
C İ L T : 6 TOPLANTI : 11 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

1 » ^ M — • > • 

95 nci Birleşim 

14 AO . 1972 Cumartesi 

•• • • » ^ ı 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 548 

[î. — GELEN KÂOI.TLAR 548 

Sn. — YOKLAMA 548 

LV. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KUItULA SLNUSLARI 548 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp'a, Devlet Bakanı Doğun Kitaplı'nın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu-

Sayfa 
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/172) 548:549 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 549 
1. — Üçüncü 'Beş Yıllık (1973 -1977) 

Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli 
ve 77 sayılı Kanunun 1 noi maddesine gö
re sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Plân Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 
6 . 10 . 1972) 549:607,608:609 



0. Senatosu B : 95 14 . 10 . 1972 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Plânının tümü üzerindeki görüşmeler tamam
landı. 

Geri verme önergeleri üzerimdeki konuşma
ların onar dakika ile tahdidine ve 

17 Ekim Salı ve 19 Ekim Perşembe günleri 
Genel Kurul çalışmıakrına ara verilmesine dair 
Grup başlkaniarıniin önergesi kabul olundu. 

Sözlü Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Fahri Korutürk'ün, Deniz Yollan idaresinde 

Eapor 
1. — 151 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi

nin değiş tirılmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Vazife ile yurt dnma gidecek olan 
Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'a, Dev
let Bakam Doğan Kitaplı'nın vekillik etmesinin 

14 . 10 . 1972 Cumartesi günü saat 10,00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 18,55'te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başlkanvekili Hatay 

Hayrı Mumcuoğlu Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

alınacak tedbirlere dair sözlü soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/22) 

huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve içişleri 
(komisyonları raporları (M. Meclisi 2/612; C. Se
natosu 2/27) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi: 
13 . 10 . 1972) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi, (3/172) 

SORULAR 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

• « • S » M 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saa'i : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvckili Mehmet Ünal'dı 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Aaml Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere
si var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gümrük 
ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in dönüsüne ka
dar; Gümrük ve Tekel Bakanlığına, Devlet Ba

kanı Doğun Kitaplı'nın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurb a şkan ı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kcmunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Sena
tosu 3/170) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi 
6 . 10 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının (1973 -

1977) Plân Karma Komisyonunda oylanması sı
racında kabul edilen Erzurum Milletvekili Ra-
sim Cinisli'nin ilişikte sunulan önergesi, Komis
yonca düzenlenen rapora girmesi gerekirken, 
rapora dercedilmediğini gören önerge sahibi Ko
misyon Başkanlığına müracaatla önergesinin 
akibetini sormuştur. 

Yaptırılan araştırma neticesinde önergenin 
Plânlama Teşkilâtında sehven unutulmuş oldu
ğu görülmüştür. Mezkûr önergenin, Komisyon 
Raporunun kabul edilen önergelerin sonuna ek
lenmesi gerekeceğinden, gereken işlemin yapıl
masını saygı ile arzederim. 
Plân Karma Komisyonu 

Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan Y. 

Edirne Üyesi 
M. Nafiz Ergeneli 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Plân tasarısının 874 sa-

hifesinin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Rasim Cinisli 
Erzurum Milletvekili 

(1) 141 S. sayılı basmayazı 9 . 10 . 1972 tarih-
li 90 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

«7 — Millî Kültürümüzü zaman süreci için
de oluşturan ve mahallî özellikleri yansıtan folk
lor ürünlerinin millî kültür bütünü içinde de
vamını sağlamak, değerlendirmek, geliştirmek, 
tanıtmak, yok olmalarını veya bozulmalarını 
önlemek amacıyla Millî Folklor Enstitüsü V3 
üniversitelerin ilgili bölümlerince araştırmalar 
ve derlemeler yapılacak, bu alandaki yayınlar 
artırılacak ve özendirilecektir. 

Millî Folklor ve musikimizi geliştirmek ve 
derlemek için Millî Folklor Müzesi ile Türk Sa
nat Musikisi KonservaJtuvarı kurulması öngö
rülmektedir. Türk el işi sanatını da bozulma. 
dan korumak ve geliştirmek için gerekli tedbir
ler ve çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda şim
diye kadar sürdürülen dağınıklık bir merkezde 
birleştirilecektir.» 

BAŞKAN — Plân Karma Komisyonunda 
Kalkınma Plânına dair 77 sayılı Kanun gereğin
ce verilmiş olup, Plân Komisyonunca kabul edil
miş olan önergeyi dinlediniz. Bu önerge, sehven 
Plânlama Komisyonunda rapora ithal edilme
miştir. Bu kere Yüksek Heyette okunmak sure
tiyle zapta girmiş ve bu suretle de rapora ithal 
edilmiş demektir. 

Programımız gereğince plânın tümü üzerin
deki görüşmeler bitmiş, plân üzerinde verilmiş 
olan gerekçeli geri verme önergelerinin oylan
ma muamelelerine geçilmiştir. 

Şimdiye kadar Başkanlığınıza intikal eden 
29 önerge mevcuttur. Bu önergelerin veriliş sı
rasına göre müzakerelerine başlıyoruz. 

Önergelerin 77 sayılı Kanuna ve Tüzüğümü
ze göre Cumhuriyet Senatosu Umumî Heyetin
deki müzakereleri şu şekildedir : Önerge sahibi, 
Hükümet ve Karma Komisyon önerge üzerinde 
konuşma hakkını haizdir. Bu konuşmalar dün 
verilen bir önerge ile lO'ar dakika ile tahdit 
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edilmiştir. Bu itibarla, bu esaslar dahilinde mü-
zakerelere başlıyoruz. 

Birinci geriverme önergesini gerekçesiyle 
birlikte okutuyorum. 

Başkanlığa 

Madencilik kesiminin «ilkeler ve tedbir
ler» kısmındaki 8 nci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Senatörü 
- ihsan Topaloğlu 

Madde 8. — Yurdumuzun detay jeolojisini 
ve jeofiziğini süratle yaparak madencilik dâhil 
her türlü diğer hizmetlere yardımcı olabilmek 
için bir «Yerbilimler Enstitüsü» kurulacaktır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yalnız 
maden ve hammadde aramaları ile iştigal ede
cek, petrol dışındaki tüm kamu maden arama
larını prospeksiyon, detay arama ve rezerv tes
piti safhalarındaki faaliyetlerini, işletmeye el
verişli maden bulmak yönünde geliştirerek, re
zervi tespit edilmiş madenlerin ekonomik ve 
teknik maden işletme projelerini hazırlamak il
kesini esas alacaktır. Diğer kamu kuruluşları 
ise ancak kendi işletmelerinin gerektirdiği ara
malar ile yıllık programlarda yer alacak diğer 
maden aramalarını yapacaklardır. Maden sa
nayiinde uzun dönemli hedeflere ulaşabilmek 
için bir «Maden Teknolojisi Enstitüsü» kurula
caktır. Bu Enstitü teknolojik araştırmaların 
maden aramalarına paralelliği sağlayacaktır. 

Sivas İçel 
Hüseyin öztürk Lûtfi Bilgen 

Zonguldak 
M. Ali Pestilci 

GEREKÇE 
Maden aramaları yeni bir durum alması ve 

kalkınmamızı ve sanayimizi kaynak yönünden 
zorlamaktadır. Maden zenginliklerimizi bulup 
çıkarmak için çeşitli çaba sarfeden tek kuruluş 
MTA olmakla beraber, kifayetli değildir. MTA 
nm yıllardır aramaların genişlemesini ve geçen 
süre içinde arama miktarlarının tekniğin hızlı 
gelişmesi sonunda bu yeri bir aralık yapan bir 
kuruluş haline gelmiştir.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu verilmiş olan 
önergeler Hükümet ve Komisyon tarafından 
tetkike alındı. Bu itibarla, müzakerelerin sürat

le cereyanı için, gerekçelerin okunmaması hu
susunu oylarınıza arz edeyim. Böyle bir müza
kere usulü takibedersek, buna Hükümet ve Ko
misyon acaba bir şey der mi? Çünkü, görmüş
ler, tetkik etmişlerdir. 

Sonra, nasıl olsa önerge sahiplerinin izah 
hakları olduğu için, konuşmalarında g-erekçeyi 
de izah etsinler, görüşmeleri daha kısaltmış 
oluruz. 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, buyurduğunuz şekildeki 
bir usule katılırız. Benim söylemek istediğim; 
bâzılarında önergelere bağlı gerekçeler yoktur. 
Her halde burada izah edilecek diye gerekçesiz 
önergeler verilmiş. Bu buyurduğunuz şekilde 
önerg'e sahipleri gerekçelerini izah edeceklerse 
bir mahzur kalmamış olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zaten Komis
yonun ve Bakanlığın bu şekildeki itirazı nazarı 
itibara alınarak, önerge sahipleri tarafından 
bilâhara gerekçeler ilâve edilmiş önergelere, 
izahları da yapılacaktır. El yazısı ile olduğu için 
okumakta güçlük çekiyor sayın kâtip üye ar
kadaşım; müzakereleri daha kısaltmış oluruz. 

iştirak ediyor musunuz? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— izahı yapılmak şartıyle evet efendim. 
BAŞKAN — Böyle bir müzakere usulünü 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

önerge gerekçesini, önerge sahibi Sayın To
paloğlu izah edecekler, buyurun efendim. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, verilen önergelerin hangilerine 
Hükümet iştirak ediyor, hangisi plânın tümünü 
bozuyor... Bu şekilde ikiye ayrılacak, önce han
gilerine Hükümet iştirak ediyorsa onları görü
şelim, ondan sonra diğerlerine geçelim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, o söylediğiniz 
ayırım Plân Karma Komisyonunda oluyor; bi
zim Umumî Heyette gerekçeli g*eri verme öner
gesi mahiyetinde olduğu için hepsi aynı işleme 
tabidir. 

Evet, buyurun savın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Evvelsi günkü konuşmam esnasında Maden 
Teknik Arama Enstitüsünün çalışmalarının 
artık bundan sonra bu günkü şekliyle yararlı 
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olamayacağı kanaatimi izhar etmiş ve dünya
daki emsallerine uygun olarak bâzı reorgani-
zasyoıı hareketlerine geçmenin lüzumlu oldu
ğunu açıklamıştım. 

Bir yeni bilim enstitüsünün kurulmasında 
birçok faydalar olduğunu açıklamaya çalışmış
tım. Böyle bir enstitünün neler yapacağını, ne 
gibi faydalar sağlayacağını size şimdi kısaca 
arz edeceğim. 

Türkiye'de kalkınmayı başarabilmek için, 
bütün üretim ve hizmet sektörlerinde sanayi
leşme şarttır. Sanayileşmenin başlıca konşulla-
rından biri de, doğal kaynaklarımızdan gerek
tiği gibi yararlanmaktır. Bunun için, güçlü 
bir teknik örgütün uzun vadeli hedeflere göre 
tertipleyeceği bir plân gereğince tedbirler alın
ması ve bunların ihtisaslaşmış Devlet örgütle
rince etkili bir biçimde uygulanması gerekir. 
Kuskusuz bütün bu amaca ulaşabilmenin ilk 
koşulu, yurdun jeolojik altyapısını bilimsel bir 
şekilde ortaya koymakla mümkündür. 

Bu nedenle, ekonomik kalkınmada doğrudan 
doğruya etken kuruluşlardan birisi de jeoloji 
araştırmaları yapanlardır. Bu kuruluşlar, ül
kelerin doğal zenginliklerini meydana çıkar
mak için jeolojik yapıyı bilimsel ve ekonomik 
açılardan araştırır ve incelerler. Bu hedeflere 
ulaşmak, ancak köklü bir biçimde temel jeolo
jik bilgilerinin toplanması ve yurdun jeolojik 
haritalarının sistemli bir şekilde ve ekonomik 
gereklere uygun ölçek ve standartlarda 

. (1/25 000 gibi) yapılması ve yayınlanması su
retiyle kamu yararına sunulmakla mümkün
dür. Şöyle ki; maden, endüstriyel hammadde, 
tarım, orman, su, bayındırlık, yurt savunması, 
turizm ve benzeri alanlarda yapılacak her tür
lü çalışmalar için bu bilgiler ye jeolojik harita
lar en zorunlu birer temel dayanaktır. 

776 000 Km2 lik bir yüzölçümüne sahip ül
kemizde yaklaşık olarak 6 000 adet 1/25 000'lik 
jeolojik harita hazırlanması ve yayınlanması 
büyük bir uzman eleman gücünü ve bunların 
uzmanlık grupları halinde örgütlenerek ekip ça
lışması yapmalarını gerektirmektedir. Uzun va
deli ve uzmanlık isteyen böyle bir konunun 
mümkün olan en kısa bir &üre içinde ve en ya
rarlı bir şekilde çözümlenmesi, salt bu işle uğ
raşan bağımsız bir kuruluş için dahi güçlükle 
mümkündür. 

Bu gibi kuruluşlar Avrupa'da 19 ncu yüz
yılın ilk, Amerika'da ikinci yarısında, Balkan
lar ve Orta - Doğuda ise 20 nci yüzyılın başın
da Geological Sürvey. Geologische Landesans-
talt, Service de la Üarte Geologique ve saire 
gibi adlarıyle kurulmuş ve son yıllarda ise bun
lar ingiltere'de olduğu gibi, Yer Bilimleri Ens
titüsü, Institute of Geological Sciences şekline 
getirilmiştir. 

Türkiye'de 1935 yılında 2804 sayılı Kanunla 
kurulan MTA Enstitüsü daha çok maden, en
düstriyel, hammadde ve enerji kaynaklarının 
aranması gibi konularla uğraşmak zorunlulu
ğunda olduğundan, yukarda bahsedilen şekil
deki Yer Bilimleri Enstitüsü halinde çalışması 
mümkün olamamıştır. Çok geniş bir alana ya
yılmış olan ülkemizin jeolojik yapısını bilimsel 
prensiplere uygun bir şekilde inceleme ve araş
tırma, değil bir MTA Enstitüsünün yalnız ma
den aramasına öncelik vermesi, jeolojik çalış
maları ikinci plâna itmiştiı. Kaldı ki, jeolojik 
çalışmaların yetersizliği maden aramalarını da 
başarısız kılmıştır. 

Kurulmak istenen Yer Bilimleri Enstitüsü
nün görevi, konu ile ilgili her türlü soruna çö
züm bulucu ve yol gösterici çalışmalarda 
bulunmaktadır. Bu hizmetin, 35 yıldır yalnız 
bir görevi amaç edinmiş MTA bünyesinde bu
lunması çeşitli sorunlar yaratmıştır. MTA Ens
titüsü, devamlı kısa vâdede bâzı sonuçlara ulaş
mak zorunda kalmış ve mevcut gücünün büyük 
bir kısmını daha çok ekonomik değerde maden 
yatakları ve enerji kaynaklarını arama ve bul
maya yöneltmiş bulunduğundan, yurdumuzu» 
jeolojik yapısını inceleyen çalışmalar gereği ka
dar ele alınmamış ve geliştirilememiştir. Ayrı 
ve bağımsız bir Yer Bilimleri Enstitüsü kurul
madığı takdirde, bu durum daima böyle kalma
ya mahkûmdur. Halbuki yurdumuzun jeolojik 
yapısı tam ve sıhhatli bir şekilde bilinmiş olsa 
idi, MTA Enstitüsünün ekonomik değerde ma
den yatakları ve enerji kaynakları arama ve 
bulma olanakları çok daha verimli ve başarılı 
olarak gerçekleştirilebilirdi. 

Bu nedenle anagayesi yer bilimleriyle ilgi
li temel bilgileri toplamak, çeşitli jeolojik ha
ritaları hazırlamak ve kamu yararına sunmak 
olan ihtisaslaşmış bağımsız ayrı bir kuruluşa 
gerek olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Böyle bir kuruluşu önermiş bulunuyoruz. 
memleket kalkınmasında yararh olduğunda 
inançlıyız. 

ikinci ilâve de; maden teknolojisi konusun
da kurulması lâzım gelen enstitüdür. Maden 
teknolojisi de bugün MTA bünyesinde ancak 
zorlukla ve kısmen yapılabilmektedir. Halbu
ki maden zenginlMerimizin süratle geliştirilip, 
hizmete arz edilmesi için teknik birtakıim ça
lışmaların yapılması lâzımıdır. Memleketimize 
teknolojinin getirilmesinde zorunluk vardır. 
Böyle bir müessese kurulduğu zaman hangi ma
denin nerede, ne şekilde değedenddrileceğinin 
bilinmesi mümkün olacaktır. Bu suretle dışa
rıya dönük ve daima en basit meseleyi dış ülke
lere götürüp, para Ödeme yerine, teknolojinin 
süratle memlekete getirilmesi bilhassa maiden 
konusunda ortaya çıkan bir zarurettir. 

Geçen gün verdiğim misal gibi; meselâ bir 
dumansız yakıt meselesi ilgilileri ve kamu oyu
nu yıllardır işgal eder, ama bir sonuç alına
maz. Çünkü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü
nün bütün işlerinin yanılbaşında bir de kömürle 
uğraşacak vakti yoktur. Binaenaleyh, bu gibi 
işleri yapmak; fosfatları, bakır artıklarını en 
iyi şekilde değerlendirmek ve memleketin ma
den zenginliklerini bir çalışma düzenline koy
mak için bir maden teknolojisi enstitüsüne sü
ratle ihtiyaç vardır. 

önerimiz, bu şekilde ve bu anlayış içinde 
yapılmıştır; kabulünü istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı

yorlar mı? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Baka
nı Zeyyat Baykara, buyurun. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sa,yın Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Topaloğlu'nun biraz evvel gerekçesi
ni izah ettikleri önergelerinde, evvelâ bugün 
MTA bünyelinde toplanmış olan bir kıisım gö
revlerin ayrı enstitüler halinde teşkilâtlandırıl
ması öngörülmektedir. 

Evvelâ bu açıdan; ayrı enstitüler halinde 
öngörülen bu teşkilâtlanmanın, bizim Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında gerektireceği 

[ yatırımın nazarı itibara alınmamış olduğunu 
belirtmek isterim. 

İkinci olarak, esasen Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın 293 ncı sayfasında bulunan 8 numaralı ted
bir de; (ki, Sayın Topaloğlu önergesindeki hu
susları buraya ilâve ettirmek istiyorlar) Ma
den Tetkik Arama Enstitüsünün bir bakıma 
geliştirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Mü
saadenizle buradaki tedbir kısmını okuyayım: 

I «Maden sanayiinde uzun dönemli hedeflere ula
şabilmek için, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü içinde teknolojik araştırma birimlerinin 
kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları hızlan
dırılacak, teknolojik araştırmaların maden ara
malarına paralelliği sağlanacaktır.» 

Görülüyor ki, genel bir hüküm getirilmiş; 
fakat müstakil olarak Yer Bilimleri Enstitüsü 
ve Maiden Teknoloji Enstitüsü halinde, maha-
za bugünkü MTA'ya benzer diğer iki enstitü
nün kurulması öngörülmemiştir. Demin arz 
ettiğim gibi, eğer önerge kabul edilecek olur
sa, bunların yatırımları ve gerektireceği di
ğer giderler Üçüncü Beş Yıllık Plânda nazarı 
itibara alınmadığı için, yatırımlar açısından 
plânın bütünlüğünü bozan bir tarafı mevcut 
olacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani plân bütünlüğünü boza

cak mahiyette görüyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Plânın bütünlüğünü bozacağı 
gerekçesiyle, Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmıyorlar. 

önergenin nazara alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Yine Sayın Topaloğlu ve arkadaşları tara
fından verilmiş ikinci bir önergeyi takdim edi
yorum. 

Başkanlığa 
Petrol ürünleri sanayii bölümündeki «öke

ler ve tedbirler» kısmındaki birinci maddenin 
son fıkrasının çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Giresun İçel 
ihsan Topaloğlu Lûtfi Bilgen 

Yozgat Elâzığ 
) Sadık Artukmaç Salim Hazerdağlı 
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Ağrı Manisa 
Salih Türkmen Doğan Barutcuoğilu 

Konya Zonguldak 
Fakih özlen Mehmet Ali Pestilci 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, buyurun 
efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Güresun) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Madde, «Yeni kurulacak tesislerin kamu ku
ruluşları tarafından gerçekleştirilmesi sağla
nacaktır.» cümlesiyle başlamaktadır. Bu tesis
ler rafinerilerdir. Petrol rafinerileri, bilinldi-
ği gibi, bizim ülkemizde kârlı tesisleridir ve 
teknik itibariyle de yapacak, işletecek güçte
yiz. Hattâ şu kanıdayım ki, % 80'ine yakın 
kısmını belki memleketimizde yapmak imkânı 
vardır. Bu doğru bir kuruluştur. İkinci doğ
ru bir kabuldür. Esasen ikinci Plânda da ka
bul edilmişti. 

Acak, sonradan gelen cümle bu ilkeyi za
yıflatır durumdadır, ikinci cümleyi okuyorum: 
«Bununla birlikte uzun dönem petrol ürünleri 
talebini düzenli ve sürekli hammadde kaymak
larından karşılamak ve ihracat olanaklarımdan 
yararlanmak amacıyla uluslararası ilişkiler ge
liştirilecektir.» Burada bulunan, «...uluslarara
sı ilişkiler geliştirilecektir.» cümlesi, bizim bi
rinci maddede koymuş olduğumuz hususları or
tadan kaldırır. Bu cümlenin aslında, plânın 
bütünlüğe aykırı olduğu kanaatindeyim. Çün
kü konmuş olan prensip ve ilke, bu sefer ikin
ci bir cümle ile zayıflatılmış duruma getiril
mektedir. «Uluslararası ilişkiler» dediğimiz 
zaman bunun içerisinde pekâlâ şimdiye kadar, 
meselâ ATAŞ Rafinerisinde olduğu gibi, ya
bancı şirketlerin de tekrar rafineri kurmak im
kânları ortaya çıkar. Binaenaleyh bu cümle 
tamamen birinci maddeyi etkiler ve yok ©der 
kanısı benide mevcudolduğu için, arkadaşlarla 
beraber görüştük ve böyle bir önergeyi verdik. 

Biz, ikinci plân döneminde, açık hüküm ol
duğu halde, plânın bir noktasındaki, meselâ 
«Madenî yağların da teşvik edileceği» ibaresin
den istifade edilmek istenerek, özel teşebbüs 
olan Marmara Rafinerisine bir belge vermek 
imkânını bulabildik. Çok kere plân tatbikatın
da bu gibi açıklıklardan faydalanılarak ve bâ-
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zı kereler esasen plânın da dışına çıkılarak, tat
bikat yapılmıştır. 77 sayılı Kanunun, plânın 
plân olarak görülmesini sağlaması için bu mad
denin ikinci cümlesinin çıkmasında, asıl sağ
lam alan ilkeyi korumak bakımından, yarar 
vardır, istirhamımız bu yöndedir. İltifat bu
yurmanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 
Sayın Zeyyat Baykara, buyurun. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Sayın Topaloğlu'nun önerdik
leri husus, 470 nci sayfanın 564 numarasında 
yer alan birinci maddenin ikinci cümlesidir. 
Kendilerinin de izah ettikleri gibi, burada yeni 
kurulacak tesislerin kamu kuruluşları tarafın
dan gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Anapren-
sip budur. 

Bunun dışında, Saym Topaloğlu'nun üzerin
de durdukları ve kaldırılmasını önerdikleri cüm
le ise, bunu bir bakıma tamamlayan bir hüküm 
getirmektedir. «Bununla birlikte uzun dönem 
petrol ürünleri talebini düzenli ve sürekli ham
madde kaynaklarından karşılamak ve ihracat 
olanaklarından yararlanmak amacıyle uluslar
arası ilişkiler geliştirilecektir» denilmiş. Bu, 
objektif, halen mevcudolan bir imkânı ve ona, 
biraz sonra arz edeceğim, müzakere olanağını 
sağlamak amacıyle getirilmiştir. 

Bilindiği gibi, memleketimizle Irak arasında 
(Hükümetler arasında) halen, Irak'tan Türki
ye'ye ihraca dönük bir rafineri kurmak ve Tür
kiye ile Irak arasında gene bir petrol boru hat
tı döşemek bahis konusudur. Bunlar hükümet-
lerarası ilişkiler çerçevesinde geliştirilecek, 
yani kamu kesimleri karşılaşmak suretiyle müş
tereken bunu gerçekleştireceklerdir. 

Binaenaleyh, buradaki bu ikinci cümle kal
dırıldığı takdirde yukarıda tek kalacak olan, 
«Rafinerilerin Devlet tarafından kurulacağı» 
hükmü, bize bu müzakereleri yapma olanağını 
vermeyecektir. 

Bu itibarla ihracata dönük memleketimizin 
hammadde kaynaklarını; biraz önce arz ettiğim 
görüşmeler müspet şekilde sonuçlanırsa, bu 
çerçeve içerisinde sağlamak açısından, Hükü
mete bir imkân verilmek istenmiştir. Bu cümle 
önerilen şekilde kaldırıldığı takdirde, bizim 
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müzakere imkânlarımız mevcudolmayacaktır. 
Çünkü sadece birinci cümle kalacaktır ki; ora
da rafinerinin Devlet eli ile kurulacağını söy
lüyoruz. Bu bakımdan mahzurlu mütalâa edi
yoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — önergenin gerekçesini önerge 
sahibi tarafından dinlediniz. Hükümet, plânın 
bütünlüğünü bozacağı gerekçesi ile iştirak et
memektedir. 

Komisyon katılıyor mu? Komisyon da ka
tılmamaktadır. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Hükümetin, plânın bütünlüğünü bozmaya
cağını beyan ettiği bir önergeyi takdim ediyo
rum. Bu bir tek önergedir. 

Sayın Başkanlığa 
1973 - 1977 Üçüncü Beş Yıllık Plânın 917 

sayfa ve 1803. maddesinde: «Bu illerde ve sos
yalleştirme programı kapsamına ve daha önce 
alman illerde 1977 nüfuslarına göre Üçüncü 
Plân dönemi gerçekleştirilmesi gereken koru
yucu sağlık tesisleri tablo 637 de görülmekte
dir» deniyor ve tabloda köy tipi sağlık ocağı, 
şehir sağlık ocağı, sağlık evi üst sütunun altın
da 5 sene içinde yapılacak sağlık ocağı evleri
nin illeri gösterilmektedir. Ankara, istanbul, 
izmir, onun da Altında Yozgat, Tokat ve daha 
birçok illeri yazdıktan sonra Giresun ili de ka
tılmış. Halbuki Giresun ili 1966 yılı Mart ayın
da sosyalleştirmeye Artvin, Rize, Trabzon, Gü
müşhane illeri arasında katılmış ve o sene 44 
sağlık ocağı inşa edilmiş olup, müteakip sene 
de faaliyete geçmiştir. Giresun ilinin, zuhulen 
dahi girmiş olsa, ileride herhangi bir yanlışlığa 
meydan verilmemesi için tablodan çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Dr. Edip Somunoğlu 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu?.. Yok. 
Önergeyi dinlediniz. 

Hükümet adına Saym Zeyyat Baykara, bu
yurun. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Balkanım, bu cidden bir maddî hata
dır. Katılıyoruz. Giresun'un tablodan çıkarıl
ması lâzım. 

BAŞKAN — Sehven ithal edilmiş olduğu 
için katılıyorsunuz. Komisyon?.. Komisyon da 
katıluyor. 

önergeyi oylarınıza 'arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önlergxe kabul edilmiş
tir. 

Bir başka önergeye geçiyoruz. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Saym Başkanım, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, eğer Hükümetin katıldığı 
önergeleri takdim buyurursanız, bir tane değil
dir, bir tane daha vardır. Onun da okunması 
mümkün mü? 

BAŞKAN — O hangisidir efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Efendim, bu Orhan Kürümoğlu'nun verdi
ği, Üçüncü Beş Yıllık Plânın 976 ncı sayfasın
da 1963 ncü madde 4 numaralı fıkrayla ilgili. 

BAŞKAN — Evet, efendim, onu bulup işle
me koyalım. 

Hükümetin katıldığı ikinci bir önergeyi iş
leme koyuyoruz: 

Saym Başkanlığa 
Gerekçeli geri verme önergesidir: 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın 976 sayfa, 1963 

madde ve 4 numaralı fıkrasının son cümlesi 
olan. 

«Bu amaçla Gelir Vergisinde, özellikle ger
çek usul tam olarak uygulanacak, götürü gider 
emsali düşürülecektir.» 

Kısmının metinden çıkanlma&ını arz ve tek
lif ederiz. Bu maksadın temini için plânın Hü
kümete iadesini dileriz. 

Bitlis Çankırı 
Orhan Kürümoğlu Gürhan Titrek 

Amasya 
Macit Zeran 

Gerekçe : 
Tarım kesiminde Gerçek Usulde Gelir Ver

gisi usulünün uygulanmasını kesinlikle müm
kün görmüyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor -mu?.. Bu 
önergeye Hükümet katılıyor. Komisyon?.. Katı
lıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Diğer bir önergeye geçiyoruz. 
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Başkanlığa 
Madencilik kesimindeki ilkeler ve tedbir

ler kısmının 3 ncii maddesine «Maden kömürü. 
ve fosfat» madenlerinin ilâvesini arz ve teklif 
ederiz. 

Girasun içel 
İhsan Topaîoğlu Lûtfi Bilgen 

Yozgat Elâzığ 
Sadık Artukmaç Salim Hazerdağlı 

Ağrı Konya 
Salih Türkmen Fakih özlen 

Manisa Zonguldak 
Doğan Barutçuoğlu Mehmet Ali Pestilci 

BAŞKAN — Sayın Topaîoğlu, önergenin 
gerekçesini izah etaısk için buyurunuz. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Evvelki günkü konuşmamda enerji konu
sundaki kömürün yerini ve önemini açıklamış 
ve verilmiş olan, hakların tekrar alınmak sure
ti ile Devlet işletmecilliğine dönülmesinin zo-
zunlu olduğunu izaha çalışmıştım. 

Kömür, bugün elimizde tam kontrol altında 
bulundurduğumuz iki ön'emli enerji kaynağın
dan biridir. Diğeri de su kaynaklarımızdır. Kö
mür kaynaklarımızdan bugün kâfi miktarda is
tifade edememekteiyıiz. Dışa dönük bir enerji 
potikası yalnız bizde değil, bütün dünya ül
kelerinde bugün bir tartışma konusudur. Şim
di kendi kaynaklarımıza dönmek için çabala
rın sarf edildiği bir döneime girmişizdir. Binaen
aleyh, kendi kaynaklarımızı da değerlendirmek 
mecburiyeti vardır. 

Şimdi, size bâzı rakamlar vereceğim. Bu
gün özel teşebbüsün elinde bulunan kömür re
zervlerinin rakamlarının bir milyar tonun üze
rinde olduğu hesaplandığı halde, ancak 2 mil
yon tona yakın bir üretim yapılmakta, buna 
karşılık Devlet 7-8 milyon arasında bir istihsal 
yapmakta; yakın gelecekte, 1980 yıllarına doğ
ru bunun 40 milyon tona çıkması hesaplanmak-
taidır. Böyle bir üretime varabilmek için, ton 
başına 300 liralık bir yatırım hesaplanacak olur
sa, takriben 12 milyarlık 'bir yatırıma ihtiyaç 
hâsıl olacaktır, özel teşebbüs ise bunu bugün
kü imkânları ile yapamaz. Kaldı ki; son yıllar
da özel teşebbüsün madencilikte yatırımları 
gittikçe ÛQ azalmaktadır. Meselâ 1967 yılında 

özel teşebbüs yatırımlarının % 2,47'si madene 
gittiği halde, bu, 1969 "da % 1,38'e düşmüştür. 
Binaenaleyh, yatırım gücü ve yatırım temayü
lü de madenler|in gelişmesi yönünde olmadığı
na göre kömürün arz ettiği önem karşısında 
Devletin bunu ele alması şart haline gelmiş
tir. Onun için kabul edilen plân ve enerji po
litikası ve kendi kaynaklarımızın değerlendi
rilmesi yönünden de bu madenin .'bahsettiğim 
3 ncü maddeye ithal edilmesi zorunluğu var
dır. 

İkinci konu; fosfattır. Bugün maden itha
lâtımızla ihracatımız arasımda aleyhe büyü
yen bir artık vardır. Madencilikte, özellikle pet
rol ve fosfattan doğan büyük bir ihracat açığı 
vardır. Bunu karşılamak için de, fosfat yatak
larımızı kendimizin değerltendirme'si iicalbedi-
yor. Mazı Dağı mevkiindeki fosfatlarımızın içe • 
risinde değerli olan tenoru yüksek fosfatlar da 
bulunmuştur. Bu madenlerin 12 yıldan beri ora
da hareketsiz durmasına müsaade etmemek lâ
zımdır. Binaenaleyh, gübre için, taamımız için, 
hattâ sanayileşmeye kaynak yaratma bakımın
dan tarımın önemini gözönüne alacak olursak, 
fosfatın süratle devletleşmesi ve Devlet eli ile 
işletilmesine başlanması ger'ekir. önerimiz bu 
yöndedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Baka
nı Saıym Zeyyat Baykara, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım; 

Sayın Topaloğlu'nun önergesinde, Bor tuz
ları ve diğer stratejik madenlerin Dlevlet te
keline alınacağı hakkındaki Üçüncü Beş Yıllık 
Plân ilkesine maden kömürü ve fosfatın da ka
tılması istenmektedir. 

Malûmuâliiniz olduğu gibi, hem Meclise su
nulmuş olan kanunda, hem de bizzat bu plânm 
içerisinde özel sektöre de imkân vermek kaydıy-
le linyitin kısmen tekele alınması taşkömürü 
esasen bugün fiilen Devlet tekelinde bulun
maktadır. Binaenaleyh, zannediyorum ki, bu 
önergenin ağırlık noktasını fosfat teşkil edi
yor. Fosfatın bizim Üçüncü Beş Yıllık Plânı
mızda Devlet tekeline alınması öngörülmemiş
tir ; bunun için de kaynak ayrılmamıştır. 
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Sayın Topaloğlu'nun 'belirttikleri gübre sa
nayiinde kullanılan Ibu maddenin yurt içindesi 
sağlanması için esasen Üçüncü Beş Yıllık Plân
da özel HWİr ilke de .getirilmiştir. Bu bakımidan 
kaynağın nazara alınmamış olması yüzümden 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda buna katılmamız 
mümkün değildlir. 

