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I. — GEÇEN IIUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
Dördüncü Beş Yıllık (1979 -1983) Kalkınma Pla

nının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Plan Karma Komisyonu raporu üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

19 .11 . 1978 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 10 ncu Birleşimi açıyorum. 

II. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma 
Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (S. 
Sayısı : 824) (1) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı üzerindeki müzakerelerimize kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Dünkü birleşime ait zaptın son kısmını okuyo
rum : 

«BAŞKAN — Teşekkür ederiz saym Bakan. 
Sayın üyeler; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üze

rindeki kişisel konuşmalar bitmiş, sonra da gruplara 

(1) 824 S. Sayılı basmayazı 15 . 11 . 1978 gün
lü 6 nci Birleşim tutanağının, sonuna eklidir. 

söz verilmiş. Yalnız Adalet Partisi Grupu söz istemiş, 
bu arada Hükümet söz istemiş ve Hükümete söz ve
rildikten sonra çalışma süremiz dolmuştur. 

Ancak, 20 Kasım 1978 tarihli son günün çalış
ması, bugünün görüşmeleri bittiği takdirde bir gün 
evvele alınmak kaydını taşımaktadır mevcut prog
ramda. 

Sayın Adalet Partisi Grupunun sözcüsü, görüşme
ye talip olsa dahi, yarın bir saatlik süredir. Bü za
man içerisinde tüm programın ve günün öldürülmesi 
düşünülmediğinden, Divanca son gün çalışmalarının 
da yarma alınmak suretiyle, Birleşimi yarın, 19 Kasım 
1978 Pazar günü saat 10.00'a bırakmak suretiyle ka
patıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 19.05» 

— 430 — 
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Sayın senatörler; 
Zaptın son kısmını okumuş bulunuyorum. Bu hale 

göre Adalet Partisi Grupu Sözcüsü Sayın Ucuzal, söz 
istiyor musunuz?... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN •— Buyurunuz efendim. 
Sayın Ucuzal, Danışma Kurulunun programına 

göre, süreniz bir saattir. Saat 10.06'dır; buyurunuz 
efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eskişe
hir) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısının görüşülmesi 

tamamlanmak üzeredir. Bugüne kadar devam eden 
müzarekerelerde grupumuz ve şahısları adına yapılan 
konuşmalar sırasında değerli arkadaşlarım, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan tasarısının ülkemizin kalkınma plan 
tasarısı olmayıp, Ecevit'in düzen değişikliğini sağla
ma çabasının bir reteçesi olduğunu bütün delilleriyle 
ortaya koyup, Anayasamızın karma ekonomi denen 
ve genellikle bir ideolojik tercihe dayanmayan, kamu 
sektörünün özel sektör aleyhine gelişmesini sonucunu 
doğuracak hüküm ve tercihlere yer vermeyen hük
münün ihlal edildiğini açık ve seçik olarak ortaya 
koydular. 

Değerli senatörler; 
Adalet Partisi Grupu olarak bu iddiamızı, müza

kerenin sonuna geldiğimiz şu anda Dördüncü Beş 
Yıllık Plan tasarısından daha başka deliller göstermek 
suretiyle bu reçete ile ülkemiz ve milletimizin başlat
tığı kalkınmayı, sürdürme yerine, maalesef gerileme
ye, bugüne kadar elde edilenleri yitirmeye, ülkeyi yoz
laşmaya ve milletin sefalete sürükleneceğini ortaya 
koymaya çalışacağız. 

Kalkınma planları insangücü ve doğal kaynakların 
harekete getirilmesini, belirli hedeflere yöneltilmesini, 
belirli metotlarda yoğunlaştırılmasını veya belirli yön
lere yayılmasını sağlayan hangi projelerin milli bir
lik, milli refah ve mutluluğu azamiye çıkaracağını 
belirleyen; bunların ne zaman, nerede, kimler kamu 
ve özel. sektör tarafından yapılacağını ortaya koyan 
ekonomik ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesini, bu
na bağlı olarak milli bütünlüğün teminat altına alın
masını amaçlayan milli imkânlarla ihtiyaçları denge
leyen bir tedbir manzumesidir. 

Böyle olunca, kalkınma planlarının insangücü ve 
doğal kaynaklan en geniş ölçüde seferber edebilen, 
milli birlik, milli mutluluk ve refahı artıran sektör ve 
projelere tahsis edilecek insangücü, doğal kaynak ve 

sermaye imkânlarını belirleyen; ekonomik etkinlik ve 
sosyal adalet mülahazalarını da dikkate alarak proje 
önceliklerini tespit eden, bunların geliştirileceği yön
leri belirleyerek proje zamanlaması yapabilen, sektör 
ve projeler arasında karşılıklı ilişki ve öncelikle mev
cut imkânlar muvacehesinde bir veya birkaç plan dö
neminde her sektöre ayrılabilecek kaynak miktarını ve 
herk sektörde ele alınabilecek proje sayısını belirle
yen; bu projelerin hangi çerçeve içinde, hangi sektör 
tarafından gerçekleştireceğini tespit eden her türlü iş
birliği ve koordiasyonu sağlayarak uygulanmanın iz
lenmesi ve uygulamadaki etkinliğin gerçekleştirilmesi
ni sağlayan bir tedbirler manzumesi ve mekanizma 
geliştirilmesi zaruri olmaktadır. 

Biz, elimizde mevcut olan Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plan tasarısının bu hususlara ne öl
çüde yatkın olduğunu ortaya koymaya çalışacak ve 
iddialarımızın haklılığını da ispat edeceğiz. 

Değerli senatörler; 
Bugün, yeryüzünde, geniş bir kabule mazhar, iki 

temel ekonomik sistem bulunmaktadır. Birincisi, 
kararların esas itibarıyla piyasa mekanizmasına bağlı 
olan kapitalist sistemdir. İkincisi ise, üretim ve tü
ketim kararlarının esas itibarıyla bir merkezi plana 
bağlı olan Marksist sistemdir. Bu iki sistemin ara
sında ise, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcü
sünde olmayan, karma ekonomi denen ve genellikle 
bir ideolojik tercihe dayanmaksızın Devletin ekono
mik hayatın tanzimine müdahalesi sistemidir. 

Bu sistemin özelliği; sağlıklı bir ekonomi için 
kuralların konması ve bu kurallara uymayı sağlama. 
Kullanımlarının belirli kişilere hasredilmesi hem 
mümkün, hem de ekonomik olmayan altyapı hiz
metlerinin sağlanması; yararları ve zararları belirli 
kişilere hasredilmeyen alanlardaki ekonomik faaliyet
lerin düzenlenmesi gibi konuların dışında; sermaye 
yetersizliği, dağınık sermayenin belirli projelere yö-
neltilmesindeki güçlükler, teknoloji, teşebbüs ve ye
tişmiş personel yetersizliği gibi hallerde gerekli ser
maye ve teknoloji birikiminin sağlandığı, teşebbüs 
gücünün oluştuğu ve gerekli personelin sağlandığı 
alanlarda kamu sektörü yerini özel sektöre bırak
makta ve ekonomik alanda iş bölümü sağlanarak 
insan gücü ve üretim kaynaklarının daha büyük bir 
bölümü harekete getirilerek ekonominin emrine ve
rilmektedir. 

Halbuki, Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısında, 
kamu sektörü kendisine muvakkaten bırakılan ve 
bugünkü ekonomik gelişme düzeyinde tedricen terk 
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etmesi gereken sahalarda devamlı olarak yerleşme 
çabası ve hazırlığı içine girmiştir. Ayrıca, daha 
önce özel sektöre terk edilen sahalarda da yayılma 
eğilimi göstermektedir. Karma sistemin uygulandığı 
ekonomilerde devlet kural koyar ve bu kuralların 
uygulanmasını kontrol eder, eksikliklerini tamamla
mak amacıyla özel sektörle ortaklık yapar. Özel 
sektörün işbirliği yapacak ölçüde gelişemediği alan
larda faaliyet göstermek suretiyle ekonomik hayata 
girebilir. 

Sayın senatörler, 
Devletin kural koymak ve bu kuralların uygulan

masını kontrol etmekle iktifa edebileceği alanlarda 
özel sektörle ortaklık yapması, ortaklıkla iktifa et
mesi gereken alanlarda ise, müstakilen ekonomik 
faaliyetlere girişmesi hem özel sektörün gelişmesini 
önler, hem de diğer alanlarda Devlet hizmetlerindeki 
etkinliği azaltarak ekonomik kalkınmayı yavaşlatır. 

Biz Dördüncü Plan tasarısında bu temayülü gör
mekte, özel sektörün yeni yeni yeşeren gücünün bu
danmasından, Planda etkin hizmet görememesinden 
şikâyet edilen kamu sektörünün biraz daha zafiyete 
duçar olmasından endişe etmekte ve kamu sektö
ründeki bu tırmanışta ideolojik bir tercihin bulun
ması ihtimalini ciddi olarak görüyor ve bundan en
dişe ediyor ve hatta ürperiyoruz. 

Değerli senatörler, 

Kamu sektörünün özel sektör aleyhine gelişmesi 
sonucunu doğuracak hüküm ve tercihlere misal ol
mak üzere, tasarının 478 nci sayfasında yer alan 
830 numaralı pragrafta : «Dördüncü Plan dönemin
de yatırım politikaları, fiyat mekanizmasının kaynak 
dağılımını, plan önceliklerine yönlendirmede karşıla
şılan yetersizliklerini giderici bir araç olarak kulla
nılacaktır.» hükmü yer almaktadır. Ancak, hangi 
konularda yatırım politikasının fiyat mekanizması
nın yerini alacağı açıklıkla belirtilmemektedir. Bu 
ilkenin, tasarının çeşitli yerlerine serpiştirilmesi, mu
ayyen alanlarda uygulanmayıp, piyasa mekanizma
sını esaslı ölçüde etkileyecek geniş bir uygulamaya 
konu edileceği açıkça anlaşılmaktadır. 

19 . 11 . 1978 O : 1 

Keza, tasarının 512, 711, 715, 898 No. lu paragraf -
larındaki benzer hükümler ve temel tercihler aynı 
hedeflere yöneliktir. Kaldı ki, hiç bir araştırma ka
mu kesimi yatırımlarının, özel sektör yatırımlarına 
nazaran daha verimli olduğunu ortaya da koymuş 
değildir. Aksine, her yıl KİT'lerin maruz kaldığı 
zararın, bu kuruluşların sosyal faydaları bile 
mazur görülemeyecek boyutlara ulaştığı da ittifakla 
kabul edilmektedir. 

Bu iddialarımız, tasarının 56, 57, 58, 59, 61 ve 
162 nci sayfalarında; 87, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 103, 
286 nci paragraflar ve diğer çeşitli yerlerinde kamu 
kuruluşlarının çalışmalarındaki yavaşlık ve hantallık
ları konusundaki ciddi şikâyetlerle tespit edilmiştir. 
Tasarının 52 ve 55 nci sayfalarında yer alan 27 ve 
29 No. lu tablolarda yatırım gerçekleştirilmesi yö
nünden özel sektörün, kamu sektörünün önünde yer 
aldığı da görülmektedir. 

Kamu yatırımlarındaki artışın mutlaka kamu sek-
törünce yapılması gereken yatırım bilimlerindeki ar
tıştan ileri geldiğini gösteren bir bilgi de olmayınca, 
Plan tasarısının sabit sermaye yatırımları içinde kamu 
payını artırma tercihi, ideolojik tercihler dışında 
makul bir temele oturtmak mümkün değildir. 

Sayın senatörler; 
Plan tasarısının 495 nci sayfasında, 898 sayılı 

paragtafta «Kamu kuruluşlarının ürettiği mal ve 
hizmetlerde dağıtımın kuruluşlar ya da nihai tüke
ticilerin oluşturdukları birlik ve kooperatifler eli ile 
yapılması» konusunda bir tercih yer almaktadır. 

498 nci sayfada, 917 No. lu paragrafta; «Yerel 
yönetimlerin temel gıda maddelerinin üretim ve da
ğıtımında etkinliği artırılacaktır.» 

918 No. lu paragrafta; «Kamu kuruluşları ve 
kooperatifler doğrudan ya da dolaylı olarak ticaret 
hizmetleri alanında girişimlerde bulunabilecektir» hü
kümleri yer almış bulunmaktadır. 

Yerel yönetimlerin temel gıda maddelerini eski 
otobüslerle dağıtımda ve satışta bulunmaları bile 
ciddi endişe verici olduğu halde, bunların bir de 
üretim faaliyetlerine karıştırılmalarını anlamak bizce 
mümkün görülmemektedir. Çünkü, üretime ne sa
hip oldukları park ve yeşil sahalar, ne de mezarlıklar 
arasındaki boşluklar cevap verecek kapasitede de
ğildir. 

KİT'ler, halen ticaretin içinde olduğuna göre, ye
niden ticaret cephesine sürülecek kamu kuruluşları
nın ne olduğunu öğrenmekte de cidden bizim ace
lemiz var. 

Nitekim, tasarının 444 ncü sayfasında yer alan 
720 numaralı paragrafta : «Kamu girişimlerinin 
üretimi, doğruca plan sektörleriyle belirlenecektir.)» 
hükmü yer almaktadır. KİT'lerin tuğla, çimento ve 
papuç imalatından, demir - çelik üretimine kadar 
çok geniş bir alanı kapsadığı bir ekonomide bu 
fevkalade sonuçlar doğuracak bir tercihtir. 

— 432 
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Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu ilke ve tedbirlerin bürokrasiyi artırmak, 

kuyrukları uzatmaktan başka bir sonuç vermeyece
ğini şimdiden rahatlıkla ileri sürmekte bir sakınca 
görmemekteyiz. Tasarının, 549 ncu sayfasında yer 
alan 1139 ve 1140 No. lu paragraflarda «Sanayi sek
töründe kamu girişimciliğinin daha etkin olarak sür
dürülmesi ve kamu girişimciliğinin hem faaliyet alan
ları, hem boyutları açısından giderek daha uygun gö
revler üslenmesi gereği doğmuştur» hükmü yer almış
tır. 

Bu durumda Hükümet, bu tercihle yayılma eğili
mindedir. Sanayi sahasında hayli gelişmiş olan özel 
sektörü bu sahadan açıkça kovmaktadır. Tasarının 
780, 781 ve 786 ncı sayfalarında, «Kamu yapım gü
cüne işlerlik, hız ve ekonomi sağlamak üzere, yapı 
işlerinin emanet yöntemi ile gerçekleştirilmesi yaygın
laştırılacaktır. Bu amaçla ilgili kamu kuruluşları da 
güçlü emanet yapım örgütleri oluşturulacaktır» hük
müne yer verilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
En sathi bir araştırma bile, özel sektör inşaatla

rının kamu inşaatlarından daha ucuz ve çabuk sonuç
landığını ortaya çıkaracağı gibi, dikkatli bir inceleme 
bunun delillerini tasarının içinde bile bulabilecektir. 
Bir çok kamu kuruluşunda ihale inşaatlarının kontro
lünde çalıştırılacak teknik elemanı bulmakta güçlük 
çekildiği bu devirde, emanet inşaatçılığı yaygınlaştır
mak ne tavsiyeye şayan, ne de kabili tatbiktir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, lütfen gürültü yap
mayalım. Hatibi dinleyemiyorum, sükûneti biraz mu
hafaza etsek iyi olur. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Devam
la) — Netice bir fiyasko olacaktır. Çünkü, konunun 
kontrolünde güçlük çektiği bir hizmetin bütününü 
üslenmeye talip olması ideolojik bir amaç gütmüyor
sa ve bunun delili değilse, ne olabilir?... Tasarının 
802 nci sayfasında yer alan 1555/2 sayılı paragrafta, 
«Turizm yatırım ve işletmeciliğinde konunun etkin
liği artırılacak» hükmüyle, gıda sanayii ile ilgili ola
rak 932 nci sayfada yer alan 1760/22 sayılı paragraf
ta yer alan «Bu amaçla üretim kooperatifleri, tüketici 
yararını koruyan yerel yönetim ve ilgili yatırıma ka
mu ve özel girişime hammadde sağlamada nihai tü
ketime kadar bütünlük sağlayan üretimleri değerlen
diren projeleri özendirilecektir» hükmü, keza 941 nci 
sayfada yer alan «Mem'ba ve madensuyu işletmeciliği, 
Yerel Yönetim Bakanlığına bağlı birimler ya da birim
lerin katıldığı çok ortaklı yöresel girişimler eliyle ya

pılacaktır» hükmü, 1081 nci sayfada yer alan 2158/1 
sayılı paragrafta belirtildiği gibi, «Pişmiş kil ve sera
mik alt sektörüyle ilgili yeni bir KİT kurulmasına» 
ilişkin tercihler kamu sektörünü özel sektör aleyhine 
yaygınlaştırma özentisinden, ideolojik tatminden öte
ye bir anlam taşımamaktadır. 

Değerli senatörler; 
Hükümet bu tasarı ile kamu sektörünü ekonomik 

alanda yayarak kendi ideolojik görüşünü arzusunu 
tatma pahasına, ekonomide müessir olma şansını feda 
etmektedir. 

Hükümetin, özel sektör sahasına yayılma yerine, 
ağır sanayii, enerji, altyapı, savunma sanayii ve iç 
güvenlik konularında yoğunlaşması, ekonomiye bü
yük ölçüde müesseriyet kazandıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tasan daha nice enteresan, enteresan olduğu ka

dar ağır hükümleri sinesine doldurarak karşımıza gel
mekten çekinmemiştir. 

622 nci sayfada yer alan 1296/11 sayılı paragraf
ta ve değişik bölümlerde «Aracının kaldırılmasına» 
ilişkin hükümlere raslanmaktadır. Araçların arasında 
hiçbir ayırım gözetmeyen ve bu hükümlerin bir bö
lümü, emeği ile sermayesi arasında optimum bir bir
leşim sağlayan ve hür demokratik toplumların bel
kemiğini, yani orta sınıfı teşkil eden esnaf ve sanat
kârı hedef almaktadır. 

Sözde işçinin derdine çare bulmada, onu fiyat 
teşekkülü ve yönetime ortak etmede çok heyecanlı 
gözüken Hükümetin, bu sınıfı, yani esnaf ve sanat
kârı yok farz etmesi, onlara yardımcı olmak şöyle 
dursun, hiç bir ayırım yapmadan ortadan kaldırmaya 
çalışması, 492 nci sayfada yer alan 844 sayılı paragraf
ta belirtildiği gibi, küçük sanayi işletmelerinin kişisel 
işletme düzeyinde kalmanın sorunları ve belirsizlikleri
ne karşı onları kooperatif bünyesinde eritmeyi öngör
mesi cidden tehlikeli, tehlikeli olduğu kadar Anayasa 
ve kanunlarımıza açıkça meydan okuyan tehlikeli bir 
davranıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bütün bunlara ilaveten Plan tasarısı, özel sektör 
içinde yeni sektörler oluşturarak, bu sektörü zafiyete 
uğratmanın yollarını aramakta ve açmaktadır. Koope
ratifçilik sektörü, yaygın halk girişimciliği, vakıf gi
rişimciliği gibi adlarla, kamu sektörünün koltuğu al
tında faaliyet gösterecek, özel sektörü karşı kamu sek-

I törüne payanda oluşturulacak yeni bir sektör veya 
sektörler halinde ortaya çıkma çabası içindedir. 
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502 nci sayfada yer alan 937 sayılı paragrafta, 
özel kesim işverenlerinin kamu kesimi işverenleriyle 
bir sendika çatısı altında toplanmalarını önlemeye ça
lışmakta; bu tedbir, kamu kesimi işverenlerini koru
mayı değil, özel kesim işverenlerini güç duruma dü
şürmeyi açıkça amaçlayan bir haksızlığa yol açacak
tır. 

Anayasamız ve diğer temel kanunlarımız kişi hür
riyetlerine, kişilerin gelişmesine, kişinin kendine ait 
kararlan kendisinin vermesine, çalışma ve sözleşme 
hürriyetine, çalışma hak ve ödevine, mülkiyet ve mi
ras hakları vasıtasıyla kişi çabasından doğan seme
relerin kişi ve yakınlarına intikaline ağırlık vererek, 
kişilik teşekkülüne ve insan gücünün seferber edilmesi
ne müsait bir ortam hazırlamıştır. Anayasa ve temel 
kanunlarımız, kamuya, bu ortamı geliştirici mükellefi
yetler yüklemiş; fakat kesinlikle kamunun kişi üzerin
deki tahakkümüne imkân vermemiştir. Temel tercih 
kişinindir, kamunun değildir. Kamuya bu konuda yet
ki değil, görev verilmiştir. 

Plan tasarısı muhtelif yerlerinde özgürlükçü de
mokrasiye ve benzeri kavramlara yer vermekle bera
ber, amaçladığı; fakat açıkça ortaya koyamadığı ve
ya koymaktan imtina ettiği ekonomik yapı ile insan 
gücünün en geniş ölçüde harekete geçirilmesini teş
vik etmemekte, tam tersine kişileri tereddüde, endişe 
ve müphemiyete sürüklemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Plan tasarısı, bu Ecevit reçetesinin yarata

cağı ortam, insan gücünün en geniş ölçüde harekete 
getirilmesine müsait bir ortam olmaktan fevkalâde 
uzaktır. 

Anayasamız ve temel kanunlarımız bazı sınırla
malara rağmen, özel mülkiyete büyük bir değer iza
fe etmekte ve üretim kaynaklarının büyük bir bölü
münü özel mülkiyet ve özel kullanımlara terk et
miş bulunmaktadır. Tarım arazilerinin, milli sermaye 
stoklarının çok büyük bir bölümü kişilerin elindedir. 
Bu kaynakların harekete getirilmesi kişilerin kararıy
la mümkün olabilecektir. Getirdiği birtakım özel ted
birler ve yarattığı genel hava ile kişileri tereddüt, 
endişe ve müphemiyete sevk eden bu tasarının, bu 
kaynakları harekete getirmesi bizce mümkün görül
memektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu hususlara temas etmekten maksadımız, 

özel sektörü özel sektör adına savunmak değil, kal
kınma çabamızın çabuklaştırılmasıdır. Adalet Partisi 
olarak, özel sektörün kahrını bundan dolayı çekmek

te, külfetim bundan dolayı taşımaktayız. Bu hususun 
böylece tespitinde memleketimizin sayısız yararı var
dır. 

