceği gibi gayet karışık, tat-
J .katta neticeye ulaşmıyacak bir politika burada 
u'tadadır. Bugün dünyanın gelişmiş konut poli-
;.kasında dünyaya örnek olacak memleketlerde 
cira kanunları vardır. Bugün bizde de Kira 
Ca-nünu vardır. Bunun neticesinden bendeniz, 

ju anlamı çıkarıyorum: 

Bugün bir Kira Kanunu vardır, 657ö sayılı. 
3u, bir Temyiz Mahkemesi içtihadını birleştir
me karariyle yürümektedir. Bu hüküm getirildi

ği zaman bu kanun da kaldırılacaktır. Ve piyasa 
mekanizması ile bu iş halledilecektir. Olamaz ar
kadaşlarım, mümkün değildir. Bugün resmen bi
linmektedir ki, memur maaşının yüzde 29 unu ki
raya vermektedir. Fakir halk yığınlarında bu 
nisbet yüzde 30 - 40 a kadar çıkmaktadır. Yani 
aylık kazancının yüzde 40 ma kadar bir miktarı 
araya verdiği bilinmektedir. 

Burada başka rakamlar var ama, hakikat bu de
ğil. Bu rakamları ciddî olarak ele almak lâzımdır. 
Bunun için bunun normali yüzde 7-10 olması la
nındır. Yüzde 20 den aşağı olması gerekir, öyle 
ise, Türk vatandaşının geçimini sağlamak bakı
mından bunu arz ve talep mekanizmasına terk 
edemeyiz. Bugün vatandaş 3 - 5 senede bina ya
pıp bunu amorti ediyor, buna hakkı yoktur. 3 - 5 
nenede yatırdığı parayı binadan çıkartmıya va
tandaşın hakkı yok. İnönü Hükümetleri zama
nında yani plân gereğince getirilen bir kanun 
burada çıkmamıştır. Geçen devre de o kanunda, 
Fransa'da olduğu gibi binanın yüzde 15 i esası 
kabul edilmekte idi. Bir sermaye kabul edin, 
yüzbin liralık, böyle bir binanın 15 bin lira ka
zanma hakkı var; ama, yüzbin liranın 40 bin li
ra, 50 bin lira, 30 bin lira kazanmıya hakkı olmaz. 
Bu tamamen haksız bir şey olur ve fakir vatan
daşların aleyhine bir şey olur. Binaenaleyh Ki
ra Kanunu getirilmelidir ve bendenizin teklif et
tiğim ibare geçen Beş Yıllık Plânda konut mese
lesinin piyasa mekanizmasiyle halledilemiyeceği 
öngörülerek konulmuş hükümdür. 

Orada aynen şu deniyor, 437 nci sayfasında geç
miş Beş Yıllık Plânın : «Uzun sürede plânın ko
nut hedeflerinin gerçekleşmesiyle mâkul ölçüler 
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içinde halledilecek olan kira meselesinin yasalar
la düzenlenmesi gereken bir süre için» 

Bendeniz de buna katılıyorum. Yani devamlı 
kanunlarla kiranın düzenlenmosi doğru değil. 
Ama bugün arz ve talep dengesi bozuk olduğu 
için bunun yetinilmesi lâzım. 

Devanı ediyor: «Kiracıyı ve mülk sahibini ko
nut politikasının hedeflerine uygun olarak koru
yacak bir kira politikası uygulanacaktır.» Bu lâ
zımdır. Evet 6570 sayılı Kanunun 39 veya 53 
kiralarını tesibit etmesi yanlıştır. Ama bugün 
gidilmek istenilen sistem de yanlıştır. Bunun 
ikisinin ortası vardır. Mülk sahibini de koruya
cak mâkul bir kira alacak, kiracıyı da koruyacak 
bir metnin Beş Yıllık Plâna konulmaması büyük 
bir eksiklik olacaktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bilhassa fa

kir halk tabakaları, için... Keban'da 400 liraya 
kiraya verildiğini bir öğretmen bana söyledi. 
Keban'da bugün 400 liraya bir öğretmen yer bu
lamıyor. İnşaat vardır, şu vardır, bu vardır... Bu 
bakımdan bu tedbirlerin getirilmesi lâzımdır. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmem iş
tir. 

185 Nolu son önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçe 
Ceyhan havzası ve bilhassa aşağı Ceyhan 

havzası geniş kültür arazisi ve zenginlikleri ile 
her türlü kalkınma çabasına müstehaktır. Baraj 
sulama tesisleri ve elektrik enerjisi üretimi Cey
han ve kolları üzerinde süratle yapılmalı, bu 
bölgede istihsal birkaç misli artırılmalıdır. 

Plân tasarısında bu yolda bir projeden ve 
tedbirden bahis yoktur. Önproj eleri hazır olan 
bu ameliyelerin derhal tatbikat sahasına intikali 
zaruridir. Bu sebeple. 

Teklif 
Plân tasarısının 246 ncı sayfasına (I) bendi 

olarak, «Ceyhan ve kolları üzerinde bilhassa 
aşağı Ceyhan havzasında baraj, sulama, elekt
rik istihsali ve taşkından koruma projeleri sü
ratle ikmal edilip yapılmaya geçilecektir.» 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Saym Komisyon. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Saym Başkan, 
Sayın Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın bulun
madığı bir oturumda 120 numaralı önerge sahibi 
Sayın Feyyaz Koksal ve arkadaşlarının önerge
leriyle bu konu ele alınmış, plâna bu anlayış 
içinde Orta - Anadolu sulamaları için Zamantı, 
Kızılırmak, Aşağı Fırat havzası ve Ceyhan hav
zası projeleri üzerinde önemle durulacaktır, 
hükmü plâna girmiş bulunmaktadır. Tahmin 
ederim Saym Sarıibrahimoğlu teşekkür ederek 
ve önergelerini geri alacaklardır. Ceyhan hav
zasının, Aşağı Fırat gibi Orta - Anadolu sula
maları için Zamantı, Kızılırmak projeleri gibi 
üzerinde önemle durulacağına dair metin Saym 
Sarıibrahimoğlu arkadaşımızın bulunmadığı bir 
zamanda Yüce Meclisin oylariyle kesinleşmiş ve 
plân metnine ithal edilmiştir. 

BAŞKAN — Saym Sarıibrahimoğlu, bu be
yan muvacehesinde önergenizde ısrar ediyor mu
sunuz ? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, Saym Hükümetten de mütalâalarını 
öğrenmek isterim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Efendim, Sayın Plân Karma Komis
yonu Başkanının izah ettiği husus bizimde ka
bulümüze vabeste bulunmuş. Kabul etmiş bulu
nuyoruz. Plân metnine geçmiştir, tekrar ma
hiyetinde olacaktır; zait addediyoruz ve katıl
mıyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, kısaca beyanda bulunmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, her olumlu davranışa 
teşekkür etmek borcumuzdur. Bu milletin bo
zulmuş bir duvarına bir kerpiç koyanın eli dert 
görmesin. Halk Partisi muhalefeti bu anlayış
tadır, bendeniz de bu anlayıştayım. 

Muhterem arkadaşlarım, teşekkür etmekle 
beraber Ceyhan havzasının sadece diğer, zanne
derim etütleri ve hattâ ihaleleri hazır olmaktan 
epeyce uzak birtakım sahalarla, sularla bera
ber, ovalarla beraber (üzerinde ehemmiyetle 
durulacak) diye geçiştirilmesi mümkün değildir 
kanısındayım. Ceyhan havzası Türkiye'nin taş-
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kından korunma ve sulama sahası olarak en ge
niş bir sahası, verim itibariyle de yapılacak mas
rafları süratle karşılıyacak bir sahadır. Hattâ 
Sayın Süleyman Demirel tarafından 1959 da 
Devlet Su işleri Umum Müdürü iken hazırlanmış 
bulunan bir etüt mevcuttur; bir kitap halinde
dir ve bunda sulama enerji istihsali, taşkından 
koruma için harcanacak paranın 2 727 158 000 
Tl. sı, fakat yıllık kazacın 551 392 000 lira oldu
ğu söylenir. Ve rantabilitesinden yüksek, gayet 
yüksek olması sebebiyle bu etütlerin yapılma
sını, sulama enerji, taşkından korunmanın sü
ratle gerçekleşmesini öngörür. Bu hesaba göre 
% 20 nisbetinde kâr getirecek bir yapı bahis 
mevzuudur. 

Ondan sonra ki iktidarlar, Halk Partisi ik
tidarı bu etütleri süratle inkişaf ettirmiş, bir 
Amerikan şirketine de 300 000 dolara aşağı 
Ceyhan Ovasının etütdünü vermiş, o da bitmiş
tir. Bu cümleden oilara'k Kadirli'nin Mehmetli 
barajı ihale edilmiş diğerleri de, Kilgen, As
lantaş Ihazır halde iken iktidar değişikliği ol
muş ve o ıgünden bu yana da ihaleler kalmış
tır. Yani ehemmiyetle üzerinde durulacak bir 
ıkonudur. Teşekkür ederim, güzel am-a, her şe
yi bitmiş, nihalesi bugün 2,ı5 - 3 senedir A. P. nin 
Koalisyon 'haline geldiğinden Ibu yana ihalesi 
yapılmamıştır ve 1963 - 1964 bütçelerine de 
aşağı öeyihan (havzasının sulama, taşkından 
koruma ameliyelelerinin yapılması için 283 mil
yon lira ayrılmış. Benim istirhamım, diğer etüt
leri, ve saire hazırlıkları kemale gelmemiş pro
jeler ve sahalara aynı kategoride mütalâa edi
lir havası içinde kabul edilmesi değildir. Etüt
leri, iher şeyi bitmiş, ihaleye hazır hale gelmiş 
olan Aslantaş ve Kilgen barajlarının sulama te
sislerinin derhal ihalelerinin yapılması ve Hü
kümetin ve sayın komisyonun bu babta temi
nat venmesli ve şu takririmi müstalkillen mütalâa 
ederek iştirak etmeleridir. Madem daha evvel 
de iştirak edildiğini ifade etmektedirler, o hal
de bir adım daha lütfetsinler, her türlü hazır
lığı taımam halde bulunan Aslantaş, Kilgen ve 
o' sa'hadaJki diğer baraj, elektriklendirme, taş
kından ıkoruma ve sulama tesislerinin ihalele
rinin yapılacağı ve bu mevzuun hallü fasledile
ceği kabul edilsin ve plâna girsin. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Sarıib-
rahimoğlu. 

KEMAL SARIIBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bu itibarla arkadaşlarım, ben teşekkür et
mekle beraber, kendilerinin de kabul ettiği 
üzere, daha sarih, daha ıkesin şekilde bu nok
tamın plâna ıgeçımesini arz etmekteyim. Kendi
lerinin ve Hükümetin de kabul edeceğini ümi-
detmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım bu suretle Başkan
lığa intikal eden 185 önerge oylanmış, bunlar
dan bir kısmı Yüce Heyetinizce kabul edil
miştir. Kabul edilmiş olan önergelere komis
yonca ve Hükümetçe de plânın bütünlüğünü 
bozmıyacağı mütalâasiyle iştirak edilmiş ve 
bunun üzerine Hükümet adına Devlet Bakanı 
Seyri Öztürk tarafından tanzim edilmiş Baş
kanlığa intikal etmiştir. 

Sürati sağlamak için okuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinde kabul edilen '3, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, ('30, 108, 174), 
'37, 47, 48, 49, 50, 52, 93, 57, 60, <62, 03, 64, 65, 
67, 78, 88, 93, 101, 106, 110, 119, 120, (183), 
122, 133, 135, 137, 139,160, 161, 167, 172, 173, 
179, 180, 181 sayılı önergelere ve (58 - 96), 
(69, 102), (1157) sayılı önergelerin reddi üze
rine komisyonca getirilen yeni metinlere uygun 
olarak Hükümetçe î'kinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında yapılan değişiklikler ilişiktedir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunur. 
3 . 7 . 1967 

Hükümet adına 
»Devlet Bakanı 
iSeyfi Özıtürk 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 
evvel Yüce Heyetinizce 'kabul edilmiş olan öner
gelerdeki metinleri sırasiyle oıkuyup oylarınıza 
sunuyorum.. 

3 numaralı önergede; plânın 243 ncü say
fası 3 numaralı ilkenin 3 ncü satırındaki «geri 
kalmış» ibaresinden sonra, «özelikle .kuraklık 
çeken ve esrozyona mâruz» ibaresi eklenecek. 
Bu metni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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6 numaralı önerge: ıSayfa 80, ikinci pa
ragraf, dördüncü satırda «konut 'standarttaki» 
ibaresinden önce «mevcut» kelimesi eklenecek 
ve beşinci satırdaki «engelleme:» kelimesi ye
rine «önlemek» kelimesi konacaktır. Bu ifade
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

7 numaralı önergede, bu (baştaki (K) harfi 
nedir? (K) eğitim yapıtlarını? iSayın komis
yon. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
Î9MET SEZGİN (Aydın) — Fıkra numarası 
efendim. 

BAŞKAN — (K) fıkra numarası, başlığı 
altında: 

«Eğitim yapılarının 'genellikle tip yapılar 
'olması ve değişik (kullanış alanlarında benzer
likler bulunması birimde sağlanacak tasarruf
larım, pragramiların toplam maliyetinde büyük 
miktarlara varması imkânını vermektedir. Bu 
bakımdan hizmetin görülmesini aksatmadan 
asgari standartlar her tip eğitim yapısı ve tip 
proje dışındalki eğitim yapıları farklı kulla
nış alanları için geliştirilecek ve uygulanacak
tır» ibaresini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

S. 145 e. Eğitim yapıları 1 nci paragraf 
2 nci cümle olarak: 

«Eğitim yapılanını genellikle tip yapıları 
alması ve kullanış alanlarında benzerlikler 
bulunması, birimlerde sağlanacak tasarrufla
rın toplam maliyette Ibüyük miktarlara varma
sı imkânını vermektedir» şeklinde değişti-
ırildi. 

BAŞKAN — Bu metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kaibul edilmiş
tir. 

9 numaralı önergede, sayfa 155 : Üçüncü uy
gulanacak politikalara kendi 4 ncü satırda «Es
ki Türk yazarlarının eserlerinin» ibaresinden 
sonra «muhafazası ve» ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 numaralı önergede : Sayfa 156 h. fıkra
sının sonunda : 

«Bu çalışmalara paralel olarak kamu ve gö
nüllü kuruluşların klâsik Türk ve Batı Müzi
ği çalışmaları da desteklenecektir» cümlesi ek
lendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştıir. 