Arz edenim. 
BAŞKAN — Hükümet, Önergenin plânının 

bütünlüğünü bozacak mâhiyette olduğunu be
yan etmiştir. 

Komisyon?... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VBKİLÎ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da önergeye katılma
maktadır. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
Başkanlığa 

Madencilik kesimindeki «İlkeler ve tedbir
ler» kısmının 13 ncü maddesine «Kamu sektö
rüne öncelik verilecektir» ibaresinin ilâvesini 
arz ve rica ederiz, 

Giresun içel 
ihsan Topaloğlu Lûtfi Bilgen 

Yozgat Elâzığ 
Sadık Artukmaç Salim Hazerdağlı 

Konya Manisa 
Fakih Özlen Doğan Barutçuoğlu 
Zonguldak Ağrı 

Mehmet Ali Pestilci Salih Türkmen 
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, çok değerli senatörler; 

Bu son önergemdir; sık sık rahatsız ettiğim 
için özür dilerim. Yalnız önemli konular olduğu 
kanısında bulunduğumdan huzurunuza getirmiş 
bulunuyorum. 

Bu konu, doğrudan doğruya petrolün aran
ması, işletilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili
dir. Baha fazla yatırım yapılması öngörülmüş
tür. Ancak bu da kifayetli değildir. 

Evvelsi günkü konuşmamda açıkladığım gi
bi petrol konusu 18 yıldır yurdumuzda çözüle
memiştir. 6326 sayılı Kanun kifayetli olmamış
tır ve biz bugün halen ithalâtçı ülke halindeyiz. 

Memleketimizde, şimdiye kadarki bulgulara gö
re petrol olması da lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, 6326 sayılı Kanun her 
yönüyle bugün yabancıların memleketimizde ça
lışmasını sağlayacak bütün hükümleri ihtiva 
etmektedir. Her türlü imkânı vermişizdir; ama 
yabancı şirketleri kendi politikalarından başka 
yöne yöneltmek mümkün olmadığı için, bugün 
kendi imkânlarımızla petrol meselesini hallet
mek durumundayız. 

Petrol politikası itibariyle; esasen dünya yü
zündeki büyük önemini de gözönünde tutarak, 
bunu önergede getirmiş bulunuyoruz. Kabul et
mek lâzım ki, petrolün yalnız ekonomik değil, 
stratejik önemi de vardır. Bunu çok iyi takdir 
eden Büyük Atatürk Devletimizi liberal yönet
tiği dönemde dahi birçok yabancı müracaatları 
kabul etmemiş, bunu Devlet eliyle yapmayı ön
görmüş ve bu yolda tatbikatta bulunmuştur. 

Şimdi, bizim getirdiğimiz devletçilik de de
ğildir. Bu konuda kendi yurdumuzda rahat ça
lışabilmenin imkânını sağlamak için bir önerge 
vermiş bulunuyoruz. Öncelik tanınmasını iste
mekteyiz. Yani artık bizim kendi millî kuruluş
larımızın sınırlı olarak birtakım sahalara bağlı 
kalmaması, kendi toprağımızda istediği gibi ra
hat çalışma imkânlarına kavuşturulması gere
kir. 

Getirdiğimiz öneri budur, bunu sizden istir
ham ediyoruz. Kabulünü rica ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Zeyyat 

Baykara buyurun. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Topaloğlu'nun önergeleri Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda yer alan ve Mraz sonra okuyaca
ğım şu hükme bir genişlik getirmek amacını güt
mektedir. 296 ncı sayfada 13 ncü tedbir olarak 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda yer alan hüküm şu
dur : «Kamunun petrol arama, üretim, taşıma, 
dağıtım ve satış (Perakende dâhil) faaliyetleri 
tek bir kamu kuruluşunda toplanacaktır.» Ya
ni, bugün üretim ve arama yapan Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı ile bunun dağıtımını, 
nakliyesini yapan Petrol Ofisin birleştirilmesini 
öngören bir tedbirdir. 

Şimdi, Sayın Topaloğlu bu tedbire, biraz ön
ce arz ettiğim konularda kamuya öncelik vere-
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cek bir hükmün ilâvesini istemektedir. Yani, 
burada kamuya öncelik verilecektir, ilâvesinin 
sonucu şu oluyor : Aramada kamuya öncelik 
verilecektir. Üretimde kamuya öncelik verile
cektir, dağıtımda kamuya öncelik verilecektir. 

Özellikle üzerinde durdukları arama keyfi
yeti, dünkü konuşmamda da kısmen arz etmiş
tim, aramada, biz gerçekten Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığını takviye etmek mecburiye
tindeyiz. Bu mecburiyet bir bakıma da petrol 
aramasının çok pahalı ve büyük teknolojiye ih
tiyaç gösteren bir faaliyet olmasından ileri gel
mektedir ve belki.de aynı sebepten; belki değil 
muhakkak ki aynı sebepten bugüne kadar pet
rol arama işlerinde yabancı şirketler de görev 
yahut da faaliyette bulunmuşlardır. Türkiye'de 
hem teknoloji bakımından, hem de sermaye 
sağlanması bakımından biraz önce arz ettiğim 
gibi arama faaliyetleri çok pahalıdır. 

Buna göre önergenin sonucu şu oluyor: Tür
kiye'de şimdiye kadar Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı dışındaki yabancı veya yerli pet
rol şirketlerine verilmiş olan arama müsaadele
ri, ruhsatlarında dahi Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına öncelik verilecektir gibi bir so
nuç çıkıyor. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, kanunu olma
dığı sürece bu, bizim aramada yabancı serma
yeyi petrol alanına sokma politikamıza ve şim
diki mevzuatımız gereğince yapılan uygulama
ya aykırı düşecek bir davranış olur. 

ikincisi; meselâ bugün dağıtımda Petrol 
Ofisi görev almaktadır. Bundan sonra Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına öncelik verdiği
miz taktirde, bir yerde bir petrol dağıtım istas
yonu açılacağı zaman, öncelik Petrol Ofisin 
olacaktır. Bu belki sağlanabilir bir şeydir; fa
kat bugün için ne kaynak yönünden, ne de mev
zuat açısından biz böyle bir yola gitmeyi şim
dilik uygun görmedik ve bu Yüksek Plânlama 
Kurulunda tartışılmış bir konudur. Türkiye'de
ki petrol ameliyelerini ve işlemlerini bir elde 
birleştirme ötesinde bir tedbiri şimdilik getir
meyi uygun görmedik. Yani kamu sektörüne 
öncelik verilmesini uygun görmedik. Aynı za
manda elbette ki bu, bir de kaynak işidir, üçün
cü Beş Yıllık Plân içerisinde Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığına öncelik verirsek, bu
nun elbetteki gerektireceği ek kaynakları da 

'. bulmak gerekecektir. Bunun için katılmamız 
mümkün olamıyor, arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet, Plânın bü
tünlüğünü bozacağı gerekçesiyle katılmıyor. 
Komisyon?.. Katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçeli geri verme önergesidir. 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın sayfa 47 Madenci

lik Sektörü 7.35'in 
«Özellikle...» diye başlayan son cümlesinin 

metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Bu 
maksatla Plânın Hükümete iadesini dileriz. 

Gaziantep Eskişehir 
İbrahim Tevfik Kutlar Ömer Ucuzal 

istanbul 
Halûk Berkol 

BAŞKAN — Sayın Berkol, görüşmek üzere 
buyurun efendim. 

"M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, 

Bu maddede, temel metal sanayileri ve ener
jinin hammadde ihtiyacının temini, geliştirilme
si ve döviz kazancı bakımından da millî gelirin 
artabilmesi için birtakım tedbirler sıralanıyor 
ve yerindedir. Ama hemen arkasından şöyle bir 
cümle geliyor; «Özellikle enerji hammaddeleri
nin ve stratejik madenlerin zamanında ve emni
yetle sağlanması için Devlet eliyle işletilmesi 
esas tutularak, radyoaktif mineraller kamu te
kelinde bulundurulacaktır.» 

Bendeniz burada, özel sektör veya devletçi
lik münakaşasına girecek değilim, çünkü şah
sen yeri olmadığı kanaatindeyim. Böyle bir mü
zakere, böyle bir münakaşa burada yapılamaz. 
Yalnız, şu hususları bilhassa belirtmek isterim: 

Anayasamızın bir 129 ncu maddesi var. Bu
rada; iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmanın 
plâna bağlanmasını öngörüyor ve özel kanunla 
düzenlenmesi esasını koyuyor. Sonra 77 sayılı 
Kanun çıkıyor, 91 sayılı kanun çıkıyor... Şim
di, Plânda getirilecek tedbir ve ilkelerin ve stra
tejide tespit edilecek hususların bu kanunlar 
çerçevesi dışına çıkmaması gerekir; bir. 

ikincisi; madencilik konusunda Anayasamı
zın 130 ncu maddesi gayet sarih; «Tabiî servet-
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ler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasarru
fu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi 
hakkı Devlete aittir» der. Ama bunu tespit et
tikten sonra ilâve ediyor; bunu hepimiz gayet 
iyi biliyoruz; bunların aranma ve işletmesinin 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle ve
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
masını kanunun açık iznine bağlıyor. 

Diğer taraftan, yine 91 numaralı Kanunun 
2 nci maddesinin (f) fıkras da; Plânlamanın, 
Özel sektörün faaliyetlerini, Plânın hedef ve ga
yelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim ede
ceğini âmir bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, burada dikkatli ol
mamız gerekiyor. Devletleşmeli, Devletleştirme-
li, Anayasaya aykırıdır, şudur, budur gibi bü
yük sözler söylemek istemiyoruz biz arkadaşla
rımızla. Yalnız sunu ifade etmek istiyoruz; 
Plânda böyle bir emredici hüküm getirilemez; 
getirilmemesi lâzım. Anayasanın verdiği bir 
hakkın, Plânın bir maddesiyle üzerinde tartış
ma imkânı bulamadan yok edilmesi mümkün 
değil. 

Yukarıda madencilik reform tasarısı var. O 
tasanda bunu değiştirebiliriz. O tasarıdır bunun 
yeri. Çünkü, 130 ncu madde; bunun ne şekilde 
işletileceği özel kanunuyle gösterilecektir, di
yor. 

Şimdi, bendeniz burada hu münakaşaya, mü-
zaıkereye .giremem. Kömürü Devlet mi daha iyi 
işlenmiştir, özel selktör mü daha iyi işletmiştir?.. 
Altında bir madde daha getiriyoruz; Plânlama
mız, bir maden bankasının kurulmasını derpiş 
-ediyar. Aynı ilkeler içinde, 5 nci madde olarak 
bunu getiriyor. Bugüne kadar acaba özel sektö
re biz, yaptığı çalışmalara rehber olabilecek her 
türlü, A'sından Z'sine kadar bir imkân tanımış 
mıyız, böyle bir teşekkül koymuş muyuz? Kö
mür diyoruz, Devlet 4,5 milyon ton üretiyor, 
zait kok kömürünü ne yapıyor? özel sektör ne 
yapıyor? 

Muhterem arkadaşlar, rezervler tayin edil
miş değil, Türkiye'nin maden potansiyeli nedir, 
bunu bilmiyoruz. Binaenaleyh bu, çok uzun mü
zakereyi icabettir en bir hüküm. Şimdi biz, plâ
na böyle bir hüküm koyduğumuz andan itiba
ren, maden kanunu gibi kanunların plânın ilke
lerine uygun olması içabettiğme göre, artık 
bir daha madencilik reformu konusu üzerinde 

tartışma yapmak imkânını dahi kaybedeceğiz. 
Plân, burada bir yasama tasarrufu mahiyetinde 
bu hükmü getiriyor. 

Muhterem arkadaşlar, bidayette burada usun 
boylu bunun tartışmasının yeri olmadığını söy
lediğim gibi, kani olarak ve bugüne kadar ma
denciliğin gelişmesinde kimin suçlu, kimin ha
talı olduğunun müzakeresini yapmaksızın; ille 
bunu falan kimse yapacaktır, Devlet tekelinde 
kalacaktır, gibi bir hükmün konmasının, her 
şeye rağmen burada yer almasının Anayasamı
zın 130 ncu maddesinin ruhuna aykırı olacağı 
kan.aa.tini de iahar etmek suretiyle, bu ibarenin 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devist 

Bakanı Ze.yyat Baykara buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, bu önergede bahis konusu 
edilen ve değiştirilmesi istenen husus, Üçüncü 
Beş Yıllık Plâna dahil bir konu değildir. Yani 
şimdi söyledikleri 47 nci sayfadaki 7,35 parag
rafı asımda uzun vadeli kalkmmanm strateji
sini gösteren, yani stratejiye dahil bir madde
dir. 

Zannediyorum ki. burada görüşülen Üçüncü 
Beş Yillık Plânın kendisidir. Hattâ şurasını da 
arz edeyim ki, zaten buna benzer bir hüküm 
Üçüncü Beş Yıllık Plânın içinde de yer almış
tır ve onun için önergeler de verilmiştir. Bina
enaleyh, müsaade ederseniz bunu «Stratejidir» 
diye bir tarafa bırakıp, biraz önce konuşan sa
yın senatörün teklifini bundan sonra gelecek 
plânın içine dahil bir madde dolayısıyle nazarı 
itibara alabm. Zaten o hususta verilmiş bir öner
ge de vardır efendim, 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Heyete daha 
evvel müzakere tarzını kanuna ve tüzüğe göre 
açıkladım, önerge üzerinde yalnız önerge sa
hiplerinden bilisi, Hükümet ve Komisyon konu
şabilirler. 

Sayın Berkol, Sayın Hükümetin izahatını 
anla imiz mı, dinle ve bildiniz mi? 

M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Anla
dım Sayın Başkan. Bu takdirde diğer takririe-

j rimizden sonra gerekirse ele alınmasını Başkan-
j lığınızdan rica edebilirim. O hakkım mahfuz 
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kalmak şartıyle şimdilik diğer takrirlerimizin 
görüşülmesine değin tehirini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet. O hususu öyle ise bir te
masla halledin aranızda, diğer takrirlerinizden 
sonraya bırakalım. 

Bii' başka önerge takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçeli geri verme önergesi : 
Üçüncü Beş Yıllık' Plânda aşağıdaki düzelt

melerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. Bu 
maksatla plânın Hükümete iadesini dileriz. 

Gaziantep Eskişehir 
İbrahim Tevfik Kutlar Ömer Ucuzal 

İstanbul 
M. Halûk Berkol 

Beşinci kesimin 1046 sayfasının 2206 numa
ralı maddesinin ikinci fıkrası : 

2. — Enerji hammaddelerinin ve stratejik 
maddelerin zamanın da verimli ve kararlı şekil
de sağlanması için, Anayasanın 130 ncu madde
sinde yer alan hükümlerle karma ekonomi ilke
leri ışığında, gerekli tedbirlerin alınması. 

BAŞKAN — Sayın Berkol. 

M. HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, deminki gerekçeye istinaden bütün bu 
takrirleri vermiş bulunuyoruz, Heyeti Unıumi-
yeyi işgal etmeyeyim. Maruzatım zannediyorum 
ki, kâfi derecede sarihtir. Aynı gerekçeye daya
nıyor. 

BAŞKAN — Peki efendini. 
Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— S^yın Başkanım, enerjinin zamanında ve
rimli ve kararlı bir biçimde sağlanması ve üre
timin Üçüncü Beş Yıllık Plân sonuna kadar 
hızla artırılabilmesi için, biraz önce temas edi
len 1046 ncı sayfadaki ilkede enerji hammadde
lerinde kamu işletmeciliği esas alınmıştır. 
Meselâ birinci enerji kaynakları, yani başlıca-
ları olan kömür ve petrol üretimi İkinci Plân 
döneminde sadece yılda ortalama % 3;8 oranın
da artırılabilmiştir. Halbuki, enerji talebini kar
şılayabilmek için Üçüncü Plân döneminde üre
timi en az yılda ortalama % 10 artırmak zorun
dayız. Plânlı on yıldaki deneyler bu ölçüde bir 
üretim gelişmesinin piyasa düzeninin yönlendi
receği özel teşebbüs kararları ile, sağlanamaya
cağını, Devlet müdahale ve öncülüğünün şart ol

duğunu bize göstermiştir. Bu öncülükten vazge
çildiği takdirde, sadece madencilik ve enerji 
sektörlerindeki üretim ve yatırım tahminlerini 
değiştirmemiz yetmeyecek, buna ilâveten tüm 
sanayi sektörlerindeki fizikî dengeleri; ihracat 
ve ithalât kalemlerini ve sanayi sektörlerindeki 
kaynak dağılımlarını, yatırım dağılımlarını ye
ni baştan hesaplamamız gerekecektir. Bu ne
denle teklif plânın bütünlüğünü tam anlamıyle 
bozucu netiliktedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) 
— Sayın Başkan, bu husus zaten Komisyonu
muzca müzakere mevzuu olmuş ve reddedil
miştir. Bu itibarla Komisyonumuz, bu önergeye 
katılmamaktadır. 

BAŞKAN — Hükümet, plânın bütünlüğünü 
bozduğu gerekçesiyle katılmıyoruz. Komisyon 
da katılmıyor, önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Bu dikkate alınması kabul edilen önergeler 
Hükümete verilecek, Hükümetin mütalâasıyle 
birlikte en son da tekrar aynı muameleye tabi 
tutulacaktır. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçeli geri verme önergesi : 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda aşağıdaki düzelt
melerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. Bu 
maksatla plânın Hükümete iadesini dileriz. 

Gaziantep Eskişehir 
ibrahim Tevfik Kutlar Ömer Ucuzal 

istanbul 
Halûk Berkol 

Kesim 4, sayfa 295, madde 601 nci paragra
fın 3 ncü fıkrası : 

(3) Bor Tuzları volfram ve radyoaktif 
minarellerin zamanında verimli ve kararlı şekil
de işletilmesi için, Anayasanın 130 ncu madde
sinde yer alan hükümlerle karma ekonomi ilke
leri ışığında, gerekli tedbirler alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Berkol. 
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M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Biz bu önerge ile teklif ettiğimiz hususta da, 
biraz evvel izahım yaptığım esbabı mucibeye 
gene dayanmaktayız. Ancak deminki takririmiz 
görüşülürken, benim hiçbir zaman girmek iste
mediğim bir münaşakaya bir nevi sürüklenmiş 
gibi oluyorum, ama sadece işaret etmekle iktifa 
edeceğim. 

Devlet mi daha iyi yapıyor, özel sektör mü 
daha iyi yapıyor?.. Bilhassa madencilik mevzu
unda temelinden itibaren, acaba Özel sektör 
mü Devlete öncülük etti, yoksa Devlet mi özel 
sektöre öncülük etti?.., Şimdi şurada birkaç ra
kamı okumakla ve zamanınızı fazla işgal etme
den maruzatta bulunup, teklifimizin oylanma
sına intizar edeceğim. Meselâ, şimdi bu âmir 
hükümde yine «Bor tuzları», «Volfram» ve 
«Stratejik madenler», tabirleri var. Bu, «Stra
tejik» tabiri gayet elâstiki bir lâf. Bugün harp 
sanayi bakımından stratejik olabilecek bir ma
dene yarın iktisadî balcımdan stratejiktir denir, 
oraya bir madde daha eklenmek suretiyle o da 
kamu tekeline götürülür. Daha ileri gidilebi
lir ; bu artık ilerde gelecek iktidarların düşünce 
tarzına, Meclislerimizin kanaatine göre inkişaf 
edecek bir husustur; elbette ki, hürmete şayan 
olacaktır; sosyal bakımdan, idarî bakımdan 
«Stratejiktir» denilebilir. Çünkü «Stratejik» 
maden dediğiniz zaman o kadar geniş mâna ta
şır ki, her şeyi bunun içine alabilirsiniz. 

Bendeniz - yalnız şunları zikredeceğim: Me
selâ Bor tuzları ihracatına, bakıyoruz; 1961 se
nesinde Devlet sektörü 6 400 ton ihraç etmiş, 
özel sektör 53 727 ton ihraç etmiş. 1970 sene
sine geliyoruz; bu nispetler hep böyle devam 
ediyor; on sene zarfında, yani 1970 senesinde 
Devlet 122 408 ton ihraç etmiş, özel sektör ise 
211 833 ton ihraç etmiş. Bu ihracattaki fiyat
lara şöyle bir göz atıyoruz, 1965 senesinde, 
ki bunlar ihracat Tescil Komitesinden alman 
rakamlardır; bor tuzu ihracatında Devlet 23 
dolar 58 sente tonunu ihracediyor, özel sektör 
30 dolar 62 sente. Arseniği azdı, arseniği faz
laydı, denebilir. Arseniğin kolaylıkla temizlene
bildiğim bendeniz şöylece biraz öğrenebildim. 
Yani, bu kadar fiyat farkı olmaması gerekir. 
1969 senesine bakıyoruz; Etibank 24 dolar 62 
sente ihracediyor, özel sektör 32 dolar 26 sente 

ihracediyor. 1970 senesinde; Devlet 26 dolar 
49 sente ihracediyor, özel sektör ise 32 dolar 
75 sente ihracediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımız, bunların 
tartışma yeri burası değil. Demir için de aynı 
şeyi söyleyebiliriz. Bir demir sanayii, çelik sa
nayii inkişaf ediyor, demir cevheri ithal etmeye 
başladı, ama demir ihracetmek hakkını da ta
nımıyoruz. Ereğli bu demiri beğenmiyor, almı
yor; Karabük bu demiri beğenmiyor almıyor.. 
Bu mevcut Türkiyemizde «Bunu ihracedeyim» 
diyorum, ihracına da müsaade etmiyorsunuz. 
Burada özel sektör ne yapabilir? Bunun gibi 
misalleri çoğaltmak kabil, ama burada yeri de
ğil. 

Bendeniz derim ki, o şayanı hürmet bir fi
kirdir; bor tuzunu da Devletleştdrebiliriz, 
tungsteni de Devletleştirehiliriz, diğer metal
lerin tümünü, hattâ kromu da Devletleştirebi-
îiriz; ama plânda âmir bir hüküm olarak bunu 
getirdiğimiz zaman, bunun tartışmasına dahi 
imkân veremeyecek bir zemini hazırlamış olu
ruz. Çünkü kanunlar, her yapılacak kanun tek
lifinin plân hedefine uygun olmasını âmir bu
lunmaktadır. 

Bu kadar katı bir tedbirin de plânda yer 
almaması gerekir kanaatini tekrarlayarak hür
metle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Ba
kanı Sayın Zeyyat Baykara. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bahis konusu olan, boraks ve stratejik mi
nerallerin Devlet tekelinde tutulması konusu
dur. Plân, bu tedbiri öngörmektedir. Bunun se
bepleri şunlardır: Evvelâ arz edeyim ki, Yük
sek Meclislerimizin tasvibinden de geçmiş olan 
Hükümet Programında aynen şu ibare yer al
maktadır. «Boraks gibi stratejik madenler yurt 
ekonomisindeki önemine ve yerine göre Devlet
leştirilecek ve her halde madenlerimiz yabancı 
etkilerden kurtarılacaktır.» Bu da, Anayasanın 
130 ncu maddesine istinaden Hükümet Progra
mında yer almış ve tasvip görmüş bir tedbir, 
bir ilke olarak üçüncü Beş Yıllık Plânda yan
sıtılmıştır. 

Özellikle boraksın Üçüncü Beş Yıllık Plân
da Devlet tekelinde tutulmasının sebepleri dün
kü konuşmalarımda da daha geniş olarak dile 
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getirilmiş bulunmaktadır. Kısaca söylemek ge
rekirse, stratejik madenlerden bor tozları, vol
fram ve radyoaktif minerallerin işletilmesinin, 
Anayasanın 130 neu maddesindeki anlayışa uy
gun olarak, Devlet sahipliği ve Devlet işletme
ciliğinde kalmasının memleket yararları açı
sından daha uygun olacağı kanısındayız, örnek 
olarak bor tuzlarının Devletleştirilmesinde de, 
sadece bugünkü ve beklenen ihracat rakam
larımızla değil, gelecekteki teknolojik gelişme
lerle ilgili olarak büyük 'imkânlar görüyoruz 
ve bu imkânların Türk Ulusu yararına en iyi 
biçimde değerlendirilmesi için kamu tekelini 
öngörüyoruz. Değişiklik önergesi, yalnızca ya
tırım, üretim ve ihracat hedeflerini etkilemekle 
kalmayacak, biraz önce arz ettiğim gibi Hükü
met Programına ve Hükümetçe TBMM'ne bu 
konuda sunulmuş olan tasarıların da özüne ay
kırı düşecektir. 

Bunu böylece belirttikten sonra, bir hususu 
daha arz etmek isterim. Bor mineralleriyle ilgi
li olarak 1968 senesinde Cumhuriyet Senatosu 
bir araştırma komisyonu kurmuştur. Bu komis
yonun Yüce Senatoya verdiği raporun bir kıs
mını müsaade ederseniz okuyayım : 

«Önergenin ikinci kısmı Türkiye bor tuzu 
sahalarının Türkiye yararlanna tahsis ve tev
cih olunabilmesini temin edioi anlamda ne gibi 
müspet ve yeni tedbirlerin alınması gerektiği 
üzerindeki araştırma dileğini ihtiva etmekte
dir. Komisyonumuz fayda kazandırıcı bu kısım 
üzerinde aşağıda mâruz görüş ve tedbir gerek
lerinin ifasını arz eder. 

1. Türk Milleti Seyitgazi ilçesi Kırka Köyü 
civarında sodyumlu bor tuzu maden yatakları
nın Anayasanın 130 ncu maddesi gereği olarak 
hakikî ve aslî sahibidir. Bu havza arz üzerinde 
ender milletlere nasibolan jeolojik bir imkân 
ve zenginlik ifade etmektedir. Yüz milyonlara 
baliğ olan rezervi ticarî ve üstün spesifikasyo-
na bağlı kallto ve terkibi dolayısıyle Türk Dev
letine asırlar boyu devam edebilecek rakipsiz 
bir dış gelir sağlama imkânı vaadindeddr. Ko
misyonumuz bu sahanın toptan, Türk Milleti 
yararlarına tevcih olunmasında isabet mütalâa 
etmektedir. Ancak, bu havzada Maden Kanu
nun müsaade ettiği ve tariflerine müstenit ve 
6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununa göre 
Türkiye'ye gelen ve madencilik icra eden özel 

j şahıs ve şirketlerin müktesep haklarına sesle
nen birçok ruhsat poligonları mevcuttur. Ko
misyonumuz, özel hukuka merbut ve müstenit 
ve işletme değerleri yüksek kıymetlere baliğ 
olan bu sahaların Devlete ait bir hüviyete inti
kal ettirilmesini milletin mütemadi ve mütesel
sil bir millî gelire kavuşturulmasını isabetli bir 
tatbikat olarak.görmektedir. Bu hususun, Ana
yasamızda meknuz ve halen işbaşında bulunan 
sayın Hükümetimizin siyasî programlarında yer 
alan aslî prensiplere uygun düşmeyen bir tatbi
kat getireceği mütalâa olunduğu takdirde, bu 
havzanın gerek sahaları, gerek özel hukuka 
merbut sahaları olarak millî gelirimizi en yük
sek randıman bahşeden plânlı bir sistem İçinde 
çalıştırılmaları..» 

Demek oluyor ki, Yüce Senatonun bir ko
misyonu da aynı görüş içerisinde Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda yer alan bor tuzlarının Devlet te
keline alınması konusunu öngörmüştür. 

Diğer bir konu olarak; aynı tedbirin ikinci 
kısmı bahis konusu edilmiştir burada. Yani, 
«Stratejik madenin anlamı nedir? Bu, hergün 
değişen bir şeydir ve bu şekilde bir tedbir 
genel olarak Üçüncü Beş Yıllık Plâna konuldu
ğu takdirde, diğer bugün hatıra gelmeyen mi
nerallerin de bir gün stratejik mineral olması 
mümkündür. > denildi. Bu aslında çok doğru
dur. Onun içindir ki, bu konu Plân Komisyo
nunda görüşülürken, verilen bir önerge üzerine 
yüksek komisyon bu konunun, yani stratejik 
mineral nedir, bir ilmî heyet tarafından ayırı
mının yapılmasını kabul etmiş ve temenni ola-
raJk komisyon bu hususu raporuna geçirmiş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, bundan sonra ya
pılacak stratejik maden tefrikinde bir ilmî he
yetin otoritesi bahis konusu olacaktır, yoksa 
Devletin değil. 

Sonra ihracat ve ithalât rakamları belki bi
raz yanıltıcı olabilir; benim elimde de Sayın 
senatörün bahsettiği rakamlardan biraz daha 
değişik rakamlar vardır; onları burada müna
kaşa etmenin lüzumlu olduğuna kani değilim. 

Bütün bu arz ettiğim sebepler dolayısıyle 
genel olarak böyle bir tedbirin teklif edildiği 
şekilde 3 ncü Plân bünyesinden çıkarılmasının, 
plânın bütünlüğü bakımından mahzurlu olacağı 
ortadadır. Çünkü bor tuzlarının devletleştirile-

I ceği esaslarına göre plânda yatırımlar ve he-
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defler belirtilmiştir, ihracat hedefleri belirtil
miştir, ithalât hedefleri ona göre kısılmıştır. 
Bor tuzlarının işlenmesini öngören yatırımlar 
öngörülmüştür. Bu tedbir plândan çıktığı tak
dirde, bütün bu arz ettiğim dengelerde sallan
tılar olacaktır. Ayrıca, bizim görüşümüze göre 
millet menfaatine kullanılması daha uygun olan 
bir alanı bugüne kadar gelmiş olduğu şekilde 
bırakmış ve bu zengin yeraltı varlığımızdan ta/m 
anlam'ıyle istifade etmemiş olacağımızı da be
lirtirim. 

Saygılar sunarım. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Hükümet 

adına sayın Devlet Bakanı meselenin karara 
bağlanmasından önce yaptığı şu konuşmada 
Senatonun iradesini ve vereceği hükmün istika
metini tahrife götüren kasıtlı ve benim yazdı
ğım rapora başka anlamda.... (Gürültüler). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ne bi
çim konuşuyorsun öyle? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka... (Gürültüler). 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) —• Milletin 
menfaatini koruyor, milletin. Bu ne biçim ko
nuşma? Kasıtlı, olmaz, Hükümet konuşuyor ora
da. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun, bir dakika efendin. 

Sayın Termen, ben demin usulü arz ettim... 
(Gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kasıtlı 
diyor, kasıtlı olamaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 
edin; ben demin usulü arz ettim. Siz usûl hakkın
da söz mü istiyorsunuz? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — üsül hak
kında. 

Hükümetin beyanı iki sene evvelki Tahkikat 
Komisyonu Başkanı olarak, yazdığımız raporun, 
meselenin esasa götürülüşünde; hükme, karara 
götürülüründe Senatoyu yanlış yola sevk eden, 
bililtizam olduğuna kani olduğu bir kanaatle 
de... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — üsül ko
nuşması yapmıyor ki.,. 
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BAŞKAN — Müsaade edin efendim, mesele

yi halledeceğiz, bir dakika. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Esa

sa ait. 
BAŞKAN — Efendim, usûl hakkında konu

şuyor. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Esasa ait 

bir konu yok. 
BAŞKAN — Esas hakkında konuşmuyor, 

müsaade buyurun efendim. 
Evet, devam edin. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Hü

kümet, Senatoya Hükümet olarak bu meseleyi 
anlatırken, meselenin zatına, esasına taallûk eden 
konuda yanlış beyanda bulunmuştur. Bu rapor, 
benim. Başkam bulunduğum bir Komisyonun ra
porudur. Raporda okunan yerlerin dışında baş
ka unsurlar olduğu halde, oraları okumayarak 
sadece genel anlamı ile okumaktadır. (C. H. P. 
sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Bir daki

ka. işin esasını, neticesini sabahtan beri arza 
çalışıyorum. Asıl olan şudur; Hükümet, Plânla
manın yaptığı, esası, terviç edici yanlış bir yolda
dır. Bizim raporumuzda bor minerallerinin Dev
letleştirilmesi diye bir konu yoktur. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Raporu 
Senato karara bağlamıştır Beyefendi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Rapor 

Senatoda, müzakere edilip, karara bağlandı. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Bizim ra

porumuzda bor minerallerinin devletleştirilmesi 
diye bir konu yok ki... (O. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Yok, tamam. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan; 

bir önerge üzerinde beş kişi konuşuyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, arz 

edeceğim, bir dakika... önerge üzerinde değil, 
efendim, Müsaade edin efendim. 

Şimdi mesele şu; mesele, Sayın Bakan Hü
kümet adına izahat verirlerken Cumhuriyet Se
natosunda 1968 yılında cereyan etmiş olan bir 
Senato araştırması raporundan bahsettiler. Sayın 
Termen de bu Komisyonun Başkanı olarak; «Sa
yın Bakanın verdiği izahat, raporun sahibi ben 
olduğuma göre, öyle değildir.» dediler ve sade
ce bunu söylediler. 
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Evet, buyurun Sayın Bakan, buyurun devam 
edin efendim. 

SALİM HAZEEDAĞLI (Elâzığ) — «Tahrif 
etmiş» diyor, «tahrif etmiş» diyemez. «Kasıtlı 
tahrif etmiş» demek hatadır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Hazer-
dağlı, istirham ederim efendim, müzakereleri en
gelliyorsunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Eksik 
bırakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben müdahale ediyorum efen
dim, müsaade buyurun. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siz de 
eksik bıraktınız cümleyi Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Buyurun siz idare edin öyle ise; 
herkes idare edecekse... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Eksik 
bıraktınız, «Kasıtlı tahrif etmiş» diyor, onu da 
söyle, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, istirham edi
yorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Konunun bu dereceye gelmiş olmasından cid
den eseflerimi bildiririm Saym Termen'e. Söy
ledikleri sözleri kendileri hatırladıkları takdir 
de, bu esefin yerinde olduğunu kendileri de ka
bul edeceklerdir. 

Sayın Termen, ben zatıâlinizin Başkanı bu
lunduğu bir rapordan parçalar okudum. Bunda 
tahrif... 

BAŞKAN — Saym Bakan, istirham edece
ğim. Tüzüğümüze göre hitap, Heyeti Umumiye-
ye olur, şahsa hitap yoktur efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Sayın Başkan, Saym senatörler; 
ben Saym Termen'in Başkanı bulunduğu bir Se 
nato Araştırma Komisyonunun raporundan bö
lümler okudum. Ben bu raporun tümünü oku
duğumu da beyan etmedim. Tahrif edilmiş bir 
kısım bu bakımdan mevcut değildir. Kelime be-
kelime bu rapordan bölümler okudum. Onun için 
«Tahrif, kelimesi biraz yersiz kullanılmış bir ta
bir olmuştur. Onun için eseflerimi haklı olarak 
beyan etmek isterim. Kasıtlı olarak tahrif mev
cut olmadığına göre, kasıt da elbetteki bahis ko
nusu olamaz, istersenis... 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Esef edemezsiniz. 