Bu tasarı, ferdi teşebbüsü ve sosyal adaleti ger
çekleştirmek, ekonomide etkinliği sağlamak, hızlı ve 
doğru karar almaktan çok, bir siyasi kadroya ve 
zihniyete hizmet oluşturmayı istihdaf etmektedir. 
Şimdi açıkça görülüyor ki, Ecevit Hükümeti, ilk plan 
taslağım 11 ay önce kılı kırk yarmak için ve millete 
bir yarar sağlamak için geri almamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Dördüncü Plan tasarısı üzerinde cereyan eden 
müzakereler sırasında gerek Hükümet, gerekse Hü
kümetin partisi ve yakın görüş sahipleri bu reçete
nin sağlam kaynaklara dayalı, hayalden uzak, mille
timizin gelecek 5 yılını mutluluğa ulaştıracak, ülkeyi 
içine düşürülen buhrandan çıkaracak ciddi bir plan 
tasarısı olduğunu, hiç bir suretle savunacak durum
da olmadıklarından, geçmiş Üçüncü Beş Yıllık Plan 
ve bu planın uygulandığı dönemi kötülemekle va
kit geçirip, bu reçeteye mazeret aramanın gayretini 
gösterdiler. 

1973 - 1977 yıllarını hep beraber yaşadık. Bu beş yıl
da, planı hazırlayan Hükümet dahil, yedi hükümet 

I gelip geçtiğini tenkit sahiplerine hatırlatmakta, doğ
ruya ulaşmak için zaruret görüyoruz. Şöyle ki, 1974 
ve 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisi, Üçüncü 
Beş Yıllık Planın uygulamasında görevliydi. Bu plan, 
başarısız kalmışsa, bu eksiklikte Cumhuriyet Halk 

I Partisi hissedardır. Plan ortak uj'guîanmıştır. Ortak
lıkta kâr ve zarar, ortaklar arasında pay edilir. Kâr
da ortak olanın, zararda ortaklıktan kaçması müm
kün değildir. Buna rağmen, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
ve tatbikatta iddia edildiği gibi, hiç de başarısız sa
yılamaz. Bu dönem, dünya konjonktürüne sarıldığı
nız yıllar olmuştur. Bu dönemdeki Kıbrıs Harekâtı, 
onun neticesinde embargonun konulması gibi çok 
mühim olaylar unutulmamalıdır. Bu dönemi kötüle
mek size bir şey kazandırmaz. Aksine, bu dönemde 
hükümet olarak iki defa görevde bulunmanız nede
niyle çok şey kaybettirir. Biz, böyle bir hesaplaşma
ya da her zaman hazırız. Bize ait dönemin ve yılla
rın hesabını vermeye, hem de istatistik rakamlara da
yanarak vermeye hazırız. 

Adalet Partisi olarak, sadece Üçüncü Beş Yıllık 
Plan dönemi değil, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan 
dönemleri için de, açık alınla hesap vermeye hazı
rız. Birinci Beş Yıllık Planın son iki yıllık dilimi, 

j Adalet Partisinin tek başına iktidar olduğu dönemde 
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uygulanmıştır. Bu yıllar 1966 - 1967 yıllarıdır. Bu 
yıllara ait plan dilimleri, normal uygulandığı gibi, 
1963 - 1965 yıllarında aksayan uygulamaları da telâ
fi ederek yürüttük. 1968 - 1972 yıllarını içine alan 
İkinci Beş Yıllık Planın ilk üç yıllık dilimleri ise, yi
ne tarafımızdan uygulanmıştır. Kalan 1971 - 1972 
yıllarında biz Hükümet değildik, yine beraberdik. 

Geçen 15 yıllık dönemde, ülkemiz her halde gül
lük gülishtanlık değildi, buhranlar vardı. Buhranları 
yaratan ve yaratılmasına yardımcı muhalefet olarak 
bugünkü Hükümet Partisi vardı. Her şeye rağmen, 
kalkınmaya devam etmenin olağan gayreti sarf edi
lip, durdurulmamış, hep hedeflere yakın başarılar 
sağlanmış, kalkınma hızları hedefe ulaştırılmıştır. 

Mazide, hele bu maziyi mesnet ittihaz ederek 
Adalet Partisi Hükümetlerini tenkit kimseyi haklı 
kılmaz. Tenkit edene hiç bir şey kazandırmaz, aksi
ne çok şey kaybettirir. Geçen 15 yıl içinde ülkenin 
kalkınmasında ve yaratılan eserlerin meydana getiri
len sosyal imkânların hepsinde Adalet Partisi hükü
metlerinin unutulmaz hizmetleri ve gayretleri vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet, Hükümetin partisi ve bir kısım yan

daşları, Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısının müda
faadan acze düştükleri için, hem hayal mahsulü bu 
tasarıyı, hem de hükümetlerini müdafaaya mesnet 
olarak kendilerine devredilen dönemin başında Tür
kiye'nin iyi durumda olmadığını, bu ekonomik buh
ranların geçen 11 aylık dönemde başarısızlıklarına 
sebep olduğunu göstermekteler. Şimdi bu mazeret 
sahiplerine soruyoruz : Tarif ettiğiniz buhranları gö
re göre, neden Hükümete talip oldunuz? Size «Hükü
meti devralınız» diye kırmızı mumlu mektup mu 
yazdık? 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Devlet batma
sın diye. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Dünyanın hiç bir yerinde görülmemiş şe
kilde bir entrika ile iktidarı gaspedeceksiniz, sonra da 
kalkıp; beceriksiz, başarısız, tutarsız ve çelişkilerle 
dolu 11 aylık Hükümet döneminize mazeret için hep 
geçmişi kötülemek, suçlamak suretiyle ve enkaz se-
bebiyatiyle kendinizi müdafaa yoluna başvuracaksı
nız ve hâlâ da bu yoldan ayrılmadan muhakkak olan 
ilerideki başarısızlığınıza aklınızca şimdiden maze
ret arayacaksınız. Size tekrar hatırlatıyoruz; iktidar
lar mazeret yeri değil, kötüleme yeri hiç değil. Baş
tan kendine bir mazeret kapısı bulan veya arayan 
sizinki gibi bir Hükümet, peşinen aczini ve ilerideki 
başarısızlığını kabullenmiş demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ecevit, kendisinden önceki Hükümetin kalkınma 

hızının hedefi % 7,4 iken, % 6,5 olarak gerçekleş
tirdi diye tenkit ediyor. Kendisi 1978 yılı için bu he
defi, hazırladığı programda kalkınma hızını % 6,1 
olarak öngörmüş, şimdi yaptığı hesaba göre, % 6,1 
yerine, % 2,7 olacağını tespit ediyor. Artan nüfus 
nazara alınınca bu rakam sıfıra müncer olmakta, ya
ni 1978 yılı kalkınma hızı % 6,1 yerine yüzde sıfır 
olarak gerçekleşmekte. Şimdi tenkit sahibine sora
lım; % 6,5 mu büyük, yoksa sıfır mı?.. 

1977'de yatırımların yavaşlatıldığı iddiasına ge
lince; % 6,5 kalkınma hızı gerçekleşen bir yılda ya
tırımların yavaşlatıldığı iddiası gülünç olur, ama kal
kınma hızının sıfırda kaldığı 1978 yılında yatırmla-
rın durduğunu iddia edenlere ne cevap verecek Hü
kümetin başı? 

Bugünkü enerji sıkıntısına sebep olan Adalet 
Partisi hükümetleri değildir. Adalet Partisi hükümet
leri, iktidar yıllarında her sene memleketin ihtiyacı 
olan elektrik enerjisini sağlamaya çalışmış ve hızla 
gelişen kalkınmanın ihtiyacını planlamıştır. Şayet 
1971 - 1973 yıllarındaki enerji yatırımları hedefinden 
saptırılıp hedefin gerisinde kalmamış olsaydı bugün 
bu sahada darboğaz olmayacaktı. Geçmişte «Bu ka
dar barajlar, bu kadar santraller ne olacak?» diyen
ler, şimdi ne hazin tecellidir ki, elektrik enerjisi azlı
ğını bahane ederek mazide bu büyük hamleleri ya
panlardan şikâyetçi olmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin başı bizim dönemimizde fiyat artış

larından da şikâyetçi oluyor. Cevabımız hazır : Cum
huriyet tarihinin en yüksek seviyeye ulaşan fiyat ar
tışları, Ecevit hükümetleri dönemlerinde olmuştur. 
1974'te |% 29,9, bu yıl her halde % 80'i bulacaktır. 

Tenkitlerine devam ediyorlar; «Gelir dağılımın
daki adaletsizlik köylü aleyhine işletilmiştir.» diyor. 
Bu iddia gerçek değil, bize göre gülünçtür. 1977 yı
lında destekleme alımlarıyla Türk köylüsüne 51 mil
yar para ödendi, hem de enflasyonun sizin dönemi
nizin yarısı kadar olduğu bir zamanda. 

Bir de savurganlık iddiaları var, edebiyatları var. 
İthalâtımızın % 96'sı ham ve yarı mamul maddeler
den meydana gelir. Türkiye'nin dövizleri bunlara ve
rilmiş ve % 7 kalkınma hızı da sağlanmıştır. Siz, bu 
yıl 4 milyar liralık ithalat yaptınız, kalkınma hızınız 
sıfır, dövizleri savuran sizsiniz diyoruz. Cevabınız ne 
olacak? 
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Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de tarım sahasına ve sahiplerine ilk de

fa sahip çıkan biz olduk. Köyü arayan ve köylüyü 
bulan, ona gereken değeri veren biz olduk. Kredisin
de, tohumunda, alet ve edevatında, verimi artırmak 
için toprağına gübre temininde, susuzluktan çatlayan 
toprağına su bulan; yolunda, okulunda, içme suyun
da, karanlık gecesinin aydınlatılmasında hep Adalet 
Partisi vardır. 

Tarım reformu planımız vardır, iki bin yılına ula
şan hedeflerimiz vardır. Bu hizmetler hep baş mese
lemiz olmuştur. Bundan sonra da böyle devam ede
cektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümet vergi tasarının engellendiğinden de şi

kâyetçi. Biz de, vatandaş da kendisinden şikâyetçi
yiz. Geçen 11 aylık Hükümet dönemlerinde yapıp 
yarattıkları devalüasyon, enflasyon, çekilmez hayat 
pahalılığı vatandaşın neyi varsa alıp götürdü. Vergi 
ödeyecek gücü de kalmadı. Döneminizde millete ne 
verdiniz ki, ne isteyeceksiniz? Hem ne yüzle isteye
ceksiniz? 

Vergi tasarılarını elbette engelleyecektik ve engel
lemeye de devam edeceğiz ve vatandaşın gırtlağını 
sıktırmayacak, aşını da kıstırmayacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Plan tasarısının müzakeresine başlamadan önce, 
plana kaynak gösterilen, dış finansman imkânı olan 
17 milyar doların ne şekilde temin edileceğinin, bil
hassa Amerika Hükümeti ile Türkiye'deki tesislerin 
açılması için yapılan anlaşma, IMF ile kredi sağla
ması yolundaki aniaşmalar hususunda Hükümetin 
Yüce Heyetinize gizli celse akti ile bilgi vermesi ta
lebimiz, o gün Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca 
reddedilmiştir. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Açıktan verece
ğiz onu. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, iki gün 
evvel, kendisine bu yolda her hangi bir sorumuz ol
madığı halde, basına açıklama yapmıştır. Dışişleri 
Bakam partisinin Cumhuriyet Senatosunda cevap is
tediğimizi reddetmesini bile bile bir açıklamadan zi
yade, içinde bulundukları sıkıntının tazyiki ve telaşı 
ile bir itirafta bulunmuştur. Bizim asıl aradığımız da 
buydu. Demek ki, üsleri Amerika'ya karşılıksız açıp, 
milletimizi 1 milyar 250 milyon dolardan mahrum et
tiniz. IMF ile de bir gizli anlaşma yaptıklarım Dışiş
leri Bakanı aynı demecinde itiraf ve kabul ediyor. 

1 Böyle anlaşma vardı da neden Cumhuriyet Senatosu
nun bilgisinden kaçırırsınız?. 

Hem Türk Milleti adına IMF ile anlaşma yaptı
ğınızı itiraf edecek, hem de milletin temsilcilerine bu 
anlaşmanın mahiyet ve hükümlerini açıklamaktan 
kaçacaksınız. TRT ekranlarında, boyunuzu göster
meye vesile için, bu hususta kendinizi ele veren be
yanat vereceksiniz. Bu tutum ve davranışınızı bir Hü
kümet etme ciddiyeti ile bağdaştıramadık. Şartınızı 
kabul ediyor ve yine de sizi açıklamaya davet ediyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamı burada bitiriyor, beni dinlediğiniz 

için grupum adına, Yüce Heyetinize saygılar sunuyo-
I rum. (AP ve Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Gru-
I pu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuza!. 
! Sayın senatörler, celseyi açtığımda dünkü zaptı 

da okudum. Bu vaziyette Danışma Kurulumuzun 
kararına da uygun olarak plan müzakereleri bitmiş 
oluyor. 

RAÎF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Bakana 
soru sormak imkânı olacak mı? 

BAŞKAN — Dün Bakan görüşürken sormadınız 
her halde. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Celse bitmişti. 
BAŞKAN — Maalesef şu anda bir şey yapma 

imkânımız yok. 
Şimdi efendim, önergeler vardır. İçtüzüğümüzün 

91 nci maddesine uygun olarak bunları işleme tabi 
tutacağım. 

Sayın Senatörler; 
Verilmiş önergeleri iki bölüme ayırdık : Değiştir

me önergeleri var, geri verme önergeleri var. İçtüzü
ğün 91 nci maddesi gereğince sırası ile bunları oyla
rınıza arz edeceğim. Değiştirme önergeleri, Tüzüğü
müzün 91 nci maddesinin son fıkrasına göre oyla
nacak, bunlar reddedildiği takdirde geri verme öner
gesinin tabi olduğu statü içinde tekrar ele alınacak. 

Şimdi değiştirme önergelerini sırasıyla okutuyo
rum. 

Efendim, önergeler hayli fazladır. Bunları Divan 
Üyesi arkadaşımızın oturarak okuması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının dördün

cü kesim (İmalat Sanayii, Üçüncü Bölüm (Genellik-
( le yatırım makineleri üreten sanayiler) II - Elektrik-
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siz makineler sanayii. III - İlkeler ve politikalar kıs
mında : Madde : 2247, paragraf : 10, sayfa : 1145'te 
yazılı : 

«(10) Türkiye'de kamu ve özel kesimce üretilen 
ve üretim hazırlıkları yapılan takım tezgâhları ile 
özel donanımlarının ve bunların aynı fonksiyonu gö
rebilecek ithal malı benzerlerinin dışalımı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının denetimi altında ilgili kamu 
kuruluşlarınca yapılacaktır. Takım tezgâhı üreticile
rinin üretim aracılığıyla gereksinecekleri dışalım gir
dileri bu uygulama dışında tutulacaktır.» 

Maddenin aşağıdaki şekilde değişimini arz ve 
teklif ederim. 

«(10) Türkiye'de kamu ve özel kesimce üretilen 
ve üretim hazırlıkları yapılan takım tezgâhları ile 
özel donanımlarının ve bunların aynı fonksiyonu gö
rebilecek ithal malı benzerlerinin dışalımı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının denetimi altında ilgili kamu 
ve özel. kesim kuruluşlarınca yapılacaktır. Takım tez
gâhı üreticilerinin üretim amacıyla gereksinecekleri 
dışalım girdileri bu uygulama dışında tutulacaktır.» 

Saygılarımla. 
Urfa 

Hasan Oral 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YADIM-

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; 

Bu önerge planın bütünlüğünü bozacak mahiyet
te bir önergedir. Çünkü, 1975 yılında kurulan TAK
SAN Şirketi Türkiye'de takım tezgâhları sanayii kur
makla yükümlü olduğu gibi, bunların yedek parça
ları modelleri ve tipleriyle birlikte bugünden bunla
rın bir düzen altına konulmasına olanak vermektedir. 

Ayrıca, bu yolla TAKSAN'a bir kaynak sağlan
ması da öngörülmüştür. Bu nedenle bu önerge plan 
bütünlüğünü bozucu nitelikte bir projedir. Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musu
nuz?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Planın bütün
lüğünü bozacak nitelikte olması nedeniyle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet ve Komisyon 
önergeye katılmıyorlar. 

Önerge sahibi konuşacak mısınız? 
HASAN ORAL (Urfa) — Hayır. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Hükümet ve Ko
misyonun katılmadığı bu önerge Genel Kurulca da 
iltifat görmediğinden reddedilmiştir. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
usul hakkında bir maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE 
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
gerek değiştirme önergeleri, gerekse Hükümete geri 
verilmesi hakkındaki önergelerin bir kısmı elimize 
geçti, 8 - 1 0 tanesi de şu anda elimize geçmiş du
rumda. Sonra biz, sıralamayı da Divana uygun ya
pamadık. İşlerin daha sağlıklı yürümesi için, acaba 
yarım saat bir ara verilse; biz de bu düzenlemeyi 
yaparak, önergeleri daha sağlıklı bir şekilde, Divanla 
birlikte aynı sıraya koyup müzakereye devam etmek 
daha yerinde olur. Çünkü, önergeleri Divan bir sıra
ya koydu, biz de aynı sıraya koyarsak önergeleri 
bulmamız daha kolay olur efendim. 

BAŞKAN — Efendim, geçen 5 yıllık plan döne
minde de böyle bir hal olmuş ve Komisyon Başka
nının şu andaki teklifi Heyeti Umumiyece de uygun 
görülmüştür. Bu bakımdan ben, dosyayı Komisyona 
ve Hükümete tevdi edeceğim. 

Yarını saat mi diyorsunuz? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bir saat efen
dim. (CHP sıralarından «Yarım saat yeter» sesleri) 

Şimdi 10 tane daha önerge geldi. 
BAŞKAN — Efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Siz ne uygun 
görürseniz efendim. 

BAŞKAN — Yarım saat?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Yarım saat. 

BAŞKAN — Beyefendiler, bu iş için yarım saa
tin kâfi gelmesi lazım. Şimdi saat 11'e 7 dakika var. 
11.15'e kadar ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati : 10.53 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 11.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Osman SaMhoğlü 

DİVAN ÜYELERİ: Hüsamettin Çetefoİ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri CanpoJat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 10 ncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Değiştirme önergelerinin okunmasına devam edi
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Planın sayfa 385, tablo 135 

ve sayfa 616, tablo 164'de verilen rakamlarda; tarım
sal traktör ve makine ekipman için düşünülen c/c 38 
oranındaki payın % 20'ye düşürülmesiyle; düşürü
len % 18'in c/c lO'unun su ve toprak kaynaklarının 
geliştirilmesi payına ve % 8'inin su ürünleri payına 
eklenmesi suretiyle; bu değişikliğin tesir edeceği bö 
lümlerin kaynak ve yatırım oranlarının buna göre 
yeniden düzenlenmesini saygıyle öneririm. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Tablo 4 ile ilgili bir tekliftir. 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet katılıyor 

mu efendim?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, 

Bu önerge, yapısı itibariyle Planın bütünlüğünü 
bozucu nitelikte bir önergedir. Çünkü, yatırımın ta
rımda dağılımı, tarımın hedefleri gözetilerek konul
muştur. Ayrıca, değiştirge söz konusu olan kısım, özel 
kesim yatırımından kamuya aktarma Planda yapıl
mış olsa bile yeni bir kaynak gerektireceğinden 
Planın bütünlüğünü bozucudur; katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor 
musunuz efendim?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Planın bütün
lüğünü bozucu niteliktedir; katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komis
yon okunan önergeye katılmıyor efendim. Önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bana 
söz vermediniz ki Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu değiştirme öner
gelerinde söz verilmez. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Önerge reddedilmiştir. 

Başka bir önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plan tasarısında aşağıdaki değişikliğin yapılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat Senatörü 

Cevdet Aykan 

1. Plan tasarısının ikinci cilt, 923 ncü sayfa ve 
1757 numaralı pragrafında, «Dördüncü Planda 11 şe
ker fabrikasının tevsii ve modernizasyonu ve var olan 
18 şeker fabrikasına ek olarak yapımı sürdürülecek, iba
resine» şu ekin yapılması; «11 yeni fabrika ile üretim 
hedeflerini karşılayacak kapasiteye ulaşılacaktır.» Bu 
paragraftaki şu ibare Plan tasarısından çıkarılacak
tır, «Öteki yeni şeker fabrikalarının Beşinci Plan dö
nemi talebine uyumlu bir program çerçevesinde ku
rulmaları içine gerekli kaynak tahsisleri yapılacaktır.» 

2. Plan tasarısının ikinci cildinin 926 ncı sayfa
sındaki 285 numaralı tabloda şu değişikliğin yapılma
sı, 

Şeker ve şekerli mamuller 24 milyar eklenecek ve 
şeker ve şekerli mamuller için öngörülen 4 milyar 50 
milyon TL. yatırımın tablodan çıkarılması. 

Gerekçe: 
Üçüncü Plan döneminde 13 yeni fabrikanın inşaatı 

başlatılmıştır. Bu fabrikaların şu yerlerde kurulması 
öngörülmüştür: Alaca (Çorum), Bor, Çivril, Kars, 
Ereğli (Konya), Ağrı, Muş, Samsun, İlgın (Konya), 
Elbistan, Nusaybin, Van. 

Dördüncü Plan döneminde şeker ve şekerli ma
mullerde yurtiçi talebin, c/c 9,1 yıllık ortalama artışı 
beklenmektedir. (Tablo, 280 - 282) 283 No. lu tabloda 
da şeker üretiminde % 6,9'luk bir artışın sağlanaca
ğı varsayılmıştır. Ayrıca, 281 No. lu tablo ile şeker ve 
şekerli maddelerde dışsatım öngörülmüştür. Pancar 
üretiminin 9 milyon tondan 13 milyon tona çıkarıla
cağı kabul edilmiştir. 
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Plan dokümanının belirttiğine göre, yurtiçi talebi, 
üretimdeki artış karşılayamayacaktır. Ayrıca, pancar 
üretimindeki artış, uzmanların ifade ettiklerine göre, 
Planda öngörülen işletme kapasitesi karşılayamaya
caktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde Devlet, 13 il 
ve kasabamızda şeker fabrikası yapmayı taahhüt et
miş ve bu fabrikalardan, ilgililerin ifadelerine göre, 
halen 10'unun inşaatları başlatılmış durumdadır. Fii
li durumla Dördüncü Planda öngörülen tedbirler tu
tarsızdır. 

Uzmanların ifade ettiklerine göre, bir şeker fabri
kasının yapımı yaklaşık 2 milyar liraya malolmakta-
dır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan, 4 yeni fabrika ve 11 
eski şeker fabrikasını da büyütme faaliyetlerini öngör
müştür. Bu hizmetlerin dahi 4 milyarlık bir yatırım
la karşılanamayacağı gerçektir. 

Bir yanlışlık olarak anladığım bu çelişkilerin dü
zeltilmesini arz ettiğim değişikliklerin kabulü sağla
yacaktır. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Sayın Hükümet 
önergeye katılıyor musunuz?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
— Sayın Başkan; 

Bu önergede iki kısım söz konusu, iki bölüm var. 
Birinci bölüm, aslında şunu öngörüyor. Şu anda 18 
tane fabrika yürütülüyor, plandaki ifade, bunun 4 ta
nesinin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minde mutlaka bitirilmesi gerekiyor anlamında yazıl
mıştır. 