11 numaralı önergede : Daha evvel kabul edi
len «Sağlık yapıları standartlarının tesbit edil
memiş olması her cins sağlık yapısında sağlana
bilecek önemli tasarruflara engel oknakta'dır» 
cümlesi ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 numaralı önergede : Sayfa 427. (1) (a) 
fıkrası ikinci cümle : 

«Bölgesel malzeme özelliklerine ve iklim şart
larına göre yapı unsurlarının ve projelerin ifct'i-
sadıliği sağlanacak, gerektiğinde tip projeler 
yapılacaktır» şeklinde değiştirildi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13 numaralı önergede : 
Sayfa 483 (4) Tedbirler. 
(i) Bendi 2 nci satır «tip» kelimesinden son

ra «veya ekonomik stan'darttlı»1 ilbaresi eklene
cek. 

(di) Bendi : «Hükümet konakları için tip 
veya ekonomik standartlı projeler tesbit edile
cektir» şeklinde değiştirilecek. 

(iii) Beridi, «tip» kelimesinden sonra «veya 
ekonomik standartlı» ibaresi eklenecektir. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14 numaralı önergede : 
Sayfa 128, 1, ilkeler A fıkrası, cümle 2 nci 

satır uyabilmek kelimesinden sonra (Ikazamlan 
bilgi ve maharetlerle kendisinin ve çevresinin 
refah ve mutluluğunu, moral değerlerini artır
mak kabiliyetini veren sosyal bir hizmet sağ-
lanmasıdır) şeklinde değiştirildi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etminyenler... Kabul edilmiştir. 

15 numaralı önergede : 
«i. Eğitimden beklenen genel ve özel fayda

ların sağlanması amaeiyle, bütün eğitim kade
melerinde Öğretim programları, eğitimde iş ilke
sini gerçekleştirecek yönde ve yeterli bir beden 
ve sanat eğitimi programı ile desteklenerek dü
zenlenecektir.» 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
ibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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17 numaralı önergede : 
Sayfa 129 j . fıkasmın sonuna, «Halk Eğitimi 

Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lanacaktır» ibaresi oklondi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edonler... Etmiyenler... Kabul odilnvştir. 

19, 39, 10S ve 174 ncü önergeler birleştirile
rek metin şu şekle konmuştur : 

Tek bir Sağlık Sigortası tatbikatına geçiş' 
kolaylaştırmak amaciyle ve bu tatbikata geçin
ceye kadar kamu sektörüne ait sağlık tesisle
rinde (Millî Savunma Bakanlığı özel tesisleri 
hariç) iyi bir koordinasyon sağlanacaktır Te-
'davi kurumları koordinasyon kurulu kurula
caktır. Bu tesislerin kuruluş yerleri, yeni kapa
site ilâveleri, yapı, malzeme ve bakım standart
ları, personel kadro vo ücretleri, tesislerin 
ahenkli bir tarzda kullanılması için tak'ıbedile-
cek genel politika Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca tesbit edilecektir. 

Bu politikanın uygulanmasında bu tesisler
den halen istifade edenlerin ihtiyaçları öncelikle 
dikkate alınacaktır. 

Bu suretle kamu sektörü sağlık tesisleri ka
pasitesinden tam bir şekilde yararlanılması sağ
lanacaktır. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

37 numaralı önerge : 
S. 346 3. Tedbirler, (a) ve Komisyonca ek

lenen (b) maddesinden snnra «(c) tarımsal mü
cadele ilâçlarının kaliteleri kontrol edilecek, bo
zuk ve hileli ilâç ithal, imal, dağıtım ve satışını 
önlemek ürere gerekli hukukî ve idari tedbirler 
alınacaktır.» 

Maddesi eklendi. 
BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

PT.AN KAT?,MA KOMİSYONU BARKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Savın Başkanım, 
ÎGEME yer :ne İhracatı Geliştirme Merkezi diye 
yazmakta fayda vardır. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının ifade et
tiği gibi İGEME yerine İhracatı Geliştirme 
Merkebi olarak metne... 

SADRETTÎN GANGA (Bursa) — Efend'm, 
bu da yanlıştır, İhracatı Geliştirme ve Etüt Mer
kezidir. 

BAŞKAN — Bu şekilde mi olacak efen<|iı»J 
Öyle ise bunu düzeltelim, ondan sonra... 

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

BAŞJKAN — Komisyon Başkanının beyan et
tiği ibareyi metne konma hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Bu şekilde metne konacaktır. 

47 numaralı önerge : 
c) Turizm yatırımları turistik potansiyeli 

yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde (yerler
de) yoğunlaştıracak, kütle turizmine uygun 
konaklama ve ulaşım imkânları sağlanacak, bu 
yatırımlar kredi yolu ile malî, hukukî ted
birlerle desteklenerek fizikî plâna göre yapılma
ları gerçekleştirilecektir. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka<-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

48 numaralı önergede : 
S. 92 g) fıkrasının sonuna : 
«Bu amaçla müstahsilin kurmuş olduğu veya 

kuracağı kooperatif ve birliklerin teşkilâtlanması 
üzerinde durulacaktır» ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

49 numaralı önergede : 
S. 92 (5) bendinin sonuna : 
«Plânda veva programlarda öngörülmemiş iç 

tüketim eğilimlerini teşvik cdVı yabancı serma-
ve girişlerine izin verilmiyecektir» baresi ek
lendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

G2 numaralı önerge, okuyorum : 
«Nisbetem küçük katılma pavlarivle bu kuru

luş1 arın bütün araştırma sonuçlarından fayda
lanma teknik ve bilimsel araştırmalarla ilgili in-
sangücümüzü en iyi şekilde yetiştirmek son 
"•ol'şmel erden haberdar etme imkânlarının araş
tırılmasına önem verilecektir.» 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63 numaralı önergede : 
«•3. Bu amaçla kamu kurulus1arı az geliş

miş bölgelerdeki kavnak ve imkânları değer
lendirici ve alternatif projeler ortaya koyucu 
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proje hazırlıklarına öncelik , vererek hızlandırı
lacaklardır» ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka-
Ibul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

64 numaralı önergede : 
. j) 'Bütün millî eğitim kurumlarının Millî 

Eğitim Bakanlığı içinde toplanması şarttır. 
Eğitimle hizmetin birbirinden ayrılamıyacağı 
MUlî Savunma, Sağlık, Tarım ve Emniyetle il
gili eğitim kurumları dışındaki bütün eğitim 
kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlan
ması tamamlanacaktır. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka
bul edenler... E tmiycnler... Kabul edilmiştir. 

65 numaralı önerge : 
a) İlkeler bölümüne : 
«1. S. 346 «Senatoca eklenen (5) fıkrasında 

tatbikat ve mevzuat ibaresinden sonraki kı
sım : ve Petrol Kanununun kaınbivo ve kâr 
transferleri ile Devlet payı konuşurdaki hüküm
leri yurt menfaatler ir e uvgun bir şekilde ye
niden düzenlenecektir» ibaresi eklendi. 

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

«d) Yabancı şirket!erden alman petrol ve 
petrolle ilgili ürünlerin milletlerarası piyasada 
mevcut en elverişli şartlara göre satmalm-
ması hulusu devamlı olarak tak'ıbedilecektir. 

•e) Petrol ithali anervk yurt içinde üretilen 
petroHin ihtiyacı karşılamaması halinde yapı
lacaktır.» 

BAŞKAN — Metni ovunuza sunuvorum. Ka
bul edenler... Etmivenlcr... Kabul edilmiştir. 

' 50 numaralı önergede : 
S. 92 d) bendinin sonu : 
«... azaltılması sağlanacak, bu arada özellik

le tekelci durumda olan ülkelerin TiHnve'-
dckı muhataplarım seçmesinin doğurduğu 
mahzurları önlemek üzer:nde önemle durula
caktır» şeklinde değiştirildi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka
bul edenler... E tmiycnler... Kabul edilmiştir. 

52 numaralı önergede : 
S. 423 O) todbirler kısmının sonuna : «f i l ) 

tarım araçları imal eden küçük sanayiin gelişme
si üzerinde önemle durulacaktır» fıkrası eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza, sunuvorum. Ka-
jhul- edenler.., Etmiyenlcr,,. Kabul edilmiştir. 

53 numaralı önergede : 
S. 145 d) Kredi ve Yurtlar. 2 nci paragra

fın ilk cümlesinin son kısmı : 
«... bu kapasite artırılarak meslekî ve teknik 

öğretim dışında tüm ortaöğretim kademesindeki 
toplam öğrenci sayısının % 4 ünü kapsıyacak 
seviyeye çıkarılacaktır» şeklinde değiştirildi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuvorum. Ka-
ıbul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

57 numaralı önerge : 
200 ncü sayfanın (n) bendinin son fıkrasının 

sonuna : «Orman içirdc yaşıyrn halkın bulun
dukları yerlerde kalkın dırılmaları için özel
likle kooperatifleşme teşvik edilecektir». 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
hiri edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

60 numaralı önerge : 
Plânın 92 nci sayfasındaki ihracatla ilgili (g) 

tedbiri aşağıdaki şekli almıştır : 

«g) İhracatı artırma knnusunda meydana 
gelen güçlükleri ortadan kaldırmak amaeiyle 
teşkilâtlanma durumu gözden geçirilecek, özel
likle İOEME ihracatı artırmaya yardımcı ola
cak şekilde yeniden düzenlenecektir». 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

67 numaralı önergede : 
Plânın 268 nci sayfasının ormancılık ilkele

rine (5) nci madde olarak aşağıdaki metin eklen
miştir. 

«Orman varlığı ve arazi kullanma kabiliye
ti göz önünde tutularak orman sınırları yeniden 
teroit edilecek ve bu faaliyetler hızlandırılacak
tır». 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

78 numaralı ('inerinle. 
«Sektörün marc/Uİ ve yarı mama] maliyetle

rinin dünya maVyetleri seviyeline indirilmesi 
için gerokli ted.'birler a-^hrılacakltır». 

Metni oyamıza sunuyorum. Kr.uul edenler... 
ramiydiler... Kr.ıbul cdBmrûir. 

88 numaralı önerryede, sayfa 198 a) 03) ncü 
camleniu sonuma: «Tarım mücadelecinin yor-
ğuınlarjmaniyl'3 tarımda haftalık ve zararlılarla 
mıiicadelcde kullanılan ilâçların zamanında 
yeter miktarda ve uygun fiyatlarla sağlanması-
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na dikkat edilecektir.» Cümlesi eklendi. El yn-
ızısiyle yazılmış yok. 

•BAŞKAN — Mc'lni oyunuza sunuyorum. Ka
ibul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

93 numaralı önergede: 
«Birinci plân döneminde yurt dışına öğren

ci gönderme programının uygulanmasını güç
leştiren mevzuat, bu arada 1416 saydı Kanun, 
değiş'tİTİlecek; bu kıonudaki gecikmeyi telâfi 
eden bir hız sağlanmasına çalışılacaktır.» 

BAŞKAN — Metini oyunuza s/umuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmintir. 

101 numaralı önerge; 
•Sayfa 144 (C) genel politikalar 'bölümü 

4 ncü prağrafıın sonuna: «Çeşidi yatılı okul
lara alınacak öğrencilerin ne kadarının köy 
ilkokulu mezunu olacağı yıllık pıu^raoılarla 
töslbit edilecektir. Bu oran yüzde 75 ten aşağı 
olamaz.» ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oylarmi'za sunuyorrum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

108 numaralı önerge. 
S. 218 (i) maddesinin sonuna : 
«Kamu elindeki arsalar tak elden ve ucuz 

konut yapımını desteklayici yönde toplumun 
kullanışına sunulacak; gerktiğinde kiralama 
sisteminden yararlanacaktır.» ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kalbul edilmiştir. 

110 numaralı önergede kalbul edilen şekil; 
plân tasarısının 258 nci sayfasındaki hayvancı
lık bölümü ilkelerinden (1) maddesinin ikinci 
satırındaki «bölıgelrinde» kelimesi çıkacak «ve 
özellikle doğu bölgelerimde» ibaresi eklenecek
tir. • ' 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

119 numaralı önergede: 
S. 158 (2) Spor kulüpleri bölümünün 8 nci 

satırında «profesyonel futbol,.» ıkelimele.rjnden 
«... şubesi bulunan kulüplerdir,» ibaresi konul
du. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunnyoram. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

120 ve 183 numaralı önergeler müçtereken 
kabul edilmiştir. 

Metni okuyorum: 
243 ncü sayfa: 
3. — Politika tedbirleri: (a) bendi sonuna 

ilâve olunmak üzere: «Bu anlayış içinde Orta -
Anadolu sulamaları için Zamantı, Kızılırmak 
Aşağı Fırat Havzası ve Ceyhan Havzası proje
leri üzerinde önemle durulacaktır.» 

BAŞKAN — Mdbni oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

122 numaralı önerge : 
«Tarihi değeri olan eserlerin yurt dışına ka

çırılmasını önleyici tedbirler abnaaaktır.» 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

123 numaralı önerge: Sayfa 156, E bendinin 
ö onuna; 

«.... Televizyon yayınlarının yalnız büyük 
lehirbrdcki bir kısım yurttaşlara değil, büyük 
halk kütlelerime hitabetmesi ve ulaşması yolun
da tedbir alınacaktır.» ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyotrum. 
Kabul edenler... Etmiıyenler... Kaıbul edilmiştir. 

135 numaralı önergede: 
«B» tedibirler. 
«i Belediyelerin genellikle programlı uzun 

.süreli işlere ayıracakları ödenekler yetersizdir. 
Belediyeye ait hizmetlerin bu arada kanalizas
yon hizmetlerinin uygun beldelerde objektif 
esaslara bağlı usullerle istifade edenlerden alın
ması bir zaruret olaraık kabul edilmelidir. Hal
kın bu hizmetlere gönüllü katılması teşvik edi
lecektir.» 

ii) Bu tip hizmetler için gerekli tesis ve ge
reçlerin .standardizasyonu giıbi tedbirlere önem 
vererek maliyet düşünücıü yollara gidilecektir.» 

BAŞKAN — Bu metni oyunuza sıunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım zamandan tasarruf 
edebilmek için, komieyon metinleri daktilo et
mek fırsatını bulamamıştır. Biz, bize verilen 
önergeleri arkadaşlarımızın el yazısını çıözmek 
suretiyle okumak durumundayız. Bu sebeple 
gürültü etmezseniz anlaşılması daha kolay ve 
daha çabuk zamanda bitirmiş olacağız. Rica edi
yorum. 
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137 nraıaralı önergede: 
S. 63 Taıblo 9 dan sonra : 
«Not : Taıblo mevcut sistem ve mevzuat ile 

ulanılacak kamu gelirlerini gjsterınüktedir» iba
resi eklendi. 

BAŞKAN — Me'tni oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

139 numaralı önerge: 
'Sayfa 280 4 B paragrafından sonra: «Dü

şük tenörlü demir cevheri erimizin değerlendi
rilmesi imkânları üzerinde durulacaktır» ibare
si eklenildi. 