SEFET RENDECİ (Samsun) — Bir üyeye 
esef edemezsiniz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN —• Efendim, müdahale etmeyin is
tirham edeceğim efendim. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Sayın Bakan, müsaade buyuıun efendim. 
Müsaade buyurun efendim, Saym Ternıen'in... 
(Gürültüler) 

Müsaade edin efendim, Saym Termen'in 
«Tahrif, kelimesi kadar, Sayın Bakanın «Esef» 
kelimesi de bu kürsüye uygun düşmemektedir. 
Bu. kelimeleri her ikisinin de kullanmamasını is
tirham edeceğim. Evet efendim. 

SAFFET URAI (Bursa) — Sayın Başkan, 
tarize uğrayan insanın esef etmesi, hakkıdır. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

(Devamla) — Bitti efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Saym Baş

kan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Efendim, söz hakkınız yok, is

tirham edeceğim. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Esasa gir

meyeceğim, usul hakkında. 
BAŞKAN —• İstirham ediyorum Saym Ter

men, istirham ediyorum. Usûl hakkında mı söz 
istiyorsunuz? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale).— Evet. 
BAŞKAN — Usul hakkında herhangi bir sa

taşmayı celbetmeyecek şekilde konuşmanızı istir
ham edeceğim. 

Buyurun Sayın Termen, usul hakkında. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saym 

Başkan, bu rapor Cumhuriyet Senatosunda mü
zakere edildi. Bütün senatörlerin bilgisi dâhilin
de. 

BAŞKAN — Efendim, istirham ederim lüt
fen müdahale etmeyin, dinleyelim bakalım. 

NEJAT SARLICALI (Balıkc:;iı) — Ne di
ye burada tekrar mevzuubahis ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Müsaade etmiyorum, müsaade 
etmeden konuşulmaz Saym Sarlıcak. Başkan mü
saade etmeden konuşulmaz istirham ediyorum. 
Herkes konuşursa idare güçleşiyor 

Buyurun Saym Termen. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın se

natörler, usul hakkında konuşacağım. 
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Ben bor mineralleri konusunda Sayın Hükü
met Sözcüsünün, raporumuzun ancak esasına ta
allûk eden yönün bir detayını teşkil eden kısmı
nı Senatoya telkin eden bir konuşma halini gör
düğüm için usul hakkında söz istedim. Halbuki 
raporun muhtevası ve münteha hükmü, hiçbir 
tarihte Sayın Hükümet Sözcüsünün şu anda söy
lediği ve Senatonun kullanacağı 'reylere istika
met veren mânadaki açıklamalarının özüne teta
buk etmediği cihetle yerimden müdahale ettim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 
niye müsaade ediyorsunuz? Bu usul değil ki... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Dinleyelim, ona göre efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Türkiye'deki ma
denleri çökertmek istiyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
Dinleyelim, ne olduğunu anlayalım ona göre. Ya 
tasvibedeceğiz, veyahut da kabul etmeyeceğiz. 
Söylemeden ne biliyorsunuz? 

Buyurun efendim, 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Şimdi, Hükü

met «Strateji» kelimesi ile çok geniş kapsamlı 
vbir görüşü ve müstakbel tatbikatı... 

SAFFET URAL (Bursa) — ikinci görüşme 
bu, Halûk Berkol konuştu. 

BAŞKAN — Görüşme değil efendim bu. İs
tirham ederim müdahale etmeyin. Usul hakkın
da söz istemek her üyenin hakkıdır efendim. 

Buyurun efendim, devam edin. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Efendim, ne 
oluyor? Usul hakkında Yüce Senatoyu aydınla
tan bir hususu arz etmek istiyorum. 

Komisyon Başkanı olarak ben, Yüce Heyete 
Hükümetin bugünkü izahatı ile mazide bor mi
nerali ile ilgili tahkikat arasındaki boşluğu, te
zadı arz etmek istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın Termen, şimdi o, usul 
hakkında olmaz. Siz ancak o raporla bu izaha
tın uygun düşmediğini umumî mânada ifade 
edebilirsiniz. Detayına inemezsiniz efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Evet. 
Biz raporumuzda : 
a) Devletin bedelini demokratik ülkeler 

usulü üzre ödeyip, satmalması, 
b) Etibankla yabancı menfaattarlarm bir

leşmesi, 
c) Bu konuda biz holdinge gidilerek admi-

nistrasyon, işletme tamamen Türk'e ait; Avru

pa'da satış, değerlendirme ecnebiye ait bir şık-
ka yönelinebileceği gibi, üç esası tavsiye et
miştik. 

BAŞKAN — Raporunuz... 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Raporumuz

da. 
Ama Sayın Hükümet buraya geldi, Anaya

sanın 130 ncu maddesinden münbais, «Devletin
dir, evleviyetle Devlet işletebilir» kısmını oku
du, yani «Asla namaz kılmayınız» fehvasınca 
tek taraflı bir izahı Senatoya takdim etmiş ol
du. Bizim, yani yüce iradenizle kurulmuş olan 
Komisyonun raporunda; bor madenlerinin dev
letleştirilmesi diğer muvazi, müradif üç şıktan 
biridir. Her üçünden birini hükümetler ele al
malıdır, dedik: 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam; daha 
fazlasına inmeyiniz, istirham ederim. Tamam., 
anlaşıldı efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — «İnhiraf» 
kelimesine gelince, ben buradaki «İnhiraf»ı had-
dm eğilmesi olarak arz ettim, Hükümeti tahkir 
için ne bir sebebim vardır, ne de bir zorunlulu
ğum vardır. Hükümeti her tarihte hepimiz say
gı ile selâmlayacağız. 

Ama, «teessüf» duygusuna gelince, ben ken
disine teessüf etmiyorum, meselenin acemisi kal
mışlardır. Kendilerine bu konuda... 

BAŞKAN — Lütfen istirham ederim... (Sol 
ve orta sıralardan gürültüler) 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Bu konu
da... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen istirham ederim efen
dim, istirham ederim. Sayın Termen, yeni bir 
raporun müzakeresini yapmıyoruz, istirham ede
rim: 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Uzatmıyo
rum. Saygılar sunarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Bu ma
denleri yiyemeyeceksiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Boğazı
nızda kalacak, Devletin malını, milletin malını 
yiyemeyeceksiniz. 

BAŞKAN — Hükümet, plânın bütünlüğünü 
bozacağı gerekçesi ile önergeye iştirak etme
mektedir. 

j Komisyon?.., 
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PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Sayın 
Başkan, bu mesele Komisyonumuzda uzun uza-
dıya müzakere edilmiştir. Komisyon üyelerin
den iki zat tarafından verilen önerge reddedil
miştir. Mucip sebepleri de, yine raporumuzun 
8 nci sayfasının 4 ncü bendinin 2 nci fıkrasın
da mevcuttur; 

Sayın Bakanın izah buyurduğu gerekçe ile 
redde mâruz kaldığına göre, Komisyon namına 
reddedileceğini mütalâaten arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon da, daha evvel mü
zakere edilip kabul edilmediği cihetle katılmı
yor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Efendim ihtilâf sühur etti, istirham edece
ğim, önergenin dikkate alınmasını kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar. Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

M. HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kaça kaç? 

BAŞKAN —""öl'e karşı 53 oyla. 
Bundan evvel okunup müzakeresi yapılan, 

yine Sayın ibrahim Tevfik Kutlar, Sayın Ucu-
zal, Sayın Berkol'a nit önergenin dikkate alı
nıp, alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum: Dikkate alınmasını kabul edenler... (A. P. 
sıralarından «Strateji mâdenler konusu mu?» 
sesleri) Evet efendim. 

Lütfen ayağa kalkınız. 

BAŞBAKAN PERİD MELEN (Van) — Sa
yın Başkanım; bu, plânda yer alan bir şey de
ğil ve önergenin oylanmaması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, Sayın Ba
kanın izahatından, plânın içinde mütalâa edil
mesi lâzımgeldiği anlaşıldı. Biz de önergeyi ye
ri geldiği zaman oya. sunalım dedik. Dikkate 
alınması hususu şayet kabul edilirse, o Hükü
mete verilecek, Hükümet de heyeti umumiyesi 
içinde mütalâa ederek mütalâasını bildirecek. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Van) — Onu 
arz edeyim. 

O, stratejide değişiklik istiyor. Strateji, Hü
kümet dokümanı, Hükümet tasarrufudur, bu
rada bahis konusu olmaması lâzımdır; plânda 
yer almaması lâzımdır. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Usul hak
kında söz istiyorum. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Usul 
hakkında ben de söa istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurunuz, 
bu usul meselesini halledelim. Buyurunuz Sayın 
Tanyeri, usul hakkında. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu konu, Bütçe ve Plân Karma Komisyo
nundaki müzakerelerin bitimindeki oylama sı
rasında da söz konusu olmuş, konuşan arkadaş
larımız ve sayın Hükümet temsilcileri önümüze 
gelen dokümanın iki kısmı ihtiva ettiğini, bun
lardan bir tanesinin strateji, diğerinin Beş Yıl
lık Plân olduğunu söylediler. 77 sayılı Kanun 
ve Anayasa, Karma Komisyonunda Yüce Sena
toda ve Yüce Mecliste yalnız beş yıllık plân
ların müzakere edilerek oylanacağı hükmünü 
va'zetmiştir. Strateji, bir Hükümet tasarrufu
dur, bir Hükümet görüşüdür. Hükümet tasar
rufunun, Hükümet görüşünün burada müzake
resi yapılmadığına göre, oylanması da mümkün 
değildir. 

Bor mineralleri hakkında Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda mündemiç olan hüküm, biraz evvel 
oylanmış ve yüksek oylarınızla reddedilmiştir. 
Bu itibarla tekrar stratejinin oylanmasında usul 
noktasından da, kanun yönünden de isabet yok
tur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, usul hak

kında buyurunuz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Plânı biz bir bütün olarak kabul ediyoruz; 
görüşümüz odur. Stratejisinin ayrı, plânın ken
disinin ayrı olarak mütalâa edilmesi mümkün 
değildir. Zira, strateji; plânın tanzimini müm
kün kılabilen hedefleri tespit eden bir belge
dir. Stratejiyle plânın kendisi yekdiğerine uy
gun olacak ki, neticede müspet bir tatbikat gö
rebilsin. Strateji başka bir fikir taşıyacak, plâ
nın kendisi başka bir fikir taşıyacak... Bütün
lüğünü tefrik etmek mümkün olmadığı kanisiy
le Sayın Hükümetin bu konudaki beyanını isa
betli bulmuyoruz. Bu sebeple takririn oylan
ması icabeder. Arz ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi dikkate alın
ması şayet kabul edildiği takdirde; plânın bü-
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tünü içerisinde Hükümet görüşünü tekrar Yük
sek Heyete arz edecek. Bu bakımdan oylamayı 
muvafık buldum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Usul meselesi. 

BAŞKAN — Usul meselesi, ama Sayın Ba
kan verdiği izahatta plânın umumî çerçevesi 
içerisinde bu işin mütalâa edileceğini beyan 
buyurdular. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, bir tavzih yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, ben zatıâlinizin buyurdu
ğu şekilde beyanda bulundum. Nitekim bun
dan önce görüşülen takrir, asıl bunu plân için
de ele alan takrir idi. Bendeniz ona atıf yap
mıştım. Yani, bununla ilgili bir takrir var, plâ
nın içinde de odur, onun için sırası geldiği za
man takrir görüşülür demek istemiştim. Yoksa, 
Sayın Başbakanın da belirttiği gibi, stratejide 
yer alan bir Hükümet tasarrufu olan hususta 
bir değişiklik yapılamayacağına Plânlama Ko
misyonunda da karar verilmişti. Bunu arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Sayın önerge sahibi hak
kının mahfuz olduğunu ve tekrar oylanması 
gerektiğini beyan ettiler. Her iki ifade arasın
da bir açıklık kaldı, biz ounu gönderdik; bize 
mütemmim bir malûmat gelmedi. Bu bakımdan 
bunu bu şekilde muameleye tabi tuttum efen
dim. 

Önergenin dikkate alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler ayağa kalk
sınlar efendim. Çünkü, arada rey kullanma
yanlar olduğu için karışıklık oluyor. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabui edilmemiş
tir efendim. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geri verme önergesidir: 
Ekli gerekçede izah edildiği gibi, üçüncü 

Beş Yıllık Plânda Karayolları Genel Müdürlü
ğü yatırımları için öngörülen 7,7 milyar TL. lık 
tavan bu hizmetin görülmesi için yeterli değil
dir. Bu tavanın 13,1 milyar TL. sına çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Bu maksatla lüzumlu tashihin yapılması 
için Plânın Hükümete iadesini arz ve teklif ede
riz. 

Malatya Bolu 
Hamdi özer Turgut Gülez 

Manisa Sakarya 
Oral Karaosmanoğlu Osman Salihoğiu 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden hangi sa
yın üye gerekçeyi izah edecek efendim? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — İzaha lüzum 
yok efendim. 

Açıklamaya ayrıca lüzum olmadığını beyan 
ettiler. Hükümet?. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
neminde Karayollarına ayrılmış bulunan 7,7 
milyarlık yatırım ödeneğinin 13,1 milyara çıka
rılmasını öngören bu teklif, takdir buyurula-
cağı gibi, plânın tüm makro dengesiyle ilgili 
bir konudur. Ya başka yatırımlardan indirip 
bu yükseltilen miktar kadar kaynak bulacağız, 
veyahutta ek kaynak temin edeceğiz ki, bu 4 - 5 
milyarlık finansmanı sağlayabilelim. Bugün 
için bu imkân mevcut görünmüyor. 

Karayollarına bir mukayese olmak için arz 
ediyorum; Karayollarına Birinci Beş Yıllık 
Plânda sabit fiyatlarla 4,7 milyar, ikinci Beş 
Yıllık Plânda ise 6,9 milyar yatırım ödeneği ay
rılmıştı. Üçüncü Beş Yıllık Plânda ise, turizm 
sektöründe öngörülen 500 milyon lira ile Kara
yollarına ayrılan yatırım ödeneği 8 milyar 200 
milyon liradır. Demek ki, Birinci ve İkinci 
Plândakilerin üstünde bir rakamdır. Ayrıca, bu 
son rakam içine, istanbul Boğaz Köprüsünün 
ikinci Plândaki tahsisatının içinde olan 1 mil
yar da dâhil değildir. Yani, mukayeseyi böyle 
yapmak lâzım. Plânın bütünlüğünü ve denge
sini tüm bozacak bir önergedir. 

Kal diki, hız yolları için Beş Yıllık dönemde 
değil, uzun dönemde Dünya Bankası finansma
nı sağlanması için resmî görüşmeler de başla
mıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani bu görüşmeler neticesinde 

bir şey elde edildiği takdirde ilâvesi mümkün 
mü görülüyor? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Hayır efendim. Bu ayrıca kredi şeklindedir, 
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Dünya Bankasından ayrıca sağlanabilecek bir 
kredidir, bu bugün için bahis konusu değildir, 
onun için uzun dönemde diye arz ettim. Yani, 
imkânları aradığımızı da arz etmek için belirt
tim. 

BAŞKAN — Bu önergeyle istenen fazla 
ödeneğin kaynaklarının mevcudolmadığı ve 
fakat Hükümetçe bunun üzerinde çalışıldığı 
beyan edilmiştir. Bu itibarla, bu önerge kabul 
edildiği takdirde plânın dengesinin bozulacağı 
ifade edilmiştir. Hükümet bu yönden katılmı
yor. Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Sayın Başkan, Komisyonumuzda bu hu
sus da görüşülmüş ve 8'nci sayfadaki gerek
çeyle plânın bütünlüğünü bozması noktasından 
reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl-
nnyor. önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar efendim. Kabul etmeyenler... Dikka
te alınması kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçeli geri verme önergesi : 
Üçüncü Beş Yıllık Plân tasarısının 664 ncü 

sayfasında yer alan Ulaştırma Sektörü «ilkeler 
ve tedbirler»inden (9) ncusunun ekli gerekçe 
muvacehesinde aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. Bu maksatla plânın 
Hükümete iadesini dileriz. 

Malatya Bolu 
Hamdı özer Turgut Gülez 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

«Trafiği çok artan güzergâhlarda mevcut 
yolların yeterli olmaması ve yeni yol yapımının 
gerektiği hallerde mevcut yol dışında tamamen 
yeniden yapılacak hız yollarından geçiş ücreti 
alınması ve bu geçiş ücretlerinin teşkil edeceği 
fonları kullanmak suretiyle ülkenin ilâve yol
ları ihtiyacını karşılayacak bir kuruluşun aci
len gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.» 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden gerek
çeyi izah edecek olan var mı efendim? Yok. 
Hükümet katılıyor mu? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komis
yon? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Sayın Başkan, bu husus yine Komis
yonumuzda müzakere edilmiştir; fakat varidat 
tahsisi mahiyetinde olmak itibariyle bugünkü 
mevzuatımıza, bilhassa Genel Muhasebe Kanu
nuna aykırı olduğu için reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge takdim ediyorum. 
C. Senatosu Sayın Başkanlığına 

Bir toplumun, her yönü ile başka bir toplum
dan üstün olduğunu iddia etmek çok güçtür. 
Bu bakımdan Türk toplumuna, 1995 yılı hede
fi olarak, bugünkü «İtalya» nm ekonomik du
rumunun gösterilmesinde isabet olmadığı gö
rüşündeyiz. 

Aslında, Türk Milletinin; her zaman geçerli 
olabilecek ve değişmez hedefi: Atatürk tarafın
dan «Çağdaş Uygarlık Düzeyi» olarak gösteril
miştir. 

Milletimize, ekonomik hedef olarak dahi bir 
başka toplumun, herhangi bir zamandaki duru
munun gösterilmesinde; gerçeklerin kesin ola
rak aksettirildiği iddia edilemeyeceği gibi, mo
ral ve diğer yönlerden sayısız sakıncalar do
ğuracağı da bir gerçektir. 

Plânın 4 ncü sayfası 6 ncı satırında ve diğer 
yerlerinde olduğu gibi, plânda ve eklerinde yer 
alan bu türlü karşılaştırmaların düzeltilerek, 
gerekli yerlerde ekonomik hedeflerin s?|iece 
rakamlarla belli edilmesini arz ederiz. 

Tabiî Üye Malatya 
Mehmet özgüneş Hamdi özer 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhattin Babüroğlu 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurunuz. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım ; 

Plânlı kalkınma dönemini ifade eden dokü
manın 14 ncü sayfasında bu deyim açık olarak 



O. Senatosu B : 95 14 . 10 . 1972 O : 1 

yer almıştır. Bir de 140 ve 142 nci sayfalarında 
başka ülkelerle matematik olarak karşılaştır
malı bir biçimde yer almıştır. Biz 140 ve 142 nci 
sayfanın dipnotlarında yer alan hususlara pek 
karşı değiliz. Ama buna dayanarak plânın çe
şitli yerlerinde, Ortak Pazar ülkelerinin en az 
gelişmişinin 1970 yılındaki durumuna 1995 yı
lında Türk ülkesinin getirilmesini biraz sakın
calı buldum. 

Millete gerçeklerin açıklanması hususunda 
Birinci Erim Hükümeti zamanında da bu gö
rüşülmüştü. Birinci Erim Hükümeti zamanında 
bu konu bir bakan arkadaşımız tarafından Türk 
kamuoyuna, dünyanın gelişmiş ülkeleri hizası
na Türkiye'nin 2185 yıl uzakta olduğu söylenil
diği zaman, kamuoyu gerekli tepkisini göster
miş ve bunu yadırgamış olduğunu ifade etmiş
tir. 

Şimdi, bu tanımlama ile belki de 2185 yıldan 
daha ileri bir hedef gösterilmektedir. Türk ka
muoyu tarafından reddedilmiş olan bu tür ya
zının değiştirilerek, Türk Milletinin moralini 
kırmayacak ve milletlere ileri hedefler verildi
ği zaman matematik ölçülerin üzerinde bir iler
leme elde edilebileceğini de hesaba katan ifade
ler getirilmesinde büyük faydalar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktiyle bu Türk ta
rihinde bir başka biçimde geçmiştir. 1919'un 
ötesinde 150'likler Türkiye'nin artık kurtarıla-
mıyacağını, Türkiye'de bir manda idaresinin 
kabul edilmesinin zorunlu olduğunu, başka tür 
hareketin macera olduğunu ve Türkiye'nin An
kara ve civarındaki bir yöreyi kurtarmakla ye
tinmesinin gerektiğini söyledikleri zaman gene 
bilimseldiler, gene matematik yönden doğru. 
söylüyorlardı. Ama bir sezgi adamı, bir başka 
lider; yani matematisyen bir memur veya tek
nisyen biçiminin dışında, kitleleri sürükleyen 
bir volkan adam, bir sezgi adamı çıktı, Sam
sun'a, Trabzon'a, Erzurum'a, Sivas'a ve nihayet 
Ankara'ya geldi. Sakarya'da ters cepheli savaşı 
verdi. Ondan sonra, bâzı arkadaşlarımızın kul
landıkları «take - off» lâfını, yani «Türkiye di
kilerek kalkıyor» lâfını firenklere 1938'de söy
letti. işte onun söyletmesinin sebebi, Türkiye'ye 
çok ileri hedefi gösterebilmesiydi. Nihayet bu 
örnek gösterdiğimiz ülke birgün Antalya'yı is
tediği zaman ona çok şekilsel bir cevap verdi. 
Cisme m&se'lesini biliyorsunuz... Şimdi biz, hem 

de resmî belgelerle çocuklarımıza diyeceğiz ki, 
«italya'nın 1970'deki durumuna 1995''de gelme
niz için ancak şöyle yapmanız, böyle yapmanız 
gerekir.» Bunu ben Türk milletinin yapısına ve 
Türk halikının o bahsedilen ülkeye karşı kendi
ni çok geri görmeyen havasına yakıştıramadım. 
Ancak Hükümetin 1995'te hedefe varılmasının 
zorluklarını (ki, bundan evvelki konuşmalarım
da da arzetmiştim) eğer ifade etmek istiyorlar
sa, eğer topyekûn bir çalışmayı, eğer bizim kit
le olarak fedekârlıklar yapmamızı söylemek is
tiyorlarsa onun yolu, yöntemi başkadır. Bütçe 
Plân komisyonunda «Satıhsal kalkınma» demiş
lerdi, ben «Küresel kalkınma» diyorum. Başka 
ülkeler şimdi yosunları gıda yapmaya çalışıyor
lar, havadan gıda yapmaya çalışıyorlar. Bir kü
resel kalkınma seferberliğine partilerin liderle
ri, partilerin sözcüleri, milletin radyosu ve ba
sını ile girildiği takdirde; hesapların dışında 
bir yatırım endüksiyonu ile bir yatırım artırı
mı ile ve önceden hesaplanamayan yatırımların 
prodükiiv olmasının seçilmesi ile yani memur, 
matematisyen ve teknisyen dışında, liderce dü
şünerek toplumları sürükleyen insanların top
lumlara verebilecekleri manevî güçlerle bu nok
taların aşılması mümkün olur ve biz bu tür ça
lışma ile Ortak Pazarın uşağı olmayan, Ortak 
Pazarda süflî işler yapmayan ve Ortak Pazarda 
yaşayabilen millet durumuna 22 yılda gelebili
riz. Başkalarının 150 yılda katettikleri mesafe
yi 22 yılda katetme gibi bir durumumuz vardır; 
ama bunu yapacak potansiyel güç, insan gücü 
ve fizikî maddelerin tamamı da Türkiye'de var
dır. 

Bu bakımdan, önergenin dipnotlarındaki bi
limsel karşılaştırmaya bir şey demiyoruz. Ora
da, Yunanistan vesair memleketler var; ama 
bir beyan olarak; hele takdim notunda sayın 
Başbakanın beyanı olarak millete bunun söyle-
nilmesinde sakınca görüyoruz, üstelik bunun 
bir imtihanını da verdik; bir arkadaşımızın söy
lemesi karşısında bu duruma gelinmiştir. 

Şimdi, 10 dakikalık müddeti doldurmadan 
şu hususu da arz etmek isterim. Ben, «Milletim 
vaktiyle bir huni yapamıyordu, şimdi şu nokta
ya geldik, şunları yapıyoruz» görüşünü kâfi gö
ren kişi değilim. Evet, başka ülkelerle aramız
da olan mesafe son derece açıktır. Nitekim, 
1948'de komşumuz Yunanistan ile durumumuz 

568 — 
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şöyleydi : 1948'de kişi başına millî gelirden dü
şen miktar bizde 157 lira iken onlarda 68 liray
dı. 1950'de bizde 153 lira iken, onlarda 108 li
raydı. 19G0'da bizde 179 lira iken onlar 322 li
raya fırladı ve bu oran bizde % 14 artarken on
larda % 323,5 gibi bir artış göstermiştir. Bunun 
nedeni? Onlar, ülkelerinde, gençlere «Megaloi-
dea» diye istanbul'u göstermişler, büyük ham
leler göstermişler; biz kifafı nefs edeceğiz de
mişiz ve işte bu durumu almışız. 

Şimdi, Türk çocuklarının, lâyık olduğu he
defi gösterecek biçimde plânın düzenlenmesini 
iltifatınıza arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Sayın Başkan, Plânda, hedef anlamında «İtal
ya» kelimesi mevcut değildir. Yani hedef anla
mında «italya» kelimesi, Plânın muhtevası ola
rak mevcut değildir. Sadece mukayeseler için
de Almanya, ingiltere, italya, Türkiye diye 
memleketleri sıraJladığımız zaman, orada tabiî 
bütün memleketler gibi italya'nın da adı geç
mektedir. 

BAŞKAN — Zaten ona bir şey demiyorlar 
efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Evet. italya adının nerelerde geç
tiğine bakarsak; zannediyorum ki, Plân Komis
yonunun raporunda ve bir de Sayın Başbakanın 
sunuş konuşmasında bulunmaktadır. Sanırım 
ki, Sayın Başbakanın sunuş konuşması Üçüncü 
Beş Yıllık Plânın bir ekini teşkil etmez. Muka
yeseler yapılırken İtalya'nın adının geçmesi, 
belirttiğim gibi; gayet objektif ölçüler içerisin
de, nerede bulunduğumuzu, diğer memleketlere 
nazaran durumumuzun ne olduğunu ifade etmek 
içindir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Raporda, arkadaşımızın önerge

sinde bahsettiği bâzı hususlar mevcut. Hükü
met olarak siz önergeye katılmıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Plân içinde mevzuunu görmüyoruz da onun 
için efendim. Yani konusu Plânın içinde yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Raporunun 
dördüncü sayfasında var. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet Komisyon raporunda var. 

BAŞKAN — Komisyon Raporunun dördün
cü sayfasında «1970 İtalya'sının yaşama seviye
sine ulaşmaktadır» gibi bir ifade var. Bunu mu 
kastediyorsunuz? 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Onu kastediyorum. Plânın çe
şitli yerlerindeki dipnotlarında italya için «Or
tak Pazar ülkeleri içerisinde en geri kalmış ül
ke» diye tanımlar var. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ M. NAZİF ERGENELi (Edirne) — 
Sayın Başkan, raporumuzu tanzim ederken Sa
yın Başbakanın sunuş konuşmasını da nazarı 
itibare alarak bu paragrafı rapora koymuş bu
lunuyoruz. Bunun, Plânın esası, bütünlüğü veya 
herhangi bir şekli ile hiç alâkası yoktur. Gerek 
şahsım adına ve gerekse Komisyon adına usul 
bakımından bunun müzakere dahi edilmemesi 
kanaatindeyim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — «italya» 
kelimesini çıkartmakla hakikatleri örtebilir mi
siniz? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon raporu mü
zakere edildiğine göre, tabiatıyle ben bu öner
geyi oya koymaya mecburum. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayfa 839/1592 

3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Plânının Eği
tim Bölümünün Meslekî ve Teknik Eğitim ke
siminin meydana getirmeyi önerdiği (Teknik Li
se), (Kız Meslek Lisesi), (Sağlık Meslek Lise
si), (Otelcilik - Turizm Meslek Lisesi), (Tarım 
Meslek Lisesi), (Ticaret Meslek Lisesi) gibi 
liselerle hem yüksek öğretim üzerindeki adet 
tazyikini artırmakta, hem de bu liseleri bitiren
lerden yüksek okullara devan etmeyeceklerin 
iş bulma imkânını azaltmaktadır. 

Sözü edilen okulların (lise) olarak değil, öğ
rencilerini bir sanat veya meslek dalında tam 
olarak yetiştiren birer (Enstitü) olarak açılma
ları, bu enstitüleri bitirip de üst öğrenime de
vam etmek isteyenler için (adaptasyon) sınıfla
rının açılması yurt gerçeklerine daha uygundur. 
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Bu değişikliğin yapılabilmesi için sözü edilen 
bölümün Komisyona iade edilmesini arz ederim. 

Tabii Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, gerekçeye ilâ
ve edeceğiniz husus var mı efendim? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ge
rekçeyi açıklayacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
-Başkan, sayın senatörler; 

Dün de arz etmiş olduğum gibi, Plân, teş
his kısımlarında cidden yurt gerçeklerine uy
gun, tamamen millî unsurlar getirdiği halde, 
tedbirler 'kısmında tamamen nazarî, gayrimillî 
birtakafm unsurlar getirmiştir. 

Bunlardan birisi de sekiz ayrı lise açmak su
retiyle, hem üniversiteler ve yüksek okullar 
üzerindeki adet tazyikini (sayın kâtip arkada
şımız önergeyi okurken yanlış olarak «Adet ta
yini» diye okudu) artırmakta, ayrıca da üni
versiteye ve yüksek okullara devam etme im-
kânâtt bulamayan meslek okulu ve sanat ensti
tüsü mezunlarının is !bulma imkânlarını ortadan 
kaldırmaktadır. 

Mesele şu : Eğer sanat enstitüsü ve meslek 
okulu mezunları ile lise mezunlarının hepsini 
veya devam etmek isteyenleri, yüksek okullar 
ve üniversiteler alabiidiyse, getirilen bu tedbi
re uygun derdik. Halbuki, bizim yüksek okul
larımız ve üniversitelerimiz bugün yalnız lise 
mezunlarını dahi kabul etme imkânından mah-
i'ûiiıdur. Şu hale göre biz, sekiz tane lise tipi 
ortaya koysak ve buralardan mezun olanların 
hepsine yüksek okul ve üniversiteye devam et
melerine imkân versek, bunların büyük bir kıs
mı yüksek okula devam etme imkânını fiilen 
bulamayacaktır. Halen sanat enstitüsü ve mes
lek okullarından yüksek okula devam etmek 
imkânını bulanların nispeti % 10'u geçmemiş
tir. Şu halde biz, azamî'% 10'un hatırı için % 
•90'i- kendi mesleklerinden mahrum etmek isti
yoruz. Yani biz, bugünkü sanat enstitüsü ve 
meslek okullarına, lisede okutulması zarurî olan 
temel bilimleri olduğu gibi koyacağız, adma 
lise diyeceğiz ve bunların üniversiteye, yüksek 
okullara devamlarını imkân dahiline sokaca
ğız... Peki, devam etmek imkânını bulamayan

lar? Bu imkânı bulamayanlar, yeteri kadar pra
tik yapamadıkları için, kendi mesleklerinde ye
tişemedikleri için iş bulamayacaklardır. Hükü
met der ki, «Bunlar teknisyen olarak yetişecek; 
mühendisle usta arasında bir ayrı sınıf olarak 
yetişecek.» 

Arkadaşlarım, bunlar Devlet dairelerinde 
ve Devletin yönettiği fabrikalarda belki müm
kün ; fakat hiçbir özel teşebbüs elini arkasına 
t ağlayıp, ustalara nezaret edecek bilgisiz insa
na para vermez; imkân yok. Binaenaleyh, bu 
imanlar iş 'bulamayacaklardır. Şu 'halde yapı
lacak şey; evvelâ şu sorunun cevabını vermek
tir : Biz, sanat enstitülerini ve meslek okulları
nı evvelâ bir meslek dalında adam yetiştirmek 
için mi kuruyoruz, yoksa yüksek okullara ta
lebe hazırlamak için mi kuruyoruz? Eğer birin
ci derecede yüksek okula (talebe hazırlamak için 
kuruyorsak Hükümetin getirdiği tedbir doğru
dur, ama eğer biz, meslek okullarını ve sanat 
enstitülerini birinci derecede bir meslek dalın
da insan yetiştirmek için kuruyorsak; şu halde 
evvelâ (bunların müfredatını bu gayeye doğru 
kurmak, yani marangozu maranıgoz, tesviyeci
yi tesviyeci, otelciyi otelci olarak evvelâ yetiş
tirmek gerekir. 

Peki, bunların arasından çok kabiliyetli olan 
olur da yüksek okula devam etmek isteyenler 
olursa?.. Demin arz ettiğim tsmel bilimleri bir 
hazırlama sınıfında, bir adaptasyon sınıfında 
vermek ve bundan sonra yüksek okul ve üni
versiteye devamlarını sağlamak mümkündür. 

Tekrar edeyim ki, yarın ortaya tatbikat çık
tıktan sonra herkes förecek, ümidediyorum ki, 
benim haklı olduğum ortaya çıkacak, ama iş iş
ten geçmiş olacak. Hükümetin getirdiği bu ted
bir meslek okullarını ve sanat enstitülerini tah-
ribetmektedir. 8 ayrı cdns liseyi zaten çocuk bu
lup, seçme imkânına sahip değildir. 

Ayrıca tekrar söylemek mecburiyetindeyim; 
hedefimiz eğer marangoz yetiştirmekse, tesviye
ci yetiştirmekse, otelci yetiştirmekse, bu takdir
de evvelâ bu bilgileri vermek lâzım. Çünkü, ço
cuğun hedefi odur. Yoksa getirip temel bilim
leri koyup, bunların adma «Lise» diyerek bun
ları tahribetmek hatalıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı? 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Balkanım, teknik ve meslek liseleri
nin isimlerinin de değiştirilmesi, görüşümü?:3 
göre plânda öngörülen eğitim sisteminin bütün
lüğünü bozacak niteliktedir. 