Saym önerge sahibinin ifadelerinden, sanki diğer
lerinin yapılmayacağı anlamı çıkıyor. Eğer sayın öner
ge sahibi de bunu kabul edip, bu anlama gelebilecek, 
yani diğerlerinin de yatırımının sürdürüleceği anlamı
na gelebilecek şekilde, biz geri verme şeklinde alıp, 
bunu düzenleyebiliriz; fakat ikinci kısmı planın bü
tünlüğünü bozduğu için katılmıyoruz. 

Birinci kısımda geri verme yaparlarsa, ona göre 
düzenleme yapabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi, sayın Bakanın 
ifadelerini dinlediniz. «Şayet bu önergeyi, diğer fab
rikaların yapılamayacağı anlamında anlayıp da ver
miş iseniz, bu mevzubahis değildir, bunu geri verme 
şeklinde kabul ederlerse biz tashih ederiz»1 diyorlar. 
Katılıyor musunuz?. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Bakana te
şekkür ederim, katılıyorum. 

BAŞKAN — Tamam, bu geri verme önergeleri 
kısmında gerekli işlem yapılacaktır. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
— Yalnız, ikinci kısmı planın bütünlüğünü bozucu 
niteliktedir, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — İkinci kısım, hangi kısımdır Sayın 
Bakan?... 

CEVDET AYKAN (Tokat) — 24 milyar lira is
tenmesi. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Efendim, burada para söz konusudur. Şeker ve 
şekerli mamuller için öngörülen 4 milyarlık yatırımın 
tablodan çıkarılması şeklindeki ikinci kısım planı, di
ğer sektörlerle karşılaştırıldığında bütünlüğünü bozu
cudur, katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O halde, şimdi bu önergeyi iki kı
sımda mütalaa edeceğiz... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge sa
hibi ne diyor efendim?... 

BAŞKAN — Önerge sahibi katılıyor musunuz 
efendim?.... 

CEVDET AYKAN (Tokat) — İkinci kısmını geri 
alıyorum, sayın Bakanın dediği şekilde ben teklifle
rine katılıyorum. 

BAŞKAN — Tamam, demek ki, ikinci kısım geri 
alınmış oluyor. 

Sayın Komisyon, siz katılıyor musunuz?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Geri verme 
şeklinde katılıyoruz. 

BAŞKAN — O değiştirme önergesi, geri verme 
şeklindeki önegeler arasında işleme tabi tutulacaktır. 

Bir başka, önerge var, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı tasarısının 504 ncü sayfa 9^9 No. lu parag
rafta şu ekin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

1. Paragraf 449 
«Toplumsal güvenlik sisteminin yaygınlaştırılma

sının yanı sıra, yaşlı, sakat, kimsesizler» ifadesine, 
«Korunmaya muhtaç anneler» ekinin yapılması. 

Gerekçe : Aile ve anne, her toplumda korunmada 
önceliği olan sosyal ünite ve kişidir. Annenin zikre-
dilmeyişini unutulma olarak anlıyorum. 



C. Senatosu B : 10 1? , 11 . 1978 O : 2 

BAŞKAN — Evet, Sayın Hükümet katılıyor mu
sunuz?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETÎN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan; 

Toplumsal güvenlik sisteminin yaygınlaştırılması 
kapsamı içerisinde esasen alınmaktadır. Bu nedenle, 
konu olarak katılmakla birlikte, böylece ayrıca belir
tilmesine katılmıyoruz, sistemin tümü içinde esasen 
kapsanacaktır efendim, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeye sayın Hükümet ve Komis
yon katılmıyor efendim. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Sayın senatörler, bu önergeler yine de devam et
mekte ve bize gelmektedir. Bundan evvelki tatbikatta 
bunu bir yerde bitirmişler; şu andan itibaren gelecek 
önergeleri kabul etmeyeceğinizi Yüksek Heyetinize 
arz etmek isterim. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı tasarısında 476 ncı sayfa, 825 No. lu parag
rafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

1. «İlaç sanayiinde, ilaç aktif maddeleri üreti
me geçişi, dışsatıma yönelmeyi ve araştırmayı özen
direcek ve sağlayacak yeni düzenlemelere gidilecek
tir.» 

Gerekçe: 
İlaç sanayiinin işleyişi dünyada geniş şekilde ve 

ülkemizde de kısmen incelenmiş bir konudur. Bu sek
törde ve ilaç üretim ve tüketiminde sorun, üretimin 
kimin tarafından yapıldığı değildir. Ayrıca ülkemiz dış 
Ekonomik ilişkilerinde daha geniş düşünmeye yönel
mektedir. İlaç endüstrisinin niteliği, konuda sınırla
yıcı olmaya da imkân vermemektedir. 

Gerekçemi, gerekirse, konuşarak arz edeceğim 
BAŞKAN — Bu değiştirme önergelerinde konuş

ma imkânı maalesef yoktur. Tüzüğümüze göre, o ba
kımdan o kısmı tabii geçiriyoruz. 

Önergeye Sayın Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde ilaç ve aktif maddelerinin sınırlan
dırılması öngörülmüştür. Bu Türkiye'de büyük bir so
rundur, sınırlandırılması ve bir sistem içinde getiril
mesi. Bu nedenle, yeniden bazı çeşitlerin Türkiye'ye 
gelmesine olanak sağlayacağı için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçe
lerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Ko
misyon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkanım 
ufak bir yanlışlık var. Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planında öngörülen... 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Hayır, müsaade 
ederseniz bir şey söyleyeceğim. Öngörülen ilaç isra
fının önlenmesidir, bu ayrı bir deyimdir. (CHP sıra
larından «Oylamaya geçilmiştir» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı tasarısının 486 ncı sayfa, 864 paragrafa şu ekin 
yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat Senatörü 
Cevdet Aykan 

1. Ayrıca, yurt dışına gidecek iş gücümüz için, 
yurt dışı işgücü talebinin özelliklerini dikkate alan, 
özel yetiştirme programlan uygulanacaktır. 

Gerekçe : 

Pek çok vatandaşımız yurt dışında çalışmayı iste
mektedir. Değişik ülkelerin işgücü talebi, değişik nite
likte işgücüne yöneliktir. Ayrıca, bu ülkeler yasama 
şekilleri yönünden de, bazı farklılıklar arz etmektedir. 

Mesleki ve sosyal amaçlı eğitimin, ülkemiz ve va
tandaşlarımız için yararlı olacağı açıktır. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Sayın Hükümet 
katılıyor musunuz?... 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında geçmiş uygulamada bile yetiş
miş insan gücünün yurt dışına gitmesi, Türk sana
yiinde bazı sorunlar yaratır hale gelmiştir. Şimdi, 
bunların yetiştirilerek gönderilmesi zannediyorum 
ayrıca Türkiye'nin buna bir masraf yaparak gönde
rilmesi) içeride bir insangüsü talebinin karşılanması 
bakımından, nitelikli insangücü talebi bakımından 
bir sorun yaratabilir, bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz?... 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Nitelikli insan-
gücünü dışa kaçırıyoruz. Ayrıca, bir de bunları eğit
mek suretiyle onlara hediye edersek Türkiye için da
ha sıkıntılı olur, bu nedenle de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon öner
geye katılmıyor efendim. Önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
reddedilmiştir. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım, büyük 
bir çekinser arkadaş grupu var, oylamayı adet olarak 
yaparsanız değişiklik olabilir efendim. 

BAŞKAN —Ama büyük bir çoğunlukla reddedi
liyor. Onun için, görüyoruz buradan durumu. O kri
tik durumları ben kaçırmam, hiç merak etmeyin. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağındaki 
1 nci cilt, 2 nci kesim, 3 ncü bölüm, 9 - 4'teki çevre 
sorunları kısmındaki 1088 nci paragrafın sonuna 
aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat Senatörü 
Dr. Cevdet Aykan 

«Çevre sorunları konusunda çalışan vakıf, dernek 
ve benzeri gönüllü kuruluşların Devletle yakın işbir
liği sağlanacak, bu kuruluşların çalışmaları Devletçe 
desteklenecektir,»1 

Gerekçe: Toplumun her kesiminde, her seviyede 
insanın beden ve ruh sağlığını etkileyen çevre sorun
ları, modern çağın önemli sorunlarıdır. Modern top
lumda, demokrasilerde kişilerin devletle elele verme
leri, sorumluluk paylaşmaları, sorunların çözümünde 
ve etkin bir kamuoyu oluşmasında yararlı bir yoldur. 
Planda çevre sorunları açısından bu konuya ağırlık 
verilmelidir. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Sayın Hükümet?. 
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, eğer sayın önerge sahibi de uygun görürlerse, 
değişik bir biçimiyle yazdık; o şekliyle uygun gö
rürlerse katılıyoruz; yani amacı esas olarak benimsi
yoruz; fakat yazılış biçimini biraz değiştirdik. O şek
liyle benimserlerse katılıyoruz. 

BAŞKAN — Nasıldır o efendim? 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — «Çevre 
sorunları konusunda çalışan vakıf, dernek ve benzeri 
gönüllü kuruluşların plan doğrultusundaki faaliyetleri 
desteklenecek ve özendirilecektir. »• 

BAŞKAN — Sayın Aykan?.. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Teşekkür ederim, 

katılıyorum. 
BAŞKAN — Evet, Hükümet kendi okudukları bu 

metin şekline katıldıklarını beyan etmişlerdir. 
Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLt HASAN GÜVEN (Trabzon) — Bu şekliyle 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Hükümet ve Ko
misyon son okunan şekliyle katıldıklarını beyan et
mişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. Plan 
ona göre düzenlenecektir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağındaki 

1 nci cilt, 2 nci kesim, 3 ncü bölüm, 9-4'teki çevre 
sorunları kısmındaki 1089 paragrafının sonuna aşağı
daki ibarenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Tokat Senatörü 
Dr. Cevdet Aykan 

«Ankara'nın hava kirliliğine çözüm getirici metot 
tespit edilerek, plan döneminde uygulamaya kona
caktır.» 

Gerekçe: Çevre sorunlarına ilke ve politikalar 
tespit edilirken, plan taslağı, Başkent Ankara'nın 
hayati önem taşıyan hava kirliliği sorununa somut 
bir teklif ve çözüm getirmemiştir. İnsanların beden 
ve ruh sağlığını şiddetle etkileyen bu konuda, kesin 
politikanın ve uygulanacak çözümün vakit geçirilme
den uygulanması ve uygulamaya ışık tutan bir prensi
bin, planda yer alması zorunludur. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Sayın Hükümet?.. 
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DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HÎKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, prensibine katılıyoruz, yine okuyacağım şek
liyle eğer benimserlerse... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — «Anka
ra'nın hava kirliliğine çözüm getirici projeler hazırla
nacak, yapılabilirliği olanlar plan döneminde uygula
maya konacaktır.» 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yalnız 
Ankara'mı?.. Erzurumda'da hava kirliliği var. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan)' — Ankara olarak 
almayalım Sayın Başkan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «Baş
kenti» değiştirelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendiler, İçtüzüğün 91 nci mad
desi gereğince bunları işleme tabi tutuyoruz. Sayın 
önerge sahibi, Hükümet ve Komisyonun dışında bir 
söz mevzubahis değildir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — «Başkent»1 diye 
sokmayalım Sayın Bakan, «Hava kirliliği olan yer
lere...» diyelim. 

BAŞKAN — Sayın Aykan, siz ne diyorsunuz?.. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Okunan şekle katı

lıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın önerge sahibi Hükümetin 

okuduğu şekliyle önergeyi kabul ediyorlar. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Değişik şekliy
le katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hükümet 
önergeye bu yeni şekliyle katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabu! edilmiştir. Plan 
buna göre düzenlenecektir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planı tasarısında, 476 ncı sayfa ve 825 numaralı 
paragrafına, şu ekin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

«Bankalar Yasasında yapılacak değişiklikle yöne
ticilerin yasalara uymamasında sorumluluğu, makul 
ve işler müeyyidelere kavuşturulacaktır.» 

Gerekçe: 
Bankalar Yasasında, yöneticilerin yetkileri belir

lenmiştir. Sorumlulukları ise, genellikle sınırlı ve bu
gün için anlamsız para cezalarıyla belirlenmiştir. Ban
kaların işleyişinin haklı kurallara kavuşturulması, 
gelişmemizin ve toplumumuzda sağlıklı ilişkilerin de 
gereğidir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI-. 
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bu önerge planda yer almayacak kadar ay
rıntıya giren bir konudur. Planda yer almasına gerek 
olmayacak kadar ayrıntı olduğu için ve banka siste
minin bütünlüğü içinde ele alınması gerektiği için ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz, 
BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Saym 

Komisyon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 22 kabule 
karşi, 35 ret oyla reddedilmiştir. Bazı arkadaşlarımız 
da çekinser kalmışlardır. Çoğunluğu düşürmeyelim di
ye dikkat ediyoruz. Önerge reddedilmiştir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 91 nci madde
si, (Uzun vadeli Planın yürürlüğe konması ve bütün
lüğünün korunması hakkında Kanunun 2 nci mad
desi, 6 ncı paragrafınca) gereğince, Dördüncü Beş Yıl
lık, Kalkınma Planıyla ilgili ekteki değiştirgenin (ge
rekçeli önergenin) işleme konmasını arz ederim. 

Tabii Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2 nci cilt, 
4 ncü kısım : İmalat sanayii, ikinci bölüm. 

15. Demir - çelik sanayii, sayfa 1098, tedbir 2186, 
paragraf 5'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneri
rim. 

«5. Demir - çelik ürünleri ve demir cevheri üre
timi yapan kamu ve kamu iştirakli kuruluşlar, de
mir - çelik sektör kurumu bünyesinde yeniden örgüt
lenecektir. 

Demir - çelikle ilgili tüm cevher, ürünü ve ara 
ürünlerinin dışalımı ve bunların dağıtımı kamu ku
ruluşlarınca yapılacaktır. Mühendislik ve proje çalış
maları, kurum yapısında Örgütlenip, buna bağlı mon-
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taj ve yapım üniteleri, bu yapı içinde geliştirilecek
tir.» 

Gerekçe : 
Ülkemizde en büyük spekülatif hareketler genel

likle demir - çelik ürün, ara ürün ve cevherlerinin 
gerek dışalımında gerek ülke içinde dağıtımında (Yurt 
içinde üretilenler dahil) yapıldığı bilinmektedir. 

Dağıtımın merkezi bir şekilde yapılamayışı aynı 
zamanda ülke içinde gerek kamu sektörü gerek özel 
sektörde olsun yatırımların zamanında bitirilmesini en
gellediği gibi, maliyetlerin de aşırı derecede yükselme
sine neden olmaktadır. Bu tutumun doğal sonucu ola
rak da, ülkede yatırımlar bir plandan diğerine sark
makta, öngörülen miktar ve zamanında üretim yapıla
mamakta, hayat pahalılığı, işsizlik ve enflasyon sürek
lilik kazanmaktadır. Bu genel nedenlerle adıgeçen 
paragrafın önerdiğim şekilde değiştirilmesi gerektiği 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; aslında Hükümet olarak bundan bir süre 
önce demir - çelik dağıtımının bir kararnameyle bü
yük ölçüde kamu eliyle yapılması sağlanmıştır. Plan
da da bunun gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla 
yine kamu eliyle dağıtılacağı; fakat bunun Bakanlar 
Kurulu kararıyla düzenleneceği» esasen Plandaki ilke
de yer almıştır. 

Ayrıca, mühendislik ve projecilik için yine Planın 
başka bir yerinde, kamu mühendislik birimlerinin bu 
Plan döneminde oluşturulacağı belirtilmiştir. Bu ne
denle, ilkesi itibariyle değişik yerlerde de olsa Plan
da yer aldığı için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçelerle 
katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Önergeye, Sayın Hükümet ve Sa
yın Komisyon katılmıyorlar efendim. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, ben önergemi, Hükümetin zapta geçen bu 
açıklamasından sonra geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır efendim. 
Diğer önergeye geçiyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 91 nci madde

si (Uzun vadeli Planın yürürlüğe konması ve bütün

lüğünün korunması hakkında Kanunun 2 nci mad
desi 6 nci paragrafınca) gereğince, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planıyla ilgili ekteki değiştirgenin (Ge
rekçeli önergenin) işleme konmasını arz ederim. 

Tabii Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2 nci cilt, 
4 ncü kısım : 

İmalat Sanayii. 
2 nci bölüm. 
15. — Demir - çelik sanayii. 
Sayfa 1098. tedbir 2185'in aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini öneririm. 
«Öte yandan, Beşinci Plan döneminde üretime 

geçmesi planlanan yaklaşık 10 milyon ton/yıl kapa
siteli uzun ve yassı ürün üretecek entegre demir - çe
lik tesisi, kamu eli ile geliştirilecektir. 

Tesisin önçahşmaları, 1979 - 1980 yıllarında yapı
lacak ve Dördüncü Plan döneminde inşaatına başla
nacaktır.» 

Gerekçe : 
Demir - çelik sanayiinin, ekonomik gelişme ve 

sanayileşmedeki önemi herhangi bir tartışmayı gerek
tirmeyecek kadar açıktır. 

Plan da, demir - çelik sanayiinde öncelikle tekno
loji ve girdiler bakımından dışa bağımlılığı azaltıcı 
uygulamalara ağırlık verilecektir.» denmektedir. Sa
dece bu anlayış dahi, 10 milyon ton /yıl kapasiteli 
olarak kurulması düşünülen tesisin, kamu eliyle ger
çekleştirilmesini gerektirir. 

Demir - çelik sanayii, bir ağır sanayi dalıdır. Eko
nomik faaliyetin her aksiyonunda kendisini en başta 
duyuran bir sanayidir. Böyle bir tesisin kurulması, 
büyük sermaye ve büyük teknik kadroyu gerektirir. 
Halen ülkemizde özel sektörün yatırım gücü ve bece
risi ortada iken ve başarısı için, Devletten birçok yön
de teşvik ve destek isterken ekonominin belkemiğini 
teşkil eden böyle bir tesisi kurması düşünülemez. Ya
bancı ortaklıkla yapması ise Plan ilkesine aykırıdır. 
Kamu ile ortak yapmasının anlamı yoktur. Zira, hali
hazır durumu ile kendisi Devlet desteğiyle varlığını 
sürdürmektedir. 

Bu nedenlerle, adıgeçen tesisin kamu eliyle ya
pılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, aslında Planın üretim rakamları ve yine 
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Planın 357 nci sayfasındaki tablo, böyle bir entegre 
tesisin kamu eliyle yapılmasını öngörmektedir. 

Ayrıca, ilkede de kamu eliyle yapılması hususu
nun tekrarlanmasında Hükümet olarak bir sakınca 
görmüyoruz; önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçelerle 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeye, Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon ka

tılmaktadırlar. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir; Plana 
bu şekilde geçecektir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 91 nci madde
si (uzun vadeli Planın yürürlüğe konulması ve bü
tünlüğünün korunması hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi 6 nci paragrafınca) gereğince Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili ekteki değiştirgenin 
(gerekçeli önergenin) işleme konmasını arz ederim. 

Tabii Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, II nci cilt, 
dördüncü kesim : îmalat sanayii. 

II. Elektriksiz makine imalat sanayi, 
Sayfa 1144, tedbir 2247, paragraf (7) nin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini öneririm. 
Paragraf (7) : «Traktör üretimine yönelik entegre 

kamu projesine öncelik verilecek ve uygulaması hız
landırılacaktır.» 

Gerekçe : 
Bu değişiklik önerim, x 

Plandaki ifadeye daha çok açıklık getirmek ama
cına yönelik bulunmaktadır, 

Böylece kıt kaynakların daha rasyonel kullanımı 
sağlanırken aynı zamanda dışalıma bağımlılık en kısa 
sürede ortadan kaldırılması mümkün olacağı kanı
sındayım. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Sayın Hükümet 
ve Komisyon katılıyorlar mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, aslında bu proje bizden önceki Hükümet 
zamanında TÜMOSAN'ın başlattığı projenin uygula
masının hızlandırılmasını amaçlamaktadır. Önergede 

I de belirtildiği gibi. Plandaki ilke de bunu içermekte
dir. Bu ifade açıklık getirdiği için katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Ll HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aym gerekçelerle 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon öner
geye katıldıklarını beyan etmişlerdir. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler?.. Kabul etme
yenler?.. Önerge kabul edilmiştir. Plan buna göre dü
zenlenecektir. Devam ediyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 91 nci mad

desi (Uzun vadeli planın yürürlüğe konması ve bü
tünlüğünün korunması hakkında Kanunun ikinci 
maddesi altıncı paragrafınca) gereğince Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili ekteki değiştirgenin 
(Gerekçeli önergenin) işleme konmasını arz ederim. 

Tabii Üye 
M. Suphi Gürsoytrak 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, II nci cilt, 
dördüncü kesim : İmalat Sanayii, 

Üçüncü bölüm. 
II. Elektriksiz Makine İmalat Sanayii. 
Sayfa 1144, tedbir 2247, paragraf (8)'in aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririm. 
«Dördüncü Plan döneminde komple traktör dışalı

mının son bulması ve traktör dışsatımının başlaması 
ilkedir. Yurt içinde üretilen ve dıştan alınan komple 
traktör ve yedek parça ve aksamının dışalımı ve da
ğıtımı Türkiye Zirai Donatım Kurumunca yapıla
caktır.» 

Gerekçe : 
Ülkemizde gerek traktör üretiminde, gerek trak

tör ve yedek parçalarının dağıtımında sunu - istem 
dengesi bozukluğundan da kaynaklanan büyük bir şi
kâyet konusu vardır. Bu durum, birçok spekülatif 
hareketlere neden olduğu gibi, üretim düşüklüğü de 
yaratmaktadır. Aynı zamanda büyük döviz kaybına 
da, neden olmaktadır. 

Halkımızın, çok haklı olan şikâyetlerinin yukarıda 
önerdiğim değişikliğin kabulü ile ortadan kaldırılaca
ğına inanmaktayım. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Sayın Hükümet 
ve Komisyon katılıyorlar mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Planda aslında traktör dışalımının ve da
ğıtımının gerektiğinde Zirai Donatım Kurumunca ya-
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pılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, çift fiyatın önlenmesi 
için gerekli düzenlemelerin yapılacağı da Planda be
lirtilmiştir. Bu Hükümetin uygulamada esnekliğini 
kaldırabilecek kadar çok katı ifade olduğu için ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLl HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon katıl

mıyorlar... 
M. SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, önergemi geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Önerge geri alınmış, işlemden çıka

rılmıştır. 
Bir başka önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planının; cilt II, sayfa 171, paragraf 3'e aşağı
daki ilavenin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

«Miras ve çeşitli sebeplerle tarım arazilerinin aşırı 
ölçüde bölünmesini önlemek için, her bölgede, bir 
çiftçi ailesinin asgari geçimini sağlayacak toprak 
büyüklüklerinin tespiti yapılacak ve bu büyüklükle
rin altındaki bölünmeler önlenecektir.» 