BAŞKAN — Metni oyumuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eltmiyonler... Kaibul edilmiştir. 

ICO numaralı önerge: 
Sayfa ICO (G) fıkrası aşağıdaki şekilde 

'krJbul olundu: «O - İstanbul Üniveroited İk
tisat Fakültesi İşlenme İktisat Erustitüriünün 
sevk ve İdarecilik ihtrsars programlarından yük
sek öğretin, mezunlarının geniş ölçöde fayda
lanmam ısağlanaenkıtır.» 

, BAŞKAN — Metni oyunıuıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenle.r... KrJbul edilmiştir. 

PLÂN KAKMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYER (Sakarya) — Sayın Balkanım, 
ö'nerıjc 160, sayfa 154 olacaık. 

BAŞKAN — Burada sayfa 160 yasılmış. 
PLÂN KAJ.1MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAE (ISakarya)'— Önerge 160, sayfa 
154 olacak. 

BAŞKAN — Her ikisi de 160 yazılmış. Say
fa 154 olacak. Bu şekilde tashih edildi. 

161 numaralı önerge : 

S. 152 1 nci paragraftan sonra : «Bu ko
nuda diğer bir önemli araç da İsıtanlbul Üni-
vet'iSİtcısi İktisat Fakültesi İşletme İktisadi Ens
titüsüdür» ibaresi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyumuza sunuyorum. 
Ka,bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

137 numaralı önergede: 
«Her iki plânı ve uygulama raporlarını kap-

sıyan bir alfabetik endeks hazırlanmam» 
BAÇKAN — Bu metni oyunuza sunuyorum. 

Kaibul cde<nler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
172 numaralı önergede : 
Sryfa 179 A 3 ün sonuna: «Sağlıık hizmet

lerinin. ve 'taleplerinin ekonomik ve scoyal alan

da değerlendirilmesi ve denetimi çalışmalarına 
önem verilecektir.» cümlesi eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

173 numaralı önergede: 
Sayfa 180 madde 13 den sonra: «14 Ruh 

sağlığı kuruluşlarının sayıca ve nitelikçe yeter
li duruma gctirilmeısi amaciyle bu yöndeki ça
lışmalar artırılacaktır.» maddcGİ eklendi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etımiycnler... Kaibul edilmiştir. 

179 numaralı önergede: 
«9 Sağlık hizmetlerinin gelişmesinde tıp fa

kültelerinin toplum içinde eğitim ve arattırma 
yapmaları hususu ele alınacak, bu çr.lbalar des
teklenecek ve tıp fakülteleri ile Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının işbirliğine önem veri
lerek bu işbirliğinin her alamda gelişmesi sağla
nacaktır.» 

BAŞKAN — Metni oyunuza sönüyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

180 numaralı önergede: 
S. 171 1 nci ilkeler (ıb) maddecinin sonu : 
«.... Ele alınacak, evde ve ayakta tedavi usu

lü geliştirilecektir.» şcıklinde değiştirildi. 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul ödemler... Etmiyenler... Kaibul •edilmiştir. 

181 numaralı önergede: 
«Geliltirilmesini «yer'ıne» iyileştirmcislaıin 

kelimesi ikame Gidilerek kabul edildi.» 

BAŞKAN — Metni oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Knbul edilmiştir. 

58 ve 96 numaralı olup reddedilen önerge
lerin yerine Komisyonun getirdiği metin şu
dur :' 

1. iSayfa 148 : 
Yaygın eğitim bölümünün »on paragrafı 

çıkacak, 
2. iSayfa 135 : 
Tablodan sonraki 2 nci paragrafdan sonra 

aşağıdaki bölüm eklenecek. 
«Modern tarım bilgisini, ormancılık ve 

hayvancılık alanları da dahil olmak üzere ge
liştirmek ve yaymaik için İlse seviyeli tarım 
okulları açılması yoluna gidilecektir. Yüksek 
öğretimede temel teşkil edecek olan bu okulla
rın müfredat programları eğitim sistemi bü-
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tünlüğü içinde dikkate alınacaktır. Mevcut 
okullar da aynı anlayış içinde ele alınacaktır.» 

BAŞKAN — Bu metni oylarınıza sunuyo
rum. Katbul edenler... Etmeyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAY AR (Sakarya) — Ele alınarak dü
zenlenecektir, şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Ele' alınarak düzenlenecektir. 
59 ve 102 numaralı ve reddedilmiş olan 

önergeler yerine getirilmiş olan metin. «Bü
tün lise seviyesinde'ki teknik ve meslek okul
larından gelen öğrencilere gerekli formasyonu 
sağlayacak bir hazırlık döneminden sonra yük
sek öğretime devam imkânı sağlanacaktır. An
cak, bu öğrencileri insan gücü açıklarını ka-
payaJbîlmeik ve kaynak israfını önleyebilmek 
amacıyla' yüksek öğrenime kendi alanlarında 
devama yöneltici ve teşvik edici bir sistem ge
liştirilecektir.» 

BAŞKAN — Metni oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu değişiklik 140 neı sayfanın 2 nci parag
rafının yerine konacaktır. 

157 sayılı olup reddedilen önerge yerine 
şu metin gelişmiştir. 

«İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
264 ncü sayfasındaki politika tedbirlerinin 
(L) fıkrasının sonuna (K) fıkrası olarak 
hayvancılığın gelişmesinde fiyat politikası et
kili bir araç olarak kullanılacaktır.» 

BAŞKAN — Bu metni oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
•edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Komisyon, 
bâzı ifade ve üslub bakırcımdan tablolarda bâ
zı tashihler yapmak için bir önerge vermiş. 
önengesinde : 

(Plân tasarısı Hükümetçe yedi cild halin
de hazırlandığı için tek bir metin halinde top
lanınca çeşitli bölümlerdeki tablo numaraları 
tekerrür etmektedir. Bu durum tablolara yapı
lan atıflarda karışıklıklar doğurabilecek nitelik
tedir. Bu mahzuru önleyebilmek için tablo 
numaralarının metinde bir birini takibeden 
bir devamlılık içinde yeniden düzenlenmesini 
metin içinde tablolara yapılan atıfların da 
•buna göre düzeltilmesini arz ve teklif ederiz) 
diyor. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkanım, 
bir küçük mâruzâtımız var, izin verirseniz 
kuüuşayım. 

BAŞKAN — Oradan lütfen. 
•NURİ BAYAR (Devamla) — Şöyle bir 

metin okudunuz bizim bir hatamız oldu efen
dim. Affmızı dileriz: «Televizyon yayınlarının 
yalnız büyük şehirlerdeki bir kısım yurttaş
lara değil büyük halk kütlelerine hitap etmesi 
ve ulaşması yolunda tedbir alınacaktır» tar
zında değil; müzakere zabıtlarında olduğu gi
bi «Televizyon yayınlarının büyük halk küt
lelerine ulaştırılması amaç olacaktır» tarzında 
değiştirilmesini talebedeceğiz. Böyle okundu. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon sözcüsünün son okuduğu cümle tashi-
lıaiı oyunuza sunulmuştur. Kabul edenler... . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu şekilde dü
zeltilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Bu suretle İkinci 
Beş Yıllık Plânın tümü ve verilmiş olan öner
geler tamamen oylanmış ve tümünün müzake
resi bitmiştir. 

Şimdi, İkinci Beş Yıllık Plân açık oyları
nıza sunulacaktır. 

COŞKUN KIRCA (İotanbul) — Usûl hak-
•kmda söz rica ediyorum, Sayın Baş'kanım. 

BAŞKAN — Efendim, sözümü bitireyim 
de sonra size söz vereyim. 

Açılk oylarınıza sunulmadan evvel, daha 
evvel Başkanlığa müracaat ederek 137 nci 
madde gereğince lehte veya aleyhte söz iste
yen arkadaşlarıma söz vereceğim. 

COŞKUN KIRCA (İstaııoul) — Bu konuda 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, gönderdi
ğiniz önergeyi bir kere okuyayım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 137 nci mad
deye göre bir lehte bir aleyhte söz verilebilir, 
fakat bundan evvelki bütçe tatbikatında bütçe
nin oylanmasından evvel her grupa bu konu
daki görüşlerini ifade edebilmek için söz veril
diği de olmuştur. Fakat 137 nci madde (Gayet 
veciz şekilde ve oyunun rengini tebarüz ettirmek 
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üzere) dediğine göre bu veciz olma vasfına dik
kat etmek kaydiyle söz verilecektir. 

Şimdi Sayın Kırca, siz bir şey mi teklif ede
cektiniz ? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Bir başka 
konuya temas edecektim fakat, bu beyanınız 
üzerine lüzum kalmadı efendim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
her grupa beş dakikayı geçmemek kaydiyle söz 
vereceğim. 

tik sözü M. P. Grupu adına Sayın Osman 
Bölükbaşı istemiş idi. Kendisi burada yok. 
Onun yerine kim konuşmak istiyorsa buyursun 
efendim. Konuşmıyacaklar... 

Başka, grupları adına söz istiyenler1?.. Sayın 
Nihat Erim, buyurunuz efendim. 

TARTK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Bi
zim bir önergemiz var, Sayın Başkanım. 

TURHAN FEYZİ03LU (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, söz rica ediyorum, yazılı müracaatı
mız vardı. 

BAŞKAN — Saym Erim, bir dakikanızı rica 
edeceğim, bir şeyi çözmek için. 

Bizden T. t. P. 137 e göre aleyhte söz iste
miştir, böylece intikal etmiştir, ismi yazılıdır. 

Güven Partisi 110 ncu maddeye göre söz iste
miştir. 110 na göre söz vcrcmiycccğim, istiyor
sanız 5 dakikada size söz vereceğiz, efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Saym 
Başkanım e'inizde okuduğunuz önergeye göre 
137 nci maddeye göre söz ricamız vardır. 

BAŞKAN —• Evet sizi de kayıt ediyoruz, 
efendim. Buyurun Saym Erim, C. H. P. Grupu 
adma. 

C. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM 
(Kocaeli) —.Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım,' C. II. P. Grupu olarak İkinci Beş Yıllık 
Plân görüşmelerini, ciddî ve aralıksız bir ilgiyi e 
izledik. 

Millet Meclisi Grupumuz, ikinci Beş Yıllık 
Plânı incelerken, halkımızın istek ve ihtiyaçla
rının karşılanması ve Türk milletinin imkânla
rının iyi kullanılmasını başlıca kaygu edinmiş
tir. 

C. H. P. Grupu o havadadır ki : 
Bu plân, halkçı ve top'um yararına değildir. 
Bu plân, ekonomimizin yabancı parasına ve 

dış borçlanmaya bağlılığını artırmaktadır. 

Bu plân, köylü, işçi, sanatkâr, memur ve di
ğer ücretlilerin geçim sıkıntısını ağırlaştıracak
tır. 

Bu plân, toprak reformunu getirmemektedir. 
Orman içinde yaşıyan vatandaşlarımızın ıstırap
larını dindirmemektedir. Tarım ürünlerine dü
şük fiyat politikası uygulamak suretiyle, küçük 
toprakların elden çıkmasına, sonunda, topraksız 
sayısının artmasına sebebolacaktır. 

Bu plân, gelir adaletsizliğini kesinleştirmek
tedir. 

Bu plân, yeni zam ve vergiler getirecek ve 
bu yükü yoksul halkımıza yükliyecektir. 

Bu plân, ekonomik kalkınmanın sürükleyici 
unsuru olan sanayileşme hedeflerimizin gerçek
leşmesini, özel sektörün insaf ve inisiyatifine 
terk etmektedir. Milletimizin kıt kaynakları
nın, petrolümüzün ve yeraltı serveti erimizin 
çarçur edilmesine imkân ve yollar açmaktadır. 

Kısacası, İkinci Beş Yıllık Plânın ekonomik 
ve sosyal ilkelerini, uygulama metodu, öngördü
ğü politika ve tedbiri erini Anayasamızın sos
yal ve demokratik ilkeleriyle, parti programı
mızla ve son Kurultay kararlarımızla bağdaşmaz 
gördüğümüzden tasarıya red oyu vereceğimizi 
derin saygılarımla arz ederim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — T. î. P. Grupu adma saym Şa
dım Arcn, buyurunuz. 

TIP. GRUPU ADINA SADUN AREN (İs
tanbul) — Saym Başkan, saym milletvekilleri, 
^nüzakeresini bitirmiş olduğumuz İkinci Beş 
Yıllık Plân, memleketimizin ve dünyanın ger
çeklerine aykırı olarak sanayileşmemizi özel 
sektöre bırakılmıştır. Çeşitli vesilelerle izah et-
miye çalıştığımız gibi bu çıkar bir yol değildir. 

İkinci olarak, bu plân köylümüzün başlıca 
derdi olan topraksızlık meselesini ele almamış
tır. 

3 ncü olarak bu plân vergi bünyesinde sos
yal adalet yönünden bir değişiklik getirmemiş
tir. 

4 ncü olarak bu plân vergi gelirlerinden özel 
sektöre aktarmalar yapılması gibi emekçi hal
kı aleyhine bir tatbikat getirmiştir. 

5 nci olarak, bu plân geri kalmış bölgelerin 
kalkınması için hiçbir etken tedbir getirmemiş
tir. 
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Altıncı olarak bu plân ileri kapitalist mem
leketlere olan bağlılığımızı azaltmamış, tersine 
kalkınmada yabancı özel sermayeye büyük bir 
yer ayırmak suretiyle bu memleketlerin uydusu 
olmak tehlikemizi daha da artırmıştır. Bütün 
bunlardan ötürü bu plân devresi sonunda ge
rek bölgeler arası gerek sosyal sınıflar arası 
denge daha da bozulacak, sosyal adaletsizlik 
daha da artacaktır. Böylece bu plân, esas itiba
riyle, Anayasamızın öngördüğü bir düzen getir
memektedir. Başlıca bu sebeplerden ötürü Tür
kiye işçi Partisi ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nını olumsuz karşılamakta ve onun aleyhinde oy 
kullanacaktır. Saygılarımla T. I. Partisi sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi adına sayın Fey-
zioğlu buyurunuz efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Değerli ar
kadaşlar, 

Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun plâ
na vereceği oyu açıklamak üzere huzunuzda bu
lunuyorum :. 

Güven Partisi Grupunun ikinci Beş Yıllık 
Plânda beğendiği ve beğenmediği kısımlar var
dır. Bu plâna her noktasında katılmadığımızı, 
başından beri, komisyonda ve Me3İiste açıkça 
belirttik. 