Plân, sanayileşmeyi hedef tutmuştur, Eği
tim sistemi de bu hedefe ulaşmada gerek insan-
gücünü yetiştirmek için tedbirler getirmiştir. 
Sanayileşmenin gerektirdiği tipte teknik ele
man yetiştirmeye yönelmek üzere, sanat ensti
tülerinin muhtevası ve seviyesi yükseltilecek, 

• modern anlamda bir okul olarak teknik liseler 
haline getirileceklerdir. Bu durum, diğer mes
lek liseleri için de varittir. 

Gterek meslek liselerinde, gerekse teknik li
selerde tahsil görerek mezun olacak öğrencile
rin büyük kısmı teknik ve meslek üzerinde ye-
tıisMriimiş olarak liseden çıkacaklardır. Bunlar
dan, şimdiki projeksiyonlarımıza göre pek faz
la olmayacak bir kısmı ancak yüksek tahsile 
gidecektir. Binaenaleyh, meslek liselerinin ve 
taknık liselerinin anaamacı, uygulamada bu tek
nik ve meslek sahasındaki kimseleri lise sevi
yesin de yetiştirmektir. 

Ayrıca, evvelki enstitü ve meslek okulları
nın seviyelerin in yükseltilmesi ve sosyal talep 
açısından cazip hale getirilmesi gerekirken, ak
sine olacak biçimde; evvelce yapılan uygulama
da sadece isimde yanılacak değişiklikle bu amaç
tan uzaklaşılacak ve gerekli teknik insangücü-
nün karşılanması sağlanmayacatktır. Böylece, 
plânın çc'k önemle ferinde durduğumuz insan-
güeü ihtiyacının, bugüne kadar olduğ-u gibi, 
yine yetişiirilemeyeceği kanısındayız. Getirdiği
miz sistem içerisinde meslek liseleriyle teknik 
liselerin, bugünkü sanat enstitülerinin gördüğü 
görevi daha fazlası ile göreceğine ve insangücü 
açığımızı kapatacak şekilde işleyeceğine kaniiz. 
Binaenaleyh, bu in-san^iicü açıklarımızın daha 
başka yöntemlere yönelmemesi ve aynen devam 
etmemesi için, bu önergenin kabul edilmemesini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hedefte beraber
siniz, yalnız sayın önerge sahibinin söyledikleri 
şu: «Bu teknik liselere eğer lise dersleri de ilâ
ve edilirse, teknik adam yetişmez,» demektedir
ler. Ama siz, bu şekilde yetiştiği kanaatini iz
har ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Biraz önce arz ettim, bu ders programına ta

bidir, biz teknik liselerde bu çeşit tekniğe ağır
lık verecek derslerin daha çok okutulmasını ön
görüyoruz. 

B&ŞKAN — Daha çok okutulacak eliyorsu
nuz. Peki efendim. 

Komisyon katılıyorlar mı? 
FLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Plânın bütünlüğünü bozacak mahiyette 
ciiuğu için kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon da katılmıyor. 
önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Eğitimimizin temel problemlerinden 
biri de adet tazyikidir. Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın temel eğitim bölümü bu tazyiki azaltabile
cek tedbirleri maalesef getirememiştir. 

Orta dereceli okullar üzerindeki adet tazyi
kinin kaldırılabilmesi için, plânın 797 nci sayfa
sında yer alan 1470 sayılı paragraftan sonra 
aşağıdaki fıkranın eklenmesi için plânın temel 
eğitim bölümünün komisyona iade edilmesini 
arz ederim. 

Tabiî üye 
Mehmet örgüneş 

«Temel eğitimden sonra öğrenime devam et
meyecekler için ilk 4 yılında temel eğitim veri
len, geriye kalan 4 yılında işbaşında eğitim me
todu ile yerine göre, ziraat, hayvancılık, bahçı
vanlık ve bunlara benzer olanlarda beceriler 
kazandıran özel tipte Temel Eğitim Okulları 
açılacaktır.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüneş, 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 

Bp^kan, sayın senatörler; 
Müsaadenizle sözlerime plânın 791 nci say

fasında yer alan 1447 sayılı paragrafı okuyarak 
başlayayım. 

«Örgün eğitimin ilk kademesi olan temel 
eğitim 5 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre 
içinde çevre ve yaşama düzeyine uygun ve kişi
lere maharet kazandıracak bir eğitim verme 
imkânı bulunmadığından eğitim teorik düzeyde 
kalmaktadır. Oysa bu kademeyi bitirenlerin 
% 52'si doğrudan doğruya çalışma hayatına ka
tılmaktadır. Böylece örgün ya da yaygın siste-
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mi içinde temel eğitimden geçen kişilere maha
ret kazandıracak bir kademenin bulunmayışı 
sistemin en önemli bir eksikliği olarak ortaya 
çıkmaktadır.» 

Arkadaşlarım, plânın ortaya koyduğu şu söz 
yüzde yüz Türkiye gerçeklerine uygundur ve 
cidden tebrike şayan bir buluştur, mükemmel 
bir teşhistir. Ancak ne yazık ki, bundan sonra 
gelen tedbir yüzde yüz buna zıttır. Zaten dik
kat buyurursanız, plânın «Millî eğitim» kısmı 
tamamen birbirine zıt iki ana bölümden ibaret
tir. Teşhisler ne kadar sağlamsa, millî ise, tu
tarlı ise buna mukabil getirilen tedbirler o ka
dar tutarsız, o kadar gayrimillîdir. Ben yüzde 
yüz kaniim ki, bu iki bölüm ayrı ayrı kurumlar 
tarafından yazılmıştır. Plânlama birinci tarafı 
yazmış, bundan sonra Millî Eğitim Bakanlığı 
getirmiş; şimdiye kadar alışık olduğu metotla 
bunları plânın içerisine sokmuştur. Şahsî kana
atim budur. 

Binaenaleyh, burada plânlamanın şikâyet et
tiği bu kısmı düzeltmenin çaresi nedir? Plânla
ma diyor ki, «Bugün ilkokulu bitirenlerin 
% 52'si ortaokula devam etmemekte, doğrudan 
doğruya hayata atılmaktadırlar.» Keşke şunu 
da söyleseydi plânlama : Acaba ilkokulu bitirip 
de, hayata atılanlardan yüzde kaçı kaç sene son
ra okumayı, yazmayı dahi unutmaktadır? Bu
gün ilkokullarımızın verdiği bilgi, burada söy
lendiği gibi tamamen nazarî alandadır; hayata 
hazırlamıyor. Peki şimdi, tedbir olarak ne di
yor bu plân? Efendim, bunu 8 yıla çıkaralım, 
burada birtakım beceri plânlarıyle, programla-
riyle, nazarî birtakım derslerle çocuğu hayata 
hazırlayalım,.. 

Ben şimdiye kadar suyun içine girmeden 
yüzme öğrenen kimseyi görmedim. 14 yaşma ka
dar eli nasır bağlamamış bir çocuğun, gidip köy 
ekonomisinin içerisine fiilen katılmasına imkân 
yoktur. Biz bu çocuğu 14 yaşma kadar nazarî 
birtakım bilgilerle eğiteceğiz bu arada tutacağız 
muhite alışma, muhiti tanıma programları gibi 
tamamen nazarî mahiyette birtakım bilgiler ve
receğiz. ondan sonra bu çocuk gidecek, köyü
nün ekonomisinde ne yapacak?.. Bu çocuk bir 
ağıla girip hayvan bakımı yapabilir mi? Bu ço
cuk; bahçıvanlık yapılıyorsa kendi bölgesinde; 
acaba zararlı haşaratla mücadele ilâçlarını kul
lanabilir mi? Bunların hiç birisini yapamaz. 

Şu halde ben diyorum ki, ilk 4 yılda bu ço
cuğa birtakım yurttaşlık bilgisi, okuma - yaz
ma, basit matematik öğretelim ve ondan sonra 
da işbaşında eğitim metodu ile bu çocuğu fiilen 
iş içinde yetiştirelim. Mademki yüksek okula 
devam etmeyecek, öyle ise gitsin, köyünde fii
len hayvancılık yapsın, fiilen bahçıvanlık yap
sın, fiilen ziraat yapsın. Yani biz bu çocuğa bir
takım fantazi bilgileri, lüks bilgileri değil, köy 
ekonomisi içersinde her gün karşılaşacağı amelî 
bilgileri verelim. Bu okullardan mezun olan ço
cuklar köye gittiği zaman köy ekonomisine bir 
şey getirecek, iddia ediyorum ki, şu plânda ör
gün eğitimden (yaygın eğitim demiyorum) köy 
ekonomisine hitabeden bir tek satır yok. Baş
tan sona kadar «sanayileşeceğiz» diye, eğitimin 
hepsi olduğu gibi tamamen ilçe ve il ekonomisi
ne hitabeder hale gelmiştir. Halbuki arkadaşla
rım, köyleri Türkiye'nin dışına mı çıkaraca
ğız? Bütün bu plân tatbik edildiği müddetçe 
köy ekonomisi duracak mı, devam etmeyecek 
mi? Köydeki bu ekonomiyi kim harekete getire
cek? Kim buna güç verecek? Ancak kanaatim 
odur ki, bunu 8 yıllık pratik ilkokullar yapabi
lir. Bunun getirilmesi köy ekonomisini canlandı
racak, ona yeni bir kan verecektir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Sayın özgüneş'in önergeleri, 
plânda öngörülen temel eğitim sistemini tümün
den değiştirecek bir önergedir. Plânda eğitim 
reformu, eğitim plânlaması içerisinde öngörü
len 8 sınıflı temel eğitim vardır. Bunun ilk 
5 sınıfı bugünkü ilkokullara tekabbül eder; son 
3 sınıfı da ortaokullara tekabbül eder. Fakat 
aynı ve çok önemli olan husus, son üç senenin 
bu sınıflarda okuyan çocukları bugün alıştığı
mız eğitim sistemi dışında hayata hazırlayıcı 
programlarla beslemiş olmasıdır. 

Binaenaleyh, bunu dört dörde çevirip ilk 
dört senesini ilkokul, ikinci dört senesini de, 
Sayın özgüneş'in öngördüğü şekilde, beceri ka
zandırılarak köye götürülecek kimseleri yetiş
tirme anlamında alırsak, bu sistemi tüm plân 
olarak değiştirmemiz lâzımgelir. Bir. 

ikincisi; plânda Sayın özgüneş'in buyurdu
ğu hususları, (Ki, gayet tabiî çok yerinde bir 
tekliftir) sağlayacak tedbirleri getirmeye gay-
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ret etmiştik. Müsaade ederseniz, 861 nci sayfa
dan plânın 1647 ve 1648 nci paragraflarını oku
yayım. / / H 

1647 sayılı paragraf : «Temel eğitim siste
mini tamamlayıp, ortaöğretim sistemine geçme
yenler, temel eğitim ara kademelerinden çıkan
lar ve çalışmakta olanlara eğitim imkânları 
sağlamak amacıyle, pratik sağlık, pratik tarım 
ve pratik sanat okulları gibi pratik okulların 
açılması öngörülmektedir. Bu sistemin tamam
layıcısı olarak, iş öncesi eğitim merkezleri ve 
iş - başı eğitim sistemi geliştirilecektir.» 

1648 nci paragraf : «Kısa süreli eğitim prog
ramlarıyla beceri kazandıran modüller bir sis
temle çalışacak pratik okulların anakaynağı 
uzun dönemde temel eğitim olacak ve eğitim 
programları yalnız meslek becerileri kazandıra
cak biçimde düzenlenecektir,» 

Demekki Sayın özgüneş İn kastettkileri 
çok yerinde olan tedbirlerin; bizim sistemi de-
değiştirerek, yani 8 seneyi dört dört olmak üze
re ikiye bölerek değil de, başka sistemle geliş
tirilmesi esasen öngörülmüştür. Aksi halde, 
arz ettiğim gibi plânda öngördüğümüz eğitim 
sisteminin tümünü bozacak bir tekliftir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELÎ (Edirne) 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet, plânın tümünü bozu
cu mahiyette gördüğü için katılmıyor. Komis
yon da katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,., Kabul etmeyenler,.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge takdim, ediyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Orta dereceli okullara devam eden öğrenci
lerin büyük bir kısmının liseleri tercih ettiği, 
bu sebeple liseler ve fakülteler üzerindeki adet 
tazyikinin gittikçe arttığı bilinmektedir. 

Öğrencileri meslekî ve teknik öğretime kay
dırmanın etkili yollarından biri, yüksek dereceli 
meslekî ve teknik okulların (Fakültelerin de
ğil) müfredat programlarını orta dereceli mes
lekî ve teknik okullara dayalı hale getirmek ve 
bu yüksek okullara münhasıran orta dereceli 
meslekî ve teknik okul mezunlarım almaktır. 

Yukarıda belirtilen hususun plâna dâhil 
edilebilmesi için 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının eğitim bölümünün yüksek öğretim ke
siminin komisyona iadesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Bu son önergem, kabul buyurduğunuz birin
ci önergemin bir tamamlayıcısıdır. Şimdi bugün 
memleketimizde durum şudur: 

Bütün öğrenciler liselere devam etmek iste
mekte; sanat enstitülerine ve meslek okullarına 
rağbet o ölçüde olmamaktadır. Bunun sebepleri 
şudur: Evvelâ yüksek okullar tamamen liseye 
açıktır, sanat enstitülerine (bütünüyle değil 
ama) büyük kısmıyla kapalıdır. 

ikincisi; şimdiye kadar tatbik edilen ve Hü
kümetin getirdiği tedbirle tamamen daha kötü 
hale gelecek olan ve kabul ettiğiniz önerge ile 
düzelecek bulunan durumdur. Yani, sanat ensti
tülerine getirip bir sürü nazarî ders koymak ve 
böylelikle amelî dersleri azaltmak. Şimdi kabul 
buyurduğunuz birinci önerge eğer dikkate alı
nır ve plâna girebilirse, meslek okulları ve sa
nat enstitüleri kendi gayelerine göre çalışacak
lardır. Bunların içerisinden yüksek öğrenim 
yapmak isteyenler için sahayı açmak, yani yük
sek okulları sanat enstitülerine ve meslek okul
larına dayalı hale getirmek lâzım. Bir tarafta 
liseler var, bunların mezunları fakültelere gide
bilirler, orada yetişebilirler; fakat bizim meslek 
adamı yetiştirmek için açtığımız yüksek okulla
rı da tamamen lise mezunlarına açıp, sanat ens
titüsü ve meslek okullarına kapatmak hatalı bir 
yoldur. Şu halde, meslek adamı yetiştirecek 
yüksek okullar mutlaka meslek okullarına ve 
sanat enstitülerine dayalı hale getirmelidir ki, 
buranın mezunları yüksek tahsil yapmak imkâ
nını bulsunlar ve böylelikle, liselerden sanat 
enstitüleri ve meslek okullarına talebe kaydır
ması rahatlıkla mümkün olsun. 

Bu arada, önergemde bulunmamakla bera
ber, fırsat bulduğum için, bunun tamamlayıcısı 
olan bir noktayı daha belirtmek isterim. Bu da, 
akademilerin durumudur. Üniversitelerle akade
miler arasında da çok önemli bir münasebet var. 
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Üniversitenin sahası ayrı, akademinin sahası ay
rıdır. Akademiler, bir meslek dalında ihtisasını 
derinleştirmek isteyen insanlara daha üst öğre
nim vermektedir. Bir fonksiyonu vardır; fakat 
maalesef Plân, yine bunu da ortadan kaldırmak
tadır. Eğer şu benim dediğim sistem kabul edi
lirse, yüksek okullar; meslek okullarına ve sa
nat enstitülerine bağlı olursa, bunlar bir yük
sek okullar konseyince koordine edilirse; akade
miler, bunların üstündeki eğitimi tanzim etmek 
için bir akademiler konseyince yürütülürse, ni
hayet üniversiteler de kendi senatoları tarafın
dan yürütüleceği için, Türk yüksek öğretimi ta
mamı ile birbiri ile sürtüşmesiz ve her saha ken
di adamını yetiştirecek duruma gelir kanaatin
deyim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 
sayın Zeyyat Baykara, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, biraz önce sayın Özgüneş'in 
önergesi ile teknik liselerin sanat enstitüsü ha
line getirilmesinin nazara alınması kabul edildi
ği için, şimdi sayın Özgüneş'in buyurduğu bu 
ibareyi de kendi görüşlerine göre değiştirmek 
lâzım. 

Ben şunu arz etmek istiyorum. Ben o öner
ge konuşulduğu zaman tümünü bozar demiştim; 
bunları kastediyordum. 

842 nci sayfada 3 numaralı bir tedbirimiz 
vardır. Burada, «Meslekî ve teknik lise mezun
larına ağırlıkla meslekleriyle ilgili dallarda yük
sek öğrenime geçiş sağlanacaktır» diyordu. Çün
kü sistem, teknik lise ve meslek lisesi idi. Şim
di enstitü haline getirileceği ve o isimle anıla
cağı için Sayın özgüneş burada gereken deği
şikliği teklif etmektedir. Baştan arz ettiğimiz 
husus ve gerekçeler nazarı itibara alınırsa, o 
gerekçelerin bir sonucu o'arak burada istenen 
değişikliğe de katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?... Ka
tılmıyor. 

Hükümet ve komisyon plânın bütünlüğünü 
bozacağı gerekçesi ile katılmıyor. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçeli geriverme önergesi: 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda aşağıdaki düzelt

melerin yapılmasını arz ve teklif ederim. Bu 
maksatla plânın Hükümete iadesini dilerim. 

Kocaeli 

Kesim 
Bölüm 
Sayfa 
Tablo 
Sıra 
Sütun 
Sütun 

4 
11 

782 
546 
19 
'/* 
3 

Lûtfi Tokoğlu 

2 500 
830 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, buyuran. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın 771 nci sayfası
nın 1405 nci maddesinde «...veterinerlik dalla
rında ekonominin insangüeü ihtiyaçları aşıl
mıştır» hükmü yer almaktadır. Eğer bu ka
naate iştirak edebilmiş olsa idim çok mesut ola
caktım. Çünkü hayvancılığın Türkiye ekono
misine, hayvancılığın Türkiye sağlığına ve hat
tâ hayvancılığın hayat pahasına ne kadar te
sir ettiğini bütün arkadaşlarım takdir buyu
rurlar. Bu mevzuu bu sebepten eleştirmek mec
buriyetinde kaldım. 

Ben inanıyorum ki, plânlı bir devreye gir
diğimize göre plânların hem mantık itibarı ile, 
hem de prensipler itibarı ile birbirini takibet-
mesi iktiza eder. Bu sebepten İkinci Beş Yıllık 
Plânı bu mevzuda tetkik ettim. Gördüğüm ve 
elde ettiğim netice şudur: ikinci Beş Yıllık 
Plânm 152 ve 154 ncü sayfalarında veteriner 
hekim ihtiyacı 1972 senesinde 2 500 olarak gös
terilmektedir. Şimdi Üçüncü Beş, Yıllık Plân
da yine bu mevzu ele alınmış ve bu defa ihtiyaç 
1 175 olarak tespit edilmiştir. Tasavvur buyu
runuz, İkinci Beş Yıllık Plânda ihtiyaç 2 500, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda 1 175 olarak tes
pit ediliyor... Aradaki fark % 100'ün üzerinde 
bulunmaktadır. Böylece plâna itimadımız za
yıflamaktadır. Halbuki, plâmn muvaffak olma
sı için plâna itimat önce Parlâmentoda, sonra 
bütün Türkiye'de sâri ve şamil olması iktiza 
eder. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde bu rakam-
j lardan hangisinm doğru olması ihtimali mev-
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cuttur? Bu meseleyi tetkike kendimi bağladım. 
Elde etmiş olduğum netice şudur: Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın 789 ve 790 ncı sayfalarında, 548/b 
tablosundaki malûmata göre 1968 - 1971 döne
minde veteriner fakültelerine kayıt hedefi 1 200 
olarak tespit edilmiş; fakat bu müd
det içinde gerçekleşme 400 olmuştur. 
Böylece bizzat Üçüncü Beş Yıllık Plân
da tespit edilen şu mukayese bize gösteri
yor ki, bugün veteriner hekimliği dalında insan-
gücü ihtiyacı çoğalmış, azalmamıştır. 

ikincisi; Türkiye, Asya ve Afrika ile Avrupa 
toplumu arasında bir tampon bölge olarak ka
bul edilmektedir. Afrika ve Asya'da bulaşıcı 
hayvan hastalığı ise yaygın bulunmaktadır. O 
halde Türkiye'nin bu tampon bölge olarak ve
teriner hekimliği bakımından çok titiz davran
ması iktiza eder. Türkiye'de hayvan varlığını 
tespit ettiğimiz zaman şu rakamları elde ediyo
ruz: Büyük ve küçükbaş hayvan 70 milyon, kü
mes hayvanı 30 milyon. O halde, bu hayvan 
mevcuduna göre bir veterinere düşen hayvan 
adedi acaba kaçtır? Bunu hesabettiğimiz zaman 
da elde etmiş olduğumuz netice şu oluyor: Bü
yük ve küçükbaş ha-vvan olarak bir veteriner 
senede 43 567 hayvana, kümes hayvanı olarak 
da 18 411 hayvana bakmak mecburiyetinde
dir. Bu durumda veteriner hekimlik bakımın
dan memleketimizde insangücünün fazla oldu
ğunu iddia etmek doğru olmasa gerektir. Bu 
sebepten ikinci Beş Yıllık Plândaki rakamları 
esas ittihaz ederek bu değiştirme önergesini 
verdim. Kabulünü muhterem arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergenin hitamına kadar 
çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kanım, usul hakkında bir şey soracağım. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurunuz efen
dim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kanım, aynı mahiyette benim de bir önergem 
vardı, onunla birleştirirsek arkadaşlarımızı da
ha aydınlatmış oluruz. 

BAŞKAN — Tamamen aynı mıdır? 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Aynı ma
hiyette efendim. 

BAŞKAN — Evet, Saym Baysoy'ım da aynı 
mahiyette olan bir takriri var. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Ben de izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — önce önergeyi okutalım, zapta 
girsin. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3 ncü Beş Yıllık Plânın «insangücü» başlığı

na taşıyan kesiminin «Teknik insangücü» bölü
münde yer alan (sayfa 771) 1405. paragrafında 
«Yüksek nitelikli teknik insangücünde plânlı 
dönemde sağlanan sayısal artışlarla 1972 de... 
Veterinerlik dallarında ekonominin insangücü ih
tiyaçları aşılmıştır.» Denilmekte, aynı kesimin 
«Üçüncü Plân döneminde gelişmeler» bölümü 
sayfa 782, tablo : 546'da 1972 yılı için veteriner 
arzının 1785, veteriner ihtiyacının ise, 1175 ailet 
olduğu ve 610 adet ihtiyaç fazlası veteriner bu
lunduğu belirtilmektedir. 

Türkiye'deki veteriner sayısının ve ihtiyacın 
tespitinde maddî bir hataya düşüldüğü kanaatin
deyim. Ekli gerekçe nazarı itibare alınarak tas
hihi konusunda önergemin kabulünü saygıyle arz 
ederim. 

Erzincan 
Fehmi Baysoy 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Saym Baş

kan, saym arkadaşlarım; 
Sayın Tokoğlu arkadaşım konuyu saten or

taya getirmiş bulunuyor. Ben buna bir, iki 
husus ilâve edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım, veteriner ne iş yapacak
tır? Memleketimizin hayvanlarının hastalıkları 
için aşı hazırlayacaktır, serum haznlayacaktır, 
sıhhi bakımdan hayvanı gıdaları kontrol altın
da bulunduracaktır, lâboratuvarda çalışacaktır, 
hayvanlarımızın cinslerinin ıslahı için açılmış ha
ralarımızda, inekhanelerimizde hizmet görecek
tir ve bunun haricinde de, sahada tatbikat ya
pacak; yani hastalıkları bizzat kontrol edecek, 
hayvanları aşılayacak ve tedavisini yapacaktır. 

Şimdi memleketimizdeki hayvan mevcudu 
hepinizin malûmu; 72 000 000 büyük ve küçük 
baş hayvanımız, 34 000 000 da kanatlı hayva
nımız var. Binaenaleyh, 108 000 000 ediyor. 

Şimdi arkadaşlarımız bir hesap çıkartmışlar, 
diyorlar ki : «Türkiye'de halen 1785 veteriner 
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var, halbuki ihtiyaç 1175'tir. Binaenaleyh, bu
gün 601 veteriner fazlası var.» 

Bunu hesabederken, diğer tarafta hizmet 
gören veterinerleri de kaale almamışlar, Zira, 
bugün Et ve Balık Kurumunda 82 civarında ve
teriner çalışır. Açılan yeni kombinalara veteri
ner temin edemedikleri için özel bir kararname 
ile emekli veterinerler hizmete alınmıştır. Şim
di, bir taraftan diyoruz ki, 610 veteriner fazlamız 
var; bir taraftan da, emeklileri özel bir kararna
me ile alıyoruz, et kombinalarında çalıştırmaya 
başlıyoruz. O da kifayet etmiyor. 

Diğer taraftan; Türkiye hayvan popülasyo-
nu, Rusya hariç, Avrupa devletlerinin hepsinin 
üstündedir. Buna mukabil size bir fikir vermek 
için birkaç rakam sunayım : Bulgaristan'da vete
riner sayısı 1379, Romanya'da 2850, Yugoslav
ya'da 4576, İspanya'da 7624, Yunanistan'da 
941, Fransa'da 4400, Almanya'da 9518, İngil
tere'de 5485, Danimarka'da 1888 ilâhare gidi
yor... 

Tasavvur buyurun, hayvan popülasyonu bi
zim çok çok altımızda; memleket sahası bizden 
çok çok küçük olmasına rağmen oradaki veteri
ner adedine bakın, bizdeki veteriner adedine ba
kın. 

Bizim de veteriner adedini düşürmemiz, her
halde bunun iyi tetkik edilmemesi ve maddî bir 
hataya düşülmesi olsa gerek. 

Nitekim, Birinci ve ikinci Plân devrelerinde 
bunlar nazarı itibare alınmış ve ona göre de plân
da tedbirler konulmuştu. Bu sefer bu maddî 
hatanın düzeltilmesini bilhassa istirham ediyo
rum. Her nedense hazırlayan arkadaşlar buna 
mümanaat ediyorlar. Gönlüm çok isterdi ki, o 
arkadaşlar bir gün bir veterinerle bir tatbikata 
çıksın. Çünkü şu dedikleri kabul edilirse, bir ve
terinere 98 000 baş hayvan düşecektir. Bu adam 
eğer bu 98 000 baş hayvanın sadece yarısını kont
rol ve aşıdan geçirmeye kalksa, senede 485 gün 
çalışması lâzım, halbuki tatili falan içinde sene 
365 gündür. 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, bu veterinerler konusu, gerçek
ten burada olduğu kadar Plân Komisyonunda da 
ele alınmış bir konudur. Adet bakımından ihti
yaçların ve insangücü ihtiyacının açıklarının tes-
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pifci bakımından önemli olan bir tablodaki ra
kamların hatalı olduğu belirtilerek bunun dü
zeltilmesi istenmiştir. Orada gerek Hükümet ola
rak, gerekse Plân Komisyonunda sayın üyelerin 
verdikleri izahatı da nazara alarak yaptırdığımız 
incelemelerde, maalesef diyeceğim, bu rakam
ların hatalı olmadığı ortaya çıkıyor. Müsaade 
ederseniz arz edeyim : 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının «İn
sangücü» bölümünde 1972 yılı için verilen vete
riner hekim sayıları ile bu komiyle ilgili veteri
ner hekimliği meslek kuruluşlarının, (ki, bahis 
konusu edilen onların rakamlarıdır.) hazırlamış 
olduğu rapordaki veteriner hekim sayıları arasın
da bii1 tutarlık mevcuttur aslında. Üçüncü Beş 
Yıllık Plânın 782 nci sayfasındaki 546 ncı tab
loda (ki, burada bahis konusu edilen o tablo
dur) 1972 veteriner arzı 1785 olarak gösterilmiş
tir. 

Yukarıda arz ettiğim veteriner hekim sayı-
iarıyle ilgili raporun 6 ncı sayfasında da veteri
ner sayısı 1798 olarak belirtilmiştir. Yani iki 
doküman arasındaki fark; plânın üçüncü cildi
nin 782 nci sayfasındaki bilgi ile demin arz etti
ğim. veteriner hekimliği meslek kuruluşlarının 
hazırlamış olduğu rapordaki veteriner sayısı ara
sındaki fark sadece 13 adettir. 

Plânlama Teşkilât:?. Müsteşarlığında yapılan 
«1970 - 1971 Türkiye'de Tarımsal İnsangücü Sto
ku» adlı araştırmanın 16 ncı sayfasında da mev
cut veteriner hekim sayısı şu şekilde saptanmış
tır. 

«Kuruluş : Tarım Bakanlığı... 

Tarım Bakanlığında çalışan veteriner hekim 
sayısı : 1193. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Devlet Üret
me Çiftliklerinde çalışan veteriner hekimlerin sa
yısı : 288. 

Millî Savunma Bakanlığı ve diğer yerlerde 
çalışanlar : 219. 

Tümü : 1700 kişi,» 

Bu. çalışmada Tarım Bakanlığı ile İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ve Devlet Üretme Çiftlikle
rinde çalışan veterinerlerin toplamı olan 1481 ve
teriner hekimin kurumlara dağılımı, belirttiğim 
gibi, kesinlikle saptanmış; Millî Savunma Ba
kanlığı ve diğer kuruluşlarda 219 veteriner heki
min çalıştığı tahmin edilmiş ve böylece toplam 
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veteriner hekim, sayısının 1700 civarında oldu
ğu "belirtilmiştir. 

Demin arz ettiğim, araştırmalım 15 nci say
fasına göre : 

«Özellikle tarımsal insangücü kullanımı stra
tejisinde yüksek nitelikli elemanlar yerine, ta
rımda verimliliğin hızla artırılmasında direkt et
kisi olacak tarımsal üretime dönük bilgi ve be
ceri kazanmış uzman çiftçinin kullanılması, önem 
kapanmaktadır.» 

Bunun yanı sıra Tarım Bakanlığı meslek ku
ruluşlarında (Bu önemlidir efendim.) çalışan 
258 yüksek ziraat mühendisinin % 19,4'ünün ve 
69 veteriner hekimin % 36'smm (25 kişi) sade
ce müşavirlik, hizmetiyle uğraşması, bunun dı
şında kalan teknik, elemanların zatişleri müdür
lüğü sivil savunma sekreterliği, yayın şubesi mü
dürlüğü ve organizasyon metod işlerinde çalış
maları, bu tür elemanlara olan talebi gerçekten 
sunî. olarak şişirmektedir. 

Öte yandan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı döneminde hayvanı ürünlerdeki yıllık ortala
ma gelişme hızı plân hedeflerinin % 34 altında 
gerçekleşmiştir. Üretim insangücü ilişkileri açı
sından da bu hedeflerin gerçekleşme durumuna 
göre, 1972 yılı insangücü ihtiyaçlarının ikinci 
Plân hedefleri ile farklılık göstermesi bu neden
le (yani 2 500 ile) zorunlu olmaktadır.» 

özet olarak arz etmek istiyorum ki; iki ba
kımdan ve çeşitli kaynaklardan yaptırdığımız 

BAŞKAN — 95 nci Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Birleşime devam ediyoruz. 
Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçeli geri verme önergesi : 

incelemeler, bizini plândaki insangücü ihtiyaçla
rı açısından çok önemli olarak verdiğimiz sayı
ları doğrulamış bulunmaktadır. 

Bunu arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLi: MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) 
— Sayın Başkan, plânda yer alan rakamlar, 
Devlet İstatistik Enstitüsü ve ilgili resmî ma
kamlarca verilen resmî belgelere dayanmaktadır. 
Bu itibarla plânda gösterilen rakamlarda her 
hangi bir değişiklik yapılması, plânın bütünlü
ğüne tesir eder. Bu nedenle katılmıyoruz efen
dim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Bir sual so
rabilir iniyim? 

BAŞKAN — Sual müessesesi bu müzakere 
şeklinin içinde mevcut değil efendim. Onun için 
müsaade buyurun oy ile halledilecektir. 

Sayın Baysoy ve Sayın Tokoğlu'na aidolan 
aynı mahiyetteki iki önergenin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylayacağım: 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiş
tir. 

Saat 15,00'te tekrar toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,12 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda aşağıdaki dü
zeltmelerin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Bu maksatla Plânın Hükümete iadesini dile
rim. 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğlu 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Sati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
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Kesim 
Bölüm 
Sayfa : 
Madde 

4 
: 11 
771 

: 1405 
«Yüksek nitelikteki teknik insangücünde 

plânlı dönemde sağlanan sayısal artışlarla 1972 
de mimarlık, inşaat, kimya, tarım, orman mü
hendisliği dallarında ekonominin insangücü ih
tiyaçları aşılmış diğer mühendislik dallarında 
ise ihtiyaç altında kalınmıştır.» 

BAŞKAN — önerge sahibi yoktur. 
önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor

lar mı? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Katılmıyoruz. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ M. NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — önerge 
sahibi olmayınca oylanır mı? 