Gerekçe 
Getirilen poltikanın olumsuz sonucunu önlemek 

bakımından bu ilaveye lüzum vardır. 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Sayın Hükümet 
ve Komisyon katılıyorlar mı efendim?... 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bu aslında Toprak Reformu Kanunun
da yer alması gereken bir ayrıntıdır. Bu nedenle 
yasa çerçevesinde düşünülmesinin daha uygun ola
cağı görüşünde olduğumuz için katılmıyoruz. 

BAŞKAN —. Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, aym gerekçelerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Sayın Hükümet 
ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 

Efendim, önergeyi yeniden oylayacağım. Öner
geyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Parlamentoların en önemli görevleri arasında ver
gi koymak ve vergi hadlerini artırmanın geldiği ma
lumdur. 

Görüşülmekte olan Planını Maliye politikası bö
lümünde «Özel gelir ve harcamaların konjonktür 
koşullarına göre düzenlenmesi amacıyla Bakanlar 
Kuruluna vergi hadlerinde hızla değişiklik yapabilme 
yetkisinin» verilmesini öngören politika ilkesi Mec
lislere ait olan bir yetkinin yürütmeye devri anlamını 
taşır ve Anayasamıza da aykırıdır. 

Bu itibarla da bu ilkenin Plan metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Elâzığ 
Ahmet Demir Yüce ' Cahit Dalokay 

Manisa Balıkesir 
Oral Karaosmanoğlu Sıtkı Yırcalı 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim?... 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında Planda getirilen ilkenin, ya
saya veya Anayasaya aykırı bir yönü yoktur. Vergi 
hadleri için yasalarda belirlenecek sınırlar içinde ve 
Yüce Meclislerin verdiği yetkiyle o sınırlar içinde 
kalmak üzere Bakanlar Kuruluna, gerektiğinde yetki 
verme ilkesini getiren bir tedbirdir. Bu nedenle ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Anayasanın 
61 nci maddesi doğrultusunda bir tedbirdir. Bu ne
denle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Ko
misyon katılmıyorlar efendim. Önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge reddedilmiştir. 

Devam ediyoruz efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısının «Enerji» bö

lümünün «Hedefler,» kısmında 1478 no lu madde
nin başına (Sayfa 744) aşağıdaki ibarenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Ertuğrul Ergin 

1478 «Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında 
dışa bağlılığın azaltılmasına esas olacaktır. TEK ta
rafından enerji satınalımında yurt içi imtiyaz bölge-
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lerindeki üretim, yurt dışı kaynakların üretimine ter
cih edilecektir. Bu sebeple yurt içi imtiyaz bölgele
rinde şirketlerin elektrik enerjisi üretimi özellikle 
teşvik edilecektir. 

Gerektiğinde mevcut imtiyaz bölgelerinin sınır
ları' genişletilebileceği gibi, yeni bazı imtiyaz bölge
leri de tespit edilebilecek ve buralarda TEK'in işti
raki ile kurulacak şirketlerin elektrik enerjisi üreti
mi teşvik edilecektir.j» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, okunmuş bulunan 
önergeye katılıyorlar mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında Türkiye Elektrik Kurumu Ya
sası çerçevesinde enerji üretimi, Planda kamu kesi
mi sorumluluğunda düşünülmüş, ve buna göre kay
nak ayrımı yapılmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısının «Elektrikli 

makineleri» bölümünün «İlkeler ve politikalar» kıs
mında 2271 numaralı maddenin (Sayfa' 1160) ilk 
cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ertuğrul Ergin 

«2271. (1) Elektromekanik sanayiinin kurul
ması ile ilgili olarak yapılacak olan fizibilite çalış
maları, TEK'in de katılması ile TEMSAN tarafından 
yürütülecektir.,» 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet katılıyor
lar mı efendim?.. 
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İki kurum arasında; yani TEMSAN ile TEK ara
sında gerekli uyum ve eşgüdüm sağlanmıştır. Böyle 
bir ilke yeni bir karışıklığa yol açacağı ve yürümekte 
olan bir projeyi aksatabileceği için katılmıyoruz. 

Esasen, böyle yürütülüyor. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı efen

dim?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerek
çelerle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Ko
misyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısının «Elektrikli 

makineler,» bölümünün, «Hedefler» kısmında 2269 
numaralı maddenin (Sayfa 1160) birinci ve ikinci 
cümleleri arasına aşağıdaki ibarenin yerleştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ertuğrul Ergin 

«Köy tipi hidroelektrik santralların makine - elek
trik teçhizatları hariç.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor
lar mı efendim?.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında Planda yer almayacak kadar 
bir ayrıntıdır. Çünkü, Planda bunların tümünün 
esasen kamu tarafından yapılacağı da söylenmiyor. 
Bu ayrıntının Planda yer almasına katılmıyoruz; 
yıllık programlarla düzenlenebilir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmadıklarını be
yan ettiler. 

Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı efen
dim?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VE -
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Sayın Hükümet 
ve Komisyon katılmadıklarım beyan etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Saym Başkanlığa 
Dördüncü Beş Vılhk Plan tasarısının «Enerjip bö

lümünün «Hedefler» kısmında 1480 numaralı mad
denin (Sayfa 744) birinci ve ikinci cümleleri ara-

'Planın bütünlüğüne aykırıdır, önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerek
çelerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Hükümet ve Ko
misyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında bu proje belirli bir aşamaya 
gelmiştir ve Sovyetler Birliği ile yürütülen bir pro
jedir. 
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sına aşağıdaki ibarenin yerleştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Ertuğrul Ergin 

«Köy elektrifikasyonunda lokal enerji kaynak
larından özellikle küçük hidroelektrik santrallerinden 
yararlanma şekline önem verilecek ve bu santrallerin 
komple yerli imalatı teşvik ve tercih edilecektir.)» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında bu yönde uygulama başlamış
tır. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı 
efendim?... 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Sayın Hükümet 
ve Komisyon katıldıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Plan buna göre düzenlenecektir. 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Plan tasarısının «Enerji» 

bölümünün «İlkeler ve politikaları» kısmında 1483 
ncü maddenin (6) bendinin baş tarafına (Sayfa 749) 
aşağıdaki ibarenin ilavesini arz ve teklif ederim. 

6. Enerji üretiminde öncelik ve öz kaynaklar
dan faydalanılacaktır. Termik - hidrolik dengesinin, 
hidrolik üretim lehine gelişmesine özen gösterilecek
tir. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ertuğrul Ergin 

BAŞKAN — Sayın fîükümet katılıyorlar mı efen
dim?.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında Planm felsefesi ve esprisi de 
buna göredir. Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı 
efendim?... 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Sayın Hükümet 
ve Komisyon katıldıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Plan buna göre düzenlenecektir. 

Bu suretle değiştirme önergeleri bitmiştir. Şimdi 
geri verme önergelerini işleme tabi tutacağız. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tasarısının 

birinci cilt 261 nci sayfasında «Okul çağındaki 
1 milyon çocuk okuma olanağından yoksundur.;» ve 
«Okulsuz köy sayısı 3 116'dır.» cümleleri yer almak
tadır. 

Aynı cildin 262 nci sayfasında ise, «İlköğretimde 
İkinci Plan hedefi olan % 100 okullaşma oranına 
Üçüncü Plan döneminde de ulaşılamamıştır.» denil
mektedir. 

Plnaın bu tespiti, insan yetiştirme çabalarında hâlâ 
tam bir başarıya ulaşamadığımızı göstermektedir. Bu 
noksanlığın en kısa zamanda giderilmesi, Anayasa
nın fırsat eşitliği ülküsüne uygunluğunun sağlanması 
bakımından şarttır. Daha fazla gecikilmesi milli bir 
ayıp olacaktır. 

Bu nedenle, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın ikinci cilt - 847. sayfasında yer alan «Temel Eği
tim I. kademe (ilkokul) başlıklı» paragrafın sonuna 
aşağıdaki eklemenin yapılmasını öneriyorum : 

«Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
okulsuz köylerin hepsinin okula kavuşturulması ya da 
buralardaki çocukların okuma olanağı elde edebilme
leri için, yıllık programlarda Özel önlemler getirilecek 
ve uygulanacaktır.» 

Bu ekin yapılması için söz konusu bölümün geri 
verilmesi yolunda gerekli işlemin yapılmasını arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 
BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün 91 nci 

maddesi gereğince geri verme önergelerinde önerge 
sahibi, Komisyon ve Hükümetin söz hakkı vardır. 

Sayın önerge sahibi Çelebi söz istiyor musunuz?.. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — İstemiyorum efendim, önergem açıktır. 
BAŞKAN — Önerge sahibi, önergesinin yeteri ka

dar açık olduğunu beyan etmişler, konuşma lüzumu
nu duymamışlardır. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, aslında Plan bunu öngörmektedir. Bu getiri
len ilke açıklık getirdiği için katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Sayın Hükümet ve 
Komisyon katıldıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, önce 
bu önergelerin dikkate alınması oylanacak, sonradan 
ikinci bir oylama yapılacaktır. 

BAŞKAN — Affedersiniz... 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon; katılıyor mu
sunuz bu önergeye?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Evet 
efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Dikkate alın
masına katıldık efendim. 

BAŞKAN — Geri alıp, buna göre düzenleyecek
siniz?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Şimdi, bir hususu izaha mecburuz. Bu okunan 

önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor, Genel Ku
rul bunu kabul ediyor. Binaenaleyh, bu kesinleşmiş
tir, Plan buna göre düzenlenecektir. Uygulama böy
ledir; onu açıklamaya mecbur oldum. Şayet Hükü
met katılmaz, Genel Kurul kabul ederse, o zaman 
dikkate alınması mevzubahistir. O bakımdan önerge
nin işlemi bitmiştir, buna göre düzenleme yapılacak
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bölgelerarası gelişme dengesinin sağlanması, ger

çek anlamıyla duyarlı ve zorunlu bir sorun haline 
gelmiş bulunmaktadır. Nitekim Plan bunu ayrıca ele 
alarak bazı önlemler düşünmektedir. Bu önlemleri 
pekiştirmek ve özellikle kalkınmada öncelikli yöreler
de gerekli hizmet potansiyelini yaratmak için bu ko
nuya ayırabileceğimiz tüm kaynaklan harekete geçir
mek gerekecektir. Bu kaynaklardan en önemlisi, geri 
kalmış olan yörelerdeki hizmetin, Anayasanın 42 nci 
maddesine göre artık, bir vatandaşlık görevi olarak 
kabul edilip, gene Anayasanın 60 ncı maddesindeki 
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(vatan hizmetinin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu hiz
metlerinde yapılabileceği) anadüşüncesini, bir (yurt 
kalkınma hizmeti) olarak kurumlaştırmak ve kaynak 
fazlası kalan ulusal gücü böyle bir ulusal hedefte yo
ğunlaştırmak zorunlu olmaktadır. Bu amaçla Dör
düncü Plan, cilt 1, sayfa 525, madde 1047'nin so
nuna aşağıdaki fıkranın eklenmesi için maddenin geri 
verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

«Gerek bu projelerin kısa sürede gerçekleştiril
mesini sağlamak, gerek toplum kalkınması kavramı 
çerçevesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetleri doğ
rudan doğruya halka götürmek için vatan hizmeti yü
kümlülüklerinin, Anayasanın 42 nci ve 60 ncı mad
delerinin istek ve gereklerine uygun biçimde; birer 
(yurt kalkınma hizmet) ödevlisi olarak topluca bu tür 
kamu ve toplum hizmetlerinde kullanılmasını düzen
leyecek yasal önlemler geciktirilmeden alınacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan'ın önergesini 
dinlediniz. 

Efendim, izah etmeye lüzum görüyor musunuz 
Sayın Kaplan? 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Açık. Daha 
evvel Meclisin iradesi ile Anayasada yapılan değişik
likle 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Ye
dek Subaylık Kanununda yapılan değişiklik ve Plana 
konulan hüküm bu idi. Burada tekrarlamak için söy
ledim. -4 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederiz efendim 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI 

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, aslında geri verme önergelerinin geçmiş uy
gulamasından, (özür dileyerek söyleyeyim) benim ha
tırladığıma göre, gerekçesine Hükümet bazen katıla
bilir, geri alıp ona göre düzenlemeyi yapma durumu 
olabilir. Çünkü, eğer sadece bu şekilde katılıp katıl
madı diye sorulursa, çok güç bir uygulamaya gitmiş 
oluruz. Örneğin; bunun gerekçesine katılmayı kabul 
edebiliriz, buna göre düzenleyip Yüce Kurulun tek
rar huzuruna getirebiliriz. Geçmiş uygulama benim 
hatırladığıma göre planlarda böyle yapılmıştı; bu şe
kilde olursa katılabiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir evvelki önergede 
Hükümet olarak katıldığınızı beyan ettiniz, Komis
yon beyan etti, oyladım, ittifakla. kabul edildi Artık 
yapılacak bir işlemi nasıl düşünebiliriz?. 
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DEVLET BAKANI - rSAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — .Bu
nun için rsö^lüyorum; -birinci için öyle »Sayın ^Başka
nım.-Bunun için. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Gerekçeye ka- \ 
tüıyorlarsa, mesele yok efendim, sonra düzeltiriz. 

BAŞKAN — Tamam; yani gerekçeye katılıyor
sunuz bunda, öyle mi efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Efen
dim, gerekçesine katılarak geri verilmesine katılıyo
ruz, dikkate alınmak üzere. Bunun son şeklini vere
rek yüce huzurunuza tekrar getirmek üzere. 

BAŞKAN — Tamam. O halde, Komisyon da ay
nı gerekçeyle katılıyor. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎ- ı 
Ll HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeyle 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — O halde, bu geri verme önergesinin 
geri verilmesini oylarınıza ^arz :ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Geri verilecek ve 
dikkate alınacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kontrol altında tutulamayan bir kentleşmenin, 

gelişmeyi temelinden çarpıttığı ve sayısız sorunları da 
beraberinde getirdiği kuşkusuz biçimde ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Bu gerçekten hareket olunarak kent
leşmenin, ulusal düzeydeki planlamadan başlayıp kent 
ölçeğine inen bir seri kademeli planlamanın ortaya 
çıkaracağı verilere dayandırılması ve Planda sözü edi
len (Mekân örgütlenmesi) kavramı içinde arazi kul
lanım kararlarının ve yerleşmeyi düzenleme şemala
rının gözetim ve denetiminde yönlendirilmesi kesin 
bir zorunluluk olmaktadır. Bu amaçla Dördüncü Plan, 
cilt 1, sayfa 529, madde T058?in baş kısmına, iki 
cümleden oluşan aşağıdaki paragrafın konması için 
maddenin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Tabii Üye 
Kadri Kaplan I 

«Kentleşmeye, bölge planlamalarının ortaya çıka- I 
racağı olanakların, ihtiyaçların ve kararların gerekti- I 
receği özendirici ve caydırıcı yasal ve yönetsel önlem- I 
lere dayanarak nüfus hareketini düzenleyen bir (kent- I 
leşme stratejisi) ile yön ^vefrlecektir. "Bunun için ülke \ 
ölçeğinde mekânsal düzenlemeyi amaçlayan ve İmar ' I 
ve i s k â n Bakanlığınca yürütülmekte olan (Gene" Yer- I 
leşme Şeması) hazırlıkları, nüfus hareketlerinin, böl- I 
ge plan çalışmalarına paralel olarak alınacak önlem- ; I 

ierle .gecikmeden gözetim ve denetim altında tutabil-
jEnesini mümkün akılacak :bir yöntemle Ye.jlgih tüm 
makam ve kuruluşların iş-birMğiyle yürütülecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan bir açıklamada 
bulunacak mısınız?.. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Açıktır. Kent
leşmeyi disiplin altına almanın demokratik yolu 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, aslında Planda bunun ilkesi ve uyumluluğu 
yer almıştır. Bu kadar açıklanması bir ayrıntı olduğu 
için, .ayrıntıya girmeye gerek görmediğimiz için ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Ll HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeler
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Sayın 
Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmiş
lerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kahul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlkeler, politikalar ve önlemler bakımından çevre 

sorunlarına daha etkin ve ivedi çözümler getirmek 
üzere, ayrıntılarını sözlü olarak açıklayacağım aşa-
iğıdaki tedbirlerin ilgili maddelere eklenmesi amacıyla 
sözü geçen maddelerin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Tabii Üye 
Kadri Kaplan 

1. Cilt 1, sayfa, 535, madde 1090'ın sonuna aşa
ğıdaki fıkranın, eklenmesi; 

«Her halde, zengin toprak yapısı ve sulama ola
nakları bakımından bağ - bahçe olarak kullanılma, 
önemli sanayi bitkileri yetiştirme niteliğinde olan veya 
halkın dinlenme ve gezi ihtiyacını karşılayan arazi 
k-ısımiamnda, huralar ister.kamu, ister özel mülkiyet
te bulunsun, hiçbir nedenle, yukarıda belirtilen nite
likleri bozacak türde inşaat ve toprağı kirleten tesis
ler yaptırılmayacak, bunun sağlanması için de, imar 
planlarının yapım ve onay sürecinde, bu açıdan da 
etkin bir kontrol ve denetim mekanizması işletilecek; 
gereken yasal önlemler de getirilecektir.» 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Birtakım ted
birler var. Her tedbirin ayrı konulması imkânı var mı 
acaba?.. 
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BAŞKAN — Şayet Hükümet, herhangi birine ka
tılıyoruz derse, zaten ona göre de İçtüzükteki muame
leyi cereyan ettireceğiz Beyefendi. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Ayrı ayrı oy
lanacağı için söylemiştim. 

2. Cilt 1, sayfa 535, madde 1092'nin sonuna aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesi; 

«Gerek bu amaçla gerek 1089 ncu maddede sözü 
edilen sağlık koşulları nedeniyle çok kritik bir duru
ma gelmiş olan kentlerimizden başta İstanbul Haliç' 
inin rehabilitasyonu ve çevresinin düzenlenmesi ol
mak üzere, İzmir ve İzmit körfezlerinin çevre sorun
ları bakımından yeniden düzenlenmeleri için (Devlet 
desteği ve yasal önlemler de dahil) etkin girişimlerde 
bulunulacak, bu konuda uluslararası işbirliği çalışma
ları da etkin bir düzeyde sürdürülecektir.» 

3. Cilt 1, sayfa, 535, madde 1093'ün sonuna aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini; 

«Bunun için, büyük kısmı çıplak olan ya da çıp
laklaşmakta bulunan arazide olmak üzere, 269 ncu 
maddede sözü geçen ulusal park ve orman içi dinlen
me yeri türündeki düzenlemeler, plan dönemi sonun
da iki katına çıkarılmış olacaktır. Ayrıca, Gelibolu 
Yarımadası, Afyon Başkumandan Meydan Savaşı 
Alanı, Sakarya, Ankara - Çubuk, Malazgirt, Erzurum, 
Kars ve benzeri gibi önemli ve anlamlı savaş alan
ları (ulusal tarihi parklar) çerçevesi içerisine alınacak 
ve buralarda, tarihi olayları sergileme ve turistik ba
kımından da gezi ve dinlenme amaçlarına yönelik 
olarak özel düzenlemelere girişilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeyi dinlediniz. 
Üç kısımdan müteşekkildir. 

Sayın Kadri Kaplan, bir söyleyeceğiniz var mı?.. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Hükümet iza

hat verdikten sonra söyleyeyim efendim. 
BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Buyurunuz Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, bir önergenin içinde aslında üç tane ayrı 
önerge söz konusu. İlke olarak bunların üçüne de 
katılıyoruz. Ancak, bu ilke ve gerekçesi doğrultusun
da düzenlemeyi yapmak üzere geri almayı kabul edi
yor ve o şekilde katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — İlkesine katılıyo
ruz, yalnız kapsamında bazı düzenlemeler gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan?.. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Tamam efen 
dim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi okunan önergeye 
Sayın Hükümet prensip itibariyle katıldıklarını be
yan etmişlerdir ve Komisyon da aynı prensibi kabul
leniyorlar. Bu önergenin dikkate alınacak şekilde 
geri verilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka bir önerge var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İmar planlarına daha açıklık getirmek ve kent
lerin daha sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla, 
ayrıntılarını sözlü olarak açıklayacağım aşağıdaki 
tedbirlerin ilgili maddelere eklenmesi amacıyla sözü 
geçen maddelerin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

1. Cilt 1, sayfa, 530, madde 1067'nin sonuna 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini; 

«Bu yolla oluşacak arsaların toplam yüzölçümü, 
gelişme alanının % 20'sinden aşağıya düştüğü haller
de, imar planı onaylanmayacaktır.» 

2. Cilt 1, sayfa 531, madde 1068'in sonuna şu 
fıkranın eklenmesi; 

«Bütün planlamalarda yeşil alan oranları % 25'in 
altına düşürülmeyecektir. Yapılaşmada kat yüksek
liği ve bitişiklik esasları, kesinlikle (Bölgeleme) esa
sına göre saptanacak, yol genişliğine bağlı olarak kot 
almadan doğan ve aynı ada veya aynı karakteri ta
şıyan bir bölge içinde gereksiz ve adaletsiz farklı
laşmaya neden olan uygulamalara son verilecek, bu 
konudaki uygulamaları düzeltici olanaklar da araştı
rılacaktır.» 

3. Cilt 1, sayfa, 535. madde 1078'in sonuna şu 
cümlenin eklenmesini; 

«Metropolleşmeye aday öbür kentlerin de met
ro ihtiyaçları için gerekli proje ve inşaat konuların
da da gerekli girişimlerde bulunulacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan, siz bir şey 
söyleyecek misiniz efendim?.. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Hükümetin 
görüşü meydana çıktıktan sonra konuşayım efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, aslında önergenin 1 nci ve 2 nci bölümleri 
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yüzdelerine girecek kadar çok ayrıntılara girmiş, 
Bunlar yıllık programda yer alacak nitelikte ilkeler
dir. Bunun için Planda yer almasını gerekli görmedi
ğimiz için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Üçüncüsü de; aslında Türkiye'de henüz hiçbir kentte 
metro deneyime girilmemişken, henüz teknolojiyi 
nasıl kullanacağımızı bilmezken, böyle büyük bir 
yeni kaynak aktarmasına yol açabilecek bir ilke ol
duğu için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Katılıyor mu? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeler
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Evet, önerge sahibi bir şey mi söyleyeceksiniz 

efendim? 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Yerimden arz 

edeyim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Nasıl isterseniz. 