Güven Partisi Grupu, ikinci Beş Yıllık Plâ
nın müzakeresinde, «eğriye eğri, doğruya doğ
ru» diyen yapıcı ve vatansever bir muhalefetin 
örneğim vermiştir. Çok önemli memleket me
seleleri üzerinde, grupumuz seviyeli ve olumlu 
teklifler yapmıştır. 

Plâna peşin hükümlerle değil, millî men
faatler açısından bakmayı vazife bilen Güven 
Partisi, miliî petrol konusunda, yabancı ser
mayenin yurdumuza zararlı değil faydalı şart
larla gelmesini sağlıyacak tedbirler konusunda, 
okullarımızı fakir fakat kabiliyetli köy ve ka
saba çocuklarına açacak olan fırsat eşitliği 
tedbirleri konusunda, anlaşmalı ülkelerle ve 
ileri sanayi ülkeleriyle yapılan dış ticarette yur
dumuz lehine alınması gerekli tedbirler bah-
s'nde, orman içinde ve civarında yaşıyan köy
lülerimizin menfaatlerini sağlama konusunda, 
köylümüzün gübre ve kredi ihtiyacı bahsinde, 
öğretmen okulu, tarım liseleri, çeşitli sağlık 
okulları ve benzeri teknik ve meslekî okullardan 

mezun olanların ve imam - Hatip Okulu mezun
larının yüksek öğretime devamları konusun
da, millet parasının katılmaınyle kurulacak te
şebbüslerin mahdut sayıda şahısların idaresin
de kalması yerine büyük vatandaş kütlelerine 
yararlı olması yolunda verdiğimiz önergeler 
kabul edilerek plânda faydalı değişiklikler ya
pıldı. 

Bu konularda komisyonun ve Yüce Mecli
sin gösterdiği anlayış sevindiricidir. 

Birçok millî dâvaların, kısır çekişme yeri
ne yapıcı tenkit konusu yapılmasının faydası 
ve demokratik müzakere usullerinin üstünlü
ğü bu suretle sabit oldu. 

Değerli arkadaşlarımı, bu önergelerimiz dı
şında çeşitli konularda faydalı açıklamalar ya
pıldı. Asgari geçim indirimi ve tasarruf bono
su 'konusunda. Kurak bölgelerin ve erozyona 
tâbi bölgelerin sulanması konusunda aşağı 
Fırat havzası, Ceyhan havzası, Zamantı, Kızıl
ırmak sulamaları konusunda ve ituriımle ilgili 
yurt dışına gönderilecek ıkaatbiiiyetli fakat var
lıksız vatan evlâtlarının yoti'/iri'ı nesi, tekno
loji savaşı ve milletlerarası bilimsel danışmaya 
katılıma (konusunda faydalı teklifler ve faydalı 
açıklamalar yapıldı. 

Bunun yanı sıra plânda temelden ayrıldığı
mız bâzı konular da olmuştur. Gönüllü tasar
ruflar konusunda ımutabık olmadığımızı da 
ifade ettik. Komisyonda Senatoda ve Mecliste 
yapılan açık1 amalar bu konuddki taliminin ye
terli olmadığı ve fazla iylı ııaer olduğu konusun
daki görüşümüzü değiştiımcdi. 

Bunun dışında, Anayasamıza göre yapılması 
gercıkli olan ve bir taraftan verimli ve daha 
verimli bir ziraat sağlamak, diğer 'taraftan 
sosyal adaleti de sağlayıcı tedbir olarak top
raksız ve toprağı yetersiz 'köylüye toprak sağ
lamak bahsinde, toprak rcfoımu bahsinde ver
miş olduğumuz önerge, ımaalesef kabul edil-
ımedi. 

Yine önemli bir konu olarak yurdumuzun' 
geri kalmış bölgelerinin, Doğu bölgesinin, Or-
•ta - Anadolunun, Karadenizin, Güneyin ve hat
tâ gelişmiş sayılan bölgelerde yer yer adacık
lar halinde kalmış olan ve .gelinmemiş ilçe sa-
yılabiiecck olan ilçelerimizin gelişmesinin ancak 
özel tedbirlerle ve daha dinamik ve daha yeterli 
tedbirlerle sağlanabileceğini öngören teklifi
miz yine maalesef kabul edilmedi. 
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Plânda arz ettiğim gibi, plânın demokratik 
kalkınmayı öngöımesi bahsinde plânın mesele
lere sosyalist 'bir açıdan değil, fakat (meselelere 
karma ekonomiye dayanan bir açıdan bakması 
•konusunda görüş birliğimiz olmakla beraber, 
bu konudaki görüş ayrılığımız sebebiyle grupu-
muz plâna müspet oy vermiyeceğini .•kararlaş
tırmış bulunmaktadır. 

Çeşitli müteferrik konularda düzeltmeler 
yapılmış olması Güven Partisi Grupunu mani
min etmekle beraber, yüzde yüz mutabık ol
madığımız bir plâna müspet oy veremiyeceği-
miz için aynlıık noktalarımızı ve beğendiğ'miz 
noktalan vatansever bir muhalefetin objektif i-
ği içinde eğriye eğri, doğruya doğru diyerek 
tesbit etmeyi faydalı gördük ve bu yolda dav
ranışın plânda sağladığı iyileştirmeler dolayı -
siyle verimli ve faydalı bir muhalefet yolu ol
duğunu tecrübe ile tesbit ettik. 

Değerli arkadaşlarım, Güven Partisi Grupu 
bundan sonra plân uygulamasında plânda ön
görülmüş olan faydalı tedbirlerin, plânda öngö
rülmüş olan eserlerin gcrçcikleşmcs'ini titizlikle 
takibedecektir. Bu plânın Türkiye'ye hiçbir şey 
gotinmiyeceği iddiasına katılmıyoruz. Bu plâ
nın Türkiye'ye getireceği müspet şeyler vardır. 
Bunların gerçekleşmesi için takipçi olacağız. 
Muhalefet partisi olarak denetçi olacağız ve 
bunları azimle takibedeceğiz. 

Öngörülmüş olan rcfoım tedbirlerinin, dü-
çük gelirlilerin vergisini indirecek olan tedbir
lerin zamanında gerçekletmesi için burada duy
duğumuz taahhütlerin takipçisi olacağız ve 
herhalde Güven Partisi olarak bu plân başarı
ya ulanmazsa değil, .'başarıya ulaşırsa sevine
ceğiz. 

Sözlerimi maalesef her noktasında katıla
madığımız ve esaslı bâzı ncJktaılarda önergeleri
miz reddedildiği ve esaslı bâzı noktalarda gö
rüş ayrılığımız olduğu için kırımızı oy vereceği
miz bu plânın yine de Türk milleti iç'n hayırlı 
ve fayda11 sonuçlar vermesini diliyerek, niyaz 
edecek huzurunuzdan ayrılıyorum.' Saygılarım
la. (Güven Partisi sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Azizoğlu. 
YENÎ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADI

NA YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Be§ Yıl^k Kalkınma Plânının umumi mü
zakereleri esnasında Yeni Türkiye Partisinin 

•bu plân dokümanı üzerindeki görüşlerini ifa
de o';miştik. Hazırlanan plânın bir çek prensip
lerinde mutabık 'bulunduğumuzu, aynı görüş
lere sahibolduğumuzu ifade etmekle beraber, 
bu plânın gerçek ımânada iyi neticeler, mutlu 
neticeler getirecek bir hizmetin başlangıcı ol
ması düşüncesi ile bir takım düzeltmeler yap
mak gayretinde bulunmuştuk. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânda sosyal 
adalet görüşü yönünden noksan telâkki ettiği
miz, bu plânın gelecek uygulamalarda hakika
ten bütün Türk topluluğunu tatmin edici, millî 
dâvalarımızı en iyi şekilde karşılayıcı bir ve
sika olması için bâzı tekliflerde bulunmuştuk. 
Sözcümüz Sayın Ekrem Allcan vasıtasiyle üze
rinde durulan ve ıslâhı teklif ve temenni olu
nan kamu sektörü, özel sektör oranlarının bir 
takım takdirlere tâbi tutularak değişikliklere 
«mâruz kaYn aması, özellikle kamu sektörünün 
emredici istikamette muayyen hedeflere mut
laka ulaşmasını test'it eden prensipler yüzde 
yüz haklı olmasına na£men, maalesef iktidar 
partisi grapu tarafından grupu itibar görme-
ımiştir. 

Yine Yeni Türkiye Partisi Grupu olarak 
Türkiye'nin en önemli, en hayatî bir konusu 
o1 arak müdafaa ett'ğlmiz, ıslâhını teklif ve ;ta-
lcbettiğimiz bölgelerarasmdaki denge meselesi 
do aynı şekilde maalesef iktidar partisi tara
fından reddedilımıLştir. Böyle bir anlayış içeri
sinde bu plân dörtbaşı mâmur tatbikatında 
gerçekten bu memlekete mutluluk1 ar getirecek 
bir plân olması vasfını maalesef kaybedecektir. 

Bu konuda beyanlarımız içerisinde Sayın 
Başbakan tarafından anlaşılmaz, tereddütle 
karşılanan bir cümleyi sırası gelmişken müsaa
deniz1 e izah edeceğim: 

Sayın Barbakanın anlıyrmadığım ifade etti
ği, tarafımızdan izahını talebettiği cümlemiz 
şudur: «Siyasi bağlılıklar, siyasi gelecekler 
memlekete hizmet getirdiği sürece şerefli olur
lar, akni takdirde vicdan sızıları kaçınılmaz bir 
sonuç olur.» 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Aziz
oğlu... 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. Bu cümle açıktır. Bu cümlenin 
aıVaşılmıyan bir tarafı yoktur, bu cümlenin 
istihdaf ettiği gayenin vakıalarla haklılığı 
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tcdbit edilmiştir. Biz bununla domck istiyoruz 
ki; memleketin çok önemli hayatî dâvaları bahis 
mevzuu olduğu takdirde milletvekillerinin kıs
tası memleket menfaati olacaktır. Birtakım par-
fli mülâhazaları, birtakım parti hesapları bu ne
ticeler üzerinde, bu karar üzerinde müessir ol
duğu takdirde vicdan azaıbı kaçınılmaz bir sonuç 
olacaktır. Nitekim bizim yüzdeyüz haklı olan ve 
çok kısa bir istikbalde kabul edileceğine asla 
şüphemiz olmıyan Doğu kalkınması mevzuunda 
'kemlileri ile teman ektiğimiz b l m Ik iktidar mcl'nıs-
lan candan hararetle bu teklife taraftar oldukla
rı za.m*m bu konu oya konduğunda iktidar parti
sinin üst makamlarından gelen işaretlerle maale
sef topyekûn bu linkli teklife karşı mccıfi oy kul
lanmıştır. (C. II. P. ve Y. T. P. tarafından al
kışlar...) 

BAŞKAN — Sayın Azizoğlu, bağlamadan ev
vel o son cümlenizi tavzih edin lütfen, ondan 
sonra. 

Y. T. P. MECLÎSİ GRUPU ADINA YUSUF 
AZİZOĞLU (Devamla) — Edeyim, cümlemi 
tavzih ediyorum • Teklifimiz temas ettiğimiz bir
çok iktidar mebusları tarafından hdklı görülmür 
bulunmasına rağmen bu teklif maalesef oya kon 
duğu zaman bu mebuslar da dâhil topyekûn ikti
dar partisi tarafından reddedilmiştir. Bu cesit 
haklı ve yapıcı iSİah tedbirlerine rağmen maale
sef İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı rW>nlfm" 
zün arzu ettiği, memleketin hayrına telâkki etti
ğimiz bir neticeye-, bağlanmadığı ıV"i Y. T. P 
grupu olarrk bu vesikaya katılmak imkânını bu
lamıyoruz. Y. T. P. nin Boş Yıllık Kalkınma PTı 
ffn'n nihai nc't/er'Vri üzerindeki ryu kırmızıdır. 
Saygılarımla (Orta ve sağdan alkışlar) 

B \ S K A N — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın S°ıKt O-m^n Avcı, buvuruın cfend;m. 
- ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA SA
BİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın Başkan 
sayın milletvekilleri;' 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının kanun : 

müddeti içerisinde müzakereleri bitnrş, siyas; 

parti grup sözcüleri son sözlerini söylemiş ve söy
lemekte. Biraz sonra İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı Yüce Meclisin rey ve tasviplerine iktiran 
olunacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Is-v 
Partisi aynı şeyleri söyliyerek ve avnı er?h&b-
mucibe ile Plâna kırmızı rey vereceklerini beyan 

etmişlerdir. Güven Partisi Senatoda doğruyu 
söylemiş Mecliste şaşırmıştır; Senatoda beyaz 
oy vermiş ,Meclistc kırmızı rey vereceğini beyan 
etmiştir. (A. P. den,, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Y. T. P. bir iddiada bulunmuştur, kendi ge
tirdikleri önerge yukarı makamlardan verilen işa
ret ile reddedilmiş. Hayır. Bir işaretle reddedil
memiş kabule şayan görülmediği için Yüce Mec
lisçe reddedilmiştir. (A. P. den «Bravo» sesleri) 

Bunlardan sonra A. P. Meclis grupumuzun 
İkinci Beş Yıllık Plânın, son şeklini nasıl gör
mekte ve bu Plâna hoy^, kaibul oyunu vermeni 
-rneplerini, nedenlerini Yüce huzurunuzda arz 
edeceğim. 

Muhterem TVkadps^ar; 
Plân fren is bir kadro ve öz-cl ihtisas komisyon

ları marifetiyle hazırlanmış, millî ve milletlera
rası kolokyumlarla p^ına katkıda bı^unabilecek 
he'keno usun bir zaman perivodu içinde acık tu-
tu1muş, yani tam demokratlık bir aalayış ve tat
bikat ile hazırlanmış olduğu için, 

Komisyonda ve Meclisler imizde hür ve de-
mokrrvvn'n fazileti, vekarı uvnde kanunların ve 
^ T I I bükü m1 erin Yi m ü r i d e ettiği âzami zaman 
ölçüsü kullanılarak tenkid ve mütalâalara açık 
tutulmuş, frvviveli b :r mü-ake^e içinde münakaşa 
vo inkişaf ettirilmiş olduğu için. 

Bu phln vesilemivlo tutarlı olmıyan tenk'd ve 
müta^alar d°. gereken cevab'm almış olduğu ve 
VrrvV- meseleleri münakaşa edilir durumdan çı
kardığı için. 

Demokrasilerde kanunlar ve kanundan farklı 
olmakla, beraber millet hayatında daha da önem-
!'. tesirleri oVcak o1 an Beş Yıllık plânların üze
ninde muhalefetlerin de izler:nrn ve tesirlerinin 
bulunmam gönülden arzu ettiğimiz yegane husus 
olmuştur. 