BAŞKAN — Oylanır efendim. 
Bir başka önerge var takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1973 - 1977 Üçüncü Beş Yıllık Plânın 902 

noi sayfa ve 1752 nci maddesinde «plânlı dö
nemde sağlık ocak ve evlerinin yapımında 
plân hedefleri, program hedefleri...» diye devam 
eden maddede evvelki iki Beşer Yıllık plânda 
yapılan sağlık ocaklan ve evlerini gösterir 627 
sayılı tabloda; 

Sağlık Ocak ve Evleri - Fizikî 
Gerçekleşmeler : 

Hedef ve 

Yıllar 

1. Plân 
Dönemi 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Sağlık 
Plân 

Hedefi 

1500 
1100 
1400 
1700 
2000 
2300 

ocaklan 
ProgTam 
Hedefi 

690 
893 
938 
945 
969 
985 

Gerçekleşme 

570 
752 
830 
868 
869 
916 

Plân 
Hedefi 

— 
1430 
2800 
4130 
5440 
6760 

Sağlık evleri 
Program 

Hedefi 

— 
823 
883 
883 
883 

1183 

Gerçekleşme 

195 
765 

1314 
2131 
2271 
2421 

Gerçekleşen sağlık ocağı İkinci Plân devre
sinde 4805, gerçekleşen sağlik evleri ise, 9097. 
Halbuki Sağlık Bakanlığının 1963 - 1967 Birinci 
Plân devresinde tespit ettiği 16 ilde 5083 sağlık 
ocağı yapılmış ve 1967 - 1972 senelerinde yalnız 
Maraş'ta 51, Edirne'de 19, Nevşehir'de 23 ki, 
ceman 93 sağlık ocağı yapılmış ve faaliyete geç
miştir. Bu iki devrede toplam olarak 872 sağlık 
ocağı inşa edilmiş, buna mukabil Kalkınma Plâ
nı Kitabının yukarıda arzedilen 627 nci tablo
sunda 4805 sağlık ocağının yapıldığı gösterili
yor ki, arada çok büyük bir fark meydana çı
kıyor. Sağlık evlerinin ise, Devlet tarafından 
yapılanla, kiramla tutulup sağlık evleri ittihaz 
edilen yerlerde 9097 olmadığı ve Sağlık Bakan
lığının bültenlerinde de hakiki sağlık evlerinin 
adedini bulmak kabil olmamaktadır. Yukarıda 
gösterilen 627 sayılı taModaki 4805 gerçekleşen 
sağlık ocağı adedi yerine, hakiki adette yapılan 

872'nin gösterilmesi ve yine sağlık evlerinin de 
hakiki raikamilannın bulunup tablonun tashihi
ni arz ve teklif ederim. 

Dr. Edip Somunoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN -~ Hükümet önergeye katılıyor 
mu? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Sayın Başkanım, zannediyorum ki burada plân
da verilmiş olan rakamların toplanmasında bir 
yanlışlık yapmaktayız ve önerge de ona dayan
maktadır. 

Bu tabloda gösterilen rakamlar 1968 yılın
dan itibaren her yıl yeniden yapılan gerçekleş
me olarak sağlık evleri ve sağlık ocaklan ade
dini gösteren rakamlar değildir. Bir evvelki se
ne 100 muş ertesi sene 110 olmuş, 110 muş 120 
olmuş; bu şekilde zincirleme olarak gÖtüriüeE 
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rakamlardır. Bunların hepsini toplarsanız bu 
şekilde 4805 çıkar; ama bu toplanması mümkün 
olmayan bir rakamdır. Çünkü, en altında veri
len rakam; yani 1972 olarak 916 dediğimiz, tâ 
eskiden beri yapılan bütün sağlık ocaklarmm 
toplamıdır. Yukardaki rakamlarla toplarsanız 
4805 çıkar ama, onlar birbirini... 

BAŞKAN — Yani burada bir yanlışlık yok. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

(Devamla) — Evet, yanlışlık yoktur. Zannedil
miştir ki, bunlar her sene yeni yapılandır. Hal
buki teselsül eden rakamlardır. Aynı şekilde 
sağlık evleri de öyledir, efendim. 

BAŞKAN — Bu sebepten katılmıyorsunuz? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Evet. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ NAFİZ ERG-ENELİ (Edirne) — Ko
misyon katılmıyor efendim. Bu, önerge sahibi
nin maddî hatasıdır. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresini yapmakta olduğumuz Üçüncü 

Beş Yıllık Plânın 7 nci bölüm, sayfa 48'de ener
ji ile ilgili 7.40 paragrafına işbu takririme ekli 
metinde kırmızı renkle yazılı parantez içerisin
deki, (TEK Kanununun geçici 6 ve 7 nci mad
delerinde öngörülen istisnalar dışında) cümlesi
nin eklenmesine, bahsi geçen kanunun hükmü
nün korunması inancıyle arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Antalya 

Mehmet Pırıltı 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, bu okunan önerge de yine 
stratejiye taallûk eden bir değişikliktir, plân 
değildir. Bunu evvelâ arz etmek isterim. 

Saniyen, elektrik enerjisinin aslında Türkiye 
Elektrik Kurumu Kanunu ile üretimi ve dağı
tımı tekel altına alınmıştır. O arada gene aynı 
kanun içerisinde imtiyazlı şirketlerin herhangi 
bir şekilde imtiyaz süreleri bitinceye kadar hak
larının devam ettiği belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Sayın Pırıltrnın Plânla ilgili aynı mahiyette 
elan bir önergesi daha var. O, esasa müteallik
tir. Bu stratejide de aynı şey geçtiği için (Ken
dileri olmadığı için biz bunu karine ile çıkarıyo
ruz.) öbür önergesini de okutayım, beraber mü. 
talâa edelim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz üçüncü 
Beş Yıllık Plânın 1045 nci sayfasındaki 2203 
maddesine işbu takririmle ekli metinde kırmızı 
renkte parantez içerisinde yazılı, (TEK Kanu
nun geçici 6 ve 7 nci maddelerinde öngörülen 
istisnalar dışında) cümlesinin eklenmesine bahsi 
g'eçen kanunun hükmünün korunması inancıyle 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Antalya 

Mehmet Pırıltı 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Evet sayın Başkanım, bu son okunan önerge 
dolayısıyle arzı malûmat edeceğim. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, enerjinin te
kel altına alınması Türkiye Elektrik Kurumu 
Kanununun bir gereğidir. Gene aynı Kanunun 
geçici 6 ve 7 nci maddelerinde imtiyazlı elektrik 
şirketlerinin (Bir iki tane vardır.) imtiyaz sü
relerinin sona ermesine kadar bu kanunun ge
tirdiği tekel hükmünün bunlara uygulanmaya
cağı zaten belirtilmiştir. Binaenaleyh, buraya 
konulmasına lüzum yoktur. Kanun aslında imti
yaz süresi ne kadarsa onu emniyet altına almış
tır. Buraya getirmek, ilerde kanunun süresiyle 
çatışacak durumlar ortaya çıkarabilir. Durum 
budur efendim. Buna katılmak durumunda de
ğiliz. Çünkü Kanun, esasen arz ettiğim gibi, em
niyet altına almıştır bunu. 

BAŞKAN — Yani mevcut imtiyazlı elektrik 
üreten ve tevzi eden şirketlerin imtiyaz hitamı
na kadar. Dokunmayacak o şirketlere? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Dokunmuyor zaten efendim. TEK Kanunun 
6 ve 7 nci geçici maddeleri. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Yeni im
tiyazlar?.. 
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BAŞKAN — Yeni imtiyazlar vermiyor tabi-
atiyle. Bu mânadan bu çıkıyor değil mi efen
dim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET NAZİF ERGENELİ (Edir
ne) — Sayın Başkan, TEK Kanunundaki hüküm 
merî olduğu müddetçe o mahfuzdur. 

BAŞKAN — TEK Kanunu mahfuzdur. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKÂN-

VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Mahfuzdur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümetin ve Komisyonun izahatından son

ra önergelerin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, aynı konuda bizim de bir Önergemiz 
var. 

BAŞKAN — Onu baştan söyleseydiniz de 
hepsini birleştirseydik,, 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Başka 
hususlar da var. 

BAŞKAN — öyleyse sırası geldiği zaman 
görüşürüz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın imalât Sanayii bölümünün (Petrol Ürün
leri Sanayii) nde ilkeler ve tedbirleri sayan 
446 ncı sayfadaki kısmının ikinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde kabulünü öneririm. 

Manisa Bolu 
Oral Karaosmanoğlu Turgut Gülez 

Sayfa 446 : 2. 

Uzun vâdeyi kapsayan Kalkınma Plânını 
tetkik ettiğimizde, bâzı kısımlarda katı ve ke
sin ifadelere raslamaktayız. Bu meyanda 
önergemin muhtevası olan Petro - Kimya komp
lekslerinin ekonomik olarak tesisinin gerektir
diği ünitelerin; hammadde hazırlama, ara ürün, 
polimerizasyon ve son ürünler gibi bütün ola
rak optimal kapasitede «Pet - Kim (Petro - Kim
ya) Anonim Şirketi tarafından geliştirilmesi 
sağlanacaktır» ibaresi var. 

Muhterem arkadaşlar, dünya iktisadiyatı 
büyük gelişmeler içerisinde. Bu plân da uzun 
bir zamanı kapsamaktadır. Dünya iktisadiyatı
nın ileriki senelerde gelişmesi neticesinde Tür
kiye iktisadiyatının ne gibi bir etki altında ka
lacağı hakkında bir fikrimiz yok. Bu bakım
dan haîsn ortada bir Petrol Kanunu da mevcut 
ve Türkiye'ye gelip herhangi bir kimsenin bir 
petro - kimya kompleksi kurmak istediği zaman, 
hangi prosedürlerden geçeceği de bellidir. Bu 
itibarla burada uygun bulunacak bütün imkân
lardan faydalanılarak demekten kastım; bu uy
gun bulunacak imkân Devlet olur, özel olur; 
o günkü icabettiği durumda belki Devletin ser
mayesi veyahut imkânı kıt olabilir, onun için 
plânla kendimizi bağlamayalım. Lütfen bu 
önerime iltifat etmenizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hükümet?., 

DEVLET BAKANI ZEYYÂT BAYKARA — 
Sayın Başkan, bilindiği gibi, petrol endüstrisi 
aramadan, petro - kimyanın son ara mâllarına 
kadar dikey bir ilişki içerisinde yürütülmekte
dir. Bu dikey ilişki içerisinde Petro - Kimya 
Sanayiinin bâzı safhaları çok kârlı, bâzı safha
ları zararlı veya az zararlıdır. Kabul edilen 
stratejide Türkiye'ye, sanayileşmeyi derinliğine 
bir teknoloji geliştirmek maiteadıyle benimse
miştir. Derinliğine teknolojiyi zamanımızda 
Potro - Kimya Sanayii temsil etmektedir. Bu sa
nayi kompleks olarak pahalı, büyük ve kârı az 
bir sanayi dalıdır. Türkiye'de özel sektörün bu 
alana girmesi şimdiye kadar mümkün olmamış
tır, bundan sonra da yoğun sermaye dolayısıy-
le mümkün olacağı tahmin edilemez. 

Bu nedenle, geçen on yıl içinde Türkiye ka
mu kesimi yoluyle Petro - Kimya Sanayime gir
miş, büyük bir tesis kurmuştur. Biraz önce be
lirttiğim kârlı ve zararlı tarafları ile bu tesisin. 

2. Petro - Kimya komplekslerinin ekono
mik olarak tesisinin gerektirdiği ünitelerin 
(Hammadde hazırlama, ara ürün, polimerizas
yon ve son ürünler gibi) bütün olarak optimal 
kapasitede uygun bulunacak bütün imkânlar
dan faydalanılarak kurulması, geliştirilmesi sağ
lanacaktır. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden gerekçeyi 
izah edecek? Sayın Gülez, buyurun. 

TURGUT Y. GÜLEZ (Bolu) — Saym Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 
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hem millete bir okul gibi teknoloji öğretici hiz
meti vardır, hem de ekonomiye yük olmaması 
lâzımdır. Bunun için de zarar etmemesi lâzım
dır. Bu maksatla Petro - Kimya Sanayii yeni 
(kurulan Aliağa Rafinerisi yanında yeni bir komp
leks kurulmasını öngörmüştür. Bunun için mil
letlerarası kurumlardan kredi sağlamak üzere 
teşebbüslere geçilmiştir. Bu kredinin verilmesi, 
tesisin kârlı olmasına bağlıdır. Milletlerarası 
finansman kurumlan fizibilite etütlerine göre, 
kârlı olması mümkün olmayan kuruluşlara kre
di vermezler. Buna karşılık Aliağa Rafinerisinin 
kâr edebilmesıi ise, Petro - Kimya Sanayii ara 
mallarını bizzat istihsal etmesine bağlıdır. Öner
ge bu sanayi dalının kârlı olan safhalarının 
'kamu dışında yapılarak, girdileri ithalât yolu 
açabilecek bir görüşü temsil etmektedir. 

Bu önerge, hem iç malî dengeyi, hem dış den
geyi bozar, ham de sanayileşmeyi ara mallarına 
•dayayan esas amaca aykırı düşer. Bu batkımdan 
plânın bütünlüğü ile ilgili bir konudur. Onun 
için katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, öner
geyi plânın bütünlüğünü bozucu mahiyette gör
düğü için katılmıyor, önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza d.rz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler,., önergenin dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Bir yanlışlık var 
Sayın Başkan. 

Acaba kaça kaç kabul edildi? 

BAŞKAN — Onu şekline göre tefhim ediyo
rum. Bilâhara ekseriyet aranması gerektiği yer
de, o zaman söyleyebilirim. Şimdi tüzüğe göre 
söylemeye mecbur değilim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Oylama
da yanlışlıklar var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hata olduğunu iddia ediyorsa
nız tekrarlarım, 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmeyenler... önergenin dikkate 
alınması kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge takdim ©diyorum. 
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Cumihuriıyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
imalât Sanayii bölümünün (Petrol Ürünleri Sa
nayii) nde ilkeler ve Tedbirleri. sayan 470 nci 
sayfadaki kısmının 1 nci maddesinin aşağıdaki 
değişiklikle kabulünü öneririm. 

Manisa Bolu 
Oral Karaosımaınoğiu Turgut G'üiez 

1. — Yeni kurulacak tesislerin uygun bulu
nacak bütün imkânlardan faydalanılarak ger-
çekleştirilmeiSİ sağlanacaktır. 

Bununla birlikte uzun dönem petrol ürün
leri talebini düzeni ve sürekli hammadde kay
naklarından karşılamak ve ihracat olanaklann-
dan yararlanmak amacıyle kamu dışındaki im-
ikânlır da kullanılabilecekiılir. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri tarafından 
ilâve edilecek bir husus var mı? Yok. Hükü
met?... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanim, bu konu ile ilgili bir öner
ge daha vardı, o sabahleyin oylanmıştı. Bahis 
konusu olan yani kurulacak rafinerilerin Dev
let eliyle kurulmasını öngören ilkenin değişti
rilmesi ile ilgilidir. Buna taraftar olmadığımızı 
buradaki ilkenin daha genişletilmesi veya kaldı
rılmasının plân bütünlüğü ile ilgili olduğunu 
öğleden önce arz etmiştim; aynı düşünceyi tek
rarlıyorum. Buna katılmamız münıikün değildir. 
Kaldı ki, buradaki ilke 1963 - 1972 devresini 
kapsayan İkinci Beş Yıllık Plânda, 441 nci say
fada aynen yer almış bir ilkedir, ilk cümlesi ay
nıdır. Bu bakımdan, Devlet işlerinin plânlar 
değişse bile, temadisini sağlamak açısından da 
bu politikanın devam ettirilmesini üçüncü Plân
da da öngördük. Değiştirilmesinde mahzur gör
düğümüz için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLÂN KARMA KOMİSYON BAŞKANVE-
KİLİ M. NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Plâ
nın bütünlüğünü bozmiaısı itibariyle katılmıyo
ruz afenıdim. 

BAŞKAN — önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 

Sayımda tereddüt hâsıl olmuştur, lütfen 
ayağa kalkmak suretiyle oylama yapacağız. 
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Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 'Kabul edil
miştir efendim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Usul hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Şimdi oylanan önerge nedeniyle oturumu 

idare eden Başkanımız, Hükümetten ve Komis
yondan görüş sordular. Hükümet, önergeye ka
tılmadığını söyledi. Komisyon da katılmadığını 
söyledi. 

Şimdi, komisyon raporunu orada kullandığı 
oy istikametinde savunma görevini üzerine al
mış bulunan arkadaşımız önergeye Komisyo
nun katılmadığını söylüyor, oylamaya gelince 
çekinser kalıyor. Ben, şimdiye kadar Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda böyle bir işlem 
görmedim. Çok garipsedim, onu belirtmek için 
söz aldım. Komisyonu temsil ediyor, raporu sa
vunuyor, «önergeye Komisyon karşıdır» diyor, 
fakat önerge oylanırken çekinser kalıyor; hiç 
görmedim şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda. Terk etsin vazifesini, bir baş
kası temsil etsin; o takdirde müzakere daha 
selâmetle cereyan etme imkânını bulur, 

Bu noktaya parmak basmak için söz aldım. 

BAŞKAN — Bir başka önerge takdim edi-
yorum. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Sayın Başkan, şahsıma taallûk ettiği 
için cevap vermek mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Sataşma değil, vaziyetin anlaşılması 
için; tavzih babında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Sayın Başkan, bu mesele Komisyonda 
müzakere edildi. Ancak, Komisyonda nisap te
min edilemediği içindir ki, bu reddedildi. Yal
nız, o zaman hatırladığıma göre, Divan olarak 
biz, bu önergenin lehinde oy vermiştik. Burada 
ben, Komisyon namına önergeye katılmadığımı 
arz ettim. Ama, şahsî olarak oy verirken.,, 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — O halde muhale
fet şerhi verseydin, yerini (başkasına verseydin. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Ta
mam efendim, tamam; müsaade buyurunuz 
izah edeceğim. Bağırmayla meseleler halledil
mez, istirham ediyorum. 

Karma Plân Komisyonunda 77 sayılı Kanu
nun koyduğu bir esas vardır. Bu esas, şayet 
bir önerge ile ilgili olarak Hükümet tarafından 
plânın bütünlüğünün bozulacağı beyan edilirse, 
mürettep adedin salt çoğunluğu ile o önergenin 
kabul edilmesi mecburiyetidir. 

Sayın Komisyon Başkan vekili böyle bir oy
lamada bu önergeye iştirak etmişler, fakat salt 
çoğunluk temin edilemediği için reddedilmiş. 
Bu itibarla şahsı adma oyunu kullanmıyor. Bu 
gayet tabiî. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O zaman 
Komisyonun kararına aykırı hareket ediyor. 
Çekilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Komisyonun kararını burada 
beyan ediyor efendim. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum, efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Gerekçeli geri verme önergesi : 
Yeni Strateji ve Kalkınma Plânı 2 nci kita

bında Ulaştırma Sektörü bölümünde 664 sayfa
sına 10 ncu madde olarak aşağıdaki hükmün 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. Bu maksatla 
plânın Hükümete iadesini dileriz. 

Rize Bilecik 
Mecdi Agun Orhan Tuğrul 

Bolu 
Turgut Gülez 

«10. Sahillerimizde şehirlerarası hatlarda 
ve dış hatlarda özel sektör için yolcu taşıyabil
mesini önleyen hukukî ve maddî her türlü en
gel kaldırılacak vs teşvik edilecektir.» 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın 
Agun, buyurunuz. 

O. VECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bir plânın kalkınma plânı olabilmesi için 
millî tasarrufa riayetkar olması, millî tasarrufu 
artırıcı olması lâzımdır; bir. 

Yatırımlarını, toplum yararının gerektirdi
ği önceliklere tevcih etmiş olmalıdır; iki. 
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Ferdin dilediği alanda çalışma hürriyetine 
saygılı olmalıdır; üç. 

Nihayet; özel teşebbüs kurmanın serbest 
olduğunu kabul etmelidir ve bu serbestliği ih
lâl etmemelidir. Aksi takdirde o plân, kalkınma 
plânı olmaz, herhangi bir plân olur. 

Bu olayda, yani denizde yolcu taşıma konu
sunda plân bu ilkelerin dördüne de riayet et
memiştir ve bu hali ile bir «Buhran plânı» hali
ni almıştır. Şöyle ki; 1972 senesinde, rakamları 
plândan aynen veriyorum; «Denizde şehirlera
rasında 141 bin yolcu nakledilmiştir» diyor. Son
ra; «Bu miktar, Üçüncü Bes Yıllık Plânın se
neleri içerisinde gittikçe azaıarak 1977 yılında 
110 bine inecektir» diyor. 

Türkiye sahillerimiz 8 200 kilometreden da
ha fazladır. SEyrüseferin yapıldığı yerin deniz 
olması nedeniyle, karayolları gibi tek şerit de
ğil, 10 şerit, hattâ 100 şerit halinde de çalışabi
lir. Bu, 80 bin, icabında 800 bin kilometre yol 
demektir. Ayrıca nüfusumuzun % 40'ı da sahil
lerde oturmaktadır. 

Bu itibarla, deniz yolcusu sayısını 110 bine 
göre plânlamak demek, bu yolu telef etmek, or
tadan kaldırmak demektir. Bu yol, millî bir 
servettir. Milli servet çalıştırıldığı takdirde 
millî tasarruf elde edilir. Yoksa, Anayasanın 
istediği millî tasarrufu artırmak demek, kum
baraya para koyup, bankada hesap açmak ma
nâsına değildir her halde... Noktai nazarının 
kabul edilmesi bakımından denizde yolcu taşı
manın böylece sıfıra indirildiğini, karayolları 
ile yapılan bir mukayesede büsbütün meydana 
çıkarmak istiyorum. 

Karayollarında vaziyet şöyle : 1972 senesin
de 60 milyon yolcunun şehirlerarası nakli dü
şünülmüş ve Üç Yıllık Plânda şöyle deniyor: 
Bu, giderek yükselecek ve senede % 16 radde
lerinde artarak, yani her sene 12 - 13 milyon 
artarak 1977 senesi sonunda 126 milyona çıka
cak. 

Yük vaziyeti de şöyle : 3972 senesinde 25 
milyon küsur ton ve bu Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın sonuna kadar 60 milyon tona çıkıyor 

Ben bunu bir «Buhran plânı» olarak nitele
dim, o bakımdan bu iddiamı ispat için arz edi
yorum; diğer taraftan durum şöyle : Bugün 
35 bin kilometre olan karayolunu da plân, 1977 
senesinde yine 35 bin kilometre olarak tespit 

| etmiş bulunuyor.. Yalnız «Jeometrik ve fizik 
standartlarında bâzı yükseltmeler yapılacak» 
diyor ve buna küçük bir ödenek ayırmış bulu
nuyor. Ancak bu da işçi ücretleriyle olan artışı 
karşılayabilecek bir seviyde olduğuna göre, 
demek bahse konu olan bu standart yükseltme
si de önemli bir mesele değildir. 

Şimdi aynı kilometredeki yol içinde bulun
duğumuz senede zaten trafik tahammülünün 
üstünde çalışırken; bu, beş sene sonra yüzde 
yüzden fazla artınca, vasıta sayısı da o nispette 
artacaktır; kamyon veya otobüs miktarı da o 
nispette yükselecektir. O zaman 35 bin kilo
metrenin bu yükü ve bu yolcuyu taşıyamayaca
ğı aşikârdır. Durum bu iken, öbür taraftan plâ
nın deniz yolunu da böyle tahdidetmiş olması 
aşikâr bir buhrana sebeoiyet verecektir. Bunun 
telâfisi için önergemizi vermiş bulunuyoruz. 
Fertlere deniz yolunda yolcu naklinde çalışmak 
imkânı tanınmasını ve teşvik edilmesini arz 
ediyorum, önergemizin kabul edilmesini rica 
ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım; 

Sayın Agun önergeleri dolayısıyle plânı 
«Buhran plânı» diye tavsif ettiler. Gerçekten 
bunun önerge ile ilişkisi olmadığını ve plânın 
bir kalkınma plânı olduğunu evvelâ belirtmek 
isterim. 

İkincisi; sanki halen mevcudolan ve özel 
sektöre verilmiş olan bir hak plânla geriye alın
mış gibi bir görüşme şekli oldu. Ben bunun 
böyle olmadığını herkes gibi biliyorum. Bilini
yor ki, halen kendi sahillerimizde ve yurt dışı
na yolcu taşıma işi Denizcilik Bankasının teke
lindedir. Bu, bugün ortaya çıkmış bir şey de
ğil, ta Seyrüsefain zamanından Denizcilik Ban
kası zamanına kadar gelmiş ve 40 sene mazisi 
olan bir uygulamadır. 

Şimdi Sayın Agun bunun değiştirilmesini ve 
özel sektöre de bu imkânın açılmasını isterler. 
Açıkça itiraf edeyim ki, bu bizim için yepyeni 
bir konudur. Bu, plânlama ile ilgili olarak, in
celenmiş bir konu da değildir. Etrafı nedir; 

[ acaba Denizcilik Bankasından bu tekeli alır
sak iktisadî Devlet Teşekkülü olan bu banka
nın malî durumu ne olur, yatırımları ne olur, 
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bu ne olur, şu ne olur diye gayet etraflıca ince- | 
lennıesi gereken bir konudur. Onun için burada 
Yüksek Heyetinize ben şu veya bu şekilde bir 
şey söyleyecek durumda değilim. Çünkü, etraf
lı olan bir konu, incelenmemiş bir konudur. An
cak, müsaade ederseniz şunu ilâve etmek isti
yorum; bu konu üzerinde bizim çalışmamıza 
yön vermek üzere Yüksek Heyetiniz bize bir di
rektif verirse; bunu inceledikten ve sonuç alın
dıktan sonra yıllık program gerekirse yıllık 
programlara koymayı daha uygun görürüz. Aksi 
halde, arz ettiğim gibi bu haliyle katılmamız 
mümkün olmayacak. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Saym Başkan, bu önergenin temenni 
mahiyetinde kabul edilmesi lâzımdır, arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeye plânın bütünlüğü bo
zulacağı gerekçesiyle ve henüz etüdedilmemiş 
bir mevzu olarak, etüdedilmesini de arzu ede
rek katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza arz edİ7/orum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geri verme önergesi : i 
Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Plânının temel hedefleri ve 
stratejisinin; 

— «Kalkınma politikalarının ilkeleri» baş
lıklı, bölüm VII, sayfa 48'de enerji 7.40 numa
ralı paragrafı, 

— «Kalkınma Plânı Üçüncü Beş Yıl» m 630 
sayfasında enerji sektörü, V ilkeler ve ted
birlerden 1124 numaralı paragrafın (1) ve (4) 
ncü bentlerinin, aşağıda teklif edilen şekilde, 
gerekçelere uygun olarak değiştirilmesini, 

— 1045 nci sayfada Kamu iktisadî Devlet 
Teşebbüslerinin yatırım ilkelerinin, ek 2'deki, 
ilkelerden 2203 numaralı paragraftaki ilkenin J 
ikinci cümlesinin tamamen kaldırılmasını arz ve • 
teklif ederiz. Bu maksatla plânın Hükümete 
iadesini dileriz. 

Bolu Manisa 
Turgut Gülez Oral Karaosmanoğlu 

Gaziantep 
ibrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Önerge üzerinde konuşacak 
olan sayın üye?.. Sayın Kutlar, buyurun. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Anayasamızın 130 ncu maddesi «Tabiî ser
vetler ve kaynakları, Devletin hüküm ve tasar
rufu altındadır. Bunların aranması ve işletilme
si hakkı Develte aittir. Arama ve işletmenin 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle ve
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
ması, kanunun açık iznine bağlıdır.» hükmünü 
koymuş bulunmaktadır. Buna rağmen plân, ka
tı bir hükümle, özel teşebbüsle karma bir işlet
meye gidilmesini veya özel teşebbüse işletmenin 
doğrudan doğruya verilmesini kesinlikle red
detmiş bulunmaktadır. 

Enerji üretimi, memleketin tabiî servet ve 
kaynaklarının işletilmesi yollarından biridir. 
Buna göre Anayasamız, tabiî servet ve kaynak
ların işletilmesiyle enerji üretimini prensip iti
bariyle Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
tutmuş ve fakat bu kaynakların işletilmesinin 
özel teşebbüsle birleşmek suretiyle veya doğru
dan doğruya özel teşebbüs tarafından yapılabi
leceğini öngörmüş bulunmaktadır; Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının temel hedef ve strate
jisinde önergemizde belirttiğimiz 633 ncü sayfa
daki 1124 numaralı paragların 1 ve 4 ncü bent
leri Anayasamızın 130 ncu maddesinin hem lâf
zına, hem de ruhuna ayrı düşmekte ve Anaya
samızın özel teşebbüse açtığı imkânları kapa
maktadır. 

Sayın senatörler, yatırım kaynaklarımızın 
çok az olduğu malûmlarıdır. Enerji üretimi ve 
Devletin tabî servet ve kaynaklarının kanunun 
koyduğu şekil ve şartlarda özel teşebüs tarafın
da da işletilmesi yeni yeni yatırım kaynakları 
bulmamıza imkân verecektir. Topyekûn kalkın
manın esasını teşkil eden sanayiin anafafctörü 
elektrik enerjisidir. Özel teşebbüse bu alanda 
imkân tanındığı takdirde memleketimizin halen 
enerjiye olan ihtiyacı geniş nispette giderilmiş 
olacaktır. 

Enerji konusundaki hidrolik potansiyellerin 
sadece Fırat'a inhisar ettirilmesi de doğru ol
mamıştır. Fırat havzasına öncelik verilmesi ye
rinde bir görüş olmakla beraber, diğer hidrolik 
potansiyellerinde üzerinde çalışma imkânlarının 
açık bulundurulması lâzımdır, Halen yurdu-
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muzda mevcut hidrolik potansiyelin % 4'ünden 
istifade edilmektedir. Yurdun her tarafına yay
gın bir halde bulunan hidrolik potansiyellin üze
rinde önemle durulması icabeder. 

Sayın senatörler, enerji; anlamı çok geniş 
olan bir kavramdır. Enerjinin odun ve kömür
den başlayarak, elektiriğe kadar uzanan deği
şik kaynakları vardır. Bütün bu değişik kay
nakların işletilmesinin Devlet tekelinde toplan
dığı anlamına gelen 2203'deki kayıtlı hükmün 
2 nci cümlesi son derece sakıncalı ve kurulu 
düzenin değiştirilmesi anlamını taşıdığından, 
tamamen 'kaldırılmadır. Kalkınma Plânın Temel 
Hedefleri ve Stratejisi bölümü «Enerji : 7,40» 
paragrafı önergemizdeki şekilde değiştirilmeli
dir. Bu, önergemizde mevcuttur, önerg'enıizdeki 
değiştirmeler yerine getirildiği takdirde, mem
lekette özel teşebbüse enerji bakımından geniş 
imkânlar sağlanacak ve kalkınmamız biran ev
vel gerçekleşecektir. Önergemize iltifat etmeni
zi istirham eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Bakanım, öğleden önceki oturumda 
da arz etmiştim, bununla ilgili bir konu vardı. 
Bu önerge, plânın bütünlüğünü esastan bozacak 
bir önergedir. Ayrıca, hazırlanan reform tasarı
larına da aykırı ve onlara ters düşen bir öner
gedir. Bu bakımdan, önergeye kesinlikle katıl
madığımızı belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELi (Edir
ne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet kesinlikle katılmı
yor, komisyon katılmıyor. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
©diyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geri verme önergesi : 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın eğitim bölümün
de 1635 No. lu paragrafın 4 ncü ve 5 nci fık
ralarının (Sayfa 855) aşağıdaki şekilde düzel-

tilmiesini yüksek tasviplerinizle arz ederiz. Bu 
maksatla plânın Hükümete iadesini dileriz. 

Sakarya Bolu 
Osman Salihoğlu Alâeddin Yılmaztürk 

iMalatya 
Hamdi Özer 

1635 No. lu paragrafın 4 ve 5 nci fıkraları 
(Sayfa 355) 

4. özellikle mevzuat düzenlenmesllmde ye
rinden yönetim sistemli ile çalışan üniversite
ler ve akademiler ile çok sayıda öğrenci ye
tiştirmek üzere hızla genşiletilmesi gıereken 
genel idareye veya üniversitelerle akademilere 
bağlı fakat yîetkli genişliği idinde çalışan yük
sek okullar arasındaki ayınım dikkate alınacak
tır. Yukarda belirtilen örgütsel biçim ve insan-
gücü yetiştirmedeki fonksiyonel ayırıma uyu
larak mevzuat karışıklığı ve belirsizliği önce
likle giderilecektir. 

5. Ünivıersliter kuruluşlar teknoloji üreti
ci, bilim adamı ve araştırmacı üretim ve hiz
met birimlerimde üst düzeyde denetimi sağla
yıcı elemanları ve yüksek öğereitimdie görevlen
dir ile dek öğretim üyelerini (Lisans üstü eği
timle) yetiştirmeye yöneleöektir. 

Yüksek okullar daha kısa sürelerde ve da
ha çok sayıda uygulayıcı meslek ve teknik 
•elemanları yetiştirmieye yönelecektir. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden. konuş
mak isteyen saym üye?. Sayın Özer, buyuru
nuz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Plânın 1635 sayılı paragrafı, üniversiteler
le akademileri fonksiyonlarına gxire değil, 
isimlerine göre birbirlerinden ayırmaktadır. 
Halbuki lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim 
yapmak ve akademik unvanlar tevcih etmek 
hakkı her ikisine die aynı ölçüde tanınımıştır. 
Her ikisi de teknoloji üreticisi, bilim adaımı ve 
araştırıcı yetiştirici kuruluşlar olarak kaıbul 
edilmiş ve aiynı eğitim ve öğretim programla
rını uygulamaya tabi tutulmuşlardır. Binala
rı ile isim levhaları ayrı diye yetenek seviye
lerini ayrı tutmak ne adalet ve ne de mantık 
ilkelerine uymaz. Aynı kariyerde iki kuruluş 
sadece isimîeri ile birbirlerinden ayırt edilebi
lir; fakat keyfiyetleri ile asla. 
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Böyle bir ayırım yapmak bütün aydınları 
ve gençliği birbirlerine hasım kamplara ayı
rıp millî, huzuru parçalamak olur. Bâzı profe
sörlerin unvan tekelciliğine kapılarak memle
keti korkunç badfirelere sokmayalım. Bu unvan 
tekelciliği yiisüniden bir çok bilim adamlarımı
zın önlerine engeller çıkartılmış, asistanlarımız 
doçent, doçentlerimiz profesör yapılmamış, bu 
yüzden yurt dışına öğretim gücümüzün ucuz 
fiyatla ihracına yol açılmıştır. Çağdaş ülke
lerde 2 milyon nüfusa 1 üniversite açılmıştır. 
Bizde âs 18 üniversite açılması gerekirken, «öğ-
i etim üyesi yoktur» gerekçesiyle 10 binlerce ev
lâdımız yüksek öğretimden yoksun bırakılmış 
ve sokaklara terkedilmiştir. Halbuki dış ül
kelerin en ünlü üniversitelerinde bugün kür
süleri bulunan seçkin Türk bilim adamları bu 
yokluğun eserleridir. 

Çek istirham ediyorum, profesör ayırımı
na, aydın gençliğin ayırımına kalkışn?ayalim. 
Bilimdeki anarşi bütün anarşilerin en korkun
cu olarak yurdumuzu paramparça eder. 