KADRİ KAPLAN" (Tabii Üye) — 1 ile 2, bir ayı
rımcı gibi gözüküyor; ama temel ilke. Eğer prog
ramda dikkate alınacaksa, bu iki madde geri alın
sın. 

Üçüncü; ileride çok daha ağır mali yükler geti
receği için hiç değilse, bundan sonra metroyu dü
şünelim. Gaziantep için, Kayseri için demek istiyo
rum. Bunu da lüzumsuz görüyorlarsa, programda 
koymak şartıyla geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini geri al

dığından yapılacak bir işlem kalmamıştır. 
Devam ediyoruz : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Altyapı maliyetini ucuzlatmak ve hizheti kolay

laştırmak ve aynı zamanda hava kirlenmesi konu
suna köklü bir çözüm getirmek amacıyla cilt 1, say
fa 416, madde 667'ye aşağıdaki ibarenin eklenmesi 
için sözü geçen maddenin geri verilmesini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

667 nci maddenin ikinci satırındaki; «Suyu» söz
cüğünden sonra; «Ve kentin durumu gerektiriyorsa 
merkezden ısıtma» ibaresinin eklenmesi. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Sayın Kadri Kap
lan, bir şey söyleyecek misiniz efendim? 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Merkezi ısın
manın zarureti artık herkesin bileceği bir şey. Baş
ka bir şey söylemeyeceğim. 

Şimdiye kadar yapamadık. Hiç değilse bundan 
sonraki kentlerde dikkate alınması için bir ilke ola
rak mutlaka konulması lazım kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, ilkesi uygundur. Yeniden düzenlemek ko
şulu ile katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet, dikkate alınmasını istiyor
sunuz. 

Komisyon ne diyor?. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Dikkate alın
masına taraftarız; yeniden düzenlenmek şartıyla. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin dikkate alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Önergenin dikkate alınması kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelişme sürecinin bugünkü aşamasında kamu 

yönetimi ile merkezi ekonomik yönetimin eşleştiril
mesinin zorunluğuna Plan isabetle değinmiş bulun
maktadır. Bu konuda yapılacak çalışmaları başlat
mak ve yönlendirmek amacıyla, Plan cilt 1, sayfa 546, 
madde 1131 'in sonuna aşağıdaki paragrafın konul
ması için sözü geçen maddenin geri verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

«Kamu ve ekonomik yönetim arasında, etkin bir 
eşgüdümü sağlamak için bölgeler düzeyinde, kamu 
yönetiminin iller topluluğu sınırları arasında teknik 
ve ekonomik merkezi örgütlerin bölge sınırları ara
sında bir eşleşmeyi sağlayacak olan düzenlemeler 
yapılacak, bu konuya ilk önce teknik ve ekonomik 
örgütlerin sınırlarının eşleştirilmesinden başlanacak
tır.!» 

- BAŞKAN — Önerge sahibi bir şey söyleyecek 
misiniz efendim? 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Bu açıktır. 
Merkezi yönetimin teknik ve ekonomik sınırlarıyla 
merkezi ekonomik yönetimin kamusal sınırlar ara
sında bir eşitlik sağlamak; valilerin de nerenin valisi 
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olduğunu iyi bilmelerine yardımcı olmak. Bunun ıs
tırabını evvelden beri çekiyoruz. Zaten Planda ka
bul edilmiş, bir açıklık getiriyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HtKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, ilkesi uygundur. Yeniden düzenlenmek ko
şulu ile katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerek
çelerle katılşyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye ilke itibariyle 
Komisyon ve Hükümet katıldıklarını beyan etmiş
lerdir. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
En geniş anlamda spekülasyon konusu haline gel

miş bulunan kentsel arsa ve konut üretiminin etkin 
biçimde kamu denetimine geçmesinin her bakımdan 
sağlayacağı yararlar genel bir inanç haline gelmiş 
bulunmaktadır. Bunun için yeterli bir kaynak ve bü
yük bir uygulama gücünün yaratılması zorunlu hale 
gelmiştir. Bunu sağlamak amacı ile cilt II, sayfa 897, 
1712 nci maddenin (17) alt maddesi olarak şu mad
denin eklenmesi amacıyla sözü geçen maddenin geri 
verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

17. Bu maddede yer alan ilke ve politikaların 
arsa ve konut üretimi bakımından düzenleyici ve 
uygulayıcı gücünü oluşturmak üzere, mevcut Arsa 
Ofisini de bünyesine alan İmar ve İskân Bakanlığı
na bağlı bir (Arsa ve Konut Kurumu - ARKOKUR) 
kurulacaktır. 

BAŞKAN — Evet, önerge sahibi buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın İmar 

ve İskân Bakanı da böyle bir çalışmanın olduğunu, 
böyle bir lüzumun bulunduğunu hem bütçe müza
kereleri sırasında açıkladılar, hem de kamuoyuna ilan 
ettiler. Bir zarurettir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye katılıyor 
musunuz?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Miletvekili) — Sayın 
Başkan; 
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Aslında. Planda bu ilke gerekçesiyle birlikte ay
nen yer almıştır. Ancak, daha bugünden bunun, ku
rulacak olan kurumun ismini Jcoymak bize ayrıntı 
gibi geliyor. Yani, bunun nasıl bir kurum olacağı, 
isminin ne olacağı ileride ortaya çıkabilecek olan bir 
durumdur. Zaten, Planda da, «Bu amaçla gerekli ku
rumsal düzenlemeler yapılacaktır.» şeklinde ilke yer 
almıştır. 

Bu ayrıntı kısmına katılmıyoruz. Geri kalan kıs
mı da zaten Planda yer almıştır. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI 

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçe
lerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye sayın 
Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmiş
lerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Turizm politikasının ilke ve hedefleri bakımından, 

daha verimli hale getirilmesi için ayrıntılarını sözlü 
olarak açıklayacağım nedenlerle Planın cilt I, sayfa 
415, 416, madde 662, 665 ile, cilt II, sayfa 802, 804, 
madde 1555'in ilgili yerlerine aşağıdaki eklerin ya
pılması amacıyla sözü geçen maddelerin geri veril
mesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

1. Cilt I, sayfa 416 madde 664'te ve cilt II, say
fa 802 made 1555'in 2 nci alt maddesinin birinci 
cümlesindeki «dönüşfarülmesi» sözcüğünden sonra 
bir (,) ile birlikte «başlama yılı ve miktarı belirtile
cek olan kâr garantileri de dahil çeşitli kolaylık ön
lemleriyle» ilavesinin eklenmesini, 

2. Cilt I, sayfa 415, madde 662 ile cilt II, say
fa 802, madde 1555'in 4 ncü alt maddesine iki cüm
le olarak şu ibarenin eklenmesini; «Ancak bu kamp
ların, işletme maliyetleri ve idame ve ek yatırım fi
nansman ihtiyaçları dışında, özel bir kâr amacı güt
meden işletilmeleri sağlanacak ve her ne sebeple olur
sa olsun, yeni kurma hali hariç, bunlara kuruluşlar 
bütçelerinden herhangi bir yardım yapılmayacaktır.» 

3. 1555'in (7) nci alt maddesi sonuna aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini; 
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«Ancak kamu yararına kullanımın, kamuya açık 
her türlü resmi ve özel turizm ve dinlenme tesisle
rinin işletilmelerini baltalayacak, sahilin kullanımını 
güçleştirecek, çevre temizliği ve sosyal ilişkiler ve dav
ranışlar bakımından sorunlar yaratacak sonuçlar ver
memesine de özen gösterilecektir. Bu amaçla Turizm en
düstrisi bakımından bir değer olduğu kanısıyla kendile
rine turistik kamu kredileri verilerek inşaları sağla
nan ve işletme statüleri bakımından da tesislerinin 
tamamını ya da sahil kullanımı dahil bir bölümünü 
müşteriye ücret karşılığı ek hizmet olanakları sunmak 
ve tesisin düzeni ve güvenliği için gerekli önlemleri 
de almak koşulu ile kamuya açık tutan tatil köyü, 
kamping ve benzeri resmi ve özel işletmelerin önle
rindeki sahilden Hazineyle kira sözleşmesi yaparak 
kiracı sıfatıyla tam olarak yararlanmalarını sağla
yacak olan önlemler alınacaktır.» 

4. Cilt I, sayfa 415, madde 662'deki «sağlana
cak» sözcüğünden sonra cümlenin noktalandırılma-
sı ve bundan sonra ikinci cümle olarak, «Ancak, tu
ristik kullanım özelliğinin bozulmaması için, ikinci cilt 
1555 (7) maddenin son fıkrası esaslarına büyük bir 
özen gösterilecektir» ibaresinin eklenmesini; madde 
metninin «Kamu kuruluşlarına» ibaresiyle başlayan 
kısmının üçüncü cümle olarak metinde yer almasını; 

5. Madde 1555'e (14) alt madde olarak aşağıda
ki maddenin eklenmesi; 

«(14) Turizmle ilgili bütün işyeri ve işletmeler 
üzerinde özellikle fiyatlar, tesis ve çevrenin düzeni 
ve her çeşit temizlik ve sağlık koşulları bakımından 
etkin bir gözetim ve denetimi sağlamak ve güvenlik, 
genel ahlak, trafik gibi konularda da ilgili zabıtaya 
yardımcı olmak üzere, ülke ölçeğinde örgütsel yapı
ya sahip bir turizm polisi örgütü Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına bağlı olarak kurulma hazırlığı yapılacak
tır. 

Bu polisin okul dönemi ve okul sonrası eğitimi ve 
yabancı dil bilgisi gibi konularda da özel önlemler 
getirilecektir.» 

BAŞKAN — Evet efendim, önergeyi dinlediniz. 
Sayın önerge sahibi, bir söyleyeceğiniz var mı? 

KADRÎ KAPLAN (Tabii Üye) — Müsaade eder
seniz Hükümetin görüşünü öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; 

Bu önergede 5 ayrı konu yer almaktadır. Bunlar
dan birincisi, kurulacak olan özel turizm tesis ve ya

tırımlarına başlangıçta -kâr garantisi verilmesini ön
gören bir ilkedir. Bunun hem uygulaması güç hem de 
planın bütünlüğünü bozacağı için ilke olarak birinci
ye katılmıyoruz. 

İkinci öneri, kampların düzenlenmesiyle ilgilidir^ 
İlkesi uygundur. Uygun görüldüğü takdirde dikkate 
alınabilecek olan bir öneridir. 

Üçüncüye, çok büyük bir ayrıntı, hu planda yer 
almayacak kadar çok ayrıntılara girmiş olan bir öne
ri olduğu için katılmıyoruz. 

Dördüncünün ilkesi uygundur. Oylamayla kabul edil
diği takdirde dikkate alabiliriz. 

Beşincisi ülkede bir turizm polisinin kurulması
nı amaçlamaktadır. Bu aslında turizmi çok büyük bo
yutlara ulaşmış gelişmiş ülkelerde uygulanagelmekte 
olan bir yöntemdir. Ancak, Türkiye'de henüz bu öl
çüde, bu boyutta bir turizm olmadığından, bu aşa
mada hemen bir turizm polisinin kurulması yeni ör
gütleme, yeni bir kaynak gerektireceğinden planda 
yer almasını uygun görmüyoruz ve katılmıyoruz. 

Özet olarak, 2 ile 4'ün dikkate alınabileceğini be
lirtiyoruz. 1, 3 ve 5'e değişik nedenlerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerek
çelerle dikkate alınmasını ve yeniden düzenleme ya
pılmasını talep ediyoruz, 

BAŞKAN — Hükümetin aym gerekçelerle mi 
efendim? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Tabii, aynı ge
rekçeler efendim. 

BAŞKAN — Evet. Sayın önerge sahibi?... 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Birkaç dakika 

konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar; 
Turizm alanını, turizm sektörünü ilgilendiren bir 

önerge vermiş bulunuyorum. 

Turizm alamna çok umut bağladık, fakat devam
lı bir umutsuzlukla karşılaştık. Gene de umut bağla
dığımız, şimdiki Planda ele alınmış; Sayın Başbakan 
da ifade ettiler. 

Benim kanaatim odur ki, köklü tedbir almazsak 
turizmden hiçbir netice alamayacağız, Kendi kendi
mize düğün, bayram yapar gibi paralanmızı boşuna 
harcayacağız. Tüketim ekonomisini tahrik edecek ve 
bizi zarara sokacaktır. 

453 - -



C. Senatosu B : 10 19 . 11 . 1978 O : 2 

17 -yıldır bir tedbir alamıyoruz. Oysaki, alacağı
mız tedbirler vardır. Bunlardan bir tanesi konsantre 
etmek, sıklet merkezi, yoğunluk meydana getirmek. 
Bütün sahiller alabildiğine işgal edilmiştir; ortada sat
hi bir gelişme, derinlikte hiç bir şey yoktur; yani sos
yal derinlikte yoktur demek istiyorum; yani pislik 
devam etmektedir demek istiyorum; yani emniyetsiz
lik devam etmektedir demek istiyorum; yani insan 
ilişkilerini uygarca geliştiren bir ortam yaratılama
mıştır demek istiyorum, gerçek bu. Bunun sonunda 
neyle uğraşıyoruz?.. Getirdiğim tedbirlerin bir kısmı 
bunları düzenlemek içindir. Bazıları programda ele 
alınabilir. Hükümet lütfeder, «Programa getirece
ğim.»! derse mesele yok; ama asıl olan, sizin irade
nizle kabul edilecek olan bu Plandır. Çünkü, yine 
iradenizle Plan Kanununda, kanunların bu Plana ay
kırılığı halinde, o kanunun ret gerekçesi olarak ira
denizi kullanmış bulunuyorsunuz. Onun için Plan, 
Hükümetin olduğu kadar, ondan daha çok her halde 
Parlamentonundur. 

Bu bakımdan birinci önerim şu idi : Burada de
niyor ki, «Yabancı sermaye, özel teşebbüs destekle
necek ve özendirilecek.» Özel teşebbüs nasıl özendi
rilir?.. Parasını turizme yatırıp; yani havadan 20 - 30 
sene sonra kendini nemalandıracak, kâr getirecek ya
tırıma özel teşebbüs veya biz kendimiz para verir 
miyiz arkadaşlar, niye veresiniz, ne için vereceksi
niz?.. Böyle bir teşebbüs olmaz. Özendirmek için mu
hakkak ki, başka tedbirler bulunacaktır, bedava arsa 
tahsisi ve saire gibi, onlar kabul. 

Ben ayrıca, «Beş sene sonra bu tesis açılacak 
ve size % 10 kâr getirecek diyebiliyorsa bu Devlet, 
öyle inanıyorum ki o turizm tesisi işler» dedim; ama 
Devlet kendinde bu cesareti görürse. Anladığıma göre 
şimdi Plan, denge»! gibi birtakım meselelerle Dev
let bu cesareti göremiyor. Ben buna karşıyım. Devlet 
bunu görmeli veya mahdut tutmalı; öyle az tutmalı 
ki, gösterdiğine garanti vermeli ve işletmeli. işte mi
sal Romanya, işte misal Bulgaristan, işte misal Bel
çika, işte misal Fransa. Bunlar öyle netice alıyorlar 
ki, bizim anladığımız gibi geniş hürriyet nizamı da 
yoktur; ama özgürlükçüler de öyle. 

Arkadaşlar, 
Koyu sosyalist ülkelerde herhangi bir sahile gide

biliyor musunuz; affedersiniz sallapati, hiç bir uygar 
ilişkiyi gözetmeden, burası benim hakkımdır diye öy
le bir rejimde girebiliyor musunuz?.. Hayır. 

Gelelim Belçika sahillerine, topu topu bizim Ege 
bölgesinin küçücük bir yeri olan Karaoba kadar sa

hile; kapıdan biletinizi almadan girebiliyor musunuz, 
affedersiniz hiç denize girmeye yakışmayacak birta
kım kıyafetlerle girebiliyor musunuz?.. Anlıyorum, 
bu bir taraftan kültür seviyesi; ama bir taraftan da 
radikal tedbirler meselesidir. Devlet onun için vardır, 
devlet onun için var olacaktır. Bunları hiç dikkate al
madan turizmden eğer para bekleniyorsa; inşallah 
ömürlü oluruz, ben burada olayım, olmayayım, gö
receksiniz ki turizmden para alamayacağız. Bu ka
dar imkânlara rağmen, sonunda deniz kirlenmesi me
selesi çıkacak ve turist dalgaları, Ege'yi, Türkiye'yi 
üzerimizden aşarak kirlenmeyen Uzakdoğu sahilleri
ne gidecekler. Biz onda da kaybedeceğiz. Kazana-
caksak; 10-15 sene gibi mahdut sene kalmıştır, on
dan sonra kazanamazsınız. Önergemin temel gerek
çesi bu. 

Ben birinci olarak diyorum ki, kâr garantisi geti
rilsin. Sayın Bakan, «Güç bir şey, dengeler var.» de
di, kabul ediyorum; ama bunu iyi düşünsünler. Eğer 
bu ilke mümkünse bu tatbikatta, bu programda dü-
şünülecekse ben de katılıyorum. Çünkü, bu Plan 
dengeler itibariyle zor şartlar altında bağlandı, bili
yorum, takdir ediyorum. Sayın Bakan buna katılmı
yorlar, maddenin bu kısmını geri çekiyorum. 

İkincisi gayet açık. Resmi kamplar var; «Daha 
geniş kitleye açılacaklar.»! deniyor. Arkadaşlar, resmi. 
müessesenin kampını daha geniş kitleye nasıl açarsı
nız?.. Gerçekleri doğru görelim, açsanız açsanız, o 
resmi teşekkülün insanlarına açabilirsiniz; yani demek 
istiyorum ki, yöneticileriyle işçisini ayırmadan açar
sınız, bunu yapın yeter, tşçiye de yönetici kadar hak 
verin. Onun dışında açamazsınız. Makine Kimya 
kampını, Ordu Donatım kampını yabancı turizme 
açamazsınız. Açmak için, evvelâ ona el koymanız la
zım. O zaman «Açık»; yazın, el koyun, mesele yok. 
El koyamazsanız, açamazsınız, bunların hepsi hava
da kalan ilkelerdir, işin doğrusunu görmek lazım. 

Ben burada diyorum ki, bu kamplar hiç bir şekil
de özel kâr gayesi gütmeden çalıştırılmalıdır. Bunu 
kabul ettiler. Doğrudur ve bunun üzerine bastıralım. 
Yani, öyle bedavadan, bütçelerden desteklenerek ya
zı geçirttirmesinler kimseye. Benim milyonlarca va
tandaşım yazdan değil, güneşten mahrum, havadan 
mahrum, suyu görmekten mahrum. Asgari parasını 
alsın özel kâr gayesi gütmeden idare etsin. 

Daha mühim olan ikincisi, bunlara bütçeden hiç 
bir şekilde bir destekleme fonu ayrılmasın, şu şartla 
ki, yeniden tevsileri gerekirse ve yeniden tevsileri sos
yal felsefe açısından gerekirse. Yani işçisine ve çalı-
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şan insanına, çalıştıranı da dahil olmak' üzere imkân 
sağlayacaksa... Disipline bağlandı, Hükümet kabul et
ti, çok teşekkür ediyorum bu önemli bir ilkedir. 

Üçüncü ilke, Hükümet, «Ayrıntı» dedi; ama ay
rıntı gibi gözüken ilke hiç değildir; bunda bir daki
kanızı almama izin verin. 

Arkadaşlar; 
Şimdi, Turizm Bankası olarak kredi açıyorsunuz. 

Falan şirket özel girişim; ama toplumsal özel girişim. 
Dikkat edin, kooperatif değil yanı, A parseli benim, 
B parseli senin, C parseli onun. Biz önümüzdeki sa
hili kapatırız, kimse de giremez. Ben bunun ıstırabı
nı çektim, Kızlar Denizinde beni içeriye sokmamış
lardır. (Burası bizim diye) Arkaya baktım 50 tane ev 
vardı; (50 evin olması lazım) ama ortada bir şirket 
var. Bu şirket kamuya açık. Neyle açık?.. Özel bir 
hizmet götürerek açık. Yani, kapısına bir indirme 
kaldırma aracı koyuyor. Gelirken ben içeri gireceğim, 
sahil hepimizin diyorsunuz, «Hay hay» diyor. Yalnız 
içeride şu nizama riayet edeceksin. Yani, affedersiniz 
uçkurlu donla denize girmeyeceksin, doğru dürüst gi
receksin, rakı şişesini açıp (Özür dilerim, yani mese
lenin iyice açık olması için söylüyorum) ortaya geti
rip orayı bir âlem haline çevirmeyeceksin, insani iliş
kiler, sosyal ilişkiler uygar ilişkiler içerisinde deniz
den faydalanacaksın. 

Tekrar ediyorum, aynı zamanda devletin, devlet 
olma vasfı toplumu eğitmektir arkadaşlar. Toplum 
kendi kendine eğitilmez; ama biz ne yapıyoruz?.. Pa
rasını veriyoruz, inşaatı bitirttiriyoruz, ondan sonra 
Kumburgaz Sahillerinin yağmasından dolayı, Antalya 
Sahillerinin yağmasından dolayı bir tepki uyandı. 
Doğru. Bu tepkinin en şiddetlisini kendimde hissedi
yorum. Bu tepkinin karşısında da yanlış bir tatbika
ta başladık. Parasını verdiğimiz o teşekküllerin önün
deki sahilin, o teşekkülün yaptığı betonlu düzenleme
ler, sahile giriş için basamaklar, sahilde kumun ön
lenmesi için drenajlar sistemini valilere, kaymakam
lara yıktırıyoruz. Ne o? Sahil kamuya acıkmış diye. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. 

Döviz getirsin diye parasını siz verdiniz, öyleyse 
o teşekküle döviz vermeyin. Niye Turizm Bankasın
dan verdiniz, niye dövizleri çarçur ettiniz?.. Dövizi 
verdiniz, o da sahili insan gibi kullandırmak hakkını 
peşinen sizden almıştır; elinden alamazsınız bu sahili. 
Ama, şimdi biz alıyoruz arkadaşlar. Resmi teşekkü
lün elinden gidip alamıyorsunuz, askerlerin elindekini 
alamıyorsunuz, Makine Kimya Endüstrisinin elinden 
alamıyorsunuz, Tarım Bakanlığının elindekini alamı-
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yorsunuz; ama iki bin tane vatandaş toplanmış, ka
muya açık bir- tesis kurmuş, oriuh önündeki toprağını 
gelip yıktırıyorsunuz. Böyle sahil korunmaz. Benim 
anladığım toplumculuk da böyle değildir. Ben ondan 
solda daha fazla ileri değilim; ama herhalde bilim
sel sosyalizmin de bu olmaması kanaatindeyim. Çün
kü tatbikatını gördüm. Sahillerde disiplin bizden da
ha ileride. 