İste bu p^ın bövlesVıe açık bir müzakere so
nunda bir kısım ka.bul edilen önergelerle de mu
halefetin de izleri ve tesirlerini taşıyan bir bel-
<$:< haline geldiği için. 

Mütereddit ve müphem olmanın yerine açık, 
vazıh, milletin anatercihleri ve arzularına uvorun 
vo ihtiyaçlarına cevap veren demokratik tedbir
le:* manzumesi olduğu için. 

Partimizin siyasi, sosyal ve ekonomik taahhüt-
lerrai ihtiva, ettiği için. 

Bu plân Türkiye'nin problemlerini teşhis, 
millet arzularını teshit eden, çareleri ve tedbir-
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leri isabetle ortaya koyan bir hüsnüniyetin eseri 
olduğu ic/n. 

Tü^k hn^kmn kalkınacağına inancını gelhtir-
d'p'i, katkıda, bulumınTinı teşvik ve to<ıci ettiği, 
kalkınmaya, ^n^neı n^n milletin bu dâvasını ba-
şaracv^ım. hazırladığı için. 

OünMi, kalkır^a, arzu ile do^-a^. înnn^1'a. ge
lişir ve om iştirakle gerçekleşir. Gönüllü iştirak-
ly. !nı ö^pl t^'HVV^e olur. 

•(W! teprıbbü^ü tontan soyarııncu, vurguncu, 
römünie"1. o ^ a k <rörenler;n karşısında, ona ya
rarc ı pn'icü ile rakama imkânı veren. kaz~nma 
h^kkı tanıyın, kalkınmamıza en cneml* n'Hbetto 
^o^-.ri.o VHunan Ve Vı^ırrcak ol°n. ödediği ver-
ıgile.""1 "s kalk'umanm kül ""̂ t" ne katılanları favdalı 
ve lüzumkı ım^ı^a" kaknl eden ve imkânlarını 
hazırlıyan plân olduğu için, 

M"Pih+p~.'Mn .a ̂ ' ad aşlarım, 
;Ru pkân. br,r",'°. rei'mle^dTi ictlaned'P bıılun-

madfn vo ona, ibtivac duymadan kaynaklarımızı 
m ihtiyarlarımızı organize eden bir plân olduğu 
irı'n. 

Kalkınmanın b'^a/Hsrnı reiim de",is:kll«'ird<o 
veva, dü"-°n derişikliğinde görenlerin karşısında, 
d"^nkrnt;ık n;zam vo, hürriyet relimi ic.'nde 
kfnvV o-ıV. TY> ka "^nakka^na d*1 •"•anarak başarılı 
olaea^n". inananların T)1 ânı oklumu için, (A. P. 
sıralarından bravo sesleri alkışlar) 

Sola ve asın sırVa g'deeok bütün yolları tıka
yan, wvrklero yönelen plân olduğu için, («Bra
vo»'. c , n^er \ 

MilVt'T<r'Z:'r> tükenmiven hayatiyetinin t°m-
;F.'Vn'. TiW~ ist:nbalin;n teminatı olarak telâkki 
ettiğimiz asıl Türk fren rl i "inin meselelerimin oö-
zülme^ne yarıvacak köklü ve isabetli tedb'rleri 
vo ö^elkkle rçenıçlin'n yükleneceği görevler bakı
mından eğitim, F^^kk sosyal refah ihtiyarları ile, 
s^sval, mân°rn, >anlâki ye kültürel delerler bakı
mından yetişmesi ile ilgili tedbirleri sinesinde 
toplıyan bir plân olduğu için, 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Avcı. 
SABİT OSMAN AVCI (Devamca) — Plân, 

bu devrede % 7 kalkınma hızını gerçekleştirece
ği ve gelecek devrelerde de aynı tempo ile kal-
ıkmman'a dovammı sağlıyacak kaynakları hazır-
kıdıp-ı yrn, 

Tü"k köylüsünün insanlık haysiyetine yaraşır 
ib:r arları yaşama mvıyesine kavuşturulması ve 
özellikle Doğu ve Güney - Doğu bölgemizin kal

kındırılması müddetlini kısaltmak maksadiyle, 
köye vönekn yol, su, elektrik, okul ve sulama su
yu p'bi altyapı yatırımlarının yurt içinde dem-
rcli d:a<nknrma, geri kalmış bölgelerle köylerin 
Vnıd-ı bulunduğu maıhrumivet şartların-m ac'lli-
."••nıo <röre öncelik vermeyi kabul eden plân oldu
ğu ie'n, 

Büvük çoğunluğu köylü çocuğu olan 50 000 
fak'" t.o.lriVnln parasız okutulmasına imkân ha
zır! ad1 f"ı 'iı"'"n, 

Yak^^V oTar-ak 20 000 Km. n ;n üze-Hnd» köy 
yolu. 12 500 köve irme suyu, 1 000 - 1 500 kö-
y-ı elektrik snn-lıyacağı ie:n, 

TVrım saha^na, ge^n 5 yıldaki 10 mil var li-
vn.̂ ir vatırım verine 17 milvar liralık ve özellik
le sılama vo tomak muhafazası için 9 milyar li-
rakk yatırımı önı^ördü^ü ic'n, 

Bir zamanlar mamuruna avrı, vatandaşına 
" v ı f'vn^nrla. vod'r:len şekerin istihsalini 
^°o 000 tond-n 800 000 tona çıkarmayı hedef 
aklığı rı'n, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Avcı cümlenizi lütfen 
tO"0:n'"^n'~"Hi7. 

ıSA.RtT OSMAN AVCI (Devamla) — Bitiri-
yomm efendim. 

'Sanayi yatırımlarını geren 5 yıllık devedeki 
12 milyar li~V"n 25 mil^a" liraya çıkardığı için, 
istiıVıal1^'. mv*li ila artırdığı için, 

1 m'lvar liralık alüminyum tesVerini realize 
ndrv-̂ k ham c^"her yerine Alüminyum sıatışma 
imkân h^^ıHadı^ı için, 

G5 sentten ham pamuk satmak yerine, Tekstil 
".^•"ıvrno ve ö^ell'kl? hn,7ir elb'se sanaviine "nem 
verecek namuğumuru daka yüksek fivatla değer
lendirdiği ve vüz binlerce işçiye iş bulma hazır
lığını yarattığı için, 

Ba^urn m,odrni ülkeleri dışında komşularımız 
T'üıbnan, İran ve Irak'ta var olan Televizyonun» 
ep'it;ci m'metlerini Türk milletHe çok görmek ye-
fkı^. Abında ook geç kalmış olan ve yaygın eği-
t'mrl/> büvük torvrleri ve faydası olacnk olan te
levizyon1 tesisleri bu plânda derpiş edildiği için, 

Tir-k millot'rıe ecdat yadigârı olan güzel Is-
ta.nbul'ıımuz.a drr/rimizm en güzel eserlerinden 
b'T'-i olacak o^an Boğaz Köprüsünü iktidarımızın 
hediyemi yakmaya imkân verem bir plân olduğu 
için. (A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 

Hulâsa; Millet ihtnvaıelarına dost olan, fakir 
milletin arzularına, refahına, saadetine dost olan, 
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bunları s'ağlıyacak ve yekûnu 5 yılda 110 milyar I 
lirayı aşacak olan bir kısmını yukarda yatırım
lara dost- olan bu plâna grupumuz dost olduğu 
için, 

Bunları istemedikleri için, bundan fazlasının 
ve bundan farklısunu yapılamıyacağını bile bile 
buradan kırmızı ret reyi vereceklerini beyan 
edenlerin karşısında, brala.rın gerçekleşmesini is-
tiyen, arzulayan, bundan haz duyacak, heyecan 
duyacak olan grupumuz bu pirem icrasında ve 
gercekle-3tiril1mesir.de A. P. Hükümetlerinm ba
şarılı olacağına yürekten inandığı için beyaz ka
bul oyu verocüğ'ni huzurunuzda arz ve beyan 
eder, Yüce Meclise, milletimize plânın uğurlu ve 
hayırlı o1 ması dileğiyle hürmetlerimizi sunarız. 
(A. P. sıralarından, sürekli bravo sesleri, alkış- | 
lar) 

• BAŞKAN — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nım Plân Komisyonunda kabul edilen de£'ş'kl;k-
lerle Yüksek İleyet'ıvzdc müzakere ve kabul edi
len önerTOİere uvgun olarak Hükümet raporunda 
tesbit cd:-len değlş'klik er'n tümünü açık oyunuza 
sunuyorum, Beya^ oy kabul, kırmızı ret, yeşil çe
k i n i r i ifade eder. I 

Seçim çevresini tesbit ediyoruz: Ahmet Üs- I 
tün, Ankara. Ankara'dan başlıyoruz. 

(Ovlar toplandı.) I 
BAŞKAN — Başka oyunu kullanmıyan üye 

var mı?.. Yok. Oylama işlemi b'trrvştir. I 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının açık oy- I 

lama sonuçlarını arz ediyorum. Oylamaya 34' I 
üye iştirak etmiş, 221 kabul, 118 ret, 3 çek'nıo 
oy kullanılmıştır. Bu suretle İkinci Beş Yıllı' 
Kalkınma Plânımız, plân kararı olarak ve n"ha 
olaraik Meclisimizden çıkmış ve tamamlanmış bu
lunmaktadır. . MTletimize ve memleketimize ha 
yırlı ve başarılı olmalını Ulu Tanrı'dan dilerim I 
(A. P. sıralarından, sürekli alkışlar.) I 

Şimdi Sayın Başbakan söz istemiştir, buyu I 
run Sayın Başbakan. 

(A. P. sıralarından alkışlar arasında Başba
kan Süleyman Demire! kürsüye geldi.) I 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İr 
parta) — Muhterem Başkan, muhterem millet 
vekilleri; üzerinde 25 aya yakın bir zaman çalışı I 
lıp hazırlandıktan sonra 28 Mayıs lf>67 tarlh'nd' I 
Yüce Meclislere sunulmuş bulunan Plân 36 gün I 
lük devamlı bir çalışmadan sonra bugün Yüc I 
Meclis'niz tarafından kabul edilmiş ve nihu I 
şeklini almış bulunmaktadır. j 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin memleketi
miz ve milletimiz için çek mühim bir devre oldu
ğunu daha evvelki beyanlarımla arz etmiştim. 
Mesuliyet doru'hde ettiğimiz müddetçe İkinci Beş 
Yıllık Plânın tatbikatını drkkat ve itina ile taki-
bcdcceğlz Bu hususta Yüce Meclkıerimizin yar
dımına, desteğine ihtiyacımız olacaktır; Yüce 
Mecll'Sİerlmizin bu yardımı ve bu desteği esirge-
miyeceğinden eminiz. 

Plân devamlı bir zincir teşkil etmektedir. Bu
gün kabul edilmiş bulunan İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının önümüzdeki iki - üç ay zarfında 
G3 dilimini teşkil eden 68 programı hazırlanacak, 
nihai şeklini alacak ve Kasım ayı sonunda da bu
na göre yapılmış bulunan bütçe huzurunuza ge-
tirl'1-ecek ve tekrar bunun münaşakası ve müzake
resi bağlıyacaktır. 

Aynı şekilde her senenin programı böylece bu 
anadokûmana g'ö:-ehuzurunuza getirilirken, d ğer 
nraftan Üçüncü Beş Yıllık Plânın hazırlıklarına 

da girişilmiş olacaktır. Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
Zikri hazırlıkları bir taraftan yapılmaya başlana
cak, diğer taraftan da rakamları toplanmaya ve 
modeli üzerinde çalışmalara devam edilecektir. 

Görülüyor ki, plânı kalkınma vetiresi, halkala
rı bitmiyen, tükenmiyen bir zinciri teşkil etmekte
dir. Bunun çok aşikar olan bir sebebi vardır; kal
kınma aslında bitmiyen tükenmiyen bir gayreti 
ve bitmiyen tükenmiyen bir mücadeleyi gerekti
rir. Bu itiyadı kazanmış olmak yani bu gayreti, 
)U itiya'tı, bu devamlı çalışma itiyadını kazan
ın olmak aslında başarının yarısıdır. M İle tim i-
;i mesut ve müreffeh, memleketlinizi mamur ya
pıncaya kadar yılmadan, usanmadan, bıkmadan 
)u mücadeleye devam edeceğiz. (A. P. sıraların-
lan «Bravo» sesleri.) Milletçe inançlıyız, demok-
•afclk 3rollardan kalkınmayı başaracağız. 

Huzurunuzda bu vcr/levlc, PlTn müzakerele
ri vesilesiyle fikir ve mütalâa serd etmiş olan de-
jorli mdle t vekillerine teşekkür ediyorum. Huzu
runuzda büyük gayretlerle bu plânın hazırlanma
lına bilgilerini, memleket sevgilerini, gönüllerini, 
atan^everlikLerlni katmış bulunan Devletimizin 

;ok kıymetli mütehassıslarına, Devlet Plânlama 
Teşkilâtımızın değerli idarecilerine, uzmanlarına 
e bu teşkilâtta çalışan bilûmum personele teşek

kürü borç biliyorum. (Alkışlar) 
Cenabı Hakkın Plânı memleketimize ve mille

rimize hayırlı, uğurlu kılmasını niyaz eder, muh
terem Heyetinizi muhabbet ve saygı ile selâmla-
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rım. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri ve şid
detli alkışlar.) (G. P. sıralarından, kısmi alkış
lar.) 

3AŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün-

1. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
köy bütçelerine konan tahsisatın artırılmasına 
ve sarf şekline dair yazılı soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/325) 

29 . 1 . 19G7 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaıplanrırılmasma 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

1. Söke Kaymakamlığınca, köy bütçeleri
nin % 10 larmın bloke edilerek, şehir merke
zindeki okulların donatımında kullandığı, biz
zat karar verdiği köy okullarına harcadığı yo
lunda Bakanlığınıza her hangi bir şikâyet vâki 
olmuş mudur? Olmuşsa, kaymakamın bu tasar
rufu hangi kanuni hükümlere dayandırdığı Ba
kanlığınıza bildirilmiş midir? 