Bugüne kadar akademilerle, üniversitele
rimiz ilmî kariyer bakımından tehirinden fark
lı bir nitelik göstermemişler, sadece eylem 
bakımından birbirlerinden ayırt edilmişlerdir. 
Teknoloji üreticisi bakımından değil, anarşist 
ürEo'cisi olarak birbirlerinden ayırt edilmiş 
olabilirler. Bu memleketin artık yeni anarşi
lere tahammülü kalmamıştır. Profesörlerimiz 
eğer üstünlük iddiası içinde iseler, üstün güç
ler üretme yarışma koyulsunlar ve birbirleriyle 
yarışta gençlerimizi binek atı olarak kullanma
sınlar. 

Sayın senatörler, şimdi sizlere bu plândaki 
ayırımın insan haklarına, Anayasamıza ve ka
nunlarımıza aykırı bulunduğunu belgeleriyle 
belirterek, hükmü yüce takdirlerinize arz ede
ceğim. 

Milletlerarası 'anlatmalara göre üniversite 
seviyesinde eğitim ve öğreti".m yapan ve aynı 
programı uygulayan kuruluşların adı ister üni
versite, ister akademi, ister yüksek okul, ister 
kolej ve ister enstitü olsun, fonksiyonları ba
kımından üniversite kuruluşlar olarak kabul 
edilmişlerdir. Böylece dış ülkelerde lisansüstü 
eğitim yapacak öğrencilerimizin karşısındaki 
engeller giderilmiştir. Türk gençliğinin önüne 
yeni bir engel çıkartmaya hakkımız yoktur. 

Dünya isme değil, fonksiyona değer vermekte
dir. 

Türkiye'de Günel Sanatlar Akademisi, daha 
önceki Robert Koleji ve bugün dünya üniver
sitelerinin üstünde bulunan ve fakat bir ens-
tisü unvanını taşıyan Amerika'nın MİT isimli 
teknoloji enstitüsü bir üniversiter kuruluş sa
yılmayacak mıdır? Bunları teknoloji üreticisi, 
bilim adamı ve araştırmacı yetiştiren kuruluş 
olarak, üniversitelerimizin eteğinde mi görece
ğiz? Üniversitelerimiz plâna göre sadeee âlim' 
ve kâşif yetiştiren birer lâboratuvar olarak mı 
çalışacaktır? Bugüne kadar bu hali ile kaç ta
ne âlim ve kâşif yetiştirmiştir? Yani, üniver
sitelerimiz halkın hizmetine, kilit noktalarında 
çalışacak eleman yetiştirmeyecek midir? Hu
kuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, tek
nik üniversiteler sadece kendi isimlerini taşı
yan âlim ve kâşif yetiştirecek; fakat avukat, 
hâkim, savcı, idareci, maliyeci ve mühendis ye
tiştirip, halkın hizmetine veremeyecek midir? 
Bu nasıl bir anlayıştır, bunun izahına veya te
viline imkân bulamıyorum. 

Sayın senatörler, plândaki bu ayırım insan 
haklarına aykırıdır. Eşit eğitime sahip insan
lar eşit haktan yoksun bırakılıyor. Milletler
arası anlaşmalara da aykırıdır. Zira, halen 
üniversite tahsil müddetlerinin muadeletine 
dair Avrupa Sözleşmesinin tespiti hakkındaki 
7387 sayılı Kanun yürürlüktedir. Türk gençliği
nin aleyhine bu muadeleti bozmaya hakkımız 
yoktur. Bu sözleşmeye göre, adları ne olursa 
olsun, fonksiyonları bakımından üniversite se
viyesinde eğitim yapan kuruluşlar üniversiteler 
kuruluş olarak kabul edilmişlerdir. Anayasamı
zın 120 nci maddesine, 1169 ve 1472 sayılı ka
nunların getirdiği; «Akademilerle üniversiteler 
eşit nitelikte öğretim yapan üniversiter kuru
luşlardır» hükmüne de aykırıdır. 

Şimdi, Anayasa Mahkemesinin bu husustaki 
kararını aynen okuyorum. «Anayasaya 120 nci 
maddenin konulmasının nedeni, toplumun kilit 
mevkilerinde yer alacak kişileri yetiştiren üni
versitelere yalnız bilimsel esaslar ve gereklere 
göre ve her türlü baskının dışında çalışma im
kânlarını sağlamaktır. Şu var ki, toplumun kilit 
mevkilerine geçecek kişileri yetiştiren ve bilim
sel araştırmalar yapan kurumlar sadece üni
versitelerden ibaret değildir. Üniversitelere 
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eşit nitelikte öğretim ve araştırma yapan yük
sek dereceli akademik kurumları bitiren öğ
renciler de toplumun kilit mevkilerinde yer al
makta ve üniversite mezunları île aynı haklar
dan yararlanmaktadırlar. Bu durum karşısın
da Anayasa ile üniversiteler için öngörülen hü
kümlerin adı, üniversite olmasa ve bir üniver
siteye bağlı bulunmasa bile, üniversite öğretimi 
niteliğinde öğretim yapan bu akademik kurum
lara da uygulanmasında bir zorunluluk vardır. 
Aksi halde bir kısmı yüksek dereceli akademik 
kurumların Anayasa ile öngörülen garantiler 
dışında faliyet göstermesi kabul edilmiş olur 
ki, böyle bir ayırımın Anayasanın 120 nci mad
desinin temelinde yatan amaca kesinlikle ay
kırı düştüğü şüphe götüremez.» 

işte saym senatörler, aynı akademik kari
yerlere sahip üniversiter kuruluşları, şahsî ih
tiras oyunlarına kapılarak birbirlerine hasım, 
bölücü ve parçalayıcı bir amacın hedefi olmak
tan kurtaralım. Anayasamıza, yasalarımıza, mil
letlerarası sözleşmelerimize ve müktesep hak 
ilkesine aykırı bir davranışı reddedelim. 

Bu anlayış içinde Yüce Senatoya sunduğu
muz önergemizin kabulünü istirham eder, hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Saym Başkanım, evvelâ şurasını arz ede
yim; üniversite, yüksek okul ve akademi ayırı
mı huzurunuzdaki plânla getirilmiş yeni bir 
tedbir değildir. Bu, halihazırda yürürlükte bu
lunan kanunlarımızın bir gereğidir. Binaena
leyh, huzurunuzdaki plân, kanunlarımızla ya
pılmış olan bu gereği herhangi bir şekilde de
ğiştirmemekte, bilâkis o düzen içerisinde aka
demilerin ve yüksek okulların kalkınma hamle
mizde insangücü açısından daha etkin bir hale 
getirilmesi amacını gütmektedir. 

Plânın hızlı sanayileşme gereği olarak, biraz 
önce arz ettiğim, özellikle önümüzdeki ilk Beş 
Yıllık dönemde, büyük insangücü, vasıflı insan
gücü, uygulayıcı kimseye ihtiyacımız vardır. 
Bunlar, Plânın çok çeşitli yerlerinde, çok açık
lıkla dile getirilmiş konulardır. 

Sanayi ve ticaret işletmeleri için yönetici, 
fabrika müdürü, işletme organizatörü, imalât 
muhasebecisi, kalite kontrol ve pazarlama uz
manları iktisadî ve ticarî ilimler akademileri 

tarafından yetiştirilecektir. Buna karşılık, sa
nayii te'sislerin inşaası ve imalât proseslerinin 
işletilmesi için gerekli mimar ve mühendislerin 
Devlet mimarlık ve mühendislik akademileri ta
rafından yetiştirilmeleri gerekmektedir. Yürür
lükteki kanunlar da bu kurumların uygulayıcı 
insangücü yetiştirmelerini öngörmektedir. Hal-
'buki önerge, halen 30 bin dolaylarında olan ve 
plâna göre, biraz önce arz ettiğim gibi, hızla ar
tırılması ve bu dallarda yetiştirilmesi gereken 
büyük sayıdaki öğrenci gurubunu, insangücü 
hesaplarına göre, önümüzdeki 20 yılda daha dar 
bir gruba; yani üniversite sistemine aktarma
yı öngörmektedir. Plânın insangücü hedefleri ve 
kalkınma dengesine müessiriyeti bakımından, 
biraz evvel arzettiğim üniversite ve yüksek 
okullar arasında yetişjtirme farklılıkları yönün
den, plânın insangücü dengesini ve dolayısıyle 
tüm dengesini bozacak bir değişiklik karşısın
dayız. 

Sanıyorum ki bu konu, bundan önce Plân 
Komisyonunda da görüşülmüş, Plânın bütünlü
ğünü bozacağı karar altına alınmıştır. Önerge
ye karşı olduğumuzu arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ M. NAFİZ ERGEiNELİ (Edirne) — Sa
yın Başkan, bu husus da komisyona verilen bir 
önerge üzerinde cereyan eden müzakere netice
sinde reddedilmiştir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Bir başka önerge takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kalkınma Plânının 49 ncu sayfasında tu
rizm 7.47 paragrafının 3 ncü cümlesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim. 

İçel 
Lütfi Bilgen 

Turizm. 7.47 
Turizm potansiyeli selektif biçimde ve fi

ziksel plânlara göre yeraltı ve yerüstü tarihî 
ve jeolojik sıhhî değerler titizlikle korunarak 
geliştirilecek ve turizmin plânlara uygun gelişi
mini gerçekleştirmek için deniz ve göl kıyıları
nın toplum yararına kullanılması sağlanacak
tır. 
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BAŞKAN — Sayın Bilgen. 
LÜTFi BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Dün yaptığım konuşmamda bu nokta üze

rinde durmuştum ve Sayın Bakan da bana 
olumlu bir cevap vermişlerdi. Yalnız, zabıt
lardan tespit ettiğime göre, benim burada kul
landığım «jeolojik» kelimesi, her halde Sayın 
Bakanın notlarında «arkeolojik» olarak geçmiş 
olacak ki, Sayın Bakan buna göre cevap ver
diler. 

Cevaplarında buyuruyorlar ki, «arkeolojik 
değerlere gelince, bunlara önem verilmesi 
üçüncü plân stratejisinin «7.47 paragrafında be
lirtilmiştir.» Halbuki benim burada teklifim 
şu; «yeraltı değerden söz ederken, sadece arke
olojik değerler gözönünde tutulmuş, maalesef 
jeolojik değer olan sıcak su kaynakları hesa
ba katılmamıştır. Halbuki arkeolojik yeraltı 
değerlerini meydana çıkarmak için pek çok 
masraf gerektiği halde, yeraltı jeolojik değer 
olan sıcak su kaynakları kendiliğinden satha 
çıkmakta ve tıbbî turizm için Türkiye'de çok 
büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. Üçün
cü Beş Yıllık Plânın hiç bir bölümünde bu kay
naklardan nasıl faydalanılacağına dair bir 
cümleye rastlayamadığım için üzerinde duru
yorum.» 

Kıymetli arkadaşlarım; konuşmamdan son
ra da tekrar ettim; maalesef bu plânda, Türki
ye'de bize hem sağlık hizmeti yönünden, hem 
tıbbî turizm bakımından halk sağlığı hizmeti 
görecek ve kazanç sağlayacak bir mevzu olan 
kaplıcalar üzerinde hiç durulmamıştır. Türki
ye'de Sağlık Bakanlığının bugüne kadar ilmî 
etütlerini yaptırdığı kaynakların sayısı 200 'den 
fazladır. Bunun dışında ilmî etütdü yapılma
yan pek çok kaynaklar da vardır. 

Şimdi, plânda değinilmeyen kısım budur. 
Verdiğim önergede sanıyorum ki, plânın bütün
lüğünü bozacak bir kelime de yoktur. 

BAŞKAN — Zaten plân hedefleri ve strate
jisine ait kısımda sizin isteğiniz. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Evet. «Yer
altı ve yerüstü tarihî değerler..» tabirinden son
ra, «...ve jeolojik sıhhî değerler...» kelimelerini 
eklemek suretiyle maksat hâsıl olur sanıyorum. 

Şu bakımdan bunun üzerinde sizlerden yar
dım istiyorum : Hiç olmazsa üçüncü Beş Yıllık 

Plân döneminde vazife alacak Hükümetlere bir 
ışık tutar, onlar bu kapıdan girerler, bir araş
tırma yaparlar. Elbette bunun bir iki senede 
halledilmesi mümkün değildir. Türkiye'de bu 
kısmın hakikaten değerlendirilmesi lâzımdır. 
içinizde hemen hepiniz veya yakınlarınız kaplı
calara muhtaç olacak yaşa ve ondan faydalana
cak imkâna sahip bir noktaya gelmiş bulunu
yorsunuz. Hangimiz, hanginiz, hangi vatandaş 
mevsiminde; bırakın kış mevsimini, yaz mevsi
minde bile arzu ettiği yerde bir kaplıcada teda
vi olma imkânını bulabilmektedir? Hattâ imkâ
nı olan pek çok kimseler başka memleketlere gi
dip, yurt dışına döviz çıkarıyorlar. Kaldıki, bi
zim kaplıcalarımız; ilmî değerleri bakımından 
başka memleketlerin eşdeğer kaplıcalarından 
daha da iyidir. Hattâ başka memleketlerde bu
lunmayanlar da vardır. Ben konuşmamda onla
rın mineral ve radyasyon değerleri bakımından 
durumunu belirtmiş ve istatistikler de vermiş
tir. Şimdi, vaktinizi almamak için istatistiM bil
gi vermeyeceğim. Önerge kabul buyurulduğu 
takdirde hem plânın bütünlüğü bozulmayacak; 
(Plân kısmında değil bu strateji kısmındadır) 
hem Hükümete bir ışık tutacak ve gelecek için 
sanıyorum ki, Türkiye bundan faydalanacaktır. 

Komşu memleketlerde, Balkanlar'da ve Orta 
Doğu'da bu yönden en zengin memleket de bi
ziz; araştırmalar da bunu göstermektedir. Bu
nun değerini ortaya çıkaracak yeni araştırma
lar için bu önergenin kabulünü hepinizden say
gı ile rica eder, hürmetlerimi tekrar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu
sunuz?... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın Bilgenin önerdikleri 
husus evvelâ strateji ile ilgili bir konudur, zatı-
âlinizin de tavzih buyurduğunuz gibi. Sabahle
yin geçen görüşmeler sırasında da beyan edil
diği şekilde, Bakanlar Kurulunun bir vesikası 
olan stratejide değişiklik yapılması her halde 
Yüksek Heyetiniz tarafından da uygun görül
meyecektir Buna karşılık, stratejideki «Tarihî 
değerler» tabirinin bizim anladığımız tarih an
lamı dışında «Tarihî tabiî» anlamına gelebilecek 
«Jeoloji» yi de kapsadığım ve o anlamda anla
dığımızı ifade etmek istiyorum. Bu bakımdan 
bu tefsir çerçevesi içerisinde konuyu halledil-
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miş farz ederseniz durum böylece açıklığa ka
vuşur. 

BAŞKAN — Yani önerge sahibinin istediği 
hususlar plân stratejisinde Hükümet tarafından 
düşünülmektedir. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Evet efendim, «Tarihî» kelimesi 
içerisinde düşünmekteyiz. 

BAŞKAN — Şu halde önergeyi geri alır mı
sınız efendim 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Yalnız bir hususu 
ifade etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Bakanımı

zın beyanları zabıtlara geçtiği için, bunu Hükü
met taahhüdü sayarak önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge geri alınmıştır. 
Bir başka önerge var onu takdim ediyorum. 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
III ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1989 

ncu maddesine aşağıdaki ifadenin de eklenme
sini saygıyle arz ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Selâhattin Babüroğlu 

«Türkiyede, çeşitli kuruluşlarca verilen ko
nut kredilerinde, (Süre miktar, faiz v.s. de) 
birlik sağlamak amacı ile bir Konut Kredileri 
Düzenleme Birliği kurulacaktır.» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Babüroğlu. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın sena
törler ; 

Türkiye'de konut kredisi veren çeşitli ku
ruluşlar var. Sosyal Sigortalar başka bir mik
tar, başka bir süre, başka bir faizle; Ordu Yar
dımlaşma yine kendi mensuplarına başka bir 
miktar, başka bir süre ve başka bir faizle, Em
lâk Kredi Bankası aynı şekilde değişik usuller
le kendi memurlarına kredi vermektedir. Bu 
kredilerin bir tanzim komitesi tarafından göz
den geçirilerek aynı sistemin, aynı usulün bir 
eşitlik içerisinde uygulanmasını öngören bir 
önergedir. Tıpkı ticarî kredilerde Banka Kredi
leri Birliği ğilbi bir sistem getirilmesini arzu edi
yorum. Eşit hizmeti gören kişilerin bu tür ni
metlerden de eşit ölçülerde yararlanması bakı
mından önerge vermiş bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 
mı? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Sayın Babüroğlu'nun verdik
leri önergenin hedef aldığı hususların plânda 
öngörülmüş olduğunu açıklamakla sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Plânın «Konut sektörü» bölümünün 1865 nci 
paragrafında 4 ncü maddede «Konut üretimiy
le ilgili politikaların gerçekleştirilmesi amacı 
ile çeşitli kuruluşların konut kredi fonları ile 
fertlerin konuta ayrılabilecek fonlarının tek 
bir kaynak olarak Emlâk Kredi Bankasında 
toplanması öngörülmüştür denmektedir. Ayrı
ca plânın 4 ncü cildinin «Para - Kredi sistemi» 
bölümünün 1993 sayılı paragrafının (a) fıkra
sında da, konut kredileri için tek ihtisas kuru
luşunun Türkiye Emlâk Kredi Bankası olduğu 
belirtilmiştir. Plânda alman bu tedbirlerle Sa
yın Babüroğlu'nun belirttiği gibi, konut kredi
leri tek bir bankada toplanmış olacaktır. Bu 
nedenle yeni bir kurumun kurulması ile ilgili 
tedbire gerek görmemekteyiz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani plânda, istenen hususun 

mevcudolduğunu beyan ediyorsunuz, bu itibarla 
da katılmıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmıyoruz evet. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar 
mı? 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Plânda mevcudolduğuna göre, biz de ka
tılmıyoruz efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Plânda mevcut değil. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın «Ekonomik ve 
malî örgütleşme politikası» başlıklı bölümünün 
«para yaratmayan malî kurumlar»a ait kısmı
nın sigortalarla ilgili (d) bendinin 2 062 kenar 
başlıklı (Devletçe Millî Reasürans şirketine 
verilen inhisar ve öteki kamu hizmetleri imti-
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yaz müddeti sonunda bir kamu teşebbüsüne dev-
rolunacaktır) hükmünün aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Rifat Öztürkçine 

2 062 - Devletin reasürans inhisarının işlet
meciliğini yapmak üzere özel bir kanunla teş
kilâtlandırılacak ve özel hukuk hükümleri da
hilinde yönetilecek, yönetimine sigorta şirket
lerinin de iştirak edecekleri ve kârdan pay ala
cakları fakat kamu temsilcilerinin de yöneti
minde söz sahibi olacakları bir enstitü kuru
lacaktır. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

önergede bulunan hususlar, gerek Hükümet 
ve gerekse Cumhuriyet Senatosunca bakir bir 
konu değildir. Bunlar, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında mevcudolan hususların buraya 
da tekrar ilâve edilmesini istemekten ibarettir. 
Zira, Devlet, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedef ilkelerinde, bu gibi mükerrer sigor
ta inhisarını, işletme hakkını bir nevi kendi 
uhdesine almak istiyor. Halbuki ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı, bunu karnu tüzel kişileri 
ile özel kişilere öngören bir hususu tevlidet-
mekte idi. Bu plân aynen kabul edildiği tak
dirde, doğacak mahzurların durumu şöyle ola
caktır : 

1) Avrupa Ekonomik Topluluğuna katıl
maya dair yapılan Anlaşmanın (ki, bu Anlaş
ma Yüce Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miş bulunmaktadır.) 37, 61 ve 62 nci maddele
rinde, sigorta şirketlerinin ne şekilde çalıştı
rılacağına dair hususu Devletimiz bizatihi dış 
devletlere karşı taahhüdetmıştir. Bu taahhüt, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki, yani 
önergemizde öngörülen hususlara tamamen uy
gun bir şekildedir. Ama Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planındaki husus ise, Avrupa Ekono
mik Topluluğu ile yapılan anlaşmalara tama
men aykırı bir durum arz etmektedir. Sigorta
nın devletleştirilmesi doğru bir husus değildir. 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki husus
ları ihtiva eden önergemin kabul edilmesini 
arz ederim. 

14 10 . 1972 O : 2 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, Sayın Öztürkçine'nin öner
dikleri değiştirme, bizim plânda yer alan 2062 
sayılı paragrafın biraz daha develope edilmiş 
şeklidir. 

Plânın 2062 sayılı paragrafında, esas itiba
riyle şu ilkg yer almıştır : «Devletçe Millî Rea
sürans Şirketine verilen inhisar ve Öteki kamu 
hizmetleri imtiyaz müddeti sonunda bir kamu 
teşebbüsüne devrolunacaktır.» 

Sayın öztürkçine'nin teklifindeki düşünce, 
esas olarak kalmaktadır. Ancak, Sayın Öztürk
çine bu kuruluşun yönetimine sigorta şirket
lerinin de iştirak etmelerini ve kârdan pay al
malarını; fakat kamu temsilcilerinin de yöne
timde söz sahibi olmalarını öngörmektedir. De-
mekki, esas itibariyle, esas ilke plânda mevcut
tur; fakat Sayın öztürkcine'nin getirdiği deği
şiklik bu ilkenin biraz daha detayını çizen bir 
değiştirge önergesidir. 

Biz Hükümet olarak şöyle düşünüyoruz : 
Bir kamu teşebbüsü kurulması iki tarafta da 
mevcut bu iş için. Bu kamu teşebbüsünün nasıl 
olsa bir kuruluş kanununu gerektirecektir. Bu 
önergede belirtilen hususlar, o kanun tasarısın
da yer alabilecek olan hususlardır, Binaena
leyh, şimdiden, kanun tasarısının âkibetini bu
raya koyacağımız bası detay hükümleriyle bağ
lamak doğru olmaz, Onun için buna bu bakım
dan katılamıyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELÎ ^Edir
ne) — Sayın Başkan, mükerrer sigorta inhisarı 
zaten Devlete aittir. Ancak, bu inhisarını mu
ayyen müddetler için Millî Reasürans Şirketine 
devretmiştir, Müddet bittiği zaman Dev
let, isterse uzatır, isterse uzatmaz. Uzatma
dığı takdirde Devletin inhisarı zaten Devi3te 
avdet etmiş olacaktır. Bu itibarla, burada Sayın 
Öztürkeine'nin verdiği önergeye mahal yok
tur ve Devlet kendi inhisarını is Bankasına 
devretmiştir; bugünkü Millî Reasürans Şirke
tinde de hissesi mevcuttur ve % 70'i de iş Ban
kasına aittir. Bu itibarla, tayın Bakanın bu
yurduğu gibi, ileride gelecek kuruluş kanunun
da önergeye dercedilen teferruat nazarı itibara 
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alınabilir. Bu itibarla önergeye katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyor. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önergenin dikkate alınması kabul 
edilmemiştir. 

Son önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gerekçeli, geri verme önergesi : 
Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Plânının temel hedefleri ve 
stratejisinin; 

«Kalkınma politikalarının ilkeleri» başlıklı, 
bölüm VII, sayfa 48'da Enerji 7.40 numaralı 
paragrafı, 

«Kalkınma Plânı Üçüncü Beş yıl» 'm 630 ncu 
sayfasında enerji sektörü, V ilkeler ve ted
birlerden 1124 numaralı paragrafın (1) ve (4) 
ncü bentlerinin, aşağıda teklif edilen şekilde, 
gerekçelere uygun olarak değiştirilmesini; 

1045 nci sayfada Kamu iktisadî Teşebbüs
lerinin yatırım ilkelerinin, ek 2 deki, ilkele-
den 2203 numaralı paragraftaki ilkenin ikinci 
cümlesinin tamamen kaldırılmasını; 

Arz ve teklif ederim. 
Bolu Senatörü Afyon Senatörü 
Turgut Gülez Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden gerekçe
lerine ilâve edecek olan var mı efendim?.. Yok. 
Hükümet? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAY-
KARA — Sayın Başkanım, bu önerge daha 
önce üzerinde konuşulmuş bulunan 2 - 3 öner
ge ile ilgilidir. O zaman da görüşlerimizi arz 
etmiştik. Enerji ve diğer stratejik madde
lerle ilgili olan bu önergelere, plânın bütün
lüğünü bozduğu için, katılmıyoruz 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLi M. NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyourm. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

| Şimdi müzakereler neticesinde dikkate alın
ması Yüksek Heyetçe kabul edilmiş ve Hükü
mete geri verilmiş olan önergeler gelmiştir. 
Bunlar Tüzüğümüze göre ikinci defa, aynı 
usulle işleme tabi tutulacaktır. 

ilk önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Gerekçeli geri verme önergesi : 

Üçüncü Beş Yıllık Plârda aşağıdaki dü
zeltmelerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. Bu 
maksatla plânın Hükümete iadesini dileriz. 

Gaziantep Eskişehir 
ibrahim Tevfik Kutlar Ömer Ucuzal 

istanbul 
Halûk Berkol 

I Beşinci kesimin 1046 sayfasının 2206 nu-
I maralı maddesinin ikinci fıkrası : 
I 2. Enerji hammaddelerinin ve stratejik 

madenlerin zamanında, verimli ve kararlı şe-
I kilde sağlanması için, Anayasanın 130 ncu 

maddesinde yer alan hükümlerle, karma eko
nomi ilkeleri ışığında, gerekli tedbirlerin alın
ması; 

BAŞKAN — Bu daha evvel dikkate alın
ması kabul edilmiş olan önergeye Hükümet 
katılmıyor mu?... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmamaktadır, özellikle bu konuda plâ
nın bütünlüğü de bahis konusudur. 

BAŞKAN — Katılmamaktadır. 
I Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. 
I önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 

edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geri verme önergesidir : 
Ekli gerekçede izah edildiği gibi. Üçüncü 

Beş Yıllık Plânda Karayolları Genel Müdür
lüğü yatırımları için öngörülen 7,7 milyar TL. 

I lık tavan bu hizmetin görülmesi için yeterli 
I değildir. Bu tavanın 13,1 milyar TL. sına 

çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Bu maksatla lüzumlu tashihin yapılması 

I için plânın Hükümete iadesini arz ve teklif 
ederiz. 

Malatya Bolu 
Hamdi özer Turgut Gülez 
Manisa Sakarya 

I Oral Karaosmanoğlu Osman Salihoğlu 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Bu ödeneği verebilmek ;çin, yani İm yatı
rım ödeneğini yükseltebilmek için herhangi bir 
kaynağımız yoktur. Başka bir yerdsn keserek 
buraya getirmemiz de mümkün değildir. Onun 
için. plânın tüm dengelerini, parasal denge
lerini bozacak olan bu önergeye, evvelce de 
olduğu gibi, şimdi de katılamıyoruz, Denge 
meselesidir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. Ka
tılmamaktadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergs kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü önergeyi takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geri verme önergesi : 
Üçüncü Beş Yıllık Plân tasarısının 664 ncü 

sayfasında yer alan Ulaştırma Sektörü «ilke
ler ve Tedbirler» inden (9) ncusunun ekli ge
rekçe muvacehesinde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz, Bu maksatla 
plânın Hükümete iadesini dileriz, 

Malatya Bolu 
Ham di Özer Turgut G-ülez 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

«Trafiği çok artan güzergâhlarda mevcut 
yolların yeterli olmaması ve yeni yol yapımı
nın gerektiği hallerde mevcut yol dışında ta
mamen yeniden yapılacak hız yollarından ge
çiş ücreti alınması ve bu geçit ücretlerinin teş
kil edeceği fonları kullanmak suretiyle ülkenin 
ilâve yollan ihtiyacını karşılayacak bir kuru
luşun acilen gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.» 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. Katıl
mıyor. 

Komisyon katılıyor mu?.. Katılmıyor. 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor. Önerge

yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Dördüncü önergeyi takdim ediyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bir toplumun, her yönü ile başka bir top

lumdan üstün olduğunu iddia etmek çok güçtür. 
Bu bakımdan Türk toplumuna 1995 yılı hedefi 
olarak, bugünkü «İtalya» nın ekonomik duru

munun gösterilmesinde isabet olmadığı görüşün
deyiz. 

Aslında, Türk milletinin; her zaman geçerli 
olabilecek ve değişmez hedefi: Atatürk tarafın
dan «Çağ^daş Uygarlık Düzeyi» olarak gösteril
miştir. 

Milletimize, ekonomik hedef olarak dahi bir 
başka toplumun, herhangi bir zamandaki duru
munun gösterilmesinde; gerçeklerin kesin ola
rak aksettirildiği iddia edilemeyeceği gibi, mo
ral ve diğer yönlerden sayısız sakıncalar doğu
racağı da bir gerçektir. 

Plânın 4 ncü sayfa, 6 ncı satır ve diğer yer
lerinde olduğu gibi, Plânda ve eklerinde yer 
alan bu türlü karşılaştırmaların düzeltilerek, ge
rekli yerlerde ekonomik hedeflerin sadece ra
kamlarla belli edilmesini arz ederiz. 

Tabiî Üye Malatya 
Mehmet Özgüneş Hamdi Özer 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Selâhattin Babüroğlu 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan; 

Plânın içinde bu şekilde bir başka memleke
tin, yani italya'nın hedef gösterildiğine delil 
olabilecek hiç birşey yoktur. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Katılmamak değil, konusu yok 
diye düşünüyoruz. Konusu yok, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELî (Edir
ne — Sayın Başkan, bundan evvel de arz etti
ğim gibi, sayın Başbakanın konuşmasından mül
hem olarak rapora dercedilmiştir. Haddizatın
da Plânda da, raporumuzda da mukayeseler ya
pılırken bütün devletler gözönünde tutulmuştur 
ve mukayese öyle yapılmıştır. Binaenaleyh bu
rada bu ibarenin veya bu pasajın çıkarılıp çıka
rılmaması hususunda Komisyon bir mütalâa 
dermeyan edemez. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının Eği

tim Bölümünün Meslekî ve Teknik öğretim ke
siminin meydana getirmeyi önerdiği (Teknik Li
se), (Kız Meslek Lisesi), (Sağlık Meslek Lise
si), (Otelcilik - Turizm Meslek Lisesi), (Tarım 
Meslek Lisesi), (Ticaret Meslek Lisesi) gibi li
selerle hem yüksek öğretim üzerindeki adet taz
yikini artırmakta, hem de bu liseleri bitirenler
den yüksek okullara devam etmeyeceklerin iş 
bulma imkânı azalmaktadır. 

Sözü edilen okulların (lise) olarak değil, öğ
rencilerini bir sanat veya meslek dalında tam 
olarak yetiştiren birer (Enstitü) olarak açılma
ları, bu enstitüleri bitirip de üst öğrenime de
vam etmek isteyenler için (adaptasyon) sınıf
larının açılması yurt gerçeklerine daha uygun
dur. 

Bu değişikliğin yapılabilmesi için sözü edi
len bölümün Komisyona iade edilmesini arz 
ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 

Önergeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

6 ncı önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Orta dereceli okullara devam eden öğrenci

lerin büyük bir kısmının liseleri tercih ettiği, bu 
sebeple liseler ve fakülteler üzerindeki adet taz-
yikinin gittikçe arttığı bilinmektedir. 

Öğrencileri meslekî ve teknik öğretime kay
dırmanın etkili yollarından biri, yüksek dere
celi meslekî ve teknik okulların (Fakültelerin 
değil) müfredat; programlarını orta derecsl'i 
meslekî ve teknik okullara dayalı hale getir
mek ve bu yüksek okullara münhasıran orta de
receli meslekî ve teknik okul mezunlarını al-
maJktır. 

Yukarda belirtilen hususun plâna dahil edi
lebilmesi için üçüncü Bes Yıllık Kalkınma Plâ

nının Eğitim Bölümünün Yüksek öğretim ke
siminin Komisyona iadesini arz ederim. 

Tabiî üye 
Mehmet özgiin'eş 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ "(Edir
ne) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

7 nci önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Garekçeli geri verme önergesi : 
Üçüncü Bes Yıllık Plânda aşağıdaki düzelt

melerin yapılmasını arz ve töklif ederim. Bu 
maksatla plânın Hükümete iadesini dilerim. 

Kocaeli 
Lütfi. Tokoğlu 

Kesim 
Bölüm 
Sayfa 
Tablo 
Sıra 
Sütun 
Sütun 

4 
11 

782 
540 
19 
2 
3 

2 500 
830 

BAŞKAN — Hükümet?,.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Plânda gösterilmiş olan rakamlar resmî ista
tistik rakamlarına dayandığı için önergeye ka
tılmamız mümkün değildir efendim. 

BAŞKAN — Komisyon .. 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLi MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

8 nci önergeyi takdim ediyorum. 
Cumjhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın «İnsangücü» baş
lığını taşıyan kesiminin «Teknik insangücü» bö
lümünde yer alan (sayfa 771) 1405 paragraf ın-
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da «Yüksek nitelikli teknik insangücünde plân
lı denemde sağlanan sayısal artışlarla 1972'de... 
Veterinerlik dallarında ekonominin insangücü 
ihtiyaçları aşılmıştır.» Denilmekte, aynı kesi
min <Üçüncü Plân döneminde gelişmeler» bölü
mü sayfa 782, t a alo : 546 da 1972 yılı için ve
teriner arzının 1785, veteriner ihtiyacının ise, 
1175 adet olduğu ve 610 adet ihtiyaç fazlası ve
teriner bulunduğu belirtilmektedir. 

Türkiye'deki veteriner sayısının ve ihtiyacın 
tespitinde maddî bir hataya düşüldüğü kanaa
tindeyim. Ekli gerekçe nazarı itibara alınarak 
tashihi konusunda önergemin kabulünü saygı 
ile ar-? ederim. 

Erzincan 
Fehmi. Baysoy 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Biraz ev-
velki kabul edilen önerge ile aynı mahiyette de
ğil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN -r- Aynı mahiyette iki takrirdi 
bunlar. Aynı mahiyette olan önerge oylanmış
tır. Sayın Baysoy'unki de aynı mahiyettedir. 
Onu da kabul edilmiş olarak telâkki ediyoruz. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senato,su Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın imalât sanayii bölümünün (petrol ürünleri 
sanayii) nde ilkeler ve tedbirleri sayan 446 ncı 
sayfadaki kısmının ikinci maddesinin aşağıda
ki şekilde kabulünü öneririm, 

Manisa Bolu 
Oral Karaosnıanoğlıı Turgut Gülez 

2. Petro - Kimya komplekslerinin ekonomik 
olarak tesisinin gerektirdiği ünitelerin (Ham
madde hazırlama, ara ürün, polimerizasyon ve 
son ürünler gibi) bütün olarak optimal kapasi
tede uygun bulunacak bütün imkânlardan fay
dalanılarak kurulması geliştirilmesi sağlanacak
tır. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYILARA 

— Sayın Başkan, önerge plân bütünlüğüne ve 
hedeflerine aykırıdır katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLÂN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor, 
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önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiş
tir. 