Bu ilkeyi getiriyorum, eğer devlet dövizini vermiş 
ise, bir para getirmek ve turizm endüstrisi içerisin
de kendinden rol beklemek gibi, iradesini peşinen 
kullanmış ise, bunun sonucunda onun inşasını ta
mamlamış ise, müsaade etsin, Hazineden ona kiralat-
tırsın diyorum. Şimdi, bakın Hazineye milyonlar gi
recek o tesis Hazineden kiralasın, yıllık geliri, sem
boliği de aşan, bir miktar olsun hepsi hazır buna. 
Hazineye senede 100 bin lira vermeye hazır; ama 
tam yabancı turisti getirmişsiniz, size örnek vereyim. 
Kuşadasında Kuş - Tur'a gidin, önde oturuyor, na
zik efendice, yerli turist gelmiş oturuyor. Kamyonu 
önüne çekiyor. Nereye? 10 metre önüne. (Bunu açık 
söyleyeceğim) Bizim, bildiğiniz babadan kalma (Ter
biye sistemimiz daha da iyiydi eskiden, böyle kötü 
değildi) sistem içinde yalelliyi basıyor, affedersiniz 
narayı basıyor... O turist bir daha Türkiye'ye ne ge
lir, ne de başkasını getirir. Türkiye'ye turistin gel
memesinin sebeplerini iyi aramamız lazım. Biz de tu
tuyoruz o sahili kamuya açıktır diye, kaymakamın, 
valinin eliyle o hale sokuyoruz. Müsaade edin arka
daşlar, o sahil kullanma hakkı olarak, yararlanma 
hakkı olarak sizin beslediğiniz, sizin geliştirdiğiniz o 
tesisin yararına açsın, Hazineye de para versin, mu
vakkat zamanlı ayarlamalar yapsın. Oradan yararlan
mak isteyen vatandaş doğrudan kamyonla ve şişele-
riyle değil, kapısından girsin, onun nizamına uysun. 
Gayet açıktır, gayet sarihtir. Burada bu ilke benim-
senmiyorsa, (anlamıyorum Hükümeti) benimsemiyor
sa, zaten bu Plana benim vereceğim oy yok. Herhal
de benimsiyor, ama programdan dikkate alacaksa 
mesele yok, onu takip ederim. 

Sayın Bakan, dördüncü ilke de bununla paralelli
ği sağlamak içindir. Yani, iki ciltte paralelliği sağla
mak içindir, programda alınacaksa mesele yok. 

Efendim, beşincisi, turizm polisi. Aynen konuş
tuklarıma ısrarla ekliyorum. Türkiye'de milyonlar ve
rip tesis yaratıyorsunuz, size açık söyleyeyim, yol 
boyu üzerinde yapılırken gördüğünüz ve açılış me
rasimine katılıpta zevk duymadığınız tesis yoktur; 
ama bir ay sonra gidip lanetlemişinizdir o tesisi. Ni-
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ye? JSsugjmien ötürü. Açjfarfeen ^çiçek bahçeleriyle I 
açarsınız,:hir aysama gider lokanteom katısına bu- l\ 
tün yağları, pislikleri jae varsa koyarsınız. Diyoruz ki, i l 
«Turizmimiz gelişmesin, .polise ihtiyacımız yak,» Sa- i 
yın JBakan böyle söylüyor; ben katiyen beraber ola- I 
mam. 

Türkiye'de turizim polisi yok; ama Akdeniz J 
memleketlerinde kurulmuştur; dikkat edin, İspanya' 
da vardır, Yunanistan'da vardır, İtalya'da -vardır. Ku- i 
zeyde yok, kuzey insanı daha başka bir insan tipi. ;j 
Akdeniz memleketlerinde kurulmuştur, biz çok geç I 
kaldık, kurulsun da jdemiyorum, hazırlıkları yapılsın I 
demiyorum, lütfen buna katılsın Hükümet. Bu fev
kalâde önemli bir meseledir. Bunu yüzde yüz yapa- ; 
cağımızı iddia etmiyorum; ama *% 50 çevre düzen- ; I 
lemesi .dahil, insan sağlığı yönünden, affedersiniz, ; j 
söylemeye mecburum, leş gibi, üzerinde bakamaya- \\ 
cağınız beyaz gömlek giyip, servis yaptırıp ikime ye- |j 
mek yedirirsiniz arkadaşlar? Siz kendiniz yiyor mu- I 
sunuz ;ki, başkasına da yedirmek istiyorsunuz? Tu- , I 
risti hakaret etmek için çağırmıyoruz herhalde mem- A 
tekete. Ona meknuz, yani bizde vanolan, gizli; ama |j 
meydana çıkaramadığımız insancıl değerlerin somut- I 
laşabileceğini göstermek -için bunları getirmek istiyo- }\ 
ruz, gaye budur. Takdir sizlerin efendim. Çok açık |J 
ortaya koyduğumu sanıyorum. I 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar). I 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. ; I 
Sayın senatörler; Sayın Kaplan'ın önergesinden \ 

evvel bir önerge geldi, bunu vakti geldiği için okut- I 
mak mecburiyetindeyim. I 

Sayın Başkanlığa I 

Öğleden sonraki çalışmanın saat 14.00'de başla- I 
maşım saygı ile öneririz. j 

AP Grup Başkanı CHP Grup Başkan vekili I 
Ömer Ucuzal Hasan "Fehmi Güneş j 

BAŞKAN — Efendim, iiüiyorsnnuz Danışma Ku- I 
rulunun kararına göre, saat 13.00'de ara veriyorduk, I 
saat 15,00'de toplanıyorduk. Bu önerge, ile saat 15,00' I 
de toplanmak yerine 14,00'de toplanma teklif edili- I 
yor. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka- I 
bul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir. Saat 14,00' t 
de toplanılacaktır. I 

Evet-efendim, şimdi önerge hakkındaki işlemi ya- I 
pahm. Öktman önergede Saym Hükümet önergenin I 
iki ve dördüncü maddelerine katıldıklarını, bir, üç ve 1 

I heşinci maddelerine dekatılmadıklarını beyan etmiş -
terdir. 

L Sayın Kaplan, Hükümet bir,, üç, beşinci maddele
re katürnıyor, iki ve dörde katıldıklarını beyan etti
ler, siz bir, üç ve beşinci maddeleri geri mi alıyorsu
nuz? 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Birincisini 
programa katmak suretiyle söylediler: geri alıyorum. 

i BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Hayır 
I Sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Çok 

j özür adilerim, bir yanlış anlama olmasın. Bire hiç bir 
I şekilde katılmıyoruz. Çünkü, izninizle iki cümle söy-
I leyeyim... 
I BAŞKAN— Bire katılmıyorsunuz efendim... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Hayır 

I efendim, programda da dikkate almak üzere değil, 
I çünkü yabancı sermayeye eğer önceden turizm ala-
I nmda kâr garantisi verilirse, bu hangi tip yabancı 
I sermayenin; yani bütün işletme bozukluklarının yü-
I künü Devlet çekecek demektir. Her yatırımın bir ris-
I ki vardır, o riski almayacaklarsa, o zaman böyle bir 
I kâr garantisi varsa bunu Devletin kendisi yapar za-
j ten, onun için birinciye hiç bir şekilde katılmıyoruz 
I Sayın Başkan. 

I BAŞKAN — Evet. Bir, üç ve beşe katıhnadığmı-
I zı beyan ediyorsunuz efendim. Saym Kaplan bunları 
I geri alıyorsunuz? 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Biri geri alı-
I yorum, yalnız beşinci madde olan turizm polisini ge-
I ri almıyorum. «Sahil» mevzuunu izah ettiğim gibi 
I programa koyacaklarsa geri alıyorum, koymayacak -
I larsa geri almıyorum. 

I BAŞKAN — Evet. Birinci maddeyi geri alıyorlar 
I efendim, beşinci madde, turizm polisi mevzu... 

TREVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Prog-

I ramda dikkate almayı kabul ederiz-efendim. 
I BAŞKAN — Programda dikkate almayı kabul 
I ediyorlar; o şartla siz de geri alıyorsunuz her 'hal

de... 
«LADRİ ^KAPLAN (Tabii Üye) —Tîvet -efendim, 

1 geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Üçüncü maddeye katılıyorsunuz Hü
kümet olarak?.. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Üçüncü mad
deyi programda dikkate almayı kabul etmişlerdiı 

DEVLET BAKANI - BAŞÖAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, tekrar açıklayayım : 

Bire katılmıyoruz, üç ve beşi programda dikkate 
alabiliriz, Planda yer almasının- gereği yoktur, iki ve 
dördü de düzenlemek üzere dikkate alabiliriz. 

BAŞKAN Tamam efendim. 
Sayın Kaplan, anlaşalım şimdi... 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Anlaştık efen
dim, bu şartlarla önergemin bir, üç ve beşinci kısım-
larımvgpri alıyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Önerge sahibi, Hükümetin beyanı gereğince öner

gesinin bir, üç ve beşinci kısımlarını geri alıyor. 
İki ve dördüncü maddelerin dikkate alınmasını 

oylarınıza-, arz ediyorum. Kabul, edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir; gereği yapılacaktır. 

Efendim, saat 14î00te toplanmak üzere Birinci 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saatr : 13̂ 00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : RaşkanveMM Osman Salhoğhı 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)> Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 10 ncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Plan müzakerelerine devam edeceğiz. 
Sayın Sarıibrahimoğlu'nun bir önergesi geldi : 

Bir, üç, dört ve beşinci paragraflarını geri aldığını, 
dördüncü paragrafı için Sayın Çoker'in önergesine 
katıldığını bildiriyorlar. Onun için yalnız Sayın Ço
ker'in önergesini okutacağım; Kemal Sarıibrahimoğ
lu'nun önergesi de ona birleşmiş sayılıyor. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, cilt 2, say

fa 913'de, Plan Karma Komisyonunca değiştirilen 
22 No. lu paragrafta: 

«Askeri yargının hiziı ve etkin bir biçimde uygu
lanmasına olanak verecek yasal ve yönetsel düzenle
meler yapılacak; askeri yargıda toplu mahkeme sis
teminden vazgeçilerek, tek hakimli mahkeme kurul
masına gidiilecek, disiplin mahkemelerinde askeri 
hâkimlerin görevlendirilmeleri sağlanacaktır» denil
mektedir. 

Bu ilke ve politika, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 138 nci maddesi üçüncü bendinin «Askeri 
mahkemelerde üyelerin çoğunluğunun hâkimlik nite
liğine sahip olması şarttır.» hükmüyle saptanmış bu
lunan «Toplu Mahkeme» sisteminin değiştirilmesini 
öngörmesi itibariyle Anayasaya aykırıdır. 

Kaldı ki, bugünkü sistem gerekliliğini Silahlı 
Kuvvetlenin özelliğinden almakta ve NATO'ya dahil 
Batı demokrasilerinde dahi mevcut olmayan ileri bir 
aşama teşkil etmektedir. 

Bu nedenle, 22 No. lu paragrafın aşağıda belir
tildiği şekilde değiştirilmesini teminen, bu bölümün 
Hükümete geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Fahri Çöker 

«Askeri yargının hızlı ve etkin biçimde uygulan
masına olanak verecek yasal ve yönetsel düzenleme
ler yapılacak, disiplin mahkemelerinde hâkimlerin 
de görevlendirilmesi sağlanacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Çöker, bir şey söyleyecek mi
siniz?.. 

FAHRÎ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Önergem açık, ilave edecek bir sözüm yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hükümet sizin bir sözünüz var mı?.. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, zannediyorum cümlenin sonunda «Askeri 
hâkimlerin de görevlendirilmesi» biçiminden bir ek
lenti vardır, bizdeki kopyada öyle görünüyor. En 
sonunda «Askeri hâkimlerin de görevlendirilmesi 
sağlanacaktır...» deniliyor. 

FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Evet, «Askeri disiplin mahkemelerinde askeri hâkim
lerin de görev almaları...» biçiminde efendim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — «Disip
lin mahkemelerinde askeri hâkimlerin de...» şeklinde. 

BAŞKAN — Tamam efendim, o şekilde ilavesi
ni... 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Bu şek
liyle aslında bir değiştirge önergesidir; katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, bu, 
Anayasanın 139 ncu maddesinde, askeri yargıda 
toplu muhakeme usulünü esas almıştır. Tek hâkime 
indirilince Anayasanın vermiş olduğu bir hak da kı
sıtlanmış oluyordu ki, gayet tabii bu değiştirge öner
gesi bu nedenle haklıdır; ancak bu değiştirme niteli
ğindedir, tek oylama ile bitmesi gerekmektedir, ti
kesi benimsenmesine gerek yoktur; katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Şimdi efendim, Sayın Hükümet ve Sayın Komis

yon önergeye aynen katılıyorlar. Önergeyi oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir; Plan bu şekilde düzenlenecek
tir. 
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Diğer önergeye geçiyoruz: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Eğitim felsefesi ile temel amacın, tüm uygula
maya ve önlemlere ışık tutması, eğitim sisteminin bir 
bütünlük içerisinde temelde tutarlı hale getirilmesi 
için zorunlu bir koşuldur. Bu husus, bütün ilgilileri 
ve eğitimcileri bağlayan sağlam bir bakış açışım ve 
konuya yaklaşım yöntemini oluşturacaktır. 

Bu amaçla, Plan cilt 2, sayfa 846, madde 
1637 (l)'in son cümlesinde, aşağıdaki değişikliğin 
yapılması için, maddenin geri verilmesini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
1637 (1) nci maddenin son cümlesindeki «İçeriği» 

sözcüğünden sonra, «Lâik, özgürlükçü demokratik 
rejim ve Anayasada tayin edilmiş olan Devletin nite
liklerine dayatılarak» ibaresinin eklenmesini. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, bir söyleceğiniz var 
mı efendim?.. 

KADRÎ KAPLAN (Tabii Üye) — Çok açık; Ana
yasaya uygun bir sistem getirilsin istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz efen
dim. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, ilke olarak katılıyoruz; ancak Genel Kuru
lun daha fazla zamanını almamak açısından, aynı an
lama gelecek biçimde formüle edildi, eğer sayın öner
ge sahibi de katılırsa, izninizle hemen okuyayım, o 
zaman sonuçlanmış olabilir. 

BAŞKAN — Okuyun efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
«Eğitim progarnlarının içeriği, bu amaca yöneltile
cek ve laik özgürlükçü demokratik rejim ve Anaya
sada belirlenen Devletin niteliklerine dayalı olarak 
geliştirilecektir.» 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Bendeniz katı
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz Sayın Kaplan. 
Önerge sahibinin önergesine daha bir açıklık ve

recek biçimde Hükümetçe düzenlenmiş şekline Sayın 
Kadri Kaplan katılmaktadırlar. 

Yeni okunan bu ikinci şekli oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir; Plan bu şekilde düzenlenecektir. 

Diğer önergeye geçiyoruz: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eğitim sistemimizde yapısal değişme ile nitelik 

ve nicelik gelişmesinin Plan disiplini içerisine alına
madığı açıktır. Örneğin; üç plan döneminden sonra 
bile, yapının mesleki - teknik ağırlığa kaydırılama-
dığı oysa ki, bir plan döneminin bunun için yeterli 
olabildiği gerçeği karşısında, artık hiç değilse bun
dan sonra çok kesin önlemler alınmasıyle karşı karşı
ya bulunulmaktadır. Bu amaçla, aşağıdaki tedbir
lerin, hedefe ulaşmayı kolaylaştırmaya yönelik ola
rak, Plan cilt 2, sayfa 842, madde 1633 içerisinde alın
ması için, maddenin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
Maddenin sonuna eklenecekler: 
«Bunun için, temel eğitimin ikinci kademesi da

hil tüm eğitim sisteminde, tekniköğretim bakımın
dan hem dikine geçiş kanallarını iyi işletmek, hem de 
bu kanalları daha çok tekniköğretim öğrencilerine 
açık bulundurmak, bir yönden de plansız biçimde 
okullar açmak keyfiliğini önlemek amacıyle şu ön
lemler üzerinde kesinlikle durulacaktır: 

1. Teknik nitelikli okulları, bu okulların açıl
ması, işletilmesi ve öğrenim kadrosu saptanması 
bakımından uygun ortama ve olanaklara sahip bu
lunmaları nedeni ile hızla sanayileşmekte olan böl
gelerde açmak; 

2. Genel nitelikli olup ihtiyacın dışındaki ne
denlerle Plan esaslarını aşan biçimde yanlış olarak 
büyüyüen akademik veya mesleki nitelikteki okulları, 
bundan böyle kesin olarak açmamak; bölgelerarası 
denge söz konusu olduğunda, yenileri açarak değil, 
mevcutları dengeleştirerek bu ihtiyaca çare bulmak 
ve bunların bir bölümünü, teknik niteliklere dönüş
türmek; 

3. Temel eğitimin ikinci kademesi dahil orta 
ve yükseköğretim mezunu teknik elemanlar için özen
dirici istihdam önlemleri getirmek; 

4. Mesleki ve teknik ortaöğretimlerini belirli 
bir düzeyde ve belirli koşullar içinde başarı ile ta
mamlayarak bitiren öğrencilere uygun branşlı yük
seköğretime geçmeleri için sınavsız haklar tanımak; 

5. Bir üst öğrenime geçerken teknik branşlara ön
celik tanımak; 

6. Yükseköğrenime geçerken tekniköğrenime ay
rılacaklar için, teknik bilgi ve beceriyi ve bu ko
nudaki yeteneği şansa bırakmayacak biçimde değer
lendirecek olan süzgeçleri merkezi sınav sistemi ile 
birlikte kullanmak. 

— 459 — 



C. Senatosu B : 10 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETtN (istanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bu önergenin öngördüğü politika ve 
ilkeler esasen Planda yer almaktadır. Ancak bura
da bazılarına daha fazla açıklık getirmek amacıyla 
önerilmektedir. îlke olarak uygundur, dikkate alın
ması koşulu ile katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılyor mu efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — îlke olarak ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan bir şey söyleyeceğiniz 
yok tabii? Dikkate alınmasını oylayacağız. 

KADRÎ KAPLAN (Tabii Üye) — Tamam efen
dim yok. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Hükü
met ve Komisyon ilke olarak katılıyorlar. Dikkate 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?.. 
Kabul etmeyenler?... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Temel eğitimin (işe dönük olma) işlevini yerine 

getiremediği görülmekte, büyükçe yatırımlara kar
şın, bugün için elle tutulur bir sonucun alınamayacağı 
da anlaşılmış bulunmaktadır. Bu sonucun kaçınıl
maz olacağı, sistemin değiştirildiği 1972 tarihinden 
bu yana dikkatelere sunulmuştu. Bugün temel öğre
timin yapısal bir değişiklik ihtiyacı içinde bulundu
ğu kanısı kuvvetlenmiştir. Bu amaçla Plan cilt 2, 
sayfa 848, madde 1637 (2) nin sonunda aşağıdaki 
ibarenin eklenmesi için maddenin geri verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

Madde 1637 (2)'nin sonuna şu ibarenin eklen
mesi; 

«Temel eğitimin her iki kademesinin süreleri, bu 
kademelerin amaçları ve bu amaçlara yönelik olarak 
program içerikleri yemden incelenecek, ikinci kade
menin (genel) ve (mesleki teknik) olarak işlevsel bir 
yapıya olan ihtiyacı araştırılacak, gerekli görülecek 
olan, örgütsel ve yapısal. değişiklikler için yasal ön
lemler getirilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 
DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIM 

CISI HÎKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkan, aslında burada getirilen ayrıntı Plan-
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I da öngörülenden bir miktar, farklı bir şekilde sonuç 
doğurabilir. Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyorlar mı? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz 
I efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. Sayın önerge sahibi 
buyurunuz efendim. 

KADRÎ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 

Sayın Hükümet ve Komisyonun «Katılmıyoruz» 
I demekle ben haklı olduklarını sanıyorum. Şu bakım-
I dan; şimdi güttükleri sistem katılmamalarını gerekti

rir. 
Benim iddiam bu sistemin yanlışlığıdır. Benim de

ğil, daha evvel de bu kürsülerden çok söylendi, siz
ler de takdir ölçülerinizi lehte kullanmıştınız. Ben ve 
çok arkadaşlarım bugünkü temel öğretimin ikinci ka-

I demesi ortaokul sistemine inanmıyoruz. Bu lafları 
1972'de buradan söyledik, ondan sonraki bütün büt
çelerde söyledik ve 1972'de söylerken de, göreceksi
niz 1980'lere doğru başarı kazanılmayacaktır. Ne ol
duğu belirsiz bir ortaokul sistemini programlarla yö-
neltemeyeceksiniz, boşuna yatırımlar yapacaksınız ve 
muvaffak olunamayacak demiştik. 

Şimdi Plan, (Benim söylememe lüzum yok) yana 
yakıla, en güzel üslup ile, en güzel edebiyat ölçüle
ri içerisinde «Başarısızım» diyor, tek kelimeyle başa
rısızım diyor. Biz başarısız olacağını söylemiştik. 

Kısaca hatıralarınıza hitap etmek istiyorum; Tür
kiye'nin Makina Kimya Endüstrisinin temelinde Türk 
harp sanayiinin yetiştirdiği o ustabaşıları yatar. Tek
nik arkadaşlarımız bunu bilirler, benim pek fazla bil
gim yoktur, ama yakınlığım var biliyorum. Yine Tür
kiye'nin Cumhuriyet devrindeki o dev sanayileşmesi
nin cürmü küçüktü; ama benim ölçülerime göre dev 
bir sanayileşmeyi o Birinci Plan, onun temelinde ay
nı şekilde mütehassıs olarak Almanya'ya gönderilip 
gelen insanların bilgisi, görgüsü ve iş disiplin anla
yışı yatar. Bunu yakından temas eden arkadaşları
mızın hepsi bilir. 

Şimdi, bir zamanlar da bundan mülhem Türkiye'
de ilkokulun üstünde sanat okulları açmıştık, çabu
cak kapattık. Niye kapattık?... Heveslendik Batıya 
çünkü. O, çoktan bizim mesafelerimizi aşmış, entellek-
tüel zekânın istediği hudutlara ulaşmış olan Batıya 
çok çabuk özendik ve onlara benzemek için allak bul
lak ettik bütün planları. Bir talebe yetiştiriyoruz şim-

j di, genel kültür veriyoruz, birtakım programlar, ma-
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rangoziuk, elişi falan öğretmeye çalışıyoruz ortaoku
luna öğretmenler söylesin ne kadar muvaffak olunu
yor. Hiç bir şey yapamıyoruz. 