2. Köy bütçelerinin münhasıran o köyün 
ihtiyaçılarma sarfı gerektiği kanısında mısınız? 

3. Köy bütçelerinin artırılması hususunda, 
Köy Kanunun her hangi bir değişiklik yapıl
ması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa, yeni 
gelir kaynakları olarak neler öngörülmektedir? 

demimizde görüşülecek baş'ka 'bir husus bulun
madığı için 5 Temmuz Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

T. C. 
-İçişleri Bakanlığı 27.6.1967 

Mahallî İdareler Gn. Md. 
3. D. B. §<b. Md. : 631-538-1/14070 

iKonu : Aydın Milletvekili M. 
§>iikrü Koç'un yazılı soru öner-
;gesi Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 4 . 1967 gün ve 631-538-1/8164 

sayılı yazıya ek. 
6 . 2 . 1967 günlü ve Millet Meclisi Genel 

Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/325-3664/ 
23885 sayılı yazılarıyla alman Aydın ili Söke 
ilçesi Kaymakamlığınca köy bütçelerinin % 10 
larımn bloke edilerek şehir okulları donatı
mında harcandığı köy bütçelerinin sarf şekli 
ve köy gelirlerinin artırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Aydın Milletvekili M. 
Şükrü Koç'un yazılı soru önergesi incelendi : 

I - Aydın ili Söke Kaymakamlığınca köy 
bütçelerinin % 10 larmın bloke edilerek şehir 
merkezindeki okulların donatımında kullanıl
dığı ve köyler ödeneklerinin başka köylere 
harcandığı yolunda Bakanlığıma ve Aydın Va
liliğine her hangi bir şikâyet aksetmemiştir. 

Yazılı soru önergesi üzerine mahalline bir 
mülkiye müfettiği gönderilmiştir. 

5. —SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Mülkiye müfettişi tarafından yapılan tahki
kat sonunda, düzenlenen fezleke Söke Kay
makamı hakkmda T. C. Kanununun 240 ncı 
maddesine göre lüzumu muhakeme kararı ve
rilmesi taletbiyle Aydın Valiliğine tevdi edil
miştir. 

II - Köy bütçelerinin münhasıran o köye 
sarfının gerekli olduğu kanaatindeyim. Ancak, 
birkaç köyün müşterek ihtiyaçları için kuru
lacak birlikler marifetiyle hizmetlerin yürütül
mesi de bahis konusu olabileceğinden bu gibi 
hizmetler için köy bütçelerinden ayrılacak tah
sisatlar 'birlik ^gayesinin tahakkuku için, bir
lik bütçelerine aktarıîaibilmektedir. 

III - Köy bütçelerinin kifayetsiz olduğu bir 
gerçektir. Aynı zamanda 442 sayılı Köy Ka
nunu da günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
durumda olmadığından Köy Kanunu yeni baş
tan kül halinde ele alınmıştır. Yeni hazırlanan 
tasanda köy gelirlerini artırmayı hedef tutan 
yeni hükümlere yer verilecektir. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

2. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un. 
Amasya'da özel sektör tarafından kurulması dü
şünülen bez fabrikasına dair yazılı soru önergesi 
ve Sanayi Bakam Mehmet Turgut'un yazılı ce
vabı (7/373) 

8 . 5 .1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı 

trafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasım arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Amasva Milletvekili 

Kâzım Ulusoy 

1. Amasya'da 15 veya 20 tüccar aralarında 
2 veya 2,5 milyon Tl. toplayıp bir bez fabrikası 
kurmak isterler. 

2. Bez fabrikası için, 10 bin «İğlik» 330 tez-
gâhlık, tahminen bunun kredi durumu. 

3. Alınacak kredinin faiz durumu. 
4. Dış memleketlerden gelecek malzeme fi

yatı. 
5. Toplam olarak bu fabrikanın maliyet du

rumu. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 22 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/281 

6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 5 . 1967 tarih, Kanunlar Müdürlü

ğü 4248/25C35 - 7/373 sayılı yazıları : 
Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un «Amas

ya'da özel sektör tarafından kurulması düşünü
len bez fabrikasına» dair yazılı soru önergesine 
cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un «Amas
ya'da özel sektör tarafından kurulması düşünü
len bez fabrikasına» da'r yazılı soru önergesine 
Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, pamuklu sanayii 
ile ilgili tedbirlerinde, pamuklu iplik fabrikala
rının asgari 20 000 iğlik olmasını öngörmekte ve 
Sınai Kalkınma Bankası bu kapasitenin altın
daki kuruluşlara kredi vermemektedir. 

iplik tesisleri yurt dışından ithal cdilmekte-
du\ 10 000 iğlik komple bir iplik tesisinin FOB 
fiyatı takriben 5, 6 milyon Tl. dır. 

Dokuma ihzar makinalan da ithal edilmekte 
olup 300 tczgâhlık bir dokuma ünitesi için gerekli 
dokuma ihzar makinalarının FOB fiyatı takriben 
900 000 Tl. dır. 

Dokuma tezgâhları, Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumu tarafından imâl edilmektedir. 
300 adcd tezgâh takriben 11 milyon Tl. tutmak
tadır. 

Fabrikanın toplam maliyeti : 
İthal edilecek makinalar : 
(İplik ve dokuma ihzar 
makinalan) 
Gümrük sigorta v. s. 
D )kuma tezgâhı 
Binalar 
Yardımcı tesisler 

Toplam maliyet : 
İşletme sermayesi 

6 500 000 Tl. 
4 000 000 Tl. 
11 000 000 Tl. 
10 000 000 Tl. 
7 000 000 Tl. 

38 500 000 Tl. 
10 000 000 TL 

Sınai Kalkınma Bankası yatınm tutannm tak
riben % 60 ma kadar kredi vermektedir. Faiz 
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oranı duruma göre % (8 - 10,5) arasında değiş
mektedir. 

3. •— İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Manisa'daki Genel - İş grevinde idare, polis ve 
belediye yetkililerinin kanunsuz davranışla
rına ve partizanca hareke'derine dair yazılı 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm 
yazılı cevabı (7/388) 

26 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını arz ve rica eder!m. 

İzmir Milletvekili 
Arif Ertunga 

Manisa'da onbeş günden beri devam eden 
Genel - İş grevinde sendikacılara karşı idare, po
lis ve belediye yetkililerince kanunsuz davra
nışlarda bulunulduğu, buna ilâveten birtakım 
partizanca hareketlerle de işçilere ve onların 
Anayasa teminatı altındaki hak ve hürriyetlerine 
tecavüzlere ycltcn'ldiği, vazife sahiplerinin ise. 
bütün bu olup bitenlere göz yumdukları, hattâ 
bu kanunsuzlukları teşvik dahi. edercesine tavır 
takındıkları yolunda bâzı iddialar vardır. 

İdd'a olunan bu konular üzerindeki bilgi ve 
düşünceleriniz nelerdir? 

T.-.C. 
İçişleri Bakanlığı 23 . 6 . 1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şube : 1. D. 2 

Konu : İzmir Milletvekili Arif 
Ertunga'nm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 5 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü «7/388» - 4361/25953 sa
yılı yazı. 

Genel - İş Sendikasmea Manisa Belediyesine 
ait işyerlerinde uygulanmakta olan grevle ilgili 
olarak, İzmir Milletvekili Arif Ertunga tarafın
dan Bakanlığımıza yöneltilen, 26 . 5 . 1967 ta
rihli yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz 
olunmuştur. 

«Genel - İş» Türkiye Genel Hizmetler İşlileri 
.Sondikaöi Maniua Şubesince, Manisa Bc'ediye 

Başkanlığının, Temizlik, Fen •işleri,.- Mezbaha 
ve Park - Bahçe işyerlerine 1 1 5 . 1967 günü 
saat 0.4,00 ten itibaren görev uygulanmaya baş-
larmrjjtır. 

İşçi ücretlerine zam yapılması hakkındaki 
Sendika talebinin Belediye Başkanlığınca .kabul 
edilmemesi, grev sebebi olarak gösterilmekte
dir. 

Yukarda mevzuubahis işyerlerinde mevcut 
169 işçi greve katılmaktadır. 

Grevin birinci günü saat 17,00 de, şehrin mer
kezindeki (pazar yerinde, tezgâhlarının önünü 
temizlemek, çöpleri kiraladıkları arabalarla 
kaldırmak istiyen pazar esnafına engel olmak 
için arabaları devirerek fiilen müdahale ve ha
karet eden grevci Sendika yöneticileri, grevin 
ikinci günü de, sabahleyin, şehir içinde ve çar
şıda temizlik yapan halka fiilî müdahalede bu
lunmaya başlamışlar, oradan geçmekte olan 
görevli. Belediye zabıta memurlarını «Bunları 
siz teşvik ediyorsunuz» diye itham etmişlerdir. 
Bu arada Türk - İş 3 ncü Bölge Temsilcisi. Bur-
hanettin Asııtay da Belediye zabıta memurların
dan Mehmet Alkanîn yakasından yapışarak ha
karette bulunmuştur. Bunu gören 1 000 kadar 
çarşı esnafı toplanarak hâdiseye müdahale edip 
Zabıta Memurunu korumuş ve Burhancttin Asu-
tay"ı tartaklamaya başlamışlardır. Zamanında 
yetişen emniyet kuvvetleri olayın büyümesini 
ve Burhancttin Asutay'm hırpalanmasını önle
mişlerdir. Zabıta Memurunun şikayeti üzerine, 
tutulan suçüstü zabıt varakası ile taraflar 
C. Savcılığına sevk edilmişlerdir. C. Savcılı
ğınca, ilgili mahkemeye açılan kamu dâvasına 
bakıldığı sırada, Burhancttin Asutay ve Sen
dika yöneticilerinden Mustafa Sığan ile Ab
dullah Baştürk; Belediye zabıta memurlarının 
darp ve hakaretine mâruz kaldıklarını, ayrıca, 
bu memurların, halkı kendilerini linç ettirmeye 
teşebbüs ettiklerini beyan ve şikâyet etmişlerdir. 
Bunun üzerine aynı gün ikinci bir suçüstü tuta
nağı ile taraflar adalete verilmiştir. Duruşma
ları devam etmektedir. 

Sendikacıların, şimdiye kadar yaptıkları bü
tün müracaat'er ve talepler incelenmiş, gereği 
yapılmış ve kendilerine kanunlar çerçevesinde 
her türlü yardım ve müzaharette bulunul
muştur. Kendi temizliğini yapanların 275 sayılı. 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa 
aykırı hareket ettiklerini iddia etmeleri üzerine,-

— 370 



M. Meclisi B : 132 

şikâyetçi oldukları şahıslar hakkında da kanuni 
işlemler yapılmış C. Savcılığına sevk edilmiş
lerdir. Ancak, C. Savcılığınca; bu hareketin 
suç teşkil etmediği gerekçesiyle, takipsizlik ka
rarı verilmiştir. 

Bir yandan işçinin Anayasa teminatı altın
daki grev hakkını zedeleyici hareketleri, bir 
yandan da vatandaşların hak ve hürriyetlerine 
karşı tecavüzleri önlemekle vazifeli idare ve 
Devlet zabıtasının kanunsuzluklara göz yum
duğuna, görevlilerin bu hareketleri teşvik eder
cesine tavır takındığına dair iddiaların gerçekle 
ilgisi yoktur. 

Grevde ve grevle ilgili olaylarda, idarenin ve 
zabıtanın tutumunda, davranışlarında ve yapı
lan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmamak
tadır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk S "'kan 
İçişleri Bakanı 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Parlâmentolar ar ası dostluk gruplarına dair yazılı 
soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Ferruh 
Bozbekli'nin yazılı cevabı (7/392) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ve rica ederim. 
2 . G . 19G7 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

1. Halen Parlâmentoda hangi milletlerle il
gili ve kaç aded «Parlâmentolararası dostluk 
gurrpu» vardır? 

2. Bu grupların üyeleri kimlerdir? 
3. Bu gruplar mensuplarından kimler şim

diye kadar hangi memleketlere hangi tarihlerde 
davetli olarak gitmişlerdir? 

Kenüz gerçekleşmemiş davet var mıdır? 
Yeniden dostluk grupu teşkili için müracaat 

var mıdır? Kimler, hangi memleketlerle ilgili 
dostluk grupu teşkili amaelyle teşebbüse geçmiş
lerdir? 
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Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 6 . 1967 

Kananlar Müdürlüğü 
Sayı : 7/392 - 4424/26302 

Sayın Reşat özarda 
Aydın Milletvekili 

İlgi : 2 . 6 . 1967 tarihli yazınız karşılığı
dır : 

Parlâmentolararası Dostluk grup1 arma dair 
yazılı sorunuzun cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbcyli. 

1. 378 sayılı Kanun ve bu Kanunun tat
bikatında uygulanan Yönetmelik hükümleri 
uyarınca, hukukî varlıklarını iktisabetmiş 
Parlâmentolararası Dostluk grupları aşağıda 
gösterilmiştir : 

1. Türk - Alman Parlâmento Dostluk 
Grupu 

2. Türk - ingiliz Parlâmento Dostluk 
Grupu 

3. Türk - İtalya Parlâmento Dostluk 
Grupu 

4. Türk - Japon Parlâmento Dostluk 
Grupu 

5. Türk - Hindistan Parlâmento Dostluk 
Grupu 

6. Türk - Tunus Parlâmento Dostluk 
Gramı 

2. Yukarıda yazılı dostluk gruplarına ait 
üye listesi: ilişiktedir. 

3. Bu gruplardan; Türk - Alman Dostluk 
Grupu Yönetim Kurulundan ve Grup Baş
kanı İzmir Senatörü Snym îzzet Birand baş
kanlığında adları bilinmiycn 4 kişilik bir 
hoyetin Batı - Almanya Büyükelçisinin resmî 
daveti üzerine, Ekim 1962 tarihinde Alman
ya'ya; T'.uk - Koro Dostluk Grupundan Sa
karya Milletvekili Muslihittin Gürer ve Bah-
kes'r Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı Kore 
Parlâmentosunun davetlisi olarak 7 . 11 Ey-
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lül 1965 tarihlerinde Güney - Kore'ye gittik- I 
leri öğrenilmiştir. 

Başkanlığın malûmatı dışında, grup üye
lerince tanzim ve tahakkuk cttirilnvş olan bu 
davet ve davete icabet hâdiselerinden bilâ-
hara haberdar olan Başkanlık, Alman Dost
luk Grupu Başkanlığı ve Hükümet nezdin-
de gerekli uyarmada bulunmuş; Kore'ye vâki 
seyahat Meclisin tatil'ne müsadif olduğun
dan ve adı geçen grup da hukukî varlığını 
iklisabotmtıiiiş bulunmasından ötürü, seyahati 
icra eden üyelerin tatillerini diledikleri şekil
de külahıma haklarının bir istimali niteliğinde 
kıymetlendirilmiş ve her han^i bir uyarmada 
bulunulmamıştır. 

Dostluk guruplariyle ilgili halen resmî bir 
davet yoktur. 

4. Yeniden, dostluk grupu teşkili için aşa
ğıda isimleri yazılı müracaatlar vukubulmuş, 
fakat henüz hukukî varlıklarını iktisabetme-
mişlcrdi •. 