10 ncu önergeyi takdim ediyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Plâ

nın imalât sanayii bölümünün (Petrol ürünleri 
sanayii) nde ilkeler ve tedbirleri sayan 470 nci 
sayfadaki, kısmının 1 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde kabulünü öneririm. 

Manisa Bolu 
Oral Karaosmanoğlu Turgut Gülez 

1. Yeni kurulacak tesislerin uygun buluna
cak bütün imkânlardan faydalanılarak gerçek
leştirilmesi sağlanacaktır. 

Bununla birlikte uzun dönem petrol ürünle
ri talebini düzenli ve sürekli hammadde kay
naklarından karşılamak ve ihracat olanakların
dan yararlanmak amacıyle kamu dışındaJri im
kânlar da kullanılabilecektir. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?... 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, yeni kurulacak rafineri tesis
lerin, özellikle Devlet elivle gerçekleştirilmesi 
ilkesini kaldıran bu öneriye plân dengesi açı
sından katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon?... Katılmıyorlar. 
Hükümet ve komisyon katılmıyor, önergeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

11 nci önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Gerekçeli geri verme önergesi; 
Yeni strateji ve kalkınma plânı 2 nci Kitabın

da ulaştırma sektörü bölümünde 664 ncü say
fasına 10 ncu madde olarak aşağıdaki hükmün 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. Bu maksatla plâ
nın Hükümete iadesini dileriz. 

Rize Bilecik 
Vecdi Agun Orhan Tuğrul 

Bolu 
Turgut Gülez 

«10. Sahillerimizde şehirlerarası hatlarda 
ve dış hatlarda özel sektör için yolcu taşıyabil
mesini önleyen hukukî ve maddî her türlü engel 
kaldırılacak ve teşvik edilecektir.» 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?... Ka
tılmıyorlar. 

Komisyon?... Katılmıyorlar. 
Hükümet ve komisyon katılmıyorlar. Öner

geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

12 nci önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gerekçeli geriverme önergesi: 
Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Plânının temel hedefleri ve 
stratejisinin; 

«Kalkınma politikalarının ilkeleri» başlıklı 
bölüm VII, sayfa 48'de enerji 7,40 numaralı pa
ragrafı; 

«Kalkınma plânı Üçüncü Beş Yıl» m 630 
sayfasında enerji sektörü, V ilkeler ve tedbir
lerden 1124 numaralı paragrafın (1) ve (4) 
ncü bentlerinin aşağıda teklif edilen şekilde, 
gerekçelere uygun olarak değiştirilmesini, 

1045 nci sayfada Kamu İktisadî Devlet Te
şebbüslerinin yatırım ilkelerinin, ek 2'deki, il
kelerden 2203 numaralı paragraftaki ilkenin 
ikinci cümlesinin tamamen kaldırılmasını arz ve 
teklif ederiz. Bu maksatla Plânın Hükümete 
iadesini dileriz, 

Bolu Manisa 
Turgut Gülez Oral Karaosmanoğlu 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. Katılmıyorlar... Komisyon?.. Katılmıyor
lar. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

13 ncü önergeyi takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gerekçeli geri verme önergesi : 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın eğitim bölümünde 
1635 No. lu paragrafın 4 ncü ve 5 nci fıkraları
nın (Sayfa 855) aşağıdaki şekilde düzeltilmesi
ni yüksek tasviplerinize arz ederiz. Bu maksatla 
Plânın Hükümete iadesini dileriz. 

Sakarya Bolu 
Osman Salihoğlu Alâeddin Yılmaztürk 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Metin daha evvel okunmuştur 
efendim. Hükümet katılıyor mu efendim?., Ka

tılmıyorlar. Komisyon?.. Katılmıyorlar. 
Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. Öner

geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Son önergeyi takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gerekçeli geri verme önergesi : 
Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Plânının temel hedefleri ve 
stratejisinin; 

— «Kalkınma politikalarının ilkeleri» baş
lıklı, bölüm VII, sayfa 48'de enerji 7.40 numa
ralı paragrafı, 

— «Kalkınma Plânı Üçüncü Beş yıl» in 630 
ncu sayfasında enerji sektörü, V ilkeler ve ted
birlerden 1124 numaralı paragrafın (1) ve (4) 
ncü bentlerinin, aşağıda teklif edilen şekilde, 
gerekçelere uygun olarak değiştirilmesini; 

— 1045 nci sayfada Kamu İktisadî Devlet 
Teşebbüslerinin yatırım ilkelerinin, ek 2'deki, 
ilkelerden 2203 numaralı paragraftaki ilkenin 
ikinci cümlesinin tamamen kaldırılmasını; 

Arz ve teklif ederim. 
Bolu Senatörü Afyon K, Senatörü 
Turgut Gülez Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Hükümet katılıyorlar mı efen
dim?.. Katılmıyorlar. Komisyon?... Katılmıyor
lar. 

Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyor
lar. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Plânın tümü üzerindeki müzake
reler sona ermiştir. 

Tüzüğümüzün 74 ncü maddesine göre, tümü
nün lehinde ye aleyhinde birer kişiye söz ver
mek gerekiyor. Ancak, yapılan Danışma Ku
rulu toplantısında sayın gruplara müzakerele
rin hitamında söz vermek hususu kabul edilmiş 
ve bu programa böylece dercedilmistir. Şimdi 
açık oylamayı yaptıktan sonra, Hükümetin ve 
grupların temenni görüşleri alınacaktır. 

Şimdi burada bizim kabul ettiğimiz hususa 
aykırı bir durum dercedilmiş Hattâ Divanda 
ben bu hususu konuşmuştum. 74 ncü maddeye 
göre bir lehte ve bir aleyhte iki kişiye söz veri
lir. Fakat bütçe müzakerelerinde bu teamül ha
line gelmiştir M, bu maddenin lehte, aleyhte 
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olan kısmı yerine, bütün gruplara ayrı ayrı söz 
verip, ondan sonra açık oylamaya geçiyorduk. 
Bu hususta gruplara 20'şer dakikayı geçmemek 
üzere söz verilmesi kabul edilmişti, fakat bura
ya yanlış geçmiş, ben Divanda kabul ettiğimiz 
şekilde işleme tabd tutacağım. 

Sayın üyeler açık oylama vardır, onun için 
aynlmmamasını istirham ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Tanyeri, buyurun. 

C. H. P. Grubu adına Salih Tanyeri (Gazi
antep) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Konuşmam, bana ayrılan 20 dakikayı da 
doldurmadan, kısa olarak anahatlar üzerinde 
olacaktır. 

Uzun ve değerli araştırmaların ve çalışmala
rın ürünü olarak Parlâmentoya gelmiş bulunna 
Üçüncü Beş Yıllık Pân üzerinde görüşmeler bit
miştir. Plânın tümü üzerinde Grubumuzun gö
rüşleri sayın sözcümüz tarafından derinliğine, 
genişliğine açıklanmış ve gerekli eleştiriler ya
pılmıştır. 

Plân yapmak belirli (gerçeklerden, veriler
den hareket edip, eldeki imkânları en iyi de
ğerlendirerek ve bâzı ilkelere uyarak belirli 
amaçlara ne zaman ve nasıl ulaşılacağım tespit 
etmektir. Türkiye daha îkinci Dünya Harbin
den 'önce iktisaden geri kalmış memleketlerin, 
ya da igelişmekte olan memleketlerin hiçbirin
de kalkınma plânı fikri olmadan, olanakların 
en azamî fayda sağlayacak şekilde yatırımlara 
yöneltilmesi hususunun plânlara bağlanması 
fikrini benimsemiş ve 1930larda Birinci Beş 
Yıllık Plân, 1938'de îkinci Beş Yıllık Plân ha
zırlanmış; birincisi uygulanmış, ikincisi harp 
sebebiyle uygulanmak şansına erişememiştir. 
1946 lardan sonra memlekette bölgelerarası 
dengeli kalkınmanın sürecini sağlamak ve geri 
kalnmış bölgeleri de geliştirmek maksadıyle 
Doğu kalkınması plân ve programı hazırlanmış, 
fakat bu da 1950'de iktidar değişmesi sebebiyle 
uygulanamamıştır. 

Partimiz 1950 - 1960 devresinde de muhale
fette bulunduğu sırada plân fikrini ısrarla sa
vunmuş ve mahdut kaynakların israf yolu ile 
gösterişli yatırımlara yönelmesinden ziyade. 
memleketin grerçek sanayileşmesi istikametinde 
sarfedilmesini ve israfı önlemenin yolunu araş
tırmış ve bu hususta ısrarla savunmalarda bu
lunmuştur. 

Yapılışında Partimizin büyük katkıları ve 
gayretleri olan 1961 Anayasası demokratik 
plânlama fikrini getirmiş ve 129 ncu maddesi ile 
de ekonomik, sosyal ve kültürel (kalkınmanın 
plâna bağlanacağını emretmiştir. 

Şimdi, Anayasamızın bu emri karşısında çok 
önemli bir nokta, plânın hukukî mahiyetinin 
tespiti noktasıdır. Plân, hukuk kaideleri ara
sında yerini bulamaz ise ve hulsuk yönü ile 
plânın disiplini sağlanamazsa, bu takdirde plân 
yapmanın hiçbir faydası olmaz. Netekim, İkin
ci Plân devresinde petrol ameliyelerinin yalnız 
kamu kuruluşları tarafından yapılacağı ilkesi 
kabul edilmiş olmasına rağmen, bir özel şirke
te Marmara rafinerisinin ruhsatı verilmek su
retiyle hem plân disiplini, hem de plân ilkesi 
ihlâl edilmiştir. 

Anayasamızın 129 ncu maddesinden kuvvet 
alan 77 sayılı Kanun uzun vadeli plânın yürür
lüğe konulması ve bütünlüğünün korunması 
hakkında hükümler ihtiva etmiştir. Bu hüküm
lere göre plân, Devletçe yapılan ve Plânlama 
Müsteşarlığı, Yüksek Plânlaıma Kurulu, Ba
kanlar Kurulu, Bütçe ve Plân Karma Komisyo
nu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ta
rafından kabulündeki aynı usullerle deeistiri-
linceye kadar herkesin ve her organın riavete 
mecbur olacağı bir kaide tasarruftur. Fakat, 
bu öyle bir kaide tasarruftur ki, Anayasa ile 
kanun arasında; Anayasanın altında, kanunun 
üstünde bir kaide tasarruftur. Plân, Anayasa
ya aykırı olamaz, kanunlar plâna aykırı olarak 
tedvin edilemez. Şu halde plânın Parlâmento 
tarafından onaylanmasından sonra, kanun ko
yucu kendi kendini bu plânla frenlemiş ve teşriî 
tasarruflarında, yasama düzenlemelerinde bu 
plân ilkelerine riayet etmeyi peşinen kabul et
miştir. Bu, plânın yasama organını sınırlaması, 
onun hür iradesini kısıtlaması değil, plânın 
onaylaması ile yasama organının bizatihi ken
dini ki'sıtlamasıdır. Nasıl yasama organı Ana
yasa ile kendini kısıtlıyorsa, Anayasanın emri
ne uygun olarak çıkarılmış demokratik plânda 
kısıtlamış olmaktadır. 

Şimdiye kadar bu plânın hukukî mahiyeti 
üzerinde, bir hadise müstesna, pek fazla tartış
ma olmamış, fakat demin arz ettiğim Mannara 
Rafinerisi ruhsatı ile ilgili acılan bir tahkikat 
dolayısıyle Komisyonda bu, tartışma konusu ol-
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muş ve bir neticeye henüz bağlanmamıştır. Fa
kat Hükümet de, Plânlama Teşkilâtı da plânın 
hukukî mahiyetinin, hukuk kaideleri arasında
ki yerinin kesin olarak tespit edilmesi ve bu su
retle plân disiplininin sağlanması fikrini benim
semiş olacak ki, 4 ncü cildin sonunda uygula
maya ilişkin tedbirler ve ilkeler meyanmda 
plânın hukukî mahiyetinin kesin olarak tespiti 
için bu devrede hukukî bir araştırma yapılaca
ğı hususunu öngörmüştür, Buna grup olıarak 
yürekten katılıyoruz. 

Üçüncü plân, düzenleniş sırasında ortaya 
çıkan AET ve Katma Protokol faktörü sebebiyle 
Birinci ve İkinci Plânların dayalı olduğu pers
pektif dışında ele ahnmıstır. Bu perspektife 
göre; Birinci ve ikinci Plânların perspektifin
den farklı olarak, 1995'te ulaşılmak istenilen 
gelir düzeyi ve üretim yapısı esas alınarak ge
lişme potansiyellerinin dar boğazlar giderilerek 
kullanımı ve bunların en üst düzeyde değerlen
dirilmesi sağlanacaktır. Ancak model, Üçüncü 
ve Dördüncü Plân dönemlerinde AET'nin sana
yileşme çabalarımızı desteklemek için Katma 
Protokolün getirdiği yükümlülüklerde gerekli 
esneklikleri sağlayacağı var sayımına dayan
dırılmıştır. Eğer bu sağlanmazsa, bu takdirde 
ithalât açısından Katma Protokolün getirdiği 
yükümlülükler arasında sanayileşme amacı ile 
çelişkili olanların plânın gerçekleşmesinde olum
suz etkileri büyük olacak ve dolayısıyle bizzat 
Katma Protokol önemli dar boğazlar yarata
caktır. 

işte, Katma Protokolün müzakeresi sırasında 
geçiş döneminin mümkün olduğu kadar uzatıl
ması hususundaki Cumhuriyet Halk Partisinin 
savunması ve direnmesi bu amaca matuftu. Şim
di Sayın Devlet Bakanı burada söylemediler, 
fakat Komisyonda; bu dar boğazların uygulama 
esnasında meydana çıkması halinde mahzurla
rın giderilmesi ve gereken esnekliklerin getiril
mesi için AET'de bir eğilim olduğunu beyanı 
ettiler. Bu husustaki teşebbüslerin mütemadi
yen tekrarlanması gereklidir. Teşebbüslerden 
bir adım bile gerilenmesi sanayileşme süreci üze
rinde menfî etki yapacaktır. Hükümetin bu 
husustaki teşebbüslerine Grubumuzun en bü
yük yardımcı olacağını temin ve ifade etmek 
isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, görüş
melerde ileri sürülen plânın Devletçilik yönü

nün ağır bastığı görüşüne iştirak etmiyoruz. 
Aksine, strateji ve plân özel kesime çok yer 
vermiştir, özellikle Cumhuriyet Senatosunda 
lon yapılan geriverme önergelerinin müzake
resinin vermiş olduğu sonuç, bu neticeyi büsbü
tün özel sektör lehine çevirmiştir, örneğin; Bi
rinci Plânda özel sektör ve kamu sektörü oran
ları belli iken, ikinci Plânda bu kısım biraz 
daha artmış; Üçüncü Plânda özellikle imalât 
sanayiinde paylar yüzde 50, yüzde 50 olarak 
tespit edilmiştir. Bu, özel kesim taraftarları
nın değil, olsa olsa bizim eleştireceğimiz, ten
kit edeceğimiz bir husustur. 

Biz, ortanın solunda Devletçilik ilkesini ka
bul etmiş bir partiyiz. Bununla beraber, halk 
yararına işleyen özel girişimi teşvik edip, des
tekliyoruz. Felsefemiz, kamu sektörünün ağır
lık taşıdığı bir karma ekonomi sistemidir. Biz, 
bu nitelikteki karma ekonomiyi geçici değil, 
devamlı bir ekonomik düzen olarak savunuyo
ruz. Adalet Partisi ise, Anayasanın emri olan 
bu karma ekonomiyi, özel kesimin payının git
tikçe artırılmak suretiyle, özel teşebbüse ge
lişin mecburî bir aşaması olarak kabul etmek
tedir. ikinci ve Üçüncü Plânda ve bugün ka
bul edilen önergelerde böyle bir felsefe görmek
teyiz. 

Birinci Plânda gayrisâfi millî hâsılanın 
% 18'i civarında bir yatırım öngörülmüş bun-
^a özel sektörün payının % 4 ve kamu sektö
rünün % 14 olacağı belirtilmişti. Yatırımların 
bu bileşimi; ikinci ve Üçüncü Plânlarda özel 
kesimin lehine değişmiş ve dolayısıyle karma 
ekonomide özel kesimin pay oranı gittikçe yük
selmiş, özellikle bu plânda kârlı alanlar bu 
kesime, zararı muhakkak olan girişimler de 
kamu sektörüne bırakılmıştır, özel sektörün 
çeşitli tedbirlerle destekleneceği de öngörülmüş
tür. Bu durum karşısında planın devletçi bir 
görüşle hazırlandığını söylemekte ve özel kesi
min bu plâna karşı çıkmasında isabet görme
mekteyiz. 

Arkadaşlarımız bâzı stratejik değeri büyük 
madenlerin, Anavasanm 130 ncu maddesine rağ
men, devletleştirilmesine karşı çıkmaktadırlar. 
^iz bu fikirde de değiliz. Biz, Anayasanın 
130 ncu maddesine göre madenlerin Devlet eliy
le işletilmesine, petrolün aramadan, dağıtıma 
kadar bütün ameliyetlerinin Devlet tarafından 
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yapılmasına taraftarız. Bu itibarla plânın yal
nız bor raıineralleriyle volfram ve diğer stratejik 
madenleri devletleştirmesini kâfi görmüyor, hiç 
değilse ilk aşama olarak kömürün de devletleş
tirilmesine taraftar bulunuyorduk. Özellikle sa
dece petrol ameliyelerinin kamu kuruluşları ta
rafından yapılmasını kâfi görmüyor, aramalar
da kamu kuruluşlarına öncelik verilmesinden 
de yana bulunuyoruz. Yalnız şaştığımız bir ko
nu ; tamamıyle Adalet Partisinin bir eseri olan 
ikinci Beş Yıllık Plânda petrol ameliyesinin ka
mu kuruluşları tarafından yapılacağı hususu il
keye bağlanmış olmasına rağmen, bugün (kendi
lerinin bu plânda mevcut bu ilkeye neden karşı 
çıktılarını ve neden Hükümete geri verme öner
gesi vererek kabulünde israr ettiklerini anlaya
mıyoruz. 

ikinci plân belirli bir ölçüde ekonomik ge
lişme, büyüme sağlanmadıkça, gelir dağılımın
da, sosyal adalet yönünde fazla bir şey beklen
memesi plâtformuna oturtulmuştu. Üçüncü 
Plânda da bu espri hâkimdir. Anayasamızın 
tanımladığı demokrasi; belirli sosyal ve ekono
mik ilkelere dayanan, bu ilkelerin meydana ge
tirdiği bir temel üzerine kuruldu, bu ilkelerin 
meydana getirdiği bir dünya görünüşü ve in
sanlık anlayışını yansıtan bir demokrasidir. 
Anayasamızın 41 nei maddesi; iktidasî ve sosyal 
hayatın adalete, tam çalışma esasına ve herkes 
için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlanması amacına göre düzenleneceğini 
âmirdir. 

1966'da Plânlama Teşkilâtınca yayınlanan 
bir araştırma ile 1971'de yayınlanan başka bir 
araştırmanın mukayesesi gelir dağılımının ikin
ci Plân döneminde daha da kötüleştiğini; zen
ginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğunu 
göstermektedir. Bu durum Üçüncü Plânda ge
reken ilgiyi görmemiştir. Nitekim stratejide, 
çekingen bir ifade ile sosyal güvenliğin yaygın
laştırılması ve gelir dağılımının iyileşetirilmesi 
için uygulanacak politikalar, perspektif dönem
de sanayileşme hızını yavaşlatacak bir denge
de tutalarak geliştirilecektir, denilmiştir. Ge
lir dağılımının iyileştirilmesi her zaman hızlı 
büyüme ile çelişkili değildir. Sanayiin yapısı
nın gelir dağılımı ile ilgilendirilmesi mümkün
dür. Esasen ekonomik kalkınma gerçekleştiri
lirse, sosyal kalkınmanın kendiliğinden meyda

na geleceği görüşü de terk edilmiştir. Bu
gün kalkınma hızının gerçekleştirilmesi yanın
da, bunun maliyetinin ne olduğu ve kimin ya
rarına oMuğu da sorulmaktadır. Büyüme, hal
kın yararına olması gereken bir şeydir. Bu se
beple ekonomik kalkınmadan ayrı olarak düşü
nülmesinin kabulü zordur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, plânda 
tarıma yapılacak yatırımların nispî payının 
azaldığını görüyor ve bu davranışı kalkınma 
süreci yönünden çok sakıncalı buluyoruz. Plâ
nın gerçekleşmesini öngördüğü en önemli yapı 
değişikliklerinden biri tarımsal ekonomiden sı
naî ekonomiye geçiş nasıl sağlanacaktır? Bunun 
itici gücü ne olacaktır? Plân, tarımsal ürünler
de fiyat yükselmelerini önleme ilkesini benim
semektedir. Bu yola gidilmekle gelir dağılı
mındaki adaletsizlik köylü aleyhine devam etti
rilmiş, hattâ daha da ağırlaştırılmış olacaktır. 
Oysa Anayasa Devlete, tarım ürünlerini ve ta
rımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için 
gereken tedbirleri almayı ödev olarak vermiş
tir. Fakat kalkınma plânlamasının Anayasal 
bölümünde bile buna yer verilmemiştir. Bu du
rumda tarım kesimi plânda öngörülmüş olması
nın aksine, sanayie de kaynak aktaramayacak
tır. 

Plânın, tarım kesimini bir itici güç haline 
getirmesi, sanayi sektörünün sürükleyicilik ni
teliğini tarımın bu itici gücünden alması daha 
isabetli ve sanayileşme süresine daha uygun 
olurdu. Tarımsal ürün fiyat politikasının daha 
gerçekçi bir açıdan ele alınması, âdil gelir da
ğılımının sağlanması ve dolayısıyle sektörler 
arasında dengeli kalkınmanın sosyal yönünün 
de gerçekleştirilmesi noktasından önemlidir. 
Ekonomik istikrarın yükü, sadece köylünün za
yıf omuzlarına yükîetilemez. 

Girdi fiyatlarının gözden geçirilmesi, bozuk 
kredi düzeninin mutlaka değiştirilerek, çiftçi
nin yakasının teşkilâtlanmamış kredi piyasasın
dan, yani tefecinin elinden kurtarılmasına sü
ratle girişilmelidir. 

Ekin mevsimine girmek üzere olduğumuz 
bugünlerde, meselâ Güney Doğuda kompoze 
gübre fiyatlarının 2,5 liraya yükselmiş oüldu-
nu söyletmek, bu noktanın önemini belirtmeye 
kâfidir. 

Kırsal alandan şehirlere aktarılacak nüfu
sun, buraların bunları kabule hazırlıksız olma-
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larının yaratacağı dar boğazların şimdiden ön
görülerek, süratle giderici idarî ve malî ted
birlerin alınmasının zorunlu olduğu mütalâa-
sındayız. 

Kalkınmada bölgelerarası dengenin sağlan
masında en etkin aracın, merkezî plânlama ya
nında, bölgesel plânlama olduğuna inanıyo
ruz. Yöresel plânlamanın, bölgelerarası denge
yi sağlamaktan ziyade, gelişmiş kesimlerin az 
gelişmiş kısımlarının kalkındırılmasında bir 
araç olacağı düşüncesindeyiz. Bekontsantras-
yona dayalı bölgesel plânlamanın Anayasanın, 
idarenin bütünlüğü ilkesine aykırı olacağı hu
susundaki plân görüşüne katılmıyoruz. 

Plânın reformlara ilişkin önerilerini bütün 
gücümüzle destekliyoruz ve gerçekleşme şansı
nı, bu reformların süratin ve basiretin birlik
te bulunduğu bir süreçte uygulanmasında görü
yoruz. 

Köylünün her yönü ile kalkınmasının önem
li aracının toprak reformu olduğu hakkımdaki 
kanaatimiz kesindir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; tabia-
tiyle bu plânın siyasî tercihleri Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarı tarafından yapılmadığın
dan görüşlerimizi, ekonomik ve sosyal politi
kamızı, düzen değişikliği önerilerimıizi tümü 
ile yansıtması beklenemezldi. Bununla beraber 
plân, memleket gerçeklerine vukufla parmak 
basmış, mevcut şartlar ve zorunluluklar karşı
sında kendi içinde ve tutarlılık prensibi dâhilin
de ve iyi niyetle ilke ve tedbirlerini getirmiş
tir. Bu itibarla, ciddî bir çalışma mahsulü
dür. Hazırlanmasında titiz ve gayretli çalış
malarını takdirle müşahade ettiğimiz değerli 
plâncılarımıza ve plâna bilgi ve tecrübeleri ile 
büyük katkıda bulunmuş olan çeşitli kurumla
rın kıymetli mensuplarına teşekkürlerimizi ifa
deyi bir kadirbilirlik görevi sayıyoruz. 

Beğendiğimiz ve daha iyi olacağı düşünce
siyle içtenlikle eleştirdiğimiz noktaları ile Dev
let plânı olmanın niteliklerini tespit ettiğimiz 
Üçüncü Beş Yılık Plânı olumlu karşılamış ve 
oylarımızı bu istikamette hazırlamışken, Cum
huriyet Senatosunda yapılan oylamada plânın 
bütünlüğünü esastan bozacak, felsefesini dar
madağın edecek ve dengesini altüst edecek bir 
sonuca vardırmış olması dolayısıyla, geliver
me önergelerinin hiç birine katılmamakta ondu
ğumuzu ifade etmek isteriz. 

Biz, öteden beri plân fikrine tamamıyle 
bağlı ve ancak dengeli bir kalkınmanın plânla 
olacağı fikrinde olan bir parti olarak ve plâ
nın kendi içerisinde tutarlılığını tespit ettiği
mizden, geri verme önergelerine katılmayarak 
plânın kendisine olumlu oy vereceğimizi arz 
ederiz. 

Yüce Senatoyu Cumhuriyet Halk Partdsi 
Grubu adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Korutürk?.. Yek. 
Sayın Nusret Tuna, Adalet Partisi Gruibu 

adına. 
A. P. GRUBU ADINA AHMET NUSRET 

TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Üçüncü Beş Yıllık Plân altı güsnldeıu beri 
Cumhuriyet Senatomuzda titizlikle tetkik edil-
-mlskte, her tarafı inceden inceyte eleştirilmiş bu
lunmaktadır. 

Şu müzakerelerin sonunda vardığımız so
nuç odur ki, plâncılarımız, tekaıisyenlerimiz el
den gelen gayretle bu memlekete uyacak ve da
ha ileriye götürecek tedbirlerin pek çoğunu 
isabetle bulmuşlardır. 

Plânın tümü üzerinde muhtelif gruba men
sup arkadaşlarım Ikonuşmalarında fikirlerini 
dermeyan ettiler. Ben, burada bir mevzuun liyi 
kavranamadığını Sayın Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşımın beyanından ve önergeler dolayı-
siyle beyanda bulunan kıymetli Devlet Bakanı
mızın sözlerinden anladığım için, şu mevzuu 
blir keırıe daha izah etmenin son anıda faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Muihteröm arkadaşlarım, Adalet Partisi kar
ma ekonomi içerisinde özel sektöre ağırlık ta
nıyan Ibir partidir. Elbet (bu anafelsefesıiınin 
daimî takipçisi olacaktır. Fakat içinde bulun
duğumuz şartlar itibariyle paTtilerüstü bir 
Hükümetin bulunduğunu, bu partilerüls'tü Hü-
kümıetin bugünün şartlarıma uygun ve parti 
pragramlanmn dışında bir görüşle gelmesi
ni gayet talbiî ve normal görüyoruz. 

Biz, bâzı önergelere müspet oy verdlik, bâ
zılarına menfî tavır takındık. Bunun tek ama-
gerekçesi var. Bu anagerekçe, şimdi de söyledi
ğim gilbi, bütün hizmetlerin özel sektör tara
fından gördürülmedi, gösterilmesi şeklinde de 
değildir. En mühim ihtilâf bu mıaidenlerdie ve 
talbiî seryetlerlimizde oldu ve bütün değişük-
üikler ona matuf. 
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Arkadaşlar, bizim oylarımızın mahiyeti şu 
idi: Anayasa ne diyor? «Talîn servetler ve kay
nakları Devletin hüküm ve taıarrufumıiadır. 
İşletilmesi, aranması Devlete aittir.» Bu ana-
prensiibi kabul ediyoruz, doğrudur. Altında ne 
diyoır? «Eğer, içtimaî fayda varsa, kanunla, 
(Tekrar tekrar söylüyorum) kanunla özel sek
törle ortaklık kurabilir veya özel sektöre işle
tebilir.» Ne ile? Kanunla. Şimdi muhterem ar
kadaşlar, bliz Anayasanın bu noktasına istinat 
ediyoruz ve bizim görüşlerimize hâkim olan oy
larda kullandığımız husus şu: Demekki ana-
hak Devletin; ama Devlet lüzum gördüğü za
man, liotiımaî fayda gördüğü zaman bir kanun
la öael sektörle ortaklık yapalbileoek veyahut 
özel sektöre işletebilecek. 

Muhterem arkadaşlar, plân nedir, plân ka
nun mudur? Hayur. Plân, Meclis kararlarıdır. 
Bütçe kanun mudur? Şeklî ve lâfzî olarak ka
nun deriz; fakat bütçe kanun değildir. Niyre 
kanun değildir? Çünkü, Senatodan başlar, Mil
let Meclisine gider. Senato ister kabul etsin, 
ister kabul etmelin; Millet Meclisinde milhaî ka
rara bağlanır. Halbuki kanun nasıl olur? Ka
nun Millet Meclisimdien başlar... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabu üye) — 
Bütçe de aynı şey Sayın Tuna. 

BAŞKAN — Lütfen müdahele etmeyin efen
dim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ay
nı değil. Evet onu da arzediyorum; her halde o 
kısım anlaşılmadı, bir daha tekrar edeyim. 

Plân kanun değildir, bütçede kanun değildir 
Şeklî olarak kanun denir; fakat Anayasa Mah
kememizin birkaç ay evvel verdiği açık bir ka
rar vardır; bütçe de kanun değildir, lâfzen ka
nundur. Niye kanun değildir? Çünkü, iki meclis 
arasında ihtilâf olduğu zaman, karma bir ko
misyondan geçmek suretiyle nihâi karara bağ
lanmaz. Cumhuriyet Senatosu her ne derse de
sin, kabul etsin reddetsin; plân ve bütçe Mecli
se geçer ve orada nihâi şeklini alır. Anayasa 
Mahkemesi de bunu böyle demektedir. Plân, ka
nun değildir. 

Şimdi ne olupor?.. Plânımızda bu Anayasa
nın birinci kısmının hükmü alınmıştır. Ne den
miş? «Devletin hüküm ve tasarrufundadır. Dev
let arar ve Devlet işletir.» Tamam. Ama Anaya
sanın ikinci kısmı; lüzum görürse kanunla özel 

sektörle iş yapabilir, kısmı bu plâna girmemiş. 
Diıyelim ki, bundan sonra gelen bir iktidar her
hangi bir madende, Anayasanın 130 ncu madde
sinin ikinci fıkrasına dayanarak, özel sektörle 
ortaklık yapmak istiyor... Ne çıkacaktır karşı
mıza?.. Bizde tasarılar nasıl tetkik edilir? Beş 
Yıllık Plâna göre yapılır. Bütçe ve P'lân Komis
yonuna gider, plânla alâkası varsa, Plân Komis
yonuna gider. Neyi tetkik eder Plân Komisyo
nu? Bu, plâna uygundur veya değildir hususu
nu. Biz bugün sadece Devlet kısmını kabul eder
sek, özel sektörle ortaklık yapmaya veya özel 
tsektör tarafından müstakilen işletilmesine dair 
bir kanun çıkartmak istediğimiz zaman bugün 
mevcut olan kanun buna manî olacaktır. 

Bı/, bütün oylarımızda «Falan devletleşitiril-
sin, falan, özel sektör tarafından işletilsin» fik
rini müdafaacısı değiliz. Bizim oylamalarımızın 
mahiyeti şu, şu, şu mallar özel sektör tarafın
dan işletilsin, nihâi gayesine mahmul değildir. 
Nedir? Plânda Anayasanın verdiği hakları mu
hafaza edilsin, gelen bir iktidar, gelen bir mec
lis, bundan sonra teşekkül edecek bir heyeti si
yasiye kanun yoluyla Anayasanın verdiği kı
sımdan istifade etmek istediği zaman, plân ona 
manî olmasın. Bu hakkı bertaraf edecek olan ve
yahut müspet yola getirecek olan kanundur. 
Plân, kanun değildir; plânla bu şekilde Anaya
sanın 130 ncu maddesinin ikinci fıkrasının gös
terdiği imkânları bertaraf etmeye imkân yok
tur. 

işte muhterem arkadaşlar biz, çeşitli öner
gelerle Anayasanın 130 ncu maddesinin birinci 
kısmında kesilen plâna ikinci kısmı eklemek 
istedik. Bunda falan madde, falan madde özel 
sektör tarafından işletilsin, arzusu yoktur; oy
ların mahiyeti de bu değildir. Bu, kanunla bu 
imkânı kullanmak isteyen heyet geldiği zaman 
kanunla bu isler müzakere edilebilsin ve o şe
kilde tedvin edilebilsin diyedir. Kanunun çıka
rılmasına mâni olmasın plân. Bundan sonra ge
lecek meclislerin Anayasaya tam sadık olarak 
kanunlar yapabilmesine imkân versin. 

Bu itibarla muhterem Hükümeti temsil eden 
Devlst Bakanımız Hükümet Programında da; 
şu, şu, şu maddelerin Devlet tarafından idare
sine dair kayıt vardır, siz bu Hükümete müspet 
oy vermiştiniz gibi, kısmen grubumuzu alâka
dar eden mevzuda müsterih olsunlar; biz ver-
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diğimiz oyTiann sahibiyiz ve kanun geldiği za
man, Senatonun hakkını tam kullanma imkânı 
olduğu zaman bunun münakaşasını yapacağız. 
İcabında bâzı maddelerin Devlet tarafından iş
letilmesini, bazen özel sektörle ortaklık yapıla
rak işletilmesini, bâzan eğer içtimaî fayda var
sa, özel sektör tarafından işletilmesini kanunlar 
müzakere edilirken bildireceğiz. 