Efendim, entellektüel zekâ yaratmayalım mı? Ya
ratalım, ama evvelâ kendi toplumumuzu yaratalım, 
eVvelâ sanayileşmemizi yaratalım, evvelâ ilkokulun % 
52 çocuğuna resmen okutma olanağını vermeyen bu 
Devlet, o çocukların, yani 11 ila 14 yaşında olan o 
çocukların sanayi çarşılarında çıraklıktan teknoloji 
ordusuna katılmasının önüne geçsin. Evvelâ onu yap
sın, ondan sonra da düşünelim. Batı Almanya'daki 
gibi entellektüel zekâyı geliştirecek ve çözümleyici 
beyin yetiştirecek insanlar ortaokul kültürü ile olmaz, 
lise kültürü ile olur, ben de biliyorum bunu, elbette; 
ama Türkiye'de bugün yarım yamalak mı insan yetişti
receğiz, iş yapan insan mı yetiştireceğiz? Mesele bu
nun kararıdır. Bu eğitim reformunun 1973'te karşı
sına çıkmıştım, yarım yamalak insan yetiştiren bir 
refomdur, ben bu reforma başından beri inanama
dım, halen de inanmıyorum ve Planda aynen söy
lüyor şimdi. Başarısızlıkları teker teker didiyor, bu 
başarısızlıklar ortada ise geçmiş Plan muvaffak ola
mamıştır arkadaşlar. Bundan sonraki de böyle devam 
ederse, olacağından şüpheliyim. 

Burada hakikaten benim teklif ettiğim, Hüküme
tin de elbette dikkatini çekti, bir yapısal değişikliktir. 
Diyorum ki, 8 yıllık temel eğitimin birinci kademesi
ne, hemen bir parantez açayım, Plancı arkadaşlarımız 
dahi daha ısınamadılar. Çünkü, Planda bazı yerde 
«ortaokul» diyor, bazı yerde «temel eğitim» diyor, 
bazı yerlerde ortaokulu orta öğretime dahil ediyor, 
'böyle tabirler var. Demek daha konuya girememişiz, 
ruhen girememişiz daha. Diyorum ki, buna kesin gi
relim, yaklaşımımız sağlam olsun, 8 yıllık temel eği
timi tetkik edelim, ilkokul 5 yıl fazla mı acaba? İlk
okulda 5 yıl ben mütemadiyen öğretmeniyle, malze
mesiyle, yatınmıyle para harcadığım bu çocuğa ne 
öğretiyorum? Tekrar onu kırsal bölgeye gönderdiğim 
vakit iki senede özünde ne kalıyor bu çocuğun, uy
garlığın istediği bilgiler bakımından, uygarlığın iste
diği değer yargılar bakımından? Türkiye teknolojisi
nin, Türk toplumunun kalkınmasının istekleri bakı
mından bu çocukta ne kalıyor? Ben hiç bir şey kaldığı
nı zannetmiyorum, bir okuma yazmanın dışında Oku
ma - yazma için de 5 yıl fazla her halde. 

Ona mukabil, ortaokulda ne öğretiyoruz?... Or
taokuldan çıkan çocuklarınıza bir bakın, neyi yapa
bilir bu çocuk. Değer yargıları mı acaba gelişmiş di-

I ye bakıyoruz, o da değil. Bir şey al çocuğum yap 
eline, o da değil. «Ne deve, ne deve kuşu.» Buna bir 
çare bulmaya mecburuz. Sistem gözden geçirilmelidir, 
bunu iddia ediyorum. Sistemi gözden geçiriniz, gere
kirse ortaokulları gene bir temel genel eğitime dayalı 
olmak üzere fonksiyonel niteliğe, işlevsel niteliğe; ya
ni teknik ve mesleki ortaokullar ile genel ortaokullar. 

Geneller, akademik liseleri, işte entellektüel ze
kâyı çözümleyici beyine ulaştıracak olan, dönüştüre
cek olan liseleri takip ederek yukarıya, üst öğrenime 
geçsin; diğerleri teknoloji üreten kafalar, teknoloji 
uygulayan kafalar olarak ortaokulda belirli bir genel 
eğitimden sonra fonksiyonel tarzda yetişmeye başla
sın... Çünkü, ortaokulu bitiren yavrularımızın Planla 
açık ve sabittir ki, % 50'ini üst öğrenime gönderemi
yoruz, resmen göndermiyoruz, devlet yakasından tu
tup göndermiyor. Çünkü, okul yok. Ne yapıyoruz?... 
Git oğlum hayatını kazan diyoruz. Neyle kazanacak?... 
Efendim, işte biz kooperatifçilik öğreteceğiz okulda, 
falan... Hayır, öğretmiyoruz. Marangozluk öğretece
ğiz, öğretemezsiniz; mümkün değil. Nerede öğretirsi
niz?... Bu çocuğu hakikaten alır, adına teknik ve mes
leki okul denen bir yere koyarsanız evvelâ ruhen ye
ter o çocuk oraya, formasyon denilen o sihirli kılıfa 
bürünmüş olur. Oradan çıkan çocuk da makinanızı da
ha iyi tamir eder. 

Benim değindiğim konu çok değişik olduğu için, 
yani yapıda değişiklik istediğim için huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum ve bu yıllar yılı hem şahsım 
adına hem de Grup arkadaşlarımın emirleri ile Gru-
pumun da bir görüşü olarak burada sizlere intikal 
ettirdiğim için bunda İsrar edeceğim. Durumu oyla
rınız çözümleyecek, sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hükümet beyanda bulundular. Herhalde Ko

misyonda da bir değişiklik yok. 
Efendim, okunan önergeyi bu açıklıkların ışığı al

tında oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Plan, 1562. ve Sayfa . 852, alt madde 5 - (1) nci 

maddelerde yüksek öğrenimin yapısal tanımını açık
lıkla ifade etmiş bulunmaktadır. Buna göre yükseköğ
renim, üniversite ve yüksek okullardan oluşmaktadır. 
Halbuki yıllardır sözü edilen ve çare aranılan durum 

I İse, üçlü bir yükseköğrenimin sadece ad değil, fakat 
işlevsel olarak da sürdürülmekte olmasıdır. 

Akademilerin yükseköğrenim içindeki amaç ve iş
levleri ve evrensel plandaki tanım ve kavramları ba-

I kımından, yeniden değerlendirilerek bu konuya kesin 
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bir çözüm getirilmesi zorunludur. Bu amaçla, Plan 
cilt - 2, sayfa 853, alt madde (2) de,-aşağıdaki değişik
liğin yapılması için maddenin geri verilmesini arz ede
rim. 

İSaygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
Cilt - 2, sayfa 853, alt madde (2)'e şu ibarenin ek

lenmesi; 
«Yükseköğretimin yapısı, üniversite ve yüksekokul

lar olmak üzere iki anatemele dayandırılacak, Akade
milerin görev ve işlevleri ulusal ve evrensel boyutlar
da ele alınarak bunların yeri kesinlikle saptanacak
tır.» 

'BAŞKAN — Sayın Hükümet, okunmuş bulunan 
önergeye katılıyorlar mı efendim?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HlKMET ÇETÎN (istanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, aslında Planda ve Planla birlikte hazırlan
makta olan yasa tasarısında üniversite yükseköğre
tim ve akademi olarak bir bütünlük içinder alınıyor 
ve bu yasa kısa bir süre sonra Yüce Meclislere sunu
lacaktır. 

Buradaki ifade bunların tekrar ayrı bir şekilde yü
rütüleceği biçiminde bir ifadeyi içeriyor. Bu nedenle 
getirilecek olan yasa tasarısına ve Planın diğer ilke
leriyle ters düşeceği için bu açıdan katılmıyoruz. 
Bunlar bir bütün olarak ele alınmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKl-
Lt HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçelerle 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?... 

KADRÎ KAPLAN (Tabii Üye) — Önergeye uy
gun bir tatbikata giriyormuş Hükümet, böyle anlaşı
lıyor. Bu nedenle geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorlar. Önerge geri alınmış
tır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yaygın eğitimdeki başarısızlık açıkça ve bunun 

nedenleride isabetle, Planda dile getirilmiş bulun
maktadır. Temel neden hiç kuşkusuz, özellikle mesle
ki ve teknik eğitim için, örgün eğitimin bütün kademe-
leriyle organik biçimde ilişkili olan ve eğitimi örgün 
ve yaygın olarak bir bütün haline getiren bir modele 
kavuşulamamış olunmasıdır. Bu konuda gerekli giri
şimlerin çabuklaştırılması amacıyla, Plan, Cilt - II say
fa 855, 6 - (1) alt madde sonunda gerekli açıklama-
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nın yapılması için maddenin geri verilmesini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
Cilt 2, sayfa 855, 6 - (1) alt madde sonuna şu iba

renin eklenmesini; 
(«Yaygın eğitimin Genel ve Mesleki ve Teknik 

bölümleri arasında yeteri ölçüde bir program alış - ve
rişi gözönünde tutulmakla birlikte, asıl olarak, Mes
leki ve Teknik yaygın eğitimin örgün eğitim sistemi
nin hayata açılan kapılarında gerekli yerini almasını 
ve bir üst örgün öğretime geçme olanağı bulunma
dığından ötürü, işe atılma durumunda kalan genç nü
fusa planlı ekonomimizi destekleyecek yönde bilgi 
ve beceriyi sağlamasını mümkün kılacak bir model 
araştırılacak ve bunun için gerekli yasal önlemler ge
tirilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HÎKMET ÇETlN (istanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; 

Aslında Planın 855 nci sayfa, 6 - (1) ilkesi, yine 
1637 nci sayfa 6 - (1) ve özellikle 2 ve 5 numaralı 
paragraflarında bunlar Planın bütünlüğü içinde ay
rıca ele alınmıştır. Aynca buraya böyle eklenmesi 
bir tekrar olacaktır, bu nedenlerle katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎ-

LI HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeyle 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi?... 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Geri alıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Plan tasarısında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını 
arz ederiz. 

1. Tasarı ikinci cilt 1030 ncu sayfasımdaki 2090 
numaralı paragrafta «Petro - kimya sanayiine Dör
düncü Plan döneminde 42,2 milyar liralık yatırım 
yapılması planlanmıştır» cümlesinin çıkarılması. 

2. Tasarı ikinci cilt, 1036 nci sayfasındaki 2099 
numaralı paragrafta «Dördüncü Plan döneminde 16,3 
milyar lira yatırım yapılacaktır» cümlesinin çıkarıl
ması. 

3. Tasarının birinci cilt, 404 numaralı sayfasın
daki 142 no. lu tablonun «Petro - kimya ve petrol 
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ürünleri sanayilerinin ayrı ayrı değil, birlikte ele alı
nacak şekilde düzenlenmesi.» 

Gerekçe : 
Petrol ürünleri sanayii ile Petro - kimya sanayi 

birlikte yürütülmesi gerekli yatırımlardır. Petrol ra
finerileri kurulamadığı takdirde Petro - Kimya sa
nayiinin kurulsa bile işletilmesinde büyük zorluklar 
doğabilir. Önerdiğimiz değişiklikler her iki sanayinin 
'birlikte ve özellikle petrolde ortaya çıkacak değişik
liklere göre dengeli olarak programlanma olanağı sağ
layacak, planın bütünlüğünü bozmayacak, aksine uy
gulamada bütünlüğün korunmasını kolaylaştıracak
tır. 

Zonguldak Elâzığ 
Ahmet Demir Yüce Cahit Dalokay 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, aslında petro - kimya sanayii ile petrol 
rafinerilerinin birlikte planlanması gerektiği ilkesi doğ
rudur ve bu planda açıklıkla yer almıştır. Petro - kim
ya sanayii yatırımları planlamken ve öngörülürken, 
bunların petrol rafinerileriyle birlikte planlanması ge
rektiği ilkesi açıkça belirtilmiştir. 

Bu nedenle burada alt sektör yatırımlarının, ya
ni petro kimya ve petrol ürünleri yatırımlarının ay
rılması planın diğer sektörlerinde ve diğer bölümle
rinde böyle ayrım olduğu için diğer sektörlerden ayrı 
bir biçimde ele alınmış olacak; bu, Plan Karma Ko
misyonunda da görüşülerek ıeddedilen bir önergey
di. Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeler
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Önerge sahibi, bir söyleyeceğiniz var mı efendim?.. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Biz 

uyum sağlamak için verdik; uyumun böyle sağlanaca
ğı kanaatindeyiz, gerekçemiz de açık efendim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet ve Ko

misyon katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Devam ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bu planda, para - kredi, bankacılık sisteminin tü

müyle devlet kontrolü altına alınmasını öngören po
litika ve ilkeleri yer almıştır. 

Planda bu hususla ilgili olarak dış ticaret ve ban
kacılık sisteminin birlikte denetim altına alınması yo
luna gidilmektedir. 

Hiç şüphesiz, her sahada olduğu gibi dış ticaretin 
de devletin kontrolü altında bulunması gereklidir. 
Ancak, bu planda öngörülen denetim alışıla gelmiş 
denetim değildir. Bu denetimin amacı, özel kaynak
ları da doğrudan kamunun emrine vermektir. Planın 
ifadesiyle «Dış ticaret ve bankacılık kesimlerinde el
de edilen yüksek kârların toplum yararına ekonomi
ye dönüştürülmesi için de» denetim gereklidir. 

Bu politika ve ilkeler, özel bankalarda toplanan 
fonlar. 

a) Bütçe ve Merkez Bankasının yükünü paylaş
tırmak, 

b) Kamu Yatırım Bankası kanalıyla yatırımla
ra aktarılması, 

c) Kalkınmanın gerektirdiği Öncelikli alanlar
da girişimlerde bulunacak çok ortaklı şirketlere ve 
kooperatiflere aktarılması, amacıyla kullanılacaktır. 

Böylece, bankaların fonlarına devletçe el konula
cak ve özel kesime ya hiç kredi verilmeyecek, ya da 
sınırlı ve güdümlü olarak kredi verilebilecektir. 

Böyle bir davranış, özel sektörün hayat damarla
rını kesmektir. Bu ilke gerçekleştiği takdirde; «Hür 
teşebbüs» yerini «Kul teşebbüs» e bırakmış olacak
tır. 

Bu maksatla bu bölümün yeniden düzenlenmesi 
ve plan metninde yer alan, özellikle: 

Para ve kredi bölümünde yer alan (a), (b), (c) ve 
(d) işaretli hükümlerin, Anayasa esaslarında değiş
tirilerek yeniden kaleme alınmasını arz ve teklif ede
riz. 

Elâzığ Zonguldak 
Cahit Dalokay Ahmet Demir Yüce 

Balıkesir Manisa 
Sıtkı Yırcalı Oral Karaosmanoğlu 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; planda ve para - kredi politikası bölüm
lerinde bankacılığın devletleştirileceği, ya da dış ti-
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caretin devletleştirileceği anlamına gelen bir ifade 
yer almamaktadır. Planda getirilen, yatırım banka
cılığının ve kamu ticari bankalarının geliştirilmesi 
öngörülüyor ve bunların kaynak tahsisinden plan ön
celiklerine ve plan hedeflerine göre yöneltilmesi ve 
denetilmesi söz konusudur. Bunların değiştirilmesi, 
aslında planın bütünlüğünü ve kaynak dağılımını et
kileyebileceği için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay?.. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan; bu 

hususta önergemiz ile ilgili mevzulardaki endişeleri 
müzakereler sırasında etraflıca arz etmiştik; önerge
mizde de teferruatlıca gerekçe arz edilmiştir, dolayı
sıyla ısrar ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Sayın 
Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmiş
lerdir. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Dördüncü Plan döneminde etkin kooperatifleşme
ye önem verileceği bir temel politika olarak benim
senmiştir. Plan döneminde 15 milyar lira tutarında 
bir kamu fonunun, sermaye transferi olarak, koopera
tiflere aktarılacağı öngörülmüştür. 

Kamu fonlarının birkaç kişinin kuracağı ve ikti
sadi olmaktan ziyade, politik amaçlara hizmet edecek 
birtakım kuruluşlara hibe edilerek, israf edileceği an
laşılmaktadır. 

Hiçbir denetime tabi olmayan, politik amaçlı koo
peratiflere, kamu kaynaklarının aktarılmasına imkân 
veren bölümün plandan çıkarılarak, yerine gerçek 
kooperatifçiliğin gelişmesi amacıyla idari tedbirle
rin alınması ilkesinin getirilmesini arz ve teklf ede
riz. 

Zonguldak Elâzığ 
Ahmet Demir Yüce Cahit Dalokay 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, 

Aslında bu, yalnızca bu plana özgü bir konu de
ğildir. Türkiye'de şu veya bu şekilde kooperatifler 

vardır ve bu kooperatifler gerektiğinde Devletten de 
destek görerek yatırım yapmaktadırlar. 

Bugünkü uygulama da böyledir. Bunların bazen 
projeleri ilgili kamu kuruluşlarında değerlendirile
rek, bunlara gerekli Devlet desteği sağlanmakta ve
ya Devlet bunlara kredi verebilmekte, ya da bunla
rın kendi kaynaklarına destek olmaktadır. Bu neden
le, planda bu kooperatiflerin önümüzdeki beş yıllık dö
nemde 15 milyar liralık yatırım yapmaları öngörülmüş
tür. Bunlara denetimsiz, kontrolsüz bu paranın akta
rılacağı anlamına gelmez. Bugün olduğu gibi, bun
ların denetim altında projeleri değerlendirilerek, bun
ların yaptıkları yatırımı öngören bir ilkedir. Bunun 
çıkarılması veya kabulü, planın yatırım bütünlüğünü 
bozacağı için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeler
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri, bir diyeceği
niz var mı efendim?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Önerge
mizde kâfi derecede izah ettik. Sayın Başkan ısrar edi
yoruz. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye, Hükü
met ve Komisyon izah ettikleri gerekçelerle katılma
dıklarını beyan etmişlerdir. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Planda planlı dönemde kaynak dağılımının piya

sa mekanizmasıyla plan mekanizmasının birlikte ger
çekleştirildiği tespit edildikten sonra, kamu kaynak
larıyla özel kaynakları da plan mekanizması içine so
kacak yeni tedbirler gereklidir denilmektedir. 

Bu maksatla «Yeni bir karar düzeni» kurulması 
emredilmektedir. Bu karar düzeni yardımıyla, «üre
tim faktörleri ve nihai ürünlerin» plan hedeflerine 
göre dağıtan bir piyasa işlemine ağırlık kazandırıl
ması öngörülmektedir. 

Bu ilke geniş kapsamlıdır. Özel kesimin «neyin 
ne kadar üretileceğine karar verme yetkisi» yeni bir 
karar düzenine bırakdacağı anlaşılmaktadır. 

Bu ilke, özel sektör, hür teşebbüs anafelsefesine, 
karar verme ve sorumluluğa katlanma ilkesine aykı-

J rıdır, 

464 — 
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Bu sebepten ileride, merkezi planlamaya gidişin 
öncüsü olarak kullanılabilecek bu ilkenin plandan çı
kartılmasını ve özel sektörün yönlendirilmesinde «teş
vik» sisteminin geliştirilmesi yolunda değişiklik ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Zonguldak 
Cahit Dalokay Ahmet Demir Yüce 

Manisa Balıkesir 
Oral Karaosmanoğlu Sıtkı Yırcalı 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dinlediniz. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) —Sa
yın Başkan; 

Bu önergede ileri sürülen gerekçeler gerçeğe uy
mamaktadır. Planda yeni bir karar düzeni, ya da özel 
kesimin kaynak dağılımını zorlayıcı bir ilke söz ko
nusu değildir. 

Bizim planlama sistemimizde, özel kesimin yapa
cağı yatırımı engelleyen bir şey yoktur. Ancak, özel 
kesimin kamu tarafından özendirilmesi söz konusu 
olduğu zaman; bugünkü uygulamada böyledir, bun
ların, planların öngördüğü alanlarda, yerlerde ve ko
nularda yapılması halinde bunların özendirilmesi söz 
konusudur. Bu nedenle burada sözü edilen gerekçe
ler zaten söz konusu değildir. Bu nedenle katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeler
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri, bir söyleye
ceğiniz var mı efendim?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, özel kesim beğenilse de, beğenilmese de, Türk 
ekonomisinin diğer bir itici gücüdür. Bizim bu öner
gedeki maksadımız, bir özel teşebbüsçülük değil, plan 
yapıcıların özel teşebbüsün itici gücünü herhangi bir 
şekilde nazarı itibara almadan Türk ekonomisinin kal
kınmasında onun istifade edilir bir unsur olmaktan 
çıkartma endişesidir, Türk ekonomisi bakımından en
dişedir. Onun için bunu arz ediyoruz. Hükümetlerin 
zarannadır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Efendim, okunan önergeye Sayın Hükümet ve Ko

misyon katılmadıklarını beyan etmişlerdir. Önerge
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 

arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
kabul edilmemiştir. 

Başka bir önergeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan plan tasarısının üretici kesi
min işleyişi, kooperatiflerin aracı olduğu bir düzene 
bağlanmıştır. 

Dış görünüş itibariyle kooperatiflerin de katkıda 
bulunduğu bir üretim düzeninden şikâyet mümkün 
değildir. 

Ancak, plan, kooperatifleri katkıda bulunan bir 
hüviyet içinde değil, bütün yetkilerin sahibi ve sorum
luluğu taşıyıcısı olarak mütalaa etmiş ve üretim kesi
mini doğrudan bu kooperatiflerin yönetimi altında 
kabul etmiştir. 

Bu yönü ile plan, köy ağalığı yerine kooperatif ağa
lığını ikame etmiş ve bu kooperatifleri de merkezi oto
ritenin, yani siyasi iktidarın boyunduruğunda kabul 
ederek devletin yönetim şeklinin Anayasanın öngördü
ğü sistemin dışında bir hüviyet iktisap edebilmesine 
imkân sağlamıştır. 

Plandan koperatif ağalığının kaldırılmasını, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin siyasi rejiminin Anaya
sanın öngördüğü ilkelere uygun olarak işlemesini 
temin etmek üzere pîarmetninde mevcut otoriter siste
min kaldırılmasını ve üreticilerin hak ve hürriyetleri
nin korunmasını arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Elâzığ 
Ahmet Demir Yüce Cahit Dalokay 

Manisa Balıkesir 
Oral Karaosmanoğlu Sıtkı Yırcalı 

Gaziantep Gümüşhane 
Mehmet Kılıç Ömer Naci Bozkurt 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) —Sa
yın Başkan, gerek kalkınma planında, gerek bu plana 
esas olan stratejide kooperatif veya kooperatif ağa
lığı söz konusu değildir. Öngörülen kooperatifleşme, 
tersine, demokratik ve gönüllü katılımı öngören bir 
kooperatifleşme düzeni ve sistemidir. Bu konu Kar
ma Komisyonda da tartışıldı ve bu alanda yer alan 
bazı ilkelere açıklık getirilmesi konusu Karma Ko
misyonda kabul edildi ve Karma Komisyonda, dağıtı
lan raporun 11 nci sayfasında da görüleceği gibi, bir 
yerde bu konuda plana gerekli açıklık da daha önce 
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getirildiği için, bu tejcrar olacaktır. Bu nedenle katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKÎ-

Lt HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeyle 
katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın önerge sahipleri?.. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Efen

dim, vuzuha kavuşmuş olduklarını beyan ettikleri için 
önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önerge sahipleri önergelerini geri aldıklarından 

yapılacak bir işlem yoktur. 
Başka bir önerge var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan planda, «Ticaret politikası» 

başlığı altında toplanan ilkeler, iç ticaretin ilk safha
da devlet kontroluna alınması ve ilerici bir safhada 
iç ticaretin devletleştirilmesi amacına dönük olduğu 
görülmektedir. 