1. Türk - Kore Parlâmento Dostluk Gru
pu (Millet Meclisinde kurulması reddedildi.). 

2. Türk - Amerika Parlâmento Dostluk 
Grupu (Millet Mccllsind3 kurulması redde
dildi.) 

3. Türk - Romanya Parlâmento Dostluk 
Grupu (Millet M'cclisinde kurulması redde
dildi.) 

4. Türk - Pakistan Parâmcnto Dostluk 
Grupu 

5. Türk - Fransız Parlâmento Dostluk 
Grupu 

6. Türk - Ethofya (Habeş) Parlâmento 
Dostluk Grupu 

7. Türk - îran Parlâmento Dostluk 
Grupu 

Türk - Almar. Dostluk Grupu üve listesi 

İzzet Birand (İzmir Senatörü), 
Mııslihittin Gürer (Sakarya Milletvekili), 
Raf et Eker (Antalya Milletvekili), 
C^vat Açıkalın (Kontenjan Senatörü), 
Bahri Yazır (Bursa Milletvekili), 
Nihat Pasinli (Erzurum Milletvekili), 
Arif Hikmet Gün er (Rize Milletvekili), 
O-lfıl Srngur (Yozgat Milletvekili), 
llhami Ertem (Edirne Milletvekili), 
Sabahattin Savacı (Gümüşane Millevckili), | 
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Fethi Tevetoğlu (Samsun Senatörü), 
Hazım Dağlı (Çankırı Senatörü), 
Emin Paksüt (Ankara Milletvekili), 
Zühtü Pehlivanlı (Ankara Milletvekili), 
Muslih Görentaş (Van Milletvekili), 
Kâmil Karavclioğlu (Tabiî Üye), 
Lâtif Aküzüm (Kars Milletvekili), 
Şevki Güler (Afyon Milletvekili), 
Nihat Diler (Erzurum Milletvekili), 
Burhan Bozdoğan (İçel Milletvekili), 
Sahabetin Orhon (İstanbul Milletvekili), 
Mekki Keskin (Konya Milletvekili), 
Turgut Nizamoğlu (Yozgat Milletvekili), 
S:dçuk Aytan (Konya Milletvekili), 
Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak Millet
vekili), 

Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir Milletvekili), 
Sadi Binay (Bilecik Milletvekili), 
Nizamettin Erkmcn (Giresun Milletvekili), 
Aziz Zeytinoğlu (Eskişehir Milletvekili), 
İbrahim Tekin (Adana Milletvekili), 
Kasım Crülck (Adana Milletvekili), 
Sabri Keskin (Kastamonu Milletvekili), 
Fikret Gündoğan (İstanbul Senatörü), 
Enver Bahadırlı (Hatay Milletvekili), 
Osman Crümüşoğlu (İstanbul Senatörü), 
Şevket Akyürek (İstanbul Senatörü), 
M. Erdoğan Adalı (İstanbul Senatörü), 
Tekili Arıburun (İstanbul Senatörü), 
Hüsamettin Atabeyli (Erzincan Milletvekili), 
Cahit Karakaş (Zonguldak Milletvekili), 
Nurettin Ok (Çankırı Milletvekili), 
Cevat Önder (Erzurum Milletvekili), 
Ferid Melen (Van Senatörü), 
Sırrı Atalay (Kars Senatörü), 
Fevzi Fırat (Zonguldak Milletvekili), 
Süreyya Sofuoğlu (Kocaeli Milletvekili), 
Necip Seyhan (Hakkâri Senatörü), 
Adnan Akın (Balıkesir Milletvekili), 
İsmail Arar (Kocaeli Milletvekili), 
Adil Yaşa (Siirt Milletvekili), 
Hüseyin Avni Göktürk (Ni<"do Senatörü), 
Feyyaz Koksal (Kayseri Milletvekili), 
Fehmi Baysoy (Erzincan Senatörü), 
Akif Tekin (Antalya Sena+ö-ü), 
C^nap Aksu (Maraş Senatörü), 
Yiğit Köker (Ankara Senatörü), 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana Milletvekili), 
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Türk - ingiliz Parlâmento Dostluk Grupu 
Heyet listesi 

Kasım Gülek : (Bağımsız Adana Milletvekili), 
Şevket Akyürck : (İstanbul Senatörü), 
Osman Gümüşoğlıı : (İstanbul Senatörü), 
M. Erdoğan Adalı : (İstanbul Senatörü), 
Kemal Sarıibrahimoğhı: (Adana Milletvekili). 
Hazım. Dağlı : (Çankırı Senatörü), 
Celâl Sungur : (Yozgat Milletvekili), 
Cihad Turgut : (Balıkesir Milletvekili), 
Hüsamettin Atabeyli: (ErzincanMilletvekili), 
Nurettin Ok : (Çankırı Milletvekili), 
Âdil Yaşa : (Siirt Milletvekili), 
Selçuk Aytan : (Konya Milletvekili), 
Burhan Bozdoğan : (İçel Milletvekili), 
Cahit Karakaş : (Zonguldak Milletvekili), 
Nihat Erim : (Kocaeli Milletvekili), 
Tahsin Banguoğlu : (Edirne Senatörü), 

Türk - İtalya Parlâmento Dostluk 
Grupu Heyet listesi 

Kasım Gülek: (Bağımsız Adana Milletvekili), 
Orhan Akça : (Kütahya Senatörü), 
Osman Gümüşoğlu : (İstanbul Senatörü), 
M. Erdoğan Adalı : (İstanbul Senatörü), 
Kemal Sarıibrahimoğlu: (Adana Milletvekili), 
Hazım Dağlı : (Çankırı Senatörü), 
Fevzi Fırat : (Zonguldak Milletvekili), 
Süreyya Sofuoğlu : (Kocaeli Milletvekili), 
Ömer Eken : (Elâzığ Milletvekili), 
Celâl Sungur : (Yozgat Milletvekili), 
Cihad Turgut : (Balıkesir Milletvekili), 

Hüsamettin Atabeyli: (ErzincanMilletvekili), 
Nurettin Ok : (Çankırı Milletvekili), 
Tekin Arıburun : (İstanbul Senatörü), 
İsmail Hakkı Tekinel: (İstanbul Milletvekili), 
Muhittin Kılıç : (Konya Senatörü), 
Âdil Yaşa : (Siirt Milletvekili), 
Selçuk Aytan : (Konya Milletvekili), 
Burhan Bozdoğan : (İçel Milletvekili), 
Cahit Karakaş : (Zonguldak Milletvekili), 

Parlamentolararası Türk - Japon Dostluk Grupu 
İsim listesi 

Mehmet Nuri Ademoğlu : (Adana), 
Hıfzı Oğuz Bekata : (Ankara), 
Enver Aka : (Balıkesir), 
Hasan Âli Türker : (Balıkesir), 
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Cahit Ortaç : (Bursa), 
Hazım Dağlı : (Çankırı), 
Azmi Erdoğan : (Diyarbakır), 
Cavit Tevfik Okyayuz : (İçel), 
Suat Hayri Ürgüplü : (Kontenjan), 
Ferid Alpiskender : (Manisa), 
Orhan Süersan : (Manisa), 
Fethi Tevetoğlu : (Samsun), 
Tarık Remzi Baltan : (Zonguldak), 
Mehmet özgüneş : (Tabiî üye), 
Âdil Ünlü : (Kontenjan), 
Saf a Yalçuk : (Çorum), 
Ferid Melen : (Van), 
Zerin Tüzün : (Kontenjan), 
Tekin Arıburun : (İstanbul), 
Hilmi Onat : (İzmir), 
Mahmut Vural : (Ankara), 
Ali Turanlı : (Adıyaman), 
Mehmet Turgut : (Afyon K.), 
Nevzat Güngör : (Ağrı), 
Zühtü Pehlivanlı : (Ankara), 
Ömer Eken : (Elâzığ), 
Sabit Osman Avcı : (Artvin), 
Ahmet İhsan Kırımlı : (Balıkesir), 
Sadi Binay : (Bilecik), 

Ertuğrul Gazi Sakarya : (Eskişehir) 
Muhiddin Güven : (İstanbul), 
Lâtif Aküzüm : (Kars), 
Neriman Ağaoğlu : (Manisa), 
Nahit Yenişehirlioğlu : (Manisa), 
Ata Bodur : (Ordu), 
Adil Yaşa : (Siirt), 
Sadık Tekin Müftüoğlu : (Zonguldak), 
Arf Cüceoğlu : (Giresun), 
İsmail Sarıgöz : (Rize), 
İzzet Oktay : (Muğla), 
Şinasi Osma : (İzmir), 
Recai Ergüdcr : (Ankara), 
Sadi Pehlivanlıoğlu : (Ordu), 
Kaya özdemir : (İstanbul), 

Türk - Hindistan Parlâmento dostluk grupu 
Heyet listesi 

Baştan : Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir 
Milletvekili), 

Başkanvekili : Cahit Karalkaş (Zonguldak 
Milletvekili), 

Genel Sekreter : Muslilhittin Gürer (Sakar
ya Milletvekili) 
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Bayman : Celâl Sungur (Yozgat Millet
vekili), 

Üye : Nurettin Ok (Çankırı Milletvekili), 
Üye : Raf et Eker (Antalya Milletvekili), 
Üye : Cevat Açıkalm (Kontenjan Senatö

rü), 
Üye : İzzet Birand (İzmir Senatörü), 
Üye : Hüseyin Avni Göktürk (Niğde Se

natörü), 
Üye : Kasım Gülek (Adana Milletvekili), 
Üye : Ömer öztürkmen (Bursa Milletvekili), 
Üye : Giıhaıd Turgut (Balıkesir Milletve

kili) 
Üye : Burlhan Bozdoğan (İçel Milletvekili), 

Türkiye - Tunus Dostluk grupu isim listesi 

Yönetim Kurulu : 
'Başkan : Koıçaş Sadi (.Senatör), 
Baışikanvekili : Sungur Celâl (Yozgat Mil

letvekili),. 
Genel Sekreter : Öztürkmen Ömer (Bursa 

Milletvekili), 
Genel Sekreter Yard. : Altan Nahit ('Ça

nakkale Milletvekili), 
Sayman : Özkaya Şükran (Tabiî Senatör), 
Üye : Özgüneş Mehmet (Tabiî Senatör), 
Üye : Bek ata Hıfzı Oğuz (Ankara Sena

törü) , 
Üye : Erdoğan Azmi (.Diyarbakır Sena

törü) , 
Üye : Yalıçuk Safa (Çorum Senatörü), 
Üye : Yasa Âdil (Siirt Milletvekili), 
Üye : Kangal Kâzım (Sivas Milletvekili), 
Denetleme Kurulu : 
Başkan : O'Kan Sezai (Tabiî Senatör), 
Üye : Tekin Akif (Antalya Senatörü), 
Üye : Hatipoğlu Şevket Raşit (Manisa Mil

letvekili), 
Üyeler : 
Üye : Aıgun Meodi (Elze Senatörü), 
Üye : Ağar Halil (Adıyaman Senatörü), 
Üye : Aksıoyoğlu Refet (Tabiî Senatör), 
Üye : Aka Enver (Balıkesir Senatörü), 
Üye : Akça Ahmet Orhan (Kütahya Sena

törü) , 
Üye : Arar İsmail (Kocaeli Milletvekili),-
Üye : Arnburun Tekin (istanbul Senatörü), 
Üye : Atasağun İbrahim Şevki (Nevşehir 

Senatörü), 
Üye : Aytan Selçuk (Konya Milletvekili), 

Üye : Bamguoğlu Tahsin (Edirne Senatö-
tü), 

Üye : Bayhan Kudret (Niğde Senatörü), 
Üye : Bilgin Turhan (Erzurum Milletve

kili), 
Üye : Birand İzzet (İzmir Senatörü), 
Üye : Boyacıoğlu İsmail (Burdur Millet

vekili), 
Üye : Bozcalı Ömer Lütfü (İzmir Senatö

rü), 
Üye : Çetin Alâeddin (Çorum Senatörü), 
Üye : Dinçer Hasan (Konya Milletvekili), 
Üye : Ege İskender Cenap (Ayıdm Sena

törü), 

Üye : Esengin Kenan (Zonguldak Millet
vekili), 

Üye : Göktürk H. Avni (Niğde Senatörü), 
Üye : Gölek Kasım (Adana Milletvekili), 
Üye : Güler Mehmet (Balıkesir Senatörü), 
Üye : Gürer Mııslihittin (Sakarya Milletve

kili), 
Üye : İslâm Zeki (Gaziantep Senatörü), 
Üye : Eyidoğan Akif (Zonguldak Senatö

rü, 
Üye : Kırımlı Dr. Ahmet İhsan (Balıkesir 

Milletvekili), 
Üye : Kök Enver (Kontenjan Senatörü), 
Üye : Melen Ferid (Van Senatörü), 
Üye : Mcnteşeoğlu Haldun (Muğla Senatö

rü), 
Üye : Nadi Nadir (Kontenjan Senatörü), 
Üye : Oran Dr. Talât (Bilecik Senatörü), 
Üye : Osm a Şinasi (İzmir Milletvekili), 
Üye : Firinçcioğlu Vefik (Maraş Milletve-

kili), 
Üye : Sakarya Gültekin (Sivas Milletve

kili), 
Üye : Seyhan Necip (Hakkâri Senatörü), 
Üye : Söylemezoğlu Hulusi (Sivas Senatö

rü), 
Üye : Termen Ziya (Çanakkale Senatörü), 
Üye : Tevetoğlu Fethi (Samsun Senatörü), 
Üye : Tuna Nusret (Kastamonu Senatörü), 
Üye : Türker Hasan Âli (Balıkesir Sena

törü), 
Üye : Ulusman Ali Rıza (Kırşehir Senatö

rü), 
Üye : Ürgüplü Suat Hayri (Kontenjan Se

natörü), 
Üye : Yazır Bahri (Bursa Milletvekili). 
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Türkiye - Kore Parlâmentolararası Dostluk 
Grupu müteşebbis heyeti listesi 

Başkan : Muslihittin Gürer (Sakarya Millet
vekili), 

Başkanvekili : Erdoğan Adalı (İstanbul 
'Senatörü), 

Genel Sekreter : Muammer Baykam (Ça
nakkale Milletvekili), 

Sayman : Enver Baıhadırlı (Hatay Senat-
törü), 

Veznedar : Necip Seyhan (Hakkâri Se
natörü) y 

Üye : Ahmet ihsan Kırımlı (Balıkesir Mil
letvekili), 

Üye : Nazmi Özoğul (Edirne Milletvekili), 
Üye : Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletve

kili), 
Üye : ismail Yeşilyurt (Yozıgat Senatö

rü) , 
Üye : Mehmet Pırıltı (Antalya Senatörü), 

Türk - Amerika Parlâmentolararası Dostluk 
fGrupu müteşebbis heyet listesi 

Aydın Yalçın : (İstanbul Milletvekili), 
Kasım Gülek : Adana Milletvekili), 
Tevfik Koraltan : (Sivas Milletvekili), 
Nuri B'ayar : (Sakarya Milletvekili), 
Muslihittin Yılmaz Mete : (Adana Sena

törü), 
Kadir • Çetin : (içel Miletvekili), 
Burhan Bozdoğan : (İçel (Milletvekili), 
Kısam. Ataöv : (Antalya Milletvekili), 
ibrahim Öktem : (Bursa Milletvekili), 
Şinasi ösma : (izmir Milletvekili), 
Fethi Çelikbaş : (Burdur Milletvekili), 
Enver Güreli : (Balıkesir Milletvekili), 