Bu itibarla Hükümet programındaki falan 
gömüşlere aykırı bir husus katiyen yoktur. Ay
kırı olup olmadığı kanun müzakere edilirken or
taya konacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu değişiklik önerge
leriyle kanun yolu ile Anayasanın 130 ncu mad
desinin birinci ve ikinci fıkralarının tam tatbi
kinle imkân hazırlama çabasını güttük. İnşallah 
(bizden sonra gelecek heyetler veya bundan son
ra gelecek Hükümetler memleketin faydasına 
hangi hususu görürlerse, herhangi bir mania ol
madan bunu açıkça ortaya koyma imkânlarını 
bulacaklar ve millî menfaat istikametinde işle
rimiz tanzim edilecektir. 

Bu kadar müzakerelerden sonra Yüksek He
yetinizin daha fazla zamanlarını almak istemi
yorum. 

Plânın hazırlanmasında büyük gayretleri 
geçen arkadaşlarımıza, Hükümete teşekkür et
meyi bir vazife bilirim ve Cumhuriyet Senato
sunun 6 günden beri devam eden müzakereleri 
ve bugün verilen geriverme önergeleriyle aldığı 
istikamet muvacehesinde daha kemâle ulaşmış 
olan Plânın Aziz Milletimize hayırlı olmasını 
diler, Adalet Partisi Grubu adına cümlenizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sa
yın Mucip Ataklı. 

MİLLÎ BİRLİK GRUBU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Üçüncü Beş Yıllık Plân hakkındaki grup 
görüşlerimizi sözcülerimiz ayrmtılarıyle açıkla
mış bulunuyorlar. Ben de grubumuz adına ya
pacağım bu son konuşmayla, plân hakkında şim
diye kadar arz ettiğimiz kanılarımızın bir öze
tini sunmaya çalışacağım. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân gerçekçi bir gö
rüşle hazırlanmış olup, mahiyeti ve kapsamıyle 
aşamalı uygulamaları da öngörmektedir. Yeni 
strateji tüm ülkeyi kavrayan ve kamu yöneti

minin her yönüne kaynaklık eden nitelikleriyle 
plân alanındaki gelişmelerimizin de olumlu yö
nünü aksettirmektedir. 

Perspektif plân süresini dahi aşan 15, 25 
yıllık sektör ve altsektör plânlarının yapıl
masını öngören hükümleri ise, uzak geleceği de 
düşünen bir yönetimin sağlanmasına da ışık tut
maktadır. 

Plânda, 22 yılda ulaşılmak istenen gelir dü
zeyi ve ekonominin tümünün ve anasektörlerin 
hangi hızla büyüyebileceği değil, ne hızla büyü
mesi gerektiği saptanmıştır. Bu tespiti Ata
türkçü bir kararlılığın ifadesi olarak değerlen
dirmekteyiz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda yeni perspektife 
göre kalkınma atılımlarımızı düzenleme ihti
yacının duyulmuş olması, kararlaştırılan onbeş 
yıllık perspektif sona ermeden 22 yıllık bir 
perspektifin saptanmış olmasını da yerinde bir 
karar olarak görmekteyiz. 

Bu nitelikleriyle, yabancı uzmanlara ihti
yaç duymadan Üçüncü Beş Yıllık Plânı hazırla
yan Türk teknisyen ve uzmanlarına takdir 
ve tebriklerimizi sunmayı bir görev saymakta
yız. 

Bizi mutlu kılan bir husus, da, başlangıçta 
plân fikri karşısında olanların geç de olsa, 
bugün bunun zorunluluğuna inanmış olmaları
dır. Bu sonuca ulaşanların dalha gerçekçi ve 
akılcı olmalarını temenni etmekteyiz. 

Yeni plân döneminde başarılı olabilmemiz 
için geçmiş plânların özelliklerini ve uygulama
daki aksaklıklarını tespitte yarar görüyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Plân, Anayasanın öngör
düğü sosyo - ekonomik politikaya uygun olarak 
hazırlanmış ve uygulanmasında da Önemli sap
malar olmamıştır. Bu plân, istikrarlı bir kal
kınmayla sosyal adaletin tüm bir uyum içinde 
geliştirilmesi felsefesine dayanıyordu, ikinci 
Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında ve uygulan
masında Birinci Plânda belirgin bir sapma ol
muştur. ikinci Beş Yıllık Plânda asıl hedef eko
nomik kalkınma olarak alınmış; sosyal adalet 
geri plâna itilerek, Anayasanın temel felsefe
sine ters düşen bir görüşle özel girişime önce
lik veren ve hattâ Devlet sektörünü zamanla 
tasfiye edici, geçici bir yaşama hakkı tanıyan 
görüş esas alınmıştır. Bugün de bu fikri savu
nanların görüşlerinde olumlu gelişmeler olma
dığına tanık olmaktayız. 

— 601 — 



C. -Ssnatosu B : 95 

Anayasanın temel felsefesine aykırı görüşler 
ve uygulamalar yüzünden Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Plânlarda sosyal ve ekonomik yönlerde 
öngörülenin tersine bir gelişme sağlanmıştır. 
Geçmiş plân uygulamalarındaki başarısızlığın 
nedenleri ise şunlardır: 

Bir Anayasanın sosyo - ekonomik felsefesi
ne uyan ve plânlarda öngörülen sosyal değişik
likler yapılmamıştır. Bunlar yapılmadığı için
dir ki, kaynakların yatırımlara yöneltilmesi, 
yatırımların da plânlarda öngörülen sektörlere 
ve bölgelere yöneltilmesi sağlanamamış ve umu
lan verim ve dengeli gelişme gerçekleştirile
memiştir. 

ikinci neden; uygulanmasına çalışılan sos
yo - ekonomik politikanın plâna ve yurt ger
çeklerine ters düşmesidir, özellikle İkinci Beş 
Yıllık Plânda özel sektöre öncelik verilmesi, 
kalkınmış endüstriyel kapitalist ülkelere özgü 
olan tüketim ekonomisi gereklerine uyan bu
lutum Devlet yönetimine egemen olmuş, umulan 
kalkınma ve bunu sağlayacak reformlar da ger
çekleştirilememiştir. 

Üçüncü neden; kamu ekonomik kuruluşla
rında geliştirici düzeltmelerin yapılmamış ol
masıdır. Bu yüzden verim artırılamamıştır. 

Dördüncü neden; etkin bir Devlet yöneti
minden yoksun kalan ülkemizde Devlet kuru
luşlarının verimi düşmüş, kamu hizmetleri pa-
haîılaşmış, yatırımlarla ilgili işlemler sürümce-
mede kalmıştır. 

'Son olarak da; Devlet otoritesi sokak ey
lemlerine yenik hale düşürüldüğünden, ekono
mik kalkınmanın istediği istikrar ve güven or
tamı sarsılmıştır. 

Bütün bu belirttiğimiz olumsuz etkenlere ve 
başarısızlıklara rağmen, kayda değer başarılar 
da sağlanmıştır, özet olarak bu başarılar şun
lardır : 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plânlar Türki
ye'nin potansiyeli ve neler yapılabileceği yö
nünden önemli deneysel verilerin gün ışığına 
çıkmasını sağlamıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân için % 8 dolayları-
da ve gelecek 22 yıllık süre için de % 9'luk 
bir kalkınma hızım gerçekleştirecek bir potan
siyelin varlığı bundan önceki plânlı dönemin 
sonucudur. 
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Millî Birlik Grubu olarak biz, Türkiye'nin 
daha da büyük bir hızı gerçekleştirecek bir po
tansiyele sahiıbolduğu ve daha yüksek bir hız
la kalkınma zorunluluğunda bulunduğu inan
cındayız. 

Az gelişmiş ülkelerin iki başsorunu vardır. 
Bunlar kaynakların yetersizliği ve kaynakların 
kötü kullanılmasıdır. 

Bizde, insan dâhil, her türlü kaynak bulun
masına rağmen, bu kaynakların kötü kullanıl
ması yüzündendir ki, bir türlü az gelişmişlik
ten kurtulamıyoruz. 

Sayın senatörler, geçmiş plânların aksaklık
larından da ders alınarak, AET'ye de girişin ya
ratacağı sorunların zorunlu kılacağı çözümlere 
de olanak verecek bir stratejiye dayanan Üçün
cü Beş Yıllık Plânı genel çizgileriyle olumlu bir 
isiyasal belge olarak karşılamaktayız. Politika
cı - uzman görüş ayrılıklarını da yansıtan Üçün
cü Beş Yıllık Plânda yer alan başlıca görüşle
re, onlara ilgili çözümlere ilişkin görüşlerimizi 
özet olarak şöyle sıralayabiliriz: 

'Sanayileşmek tercihinin önplâna alınması, 
yurt gerçeklerine ve çağın gereklerine uygun 
bir politikadır. Fakat bu alanda saptanan hızın 
geçmiş plânlara nazaran geri olması bir çeliş
kidir. Bununla beraber ağırlığın ara ve yatırım 
mallarına kaydırılmış bulunması bu çelişkinin 
'olumsuzluğunu bir nispet dâhilinde azaltabilir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân, genellikle ekonomik 
ağırlığı olan, sosyal yönü ikinci Beş Yıllık Plân 
gibi ihmâl edilen bir niteliktedir. Bu dengesiz
lik umut kırıcıdır. Yatırım hedeflerinin ve ta
sarrufların gayrisâfi millî hâsılaya oranının 
yüksek tutulması, artık daha da geçiktirileme-
yecek hale gelen ekonomik atılımlarımızın bir 
gereğidir. 

Bütün umutların Devletin etkenliğine ve ön
cülüğüne çevrildiği bir dönemde, «özel girişi
me ağırlık verilecek» sözlerinin plânda yer al
mış olması, plânı temel felsefesinden saptıracak 
eğilimlerin hâlâ gerçekçi ve akılcı yola tam 
olarak dönmediklerini yansıtmaktadır. 

Plânın önerdiği ve herkesin kabul ettiği ya
pısal değişikliği sanayileşmenin kendiliğinden 
sağlamasını mümkün görmemekteyiz. Yurdu
muzda sanayileşmeyi de engelleyen yapısal bo
zukluklar vardır. Anayasamızın 10 ncu maddesi 
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uyarınca bu engelleri giderecek köklü yapısal 
değişiklikler zorunludur. Bu değişiklikleri yap
mayı önleyenler yüzünden Bütçenin kabulün
den 8 ay geçtiği halde vergi yasaları çıkama
mış, 18 aydır taabhüdedilen reformlardan hiç 
biri gerçekleştirilememiştir. 

1961 Anayasasının öngördüğü esaslar içeri
sinde düzen değişikliği isteyenleri kınayanlar 
artık yurdumuzun gerçeklerine bilinçli, inanç
la ve istekle eğilmenin zorunluluğunu kabul et
melidirler. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın, ikinci Plânın da
yandığı felsefenin etkisinden kendisini kurtara-
mamış olmasını bir bahtsızlık saymaktayız. 

özel girişime özendirici tedbirlerle kamu ke
simi aleyhine yer veren plân hükümleri, genel 
olarak iyi hazırlanmış olan plânın bütünlüğünü 
zedelemektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda milyarlarla faizsiz 
krediyi, Hükümetin istediklerine vermek, kaydı
na benzer hükümler yeni plânda da yer almış 
bulunmaktadır. 

Az gelişmiş ülkelerin özel girişimle kalkın
ması mümkün değildir. Kalkınma zorunluluğun
da olan bizim gibi ülkeler Devletçiliğe ağırlık 
vermek mecburiyetindedirler. Bu gerçeği ilk ve 
en iyi kavrayanlardan biri olan Atatürk ve sis
temini; Hindistan ve Meksika denemelerini 
ünlü batılı bilginler az gelişmiş ülkeler için ör
nek olarak göstermekte ve Kemalizm'i en başa
rılı olarak övmektedirler. Bu gerçeğe rağmen 
Atatürk'ün yurdunda ona karşı olmayı, toplu
mumuzu ondan koparmayı marifet sayın siyasî 
felsefeler toplumsal gidişimizi engellemeye de
vam etmektedir. Yurdumuzda, devletçiliği as
kerî sanayide çok büyük anamal isteyen ve kâr 
getirmeyen sosyal yarar sağlayan alanlarda 
uygulamayı uygun gören zihniyet var oldukça, 
kalkınmamız mümkün olmayacağı gibi, Devlet 
eliyle ve kalkınma aleyhine özel girişimi destek
leyen bir yanlış tutumdan da kurtulamayaca
ğız. 

Bu görüşlerimizi, bâzı malûm ağızların bizi 
özel teşebbüs düşmanı olarak göstermeye de
vam için bir vesile ittihaz edeceklerini biliyo
ruz. Buna rağmen bu tür düşünce sahiplerine 
şimdiden ve bir kere daha bildirmek isteriz ki; 
biz, özel girişime düşman olmadığımız gibi, karşı 
da değiliz. Bizim çabamız, şahıslarımızın aley-

| hinde de kullanılsa, yurdumuzun yararlı olan 
gerçeklerini dile getirmektedir. Biz, özel giriş
me ağırlık verilmek suretiyle Türkiye'nin kal
kınacağına inanmıyoruz, özel girişimcilerin, 
devletçiliğin pahalı ve verimsiz olduğu gerek
çesi ile görüşlerini savunmaları ve uygulamada
ki yetersizlikleri sisteme yükleme çabaları bi
limsel değerden yoksundur. Devlet kuruluşları 
başında devletçiliği benimsememiş, özel sektö
re geçme nöbeti içinde bulunanların kamu kuru
luşlarını başarıya ulaştırmaları elbette müm
kün değildir. Üçüncü Beş Yıllık Plânın da ba
şarısı ve varacağı sonuçlar, onu uygulayanların 
siyasal, sosyal ve ekonomik felsefeleriyle oran
tılı olacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın bir özelliği de, AET 
ile ilgili varsayımlarla ilişkilidir. 

Katma Protokol, Plânın uygulanmasında çok 
sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Plân, bu yolda 
duyulan kuşkulan belirtmiştir. Bunlar bertaraf 
edilmedikçe plân hedeflerine ulaşmak daha da 
güçleşecektir. 

Anormal birikim yavaşlar kaygusuyle gelir 
dağılımındaki adaletsizliği giderecek tedbirler-
özellikle tarım kesiminde gelir artışı ve dağı
lımında bir gelişmenin tedbirlerinin alınmamış 
olmasını tasvibedemiyoruz. 

Plânda, üretici ve tüketicinin korunacağın
dan söz edilirken, aracı ve tefecilere ilişkin et
kin tedbirlerin yer almamış olmasını üzüntü 
ile karşılamaktayız. Bankalardaki büyük para 
birikimi çoğunlukla üretim alanı dışında kul
lanılmaktadır. Bunu disipline etmek varken 
ve bu alanda bir enflâsyon mevcut iken, özel 
girişimi desteklemek için yeni banka kurulma
sının nedenini anlamak güçtür. 

Eğitim konusu boş sorunlarımızdan biri ha
line gelmiş bulunmaktadır. Eğitilmiş işgücü 
kaynaklan bakımından halen ihtiyaç duyulan 
ve önümüzdeki 5 lira 10 yıllık sürede bu ihti
yacın şiddetle devam edeceği anlaşılan bugünkü 
bünyemize uygun tedbirler kesin bir açıklığa 
kavuşturulamamıştır. 

Teklif edilen örgün öğrenim ve eğitim sis
temi, kendi içinde tutarlı olup, belirli bir dü
zeyden sonra verimli olarak uygulanabilecek 

I nitelikte ise de, bugün için bütünüyle uygulan-
1 ma olanağına sahip değildir. En büyük sıkm-
I timiz, özellikle teknik bakımdan eğitemediği-
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miz çok genç nüfus olduğundan, bu konuda 
günün ihtiyaçlarına uygun ve geçerli tedbir-
lerin acilen bulunması gerekliliğine inanıyoruz. 

Plân, yaygın eğitimin meslekî ve teknik bö
lümü için mükemmel tedbirler öngörmekte, fa
kat genel yaygın eğitim alanını bugünkü sa-
kıncalarıyle aynen ortada bırakmaktadır. 

Plânda gençliğin eğitimi konusunda esaslı 
görüşler getirilmişse de, kurumsal tedbirler ba
kımından bir dağınıklığın, belirsizliğin mevcu
diyeti dikkati çekmektedir. Hızla artan nüfusu
muz karşısında, eğitim problemi halledilmediği 
takdirde, yan aydın işsizliğinin yurdumuz için 
çok kötü sonuçlar doğuracağını belirtmek iste
riz. 

Plân; sosyal ve ekonomik yapının, sosyal 
alışkanlık ve değerlerin kalkınmayı sürekli kı
lacak bir yönde değişmesine bağlıdır, demek su
retiyle, gelecek iktidarlara da devrimci bir 
düzen değişikliği fikri müdirini vermektedir. 

İşletmeciliği ulusal sayan plân, Devletçilik
ten titizlikle kaçınmak ve sanayileşmenin yük
selen yaşam düzeyinin gerektirdiği enerjinin 
sağlanmasında; Devlet tekelini temel ilke ka
bul etmesine rağmen; petrollerin Devletleştiril
mesinden kaçınmak suretiyle, açık çelişkilere 
de düşmüş bulunmaktadır. 

Ayrıca, hem fiyat kontrolü yapılacağı, hem 
serbest yarışmanın ticarette esas olduğunu ka
bul eden bir politikanın nasıl uygulanacağını 
da kestirmekte güçlük çekmekteyiz. 

Sayın senatörler, Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
uygulanmasında karşılaşılacak güçlükler özet 
olarak şöyledir : 

1. Büyük bütçe açığı. 
2. Gerekli finansman. 

3. ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen ya
tırımlardan önemli bir bölümünün yeni plân 
dönemine aktarılması. 

4. Plânda öngörülen tedbir ve reformla
rın gerçekleştirilme şansı. 

5. Plânın saptadığı tasarruf oranına riayet 
ve sağlanması. 

6. AET ile ilgili Katma Protokolün kaygı 
veren hükümleri. 

7. 12 Marttan sonraki hükümetlerin güven 
oyuna mazhar olan programlarında yer alan ve 
bugün Üçüncü Beş Yıllık Plânda değer kazanan 
önemli hususların, Plân bütünlüğünü bozması

na, Hükümet ve Komisyonun karşı olmasına 
rağmen, Adalet Partisinin önerge ve oylarıyle 
değiştirilmesi daha başlangıçtan itibaren plânın 
başarısızlığının delilleri olarak görünmektedir. 

Özellikle madencilikle ilgili, ilgi ve ilişkileri 
olan arkadaşların bu yoldaki çabaları da ibret 
vericidir. 

Hükümetin de kaynak ayrılmadığını gerek
çe olarak gösterip önergelere karşı daha ma
kul sebepler serdetmemiş olmasını olumlu kar
şılayamamaktayız. 

Bu gerçeklerin ışığı altında, Anayasa ve 
12 Mart muhtırasının öngördüğü reformların 
yapılmasını mümkün görmüyoruz. 

Sayın senatörler, Üçüncü Beş Yıllık Plân, 
kalkınmayı belirli bir gelir seviyesine ulaşmak 
değil, ekonomik ve sosyal yapı değişimi olarak 
tanımlamaktadır. Bu gerçek karşısında, Plânı
nın başarıya ulaştırılabilmesi için : 

1. Devlet yönetiminde, hukukun üstünlü
ğü baki kalmak şartiyle, disiplinli bir idareye, 

2. A dan Z ye kadar kişi, örgüt ve yöneti
ciler olarak kalkınma için Plânın öngördüğü 
tedbirlerin alınmasına, 

3. Kemerleri sıkma zorunluluğuna inan
maya, 

4. Anayasanın sosyo - ekonomik felsefesine 
uymaya, 

5. Yeraltı ve yerüstü servetlerinin yalnız 
millileştirilmesine değil, devletleştirilmesi inan
cına varmaya, 

6. Uzun yıllardır tartışılan sosyo - ekono
mik reformların gerçekleştirilmesine ihtiyaç var
dır. 

Bunlar yapılmadığı takdirde en mükemmel 
belgelerin dahi yararlı olamayacağını bir kez 
daha ispattan başka bir şey yapmış olmayacağız. 

Sayın senatörler, sözlerimi bitirirken bir hu
susa da temas etmeyi yararlı görmekteyim. 

22 yıllık dönem sonunda varılacak hedefin 
örneği bugünkü İtalya'nın seviyesi olarak alın
mıştır. Çağın koşulları durmadan gelişmeyi zo
runlu kıldığına göre, tespit edilen hıza ulaşsak 
dahi, dönem sonunda yine uygar toplumların 
gerisinde kalacağız. Örnek aldıklarımızın yerin
de saymayacaklarını düşünmek, kalkınmış Japon-
yanın dahi hâlâ % 13 hızla ilerlediğini hesaba 
katarak, Atatürk'ün işaret ettikleri, uygar top
lumlar düzeyindeki yerimizi alabilmek için, bu-
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günkünden daha büyük bir hızla kalkınmak zo
runda olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Plândaki 

hızı uygulama kabiliyetinden yoksun görenlerle 
aynı kanıda değiliz. Yurdumuzun imkânları bu 
hızı da aşmaya elverişlidir. Her alanda en bü
yük ve kudretli unsur insandır. Plânın öngör
düğü yapı değişikliği, önce insanlarımızın zih
niyetinde başlamalıdır ki, uygulamada başarıya 
ulaşabilelim. 

Uygulamadaki basiret, inanç, israr, karar
lılık, gerçekçi ve akılcı düşünce kısa süre için-' 
de dengeli bir kalkınma politikası Plânda gö
rülen bâzı pürüzleri de yok ederek, yurdumuzu 
kalkındırır inancındayız. 

Bu inanç içerisinde, Üçüncü Beş Yıllık Plâ
nın yurdumuz için yararlı olması ve uygulayı
cıların başarıya ulaşması dlieğiyle, Grubum adı
na Yüksek Heyetinize saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Korutürk, Cum
hurbaşkanlığı Kontenjan Grubu adına. 

KONTENJAN GRUBU ADINA FAHRİ KO
RUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Cumhuriyet Senatosu Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı üzerindeki müzakereleri bitirmiş
tir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Cumhu
riyet Senatosunda siyasî parti grupları adma, 
gruplar adına ve şahısları adına görüşler olarak 
çeşitli şekillerde incelenmiş ve eleştirilmiştir. Bü
tün bu müzakereler her şeyin üstünde ve her şey
den evvel göstermiştir ki, Türkiye'de bugün hür 
demokratik sistem ve bir Anayasa rejimi altında 
açık bir kürsü hürriyeti vardır ve memleket me
seleleri burada başka başka açılardan serbestçe 
incelenebilmektedir. 

Biz Kontenjan Grubu üyeleri olarak, bağım
sız senatörler hüviyeti içinde Grup görüşünü ge
nel bir çerçeve içinde dile getirmiş ve demiştik 
ki; «Plânın memleket temel sorunlarını isabetle 
teşhis ve tespit edişi ve bu noktalardan hareket
le batının 150 seneden fazla bir zamanda ulaş
tığı düzeye 25 seneden daha az bir zamanda ulaş
mayı hedef alışı ve böylece geniş kapsamlı bir 
hazırlık yapışı ona ilmî ve değerli bir vesika hü
viyeti vermiştir.» 

Bu hedefe varış için seçilen yollarda Ata
türkçü bir görüşün ışığı altında yüründüğü te
minatını veren Hükümete de, bu hazırlığı getir
diği için, teşekkür etmiştik. 

Diğer gruplar da programlarına ve belirli 
siyasî felsefelerine bağlı olan senatörler olarak 
plâna kendi açılarından baktılar ve plânı, ya ka
mu sektörüne veya özel sektöre ağırlık verilmiş 
olarak gördüler. Nihayet kişisel görüşmelerde 
ise, her üye, bu meyanda Kontenjan Grubu üye
si arkadaş da plânın fasılları ve maddelerine va
rıncaya kadar görüşlerini ve düşüncelerini ser
bestçe belitti. 

Plân, bir taraftan bazen bizi 1995 senesinde 
ulaşılması belirli bir hedefe gitmeye zorladığı 
için, kamçılayıcı ve imkânları hıza getirici bir 
nitelikte görüldü; fakat diğer taraftan yine plân, 
bizi bazen muayyen bir zaman sonra, muayyen 
bir seviyeye ulaşmaya zorladığı için, iradeyi ve 
tercihi baskı altına alan bir mahiyette vasıflan
dırıldı. Fakat müzakerelerde, gerek bu yekdi
ğerine ters düşen görüşlerde, gerek kişisel müta
lâalarda genellikle yıkıcı olmaktan ziyade, alter
natif gösteren uyarılar hâkim olmuştur. Bütün 
konuşanların plânı siyasî iktidarları kendi siyasî 
tercihlerinde serbest bırakmayan, onları belirli 
bir hedefe yürümeye zorlayan değerli, ilmî bir 
vesika olarak teşhis etmekte birleştikleri görül
müştür. Bundan Senato olarak büyük bir hu
zur ve zevk duymakta olduğumuza şüphe yok
tur. 

Altı günden beri devam eden Cumhuriyet Se
natosu müzakereleri, müzakerelere katılan sena
törlerin mevcudu ve özellikle kürsüde söz alan
ların Hükümet tarafından yapılan izahatı takip 
etmekteki oranı dikkati çekici ve düşünüdürücü 
bir derecede düşük olmuştur. 

Diğer taraftan, kürsüde konuşanların mem
leket ve dünya meselelerine derin bir vukuf ile 
ileriye sürdükleri fikirler Senato görüşmelerine 
yüksek ve seviyeli bir hava getirmiştir. Bu iti
barla Cumhuriyet Senatosunun üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plânı üzerindeki zabıtları çok de
ğerli vesikalar olarak tarihe geçecektir. Bundan 
tarihin, icra Organının ve gelecek bütün hükü
metlerin büyük faydalar sağlayacağına inanmak
tayız. 

Şu kadar var M, plâna hayatiyet ve canlılık 
vermek ve plânın hedeflerine ulaşabilmek için 
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gerekli, reformlar ve gerekli bir tutum içine gir
mek de şarttır. 

Türkiye imkânları, Türk Milletinin cevherin
de yatan kudret ve kabiliyet bu plânın tahakku
kuna elbet yeterlidir. Yine şu kadar ki, mille
ti bilinçlendirmeye çalışıyoruz diye, kendi nef
sine olan güvenini sarsmaya, gençliğin istikbali
ne ve Devletine olan güvenini yıkmaya dönük 
çabalardan vazgeçmemiz lazımdır. Milleti baş
tan başa yeis içine boğacak çekişmelerden, didiş
melerden kendimizi uzak tutabildiğimiz nispette 
plân hedeflerine daha kolay ulaşacağımıza asla 
şüphemiz yoktur. Biz Türk milletinin plânlı ça
lışma sayesinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaş
ma savaşını, mâzisindeki sayısız örneklere ba
karak, mutlaka kazanacağına yürekten inanıyo
ruz. 

Kontenjan Grubu senatörleri oylarını ser
bestçe seçeceklerdir. 

Kontenjan Grubu adına Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plânını hazırlayanlara tebriklerimizi 
ifade etmeyi bir borç bilir, tatbikatçılara başarı
lar diler, memlekete hayırb. olması temennisiyle 
Yüce Senatoyu, saygıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na konuşacak olan sayın üye var mı?.. Sayın Ka-
rakapıcı, buyurunuz. 

M. G. P. GRUBU ADINA İBRAHİM ETEM 
KÂRAKÂPICI (Urfa) — Muhterem Başkan, de-
ğerli arkadaşlarım; 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın görüşülmesini ik
mal ettik. Milî Güven Partisi Grubu olarak, da
ha evvel de arz ettiğimiz gibi, bütün arzumuz 
Türkiye'nin demokratik rejim içinde insan haysi
yetine yakışan bir kalkınmaya kavuşması ve 
Anayasamızın emrettiği ilkeler içinde gelişmesi
dir. 

Bu kalkınmaya özel sektörün ve kamu sek
törünün kendi sahalarında gönülden katılmala
rı esastır. Sektörler arasında ihtiyaca binaen or
taya çıkmış tercihlerin başka türlü ters bir gö
rüşle tefsir edilmesi kanaatimizce yanlıştır. Plâ
nın prosedürünün hazırlanmasından sonra bütün 
mesele, tatbikat safhasında bu plânın Türk mil
letine benimsetilmesi ve heyecanla uygulanması-
dn*. 

Bütün samimî arzumuz, bu plânın halka mal 
edilerek, gelecek hükümetlerin, tatbikçi hükü
metlerin bunları gereği gibi uygulamalarıdır ve 
başarmalarıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin gerçek ih
tiyaçları artık su yüzüne çıkmıştır. Halkımızın 
mesut olması, millî gelirden herkesin payını al
ması başta gelen hedefimizdir. Bilhassa Avru
pa Ortak Pazarına millî sanayiimizi kurarak ka
tılmamış başlıca amacımız olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânda ayrıca 
bölgeler arasındaki dengeyi sağlama yolunda ön
görülen tedbirlei', hususlar ve kararlar bizleri 
ziyadesiyle memnun etmiştir. Bunu burada se
vinçle belirtmeyi bir vazife sayarım. 

Sözlerimi kısa kesmek isterim. Plânın hazır
lanmasında emeği geçenleri tebrik eder, plânı 
uygulayacak gelecek hükümetlere candan başa
rılar diler, Millî Güven Partisi Grubu adına Yü
ce Senatoyu saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Flâm müzakeresi bitmiş ve plânın tümü açık 
oya arz edilecektir. 

Oylama işlemine ad çekmek suretiyle başla
yacağız. Sayın üyelere zarf dağıtılacak ve kür
süye sepet konacak. Beyaz oy raporun kabulü
nü, kırmızı, oy reddini, yeşil oy çekinseri ifade 
edecektir. 

Şimdi oylama işlemine geçmeden önce ad çe
kiyorum : Sayın Saffet Ura)'dan başlamak üzere 
oylamaya geçiyoruz. 

Oyların1, atan üyeler gitmesinler. Tefhim 
edelim, ondan sonra dağılsmlar lütfen. Sayın Hü
kümetin de tabiî konuşması olacaktır. Bu itibar
in ayrılınmamasm-'. istirham, edeceğim. 

(Bursa Üyesi Saffet Ural'dan başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyum-*, kullanmayan sayın üye 
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık (1973 -1977) 

Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1972 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporunun açık oylamasına 406 sa
yın üye iştirak etmiş; 101 kabul, 5 ret oyu çık
mıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu su
retle Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Zeyyat 
Baykara, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
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Üçüncü Beş Yıllık Plân üzerinde 6 günden 
beri Cumhuriyet Senatosunda devam etmekte 
bulunan vukuflu ve derinlemesine müzakerele
rin sona erdiği şu sıralarda Hükümet adına Yü
ce Heyetinize şükranlarımızı sunmak için huzu
runuzda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Üçüncü Beş 
Yıllık Plân, hür ve demokratik rejim içinde kal
kınmamıza yeni bir hız, yeni bir dinamizm ve 
yeni bir atılım vermek, Yüce Milletimizi büyük 
Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet sevi
yesine biraz daha süratle ulaştırmak anagörüşü 
ile hazırlanmıştır. Plâna hâkim olan anahedef 
budur. Bu atılım arzusunun Yüce Senatoca da 
kuvvetle desteklendiğini görmek bize Hükümet
çe kıvanç vermiştir. 

Büyük Milletimizin 5 yıllık ekonomik, sos
yal ve kültürel seviyesini daha da yükseklere 
çıkarmak amacıyle hazırlanmasında gerçekten 
var gücümüzle çalıştığımız bu plân üzerinde 
Senatoda çok değerli ve vukuflu mütalâalarda 
bulunulmuştur. Bu değerli mütalâalardan ol
duğu kadar, eleştirilerden de faydalandığımızı 
ve faydalanmakta devam edeceğimizi samimi
yetle belirtmek isterim. 

Bunun yanında, plâmn Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyelerince çoğu kez övgüye l.jyik 

14 . 10 . 1972 O : 2 

görülmüş olmasını, tetkiklerinize lâyik bir plân 
hazırlamada gösterdiğimiz gayret ve titizlikle
rin en değerli bir ödülü saymaktayız. 

Plânın bâzı tedbirleri ve ilkeleriyle ilgili 
değişiklik önergelerinin nazara alınması Yüce 
Senatoca kabul edilmiştir. Bunu gayet tabiî 
bir husus olarak görüyoruz. Ekonomimize bü
yük katkılarda bulunacağı inancı ile plâna it
hal ettiğimiz bu tedbir veya ilkeler üzerindeki 
görüşlerimizi bu aşamayı takibeden Komisyon 
ve Meclis çalışmalarında hulûs ile savunmaya 
devam edeceğimizi de tabiî karşılamak lâzımdır. 

Olumlu oylarınızı da esirgemediğiniz Üçün
cü Beş Yıllık Plânın Yüce Milletimize, Memleke
timize hayırlı ve uğurlu olması niyazı ile Sayın 
Başkan size ve Yüce Senatonun değerli üyele
rine Hükümet adına en derin şükran ve saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına Üçün
cü Beş Yıllık Plânın Devlete ve Millete hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Dün kabul edilen bir önerge dolayısıyle 
24 . 10 . 1972 Sah günü saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma saati : 18,35 
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Üçünoü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma Plânının tümüne verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayartgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

ÇANKIRI 
Gühan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Abdülkfrim Saraçoğlu 

MUĞLA 
11 yas Kara öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

RİZE 
O Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SD7AS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

VAN 
Fetrit Melesn 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
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[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü (1.) 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Oya katılmayanlar] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somun oğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcü^il 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebıure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

[Açık üy 
Eskişehir 
Sivas 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (t.) 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANÎSA 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

ıelikler] 
1 
1 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevıket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğılu 
özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Sabahattin Özbek (B.) 
Tayfur Sökmen 
Naim Talu (B.) 
Halil Tunç 

Yekûn 

\>&<i 

— 609 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

95 NCİ BİRLEŞİM 

14 . 10 . 1972 Cumartesi 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
ÎV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Plânının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Plân Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/906; Cum
huriyet Senatosu 3/170) (S. Sayısı : 141) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 