Türkiye - Romanya Parlâmentolararası Dostluk 
Grupu müteşebbis heyet listesi 

Başkan : (SeyfiKurtbek), 
Başkanvekili : (Ertuğrul Akça), 
Genel Sekreter : (Cevat Önder), 
Mulhasip : (Sedat Akay), 
Veznedar : (Kâzım Coşkun), 
i Üye : (Hüseyin Avni Akım), 
Üye : (Hüseyin Balan), 

">Üye : (İbraJhim Sıtkı Hatipoğlu), 
Üye : (Nuri Eıroğan), 
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Üye : (Ziya, Termen), 
Üye : (Ahmet Mustafaoğlu), 
Üye : (Faik Kmbaşlı), 
Üye : (Celâl Sungur), 

Türk - Pakistan Dostluk Grupu 

Enver Aka : (Balıkesir Senatörü), 
Ahmet Tahtakıli'ç : (Uşak Milletvekili), 
A. Rıza Isıtan : (Samsun Senatörü), 
Hulusi Söylemezoğlu : (Sivas Senatörü), 
A. Tevfik Paksoy : (Maraş Senatörü), 
Hüsnü Dikegliıgil : (Kayseri Senatörü), 
Mehmet Ali Aytaş : (izmir Miletvekili), 
Hasan Aksay : (Adana Milletvekili), 
Arif Hikmet Güıner : (Kırklareli Millet

vekili), 

Şerafettin Paker : (Sakarya Miletvekili), 
Hasan Akçalıoğlu : (Antalya Milletvekili), 
A. Nihat Akay : (Çanakale Milletvekili), 
Hasan Fehmi Boztepe : (Antalya Miletve-

kili), 

Mevlût Yılmaz : (Balıkesir Milletvekili), 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu : (Ankara Millet

vekili), 
Âdil Yaşa : (Siirt Miletvekili), 
Hüseyin Yılmaz : (Gaziantep Mileltvekili), 
Mehmet Emin Erdinç : (Van Miletvekili), 
Hayri Bıaşar : (Eskişehir Milletvekili), 
Nihat Diler : (Erzurum Miletvekili), 
Nihat Doğan : (Sivas Miletvekili), 
Süleyman Arif Bmre : (Adıyaman Millet

vekili), 
Ali ihsan Çelikkan : (Gümüşane Milletve

kili), 
ismet Kapısız : (Konya Miletvekili), 
Bahattiın Uzunoğlu : (Samsun Milletvekili), 
I. Hakkı Yılanlıoğlu : (Kastamonu Mil

letvekili), 

M. Ali Arsan : (Çankırı Miletvekili), 
Kemal Aytaç : (Muş Miletvekili), 
Ferid Melen : (Van Senatörü), 
Necip Seyhan : (Hakkâri Senatörü), 
Ruhi Soyer : (Niğde Milletvekili), 
Hasan Âli Türker : (Balıkesir Senatö

rü) , 
M. Emin Gündoğdu : (Bingöl Miletvekili), 
Reşat Özarda : (Aydın Milletvekili), 
İlyas Kılıç : (Samsun Milletvekili), 
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Parlâmentolararası Türk - Fransız Dostluk 
Grupu müteşebbis heyet listesi 

Başkan : (Osman Saim Sarıgöllü), 
Başkanvekili : (Celâl Sungur), 
Genel Sekreter : (İsmet Sezgin), 
Sayman : (Faruk Sükan), 
Veznedar : (Nihat Basinli), 
Üye : (Cevad Açıkalm), 
Üye : (Fikret Turh'angil), 
Üye : (Ma'hmut Vural), 
Üye : (Reşat Zaloğlu), 
Üye : (Mehmet Ünaldı), 

Türk - Ethiopia Parlâmento Dostluk Grupu 
müteşebbis heyeti listesi 

Başkan : (Kasım Gülek), 
Başkanvekili : (İsmail Hakkı Tekine!), 
Genel Sekreter : (Celâl Sungur), 
Sayman : (^Sabahattin Savacı), 
Üye : (Burhan Bozdoğan), 
Üye : (Ahmet İhsan Kırımlı), 
Üye : (Muzaffer Şâmiloğlu), 
Üye : (Nahit Menteşe), 
Üye : (Müslihittin Gür er), 
Üye : (Kemal Yılmaz), 
Üye : (Kâzım Kangal), 
Üye : (İsmet Sezgin), 
Üye : (Nuri Bayar), 
Üye .: (Cihad Turgut), 

Türkiye - îran Parlâmentolararası Dostluk 
Grupu müteşebbis heyet listesi 

Başkan : (Kasım Gülek), 
Başkanvekili : (İsmail Hakkı Tefcinel), 
Genel Sekreter : (Nahit Menteşe), 
(Sayman : (Mahmut Vural), 
Üye : (Kevni Nedimoğlu), 
Üye : (Kasım Küf r evi), 
Üye : (İskender Cenap Ege), 
Üye : (Abdurırıahmıan Bayar), 
Üye : (Bekir Tünay), 
Üye : (Niyazi Özgüç), 
Üye : (Ertuğrul Gazi Sakarya), 

5. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars'ın merkez, ilçe ve köylerinden hangilerine, 
1967 yılında, kaç okul yapılmasının düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakanı îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/399) 

19 . 12 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Saym Millî Eği

tim Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sevinç Düşünsel 

1. Kars'ın merkez, ilçe ve köylerine 1966 
yılında kaç okul yapılmıştır?, 

2. Kars'ın merkez, ilçe ve köylerinden han
gilerine 1967 yılında, kaç okul yapılması dü
şünülmektedir ? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Müsteşarlık Bürosu Müdürlüğü 
22 Haziran 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 23 . 12 . 1966 gün ve 3355/18962-6/483 

sayılı ve 10 . 6 . 1967 gün ve 3355/28561-7/399 
sayılı yazılarınıza. 

Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in Kars'ın 
merkez, ilçe ve köylerinden hangilerine 1967 yı
lında, kaç okul yapılmasının düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notu
muzun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Mili Eğitim Bakanı 
Îlhami Ertem 

Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in Kars'
ta açılacak okullar hakkındaki 19 . 12 . 1966 
günlü yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notu: 

1. Kars ilinde 1966 yılında; 
Şehirlerde: 2 okulda 7 derslik, 
Köylerde: 
a) 16 okulsuz köyde 35 derslik, 
b) Geçici binada öğretim yapılan 2 köyde 

5 derslik, 
c) Okul binası harabolan 26 köyde 82 ders

lik yapılmıştır. 
2. Valilikten alman 1967 okul yapım ve 

donatım programına göre: 
Şehirlerde: 2 okulda 10 derslik, 
Köylerde: 
a) 25 okulsuz köye 50 derslik, 
b) Okul binası harabolan 14 köye 43 ders

lik ; 
e) Geçici binada öğretim yapılan 14 köye 

33 derslik yaptırılacaktır. 
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Not: Tasarruf temin edildiği takdirde şe
hirlerde 6 okulda 30 derslik, köylerde 11 okul
da 33 derslik daha yaptırılacağı programda ka
yıtlıdır. 

3. Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulan 
1968 yatırım teklifine göre şehirlerde 52, köy
lerde 118 darslik yapımı için 9 680 000 liralık 
ödenek ayrılması öngörülmektedir. 

6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm; 
ilkokullardaki eğitmen sayısına dair yazılı so
su önergesi ve Millî Eğitim Bakanı llhami Er-
tem'in yazılı cevabı (7/403) 

14 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

1. Halen ilkokullarda kaç tane eğitmen gö
rev yapmaktadır? 

2. İzmir ilinin hangi ilçelerinde ve köy
lerinde eğitmen ile tedrisat yapılmaktadır?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Müsteşarlık Bürosu Müdürlüğü 
Sayı: 369 

28 Haziran 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.6.1967 tarih ve 4560/20,800 - 7/403 

sayılı yazınıza : 
tzımir Milletvekili Mustafa Uyar 'm, halen 

ilkokullarda kaç eğitmenin görev yaptığına dair 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevap notumuzun 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

llhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm eğitmenlerle ilgili 17 . 6 . 1967 tarih ve 4560/26800 - 7/403 
sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap notumuz : 

1. Halen ilkokullarda 2 601 eğitmen çalışmaktadır. 
2. İzmir ilinin : 

Merkez ilçesinde 
Bergama ilçesinde 

Gül tep e köyü 
Ayazköy 
Bozköy 
Hacıömerli 
Ismailli 
Kaşıkçı 
Kadıköy 
Koyuneli 
Kıranlı 
Paşaköy 
Soğancı 
Sindel 
Tiyelci 
Yellitahtacı 
Yukarıbey 
Yukarıkırıklar 
Satırlar 

(öğretmenli - Eğitmenli) 

(Bağımsız eğitmenli) 
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Kemalpaşa ilçesinde 
Menemen ilçesinde 

ödemiş ilçesinde 

Urla ilçesinde 
Kınık ilçesinde 

Sütçüler 
Bozk'öy 
Kalabak 
Karakuzu. 
Kesikköy 
Uzunhasanlar 
Bıçakçı 
Kaymakçı 
Pirinççi 
Uzunkuyu 
Işıklar 
Karatekeli 
Kalemköy 

(öğretmenli - Eğitmenli) 

(Bağımsız eğitmenli) 

30 bağımlı veya bağımsız eğitmenli okul bulunmaktadır. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun; 
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı köylerin okul 
ihtiyacına dair yazılı soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı îl/ıami Ertem'in yazılı cevabı (7/405) 

14 . 6 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Millî Eğitim Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına müsaade
nizi saygı ile rica ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Seydişehir ilçesinin hangi köylerinde 
okul bulunmamaktadır? 

2. Bu ilçenin Çat köyü ne zaman bir ilkoku
la kavuşturulacaktır? 

3. Seydişehir'de yapılacak alüminyum fab
rikasının meydana getireceği gelişme, göz önüne 
alınarak, o zaman meydana gelecek okul ihtiya
cını karşılamak üzere şimdiden bir hazırlık var 
mı? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Müsteşarlık Bürosu Müdürlüğü 
Sayı : 3>68 

28 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 6 .1967 tarih ve 4568/26.823 - 7/405 

sayılı yazınıza : 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun Seydi
şehir ilçesine bağlı köylerin okul ihtiyaçlarına 
dair yazılı soru önergesiyle ilgili cevap notumu
zun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

llhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun Kon
ya'nın Seydişehir ilçesine bağlı köylerin okul 
ihtiyacına dair 17.6.19.67 tarih ve 4568/26823 -
7/405 sayılı yazılı soru önergesine verilen cevap 
notumuz : 

1. Konya ilinin Seydişehir ilçesinde/Greneek 
bucağına bağlı 209 nüfuslu Uğurlu köyünden 
başka okulsuz köy kalmamıştır. 

Adı geçen ilçenin üç köyünde geçici binada, 
bir köyünde ise barakada öğretim yapılmakta 
ise de İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döne-
.minin ilk yıllarında bu köyler de okula kavuş
turulmuş olacaktır. 

2. 471 nüfuslu Çat köyünde halen bir bara
ka okul mevcudolup yukarda belirtildiği üzere 
yenilenecektir. 

3. Yapılacak alüminyum fabrikasının yeri, 
kapasitesi ve ne zaman yapılacağı hakkında 
Bakanlığımıza intikal etmiş bilgi mevcut değil
dir. Esasen İkinci Beş Yıllık Okul Yapım ve Do
natım Plânında ihtimali gelişmeler göz önünde 
bulundurulmuştur. Fabrikanın yeri belli olduğu 
ve kurulmasına başlandığı zaman okul ihtiyacı
nın karşılanacağı tabiîdir. 

»>••<« 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 338 

Kabul edenler : 219 
Reddedenler : 116 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 107 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAIIISAR 
Mustafa Akalın 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
AH Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kema' Bağcıoğlu 
Ali Rızâ Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Brgüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz. 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Sona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacı oğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö Doğran öztürkmen 
Mustafa Tayyar-
Meûımet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Refett Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

Nurettin Ok 
ÇORUM 

Abdurrahman Güler 
Arslan Toüçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

EDİRNH 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sanca 

Mahmut Uygur 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Mühiddin Güven 
Abdurrahman Şeref 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekine! 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Y&tonn 
Mehmet. Yardımcı 
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İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 

KARS 
Abbas Ali Çetim 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz! Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh:rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi KadıoğLu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
t. Sıtkı «Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Rafet Eker 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdenıir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Atıa Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tiilezoğln 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî tslimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birmcioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

[Reddedenler] 
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Şefik inan 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğiu 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
DENİZLİ 

Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 
Reoai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs, 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Osman Attila 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
irfan Aksu 

tÇEL 
İsmail Çatal oğlu 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 
A. Coşkun Kırca 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Adil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan. 

Mehmet GöH^kli 
Şevki GüJer 
Muzaffer özdag 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevaat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Balan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
ismail Arar 

KONYA 
Fakih özf akih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmus. 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Bvliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nemim Neftçi 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

Osman Bölükbaşı 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

RİZE 
Machar Basa 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKIRDAĞ' 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kâmil Kınkoğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mesut Ozansü 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

[Çekin serler] 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

[Oya katılmtyanlar] 
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BURSA 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
M'ötin Cizreli 
Hasan Değer 
Feyzi Kalfagil 

EDtRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
îlhami Ertem (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Neeati Güven 
tamail Hakkı Yıldırma 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudrfct Bosuter 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Abdullah Cffi 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanh 
Orhan Eyüboğlu 
Îlhami Sanear 

İZMİR 
Arif Brtunga 
Enver Turgut 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel , 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Mehmet Yüceler 

[Açik 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yekûn 

I KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 

I MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 

MARAŞ 
Ketmıalî Bayazıt (t.) 

MARDİN 
Rıfat Baykal 
Fuat Ulu$ 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun flemal Eririn 
Hamdi Mağden 

RİZE 
I ismail Sarıgöz 

üyelik] 

5 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyaa Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettîn Duman 
Orhan Kabibay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmuft Çetin 

VAN 
Muslih görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
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1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK 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 Plâ
nı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen de
ğiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi (3/658; Cumhuriyet Senato
su 3/590) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma tarihi : 
23 . 6 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