Misâl olarak; (4) numaralı «Toplum yararının ge
rektirdiği durumlarda kamu kuruluşları ve koopera
tifler, doğrudan veya dolaylı olarak ticaret hizmet
leri alanında girişimlerde bulunabilecekler ve ticaret 
kurallarının iyi işlemesini önleyen etkenleri düzenle
yici önlemler alacaklardır» mealindeki ilke zikredile
bilir. 

Bu ilkeye göre, kamu kuruluşları ve kooperatif
ler ticaret yapacaklardır. Kendi ölçülerine göre kamu 
yararı gördükleri her dala müdahale edebilecekler
dir. 

Ayrıca, kamu kuruluşlarının yanı sıra kooperatifler 
de böyle bir yetki ile teçhiz edilmektedir. 

Kooperatifler özel hukuk hükmi şahıslarıdır. Kim
den emir alacaklar, zararlarını. kim karşılayacaktır? 
Bu kuruluşlar, Devlete ait düzenleme yetkisi ile nasıl 
teçhiz edileceklerdir? 

Esasen planın genel esprisinden bu planda geçen 
kooperatiflerin gönüllü ve hür kooperatifler olma
dığı, sermayesi Devletten, yöneticisi Devlet tarafın
dan atanan bağımlı kooperatifler olduğu anlaşılmak
tadır. Bu ilke bu gerçeğin ayrı bir delili olarak görü
lebilir. 

Bu ilkenin plan metninden çıkartılarak, bu bölü
mün karma ekonomi esaslarına göre yeniden düzen
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Elazığ Zonguldak 
Cahit Dalokay Ahmet Demir Yüce 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

| BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa-
j yın Başkan, aslında önergede yer alan gerekçelere 

katılmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü, biraz ön-
I ce de belirttiğim gibi, Planda öngörülen kooperatif-
I leşme, Devletten emir alan, Devletin yöneticisini seç

tiği kooperatif tipi değildir. Bunlar demokratik, gö
nüllü kooperatiflerdir. 

I Ayrıca, böyle olduğuna göre de, bunların zarar-
I larını bir taraftan karşılaması söz konusu değil; çün-
I kü, getirilen ilke herhangi bir zorlama getirmiyor. 
I İlkeyi tekrar belirtmek istiyorum: «Kamu kuru-
I luşları ve kooperatifler- kamu yararının gerektirdiği 
I alanlarda...» diye devam ediyor; <•.Girişimlerde bulu-
I nabilecekler...» diyor. «Bulunacaklar» da demiyor. Bu-
I lunabilecekleri gönüllü olarak bırakmıştır. Bu nedenle, 
I eğer zarar görürlerse zaten girmeyeceklerdir. Herhangi 
I bir şekilde karma ekonomiye aykırı bir husus söz konu-
I su değildir. Gönüllü kooperatifler olacaklarına göre ve 
I bunlar emredici bir biçimde olmayacaklarına göre de, 

buradaki gerekçeler geçerli değil. Bu nedenle katılmı-
I yoruz. 
I BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
I Komisyon katılıyor mu? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-
Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçelerle 

I katılmıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Önerge sahibi, buyurunuz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
l Başkan, biz aynı kanıda değiliz. Biz, işlerliğin bu şe-
I kile bürüneceği kanaatindeyiz ve birtakım kooperatif-
I lere kamu görevi yapmayı kendi kendilerine vermek 
I gibi Devlet mefhumu ile kabili telif bir durum göre-
I miyoruz. Bunun için bu önergemizde İsrar ediyoruz. 
I BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Sayın 
I Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmiş-
I lerdir. 
I Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi-
I yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
I reddedilmiş/tir. 
I Diğer bir önergeyi okutuyorum: 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I «Kamu kurumlarının, sosyal güvenlik kurumları-
I nın, kamu vakıflarının mevduatlarının, mevduat top-
I layan kamu ihtisas bankalarına yatırılmasının» mec-
I buri olacağı ilkesi yer almıştır. 
I Bu ilke, Devletin kamu ve Özel sektöre eşit dav-
I ranmasını gerektiren kurala ve karma ekonomi düze-
[ nine aykırıdır. 
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Devletin, özel teşebbüsü hasım gibi görmesi, onu 
çeşitli şekilde engellemesi hiçbir zaman kabul edile
mez. 

Bu itibarla söz konusu ilkenin plandan çıkarılarak 
yerine kamu bankalarının reorganize edilerek, özel 
bankalarla serbestçe rekabet edecek düzeye getirilmesi 
için çalışmalar yapılması ilkesi getirilmelidir, yolun
da bir ilkenin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Zonguldak 
Cahit Dalokay Ahmet Demir Yüce 

Balıkesir Manisa 
Sıtkı Yırcalı Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, ne buyuruyorsunuz 
efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, aslında bu önergede sözü edilen konulara 
tekrar katılmadığımı belirtmek istiyorum. Çün'kü, as
lında kamu fonlarının-kamu bankalarında toplanma
sı, bunların mutlaka kamu için kullanılacağı anlamı
na da gelmez ve kamu bankaları yalnızca kamu kesi
mine kredi veren kurumlar da değillerdir. Bu neden
le bu kamu fonlarının kamu bankalarında gerektiğin
de belirli ilkeler çerçevesinde düzenlenmesine olanak 
veren bir ilkedir. 

Bu nedenle önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Ll HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeler
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri, bir söyleyeceğiniz 
var mı efendim? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım; 

Mesele, kredi verme değildir. Mesele, demin de arz 
etmiş olduğum gibi, bir özel teşebbüs müdafaası da 
değildir. Mesele, hükümetlerin, hangi hükümet olur
sa olsun, o ekonomik potansiyelden istifade edebil
mesini bir kenara itmemesi meselesidir. 

Sayın Bakan bundan evvel, «Özel sektör için Özen
dirici» derken, bu ilkelerin özendiriciliği kaldıracağı
nı ve ekonomiyi itici gücünden çekinecekleri endişesi
ni duyduğumuzdan dolayı bu önergeyi vermekteyiz. 

özerdirmeler ancak böyle ortadan kalkar, Sayın 
Başkanım, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Sayın 

Hükümet ve Komisyon katılmadıklarını beyan etmiş
lerdir. 

önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge red
dedilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Anayasamızın, Devlete, özel sektörün güvenlik 
ve kararlılık içinde çalışması için gerekli tedbirlerin 
alınması görevini vermiştir. 

Anayasamızın emrettiği ekonomi modeli, karma 
ekonomidir.. 

Anayasamızın emrettiği plan türü; «emredici» de
ğil, «yol gösterici» dir. 

Bu plan türünün kamu sektörü için bağlayıcı ve 
emredici olması, eşyanın tabiatı icabıdır. 

Bu sebeple, planda karma ekonomi düzenine bağ
lılık açıkça belirtilerek bu düzene aykırı politikalar 
ve ilkeler, plan metninden çıkartılmalıdır. 

Bu yolda değişiklik yapılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Zonguldak Elazığ 
Ahmet Demir Yüce Cahit Dalokay 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz efen
dim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; 

Aslında burada somut bir şey de önerilmiyor. 
plan, tümüyle karma ekonomi esasına dayanan bir 
plandır. Türkiye'nin planlama modeli bunu gerektiri
yor ve planda, özel kesim için öngörülen yatırımlar 
hangi alanlarda ne kadar üretim yapılacağı, bütün 
ayrıntılarıyla, tablolarıyla, dış ticaretiyle her şeyiyle 
açıkça ortadadır. Burada somut bir öneri de yoktur 
ve gerekçesi de gerçekçi olmadığı için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİ-

Ll HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı gerekçeler
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak bir söyleyece
ğiniz var mı efendim? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım; 

Demin arz ettiğim sebeplerden dolayı önergeyi ver
miş bulunuyoruz. Önerge açıktır. Buna aykırı hüküm
lerin revize edilmesi talebinden ibarettir. Bu da hü
kümetlerin menfaati gereğidir. Planın işlerliğini temin 
gereğini savunmaktadır. Açıktır. 
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Arz ederim. , ' 
BAŞKAN — Efendim, okunan önergeye Sayın Hü

kümet ve Komisyon katılmadıklarım beyan etmişler
dir. 

Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Şimdi son önergeyi okutuyorum:: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plan tasarısında aşağıdaki değişikliğin yapılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cevdet Aykan 

Tokat 

1. Plan tasarısının 2 nci cilt 923, sayfa ve 1757 
numaralı paragrafında, «Dördüncü Planda 11 şeker 
fabrikasının tevsii ve modernizasyonu ve var olan 18 
şeker fabrikasına ek olarak yapımı sürdürülecek» iba
resine şu ekin yapılması: 

«11 yeni fabrika ile üretim hedeflerini karşılaya
cak kapasiteye ulaşacaktır.» 

Bu paragraftaki şu ibare plan tasarısından çıkarı
lacaktır: 

«Öteki yeni şeker fabrikalarının beşinci plan dö
nemi talebine uyumlu bir program çerçevesinde kurul
maları için gerekli kaynak tahsisleri yapılacaktır.» 

Gerekçe : 
Üçüncü Plan döneminde 13 yeni fabrikanın inşaa

tı başlatılmıştır. Bu fabrikaların şu yerlere kurulma
sı öngörülmüştür: Alaca (Çorum), Bor, Çivril, Kars, 
Ereğli (Konya) Ağrı, Muş, Samsun, Ilgın, (Konya) El
bistan, Nusaybin, Van. 

Dördüncü Plan döneminde şeker ve şekerli ma
mullerde yurt içi talebin % 9.1 yıllık ortalama artışı 
beklemektedir. (Tablo 280 - 282) 283 No. lu tabloda 
da şeker üretiminde c/c 6.9'luk bir artışın sağlanacağı 
varsayılmıştır. Ayrıca, 281 No. lu tablo ile şeker ve şe
kerli maddelerde dışsatım öngörülmüştür. Pancar üre
timinin 9 milyon tondan 13 milyon tona çıkarılacağı 
kabul edilmiştir. 

Plan dokümanının belirttiğine göre, yurt içi tale
bi üretimdeki artış karşılayamayacaktır. Ayrıca pan
car üretimindeki artışı, uzmanların ifade ettiklerine 
göre, planda öngörülen işletme kapasitesi karşılaya
mayacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde Devlet 13 il 
ye kasabamızda şeker fabrikası yapmayı taahhüt et
miş ve bu fabrikalardan, ilgililerin ifadelerine göre, 
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halen. 10'unun inşaatları başlatılmış durumdadır. Fiili 
durumla Dördüncü Planda öngörülen tedbirler tutar
sızdır. 

Uzmanların ifade ettiklerine göre, bir şeker fab
rikasının yapımı yaklaşık 2 milyar liraya mal olmak
tadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan, 4 yeni fabrika ve 11 es
ki şeker fabrikasını da büyütme faaliyetlerini öngör
müştür. Bu hizmetlerin dahi 4 milyarlık bir yatırım
la karşılanmayacağı bir gerçektir. 

Bir yanlışlık olarak anladığım bu çelişkilerin dü
zeltilmesini arz ettiğim değişikliklerin kabulü sağlaya
caktır. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Hükümet, buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; 

Bu önergenin birinci bölümü ilke olarak uygun
dur. Dikkate alınmasına katılıyoruz. İkinci kısmına 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — İkinci kısmını okumadık efendim. 
Önerge sahibi de sarfı nazar etti. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Birinci kısmı 
ilke olarak uygundur; dikkate alınmasına katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKAN VEKİ

Lİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Aynı dikkate alın
masına katılıyoruz ve düzenleyeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergenin dikkate 
alınmasına Sayın Hükümet ve Komisyon katıldıkla
rını beyan etmişlerdir. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, böylece önergeler bitmiştir. Tüzüğümüzün 
91 nci maddesi gereğince dikkate alınan önergelerin 
tekrar görüşülmesine geçeceğiz. 

Sayın Hükümet, bir şey mi istiyorsunuz efendim?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN — YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, aslında biz bu arada bunları düzenledik. 
Eğer Divan, bunların hangilerinin olduğunu belirtir
lerse biz yeni şeklini okuyabilecek durumdayız. 

BAŞKAN — Tamam. Yani ara vermeden devam 
edebiliriz. 

Usule göre önergeyi yeniden okutmamız gereki
yor. 2 nci önergeyi tekrar okutuyorum: 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bölgelerarası gelişme dengesinin sağlanması, ger

çek anlamıyla duyarlı ve zorunlu bir sorun haline 
gelmiş bulunmaktadır. Nitekim, plan bunu ayrıca ele 
alarak bazı önlemler düşünmektedir. Bu önlemleri 
pekiştirmek ve özellikle kalkınmada öncelikli yöre
lerde gerekli hizmet potansiyelini yaratmak için, bu 
•konuya ayırabileceğimiz tüm kaynakları harekete ge
çirmektir. Bu kaynaklardan en önemlisi, geri kalmış 
olan yörelerdeki hizmetin,. Anayasanın 42 nci mad
desine göre, artık bir vatandaşlık ödevi olarak kabul 
edilip, yine Anayasamızın 60 ncı maddesindeki (Va-
.tan hizmetinin silahlı kuvvetlerde veya kamu hizmet
lerinde yapılabileceği) anadüşüncesini, 

1. (Yurt kalkınma hizmeti) olarak kurumlaştır
mak 've kaynak fazlası kalan ulusal gücü böyle bir 
ulusal hedefte yoğunlaştırmak zorunlu olmaktadır. 
Bu amaçla, Dördüncü Plan cilt - 1, sayfa 525, mad
de 1047'nin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesi için 
maddenin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 
«Gerek bu projelerin kısa sürede gerçekleştirilme

sini sağlamak, gerek toplum kalkınması kavramı çer
çevesinde ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetleri doğru
can doğruya halka götürmek için, vatan hizmeti yü
kümlülerinin, Anayasanın 42 ve 60 ncı maddelerinin 
istek ve gereklerine uygun biçimde, birer (yurt kal
kınma hizmet) ödevlisi olarak topluca bu tür kamu 
ve toplum hizmetlerinde kullanılmalarını düzenleyecek 
-yasal önlemler geciktirilmeden alınacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, yeni şeklini okur 
musunuz?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, düzenlediğimiz biçimi okuyorum: 

«Bu projelerin kısa sürede gerçekleştirilmesini sağ
lamak ve gereksinilen bilgi ve hizmetleri doğrudan 
doğruya halka götürmek amacıyla kaynak fazlası va
tan hjzmeti yükümlülerinin, Anayasaya uygun bir bi
çimde yurt kalkmma hizmet görevlisi olarak bu tür 
kamu hizmetlerinde kullanılmalarına yönelik yasal 
düzenlemeler yapılacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan?.. 
..- KADRİ- KAPLAN (Tabii Üye) — Tamam efen
dim. 
. B A Ş K A N —- Efendim, bu yeni okunan o metni 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et-

| meyenler... Kabul edilmiştir, Plana bu şekilde geçiri
lecektir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlkeler, politikalar ve önlemler bakımından çevre 
sorunlarına daha etkin ve ivedi çözümler getirmek 
üzere, ayrıntılarını sözlü olarak açıklayacağım aşağı
daki tedbirlerin ilgili maddelere eklenmesi amacıyla 
sözü geçen maddelerin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

I Kadri Kaplan 

İ. Cilt I, sayfa 535, madde 1090'ın sonuna aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesi; 

«Her halde zengin toprak yapısı ve sulama olanak
ları bakımından bağ - bahçe olarak kullanılma, önem
li sanayi bitkileri yetiştirme niteliğinde olan veya hal
kın dinlenme ve gezi ihtiyacını karşılayan arazi kı
sımlarında, buralar ister kamu, ister özel mülkiyette 

i bulunsun, hiçbir nedenle, yukarıda belirtilen nitelik
leri bozacak türde inşaat ve toprağı kirleten tesisler 
yaptırılmayacak, bunun sağlanması için de, imar plan
larının yapım ve onay sürecinde, bu açıdan da etkin 
bir kontrol ve denetim mekanizması işletilecek; ge
reken yasal önlemler de getirilecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bunun başka mad
deleri de vardır, isterseniz bu kısmı halledelim, ister
seniz hepsini okuyalım, nasıl arzu edersiniz?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Hep
sini birden yapabiliriz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. Önergenin diğer 
I maddelerini okutuyorum. 

«2. Cilt 1, sayfa 535, madde 1092'nin sonuna 
aşağıdaki fıkranın eklenmesi; 

«Gerek bu amaçla, gerek 1089'un maddede sözü 
I edilen sağlık koşulları nedeniyle, çok kritik bir duru-
I ma gelmiş olan kentlerimizden başta İstanbul Haliç'i-
I nin rehabilitasyonu ve çevresinin düzenlenmesi olmak 

üzere, İzmir ve İzmit körfezlerinin çevre sorunları ba-
j Lmından yeniden düzenlenmeleri için, (devlet deste-
I ği ve yasal önlemler de dahil) etkin girişimlerde bu-
I lunulacak, bu konuda uluslararası işbirliği çalışmaları 

da etkin bir düzeyde sürdürülecektir.» 

I 3. Cilt 1, sayfa 535, madde 1093'ün sonuna aşa-
I ğıdaki'fıkranın eklenmesi; 
I «Bunun için, büyük kısmı çıplak olan ya da çıp-
I laklaşmakta bulunan arazide olmak üzere, 269 ncü 
I maddede sözü geçen ulusal park ve orman içi dinlen-
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me yeri türündeki düzenlemeler, Plan dönemi sonun
da iki katına çıkarılmış olacaktır. Ayrıca, Gelibolu ya
rımadası, Afyonkarahisar - Başkumandan Meydan Sa
vaşı alanı, Sakarya, Ankara Çubuk, Malazgirt, Erzu
rum, Kars ve benzerleri gibi, önemli ve anlamlı savaş 
alanları (Ulusal tarihi parklar) çerçevesi içerisine alı
nacak ve buralarda, tarihi olayları sergileme ve turis
tik bakımından da gezi ve dinlenme amaçlarına yöne
lik olarak özel düzenlemelere girişilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, yeni şeklini lütfen 
izah edin. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; 

Birinci bölümün yeniden düzenlenen biçimini oku
yorum : 

Sayfa 530 ve paragraf 1066 olarak yeni şekliyle 
okuyorum Sayın Başkanım. 

«Kentlerin imar planı yapımında, tarımsal amaçlı 
kullanıma ya da dinlence gereksinimlerinin karşılan
masına yönelik arazilerin bu niteliklerinin bozulma
sına yol açacak girişimlere olanak tanınmayacak, ül
ke çapında verilmiş arazi kullanım kararlarına bağlı
lık sağlanacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan, katılıyor musu
nuz?.. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Katılıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz, 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, ikinci bölümü okuyorum : Sayfa 535, 
madde 1092 yerine ve madde 1089'dan sonra : 

«istanbul Halic'in rehabilitasyonu ile İzmit kör
fezinin çevre sorunları bakımından, uluslararası işbir
liği olanakları da dikkate alınarak, yeniden düzenlen
melerine yönelik çalışmalara etkinlik kazandırılacak
tır.» 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, katılıyor musunuz?.. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Katılıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — 
Üçüncü bölümü yeni şekliyle okuyorum : 

Sayfa 535, madde 1092 (1093 değil) olarak : 
«Tarihi çevrenin en önemli savaş alanlarının kır

sal ve kentsel dinlence bölgelerinin saptanması, ko
runması ve ulusal tarihi parklar çerçevesinde iç ve dış 
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turizme yönelik olarak değerlendirilmesi çalışmalarına 
hız verilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, katılıyor musunuz?.. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Katılıyorum 

efendinL 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önerge sahibinin de katıldığı, Hükümetin yeni ha

zırlayıp okuduğu önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Planda bu şekilde düzenleme yapılacaktır. 

Bir başka önergeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Altyapı maliyetini ucuzlatmak ve hizmeti kolay
laştırmak ve aynı zamanda hava kirlenmesi konusu
na köklü bir çözüm getirmek amacıyla, cilt 1, sayfa 
416, madde 667'ye aşağıdaki ibarenin eklenmesi için, 
sözü geçen maddenin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üya 

Kadri Kaplan 

667 nci maddenin ikinci satırındaki (Suyu) sözcü
ğünden sonra «ve kentin durumu gerektiriyorsa mer-
kezden ısıtma» ibaresinin eklenmesi. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurun. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan; yeni şekli sunuyorum : 

Sayfa 416, paragraf 667 : 
«Metropoller, kentler ve topluca yaşanan bölge

lerin kanalizasyon ve içmesuyu hizmetlerinin toplu
mun geniş kesimlerine ulaştırılması temel ilke ola
caktır. Altyapı planlaması gelecekteki gelişme potan
siyeli gözönüne alınarak yapılacak, yeni oluşan kent
lerin planlanmasında merkezi ısıtma olanakları araştı
rılacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, katılıyor musunuz?.. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Katılıyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, önerge sahibinin de katıldığı önergeyi, 

yeni okunan şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Plana bu şekilde geçirilecektir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelişme sürecinin bugünkü aşamasında kamu yö

netimi ile merkezi ekonomik yönetimin eşleştirilme
sinin zorunluluğuna Plan isabetle değinmiş bulun
maktadır. Bu konuda yapılacak çalışmaları başlat-
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"mak ve yönlendirmek amacıyla, Plan cilt 1, sayfa 546, 
madde 1131 'in sonuna aşağıdaki paragrafın konulması 
için sözü geçen maddenin geri verilmesini arz ede
rim.. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

«Kamu ve ekonomik yönetim arasında, etkin bir 
eşgüdümü sağlamak için, bölgeler düzeyinde, kamu 
yönetiminin iller topluluğu sınırları ile teknik ve eko
nomik merkezi örgütlerin bölge sınırları arasında bir 
eşleşmeyi sağlayacak olan düzenlemeler yapılacak, bu 
konuya ilk önce teknik ve ekonomik örgütlerin sınır
larının eşleştirilmesinden başlanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, yeni şeklini lütfen 
okur musunuz?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETÎN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, cilt 1, sayfa 546, madde 1131'in sonuna 
eklenecek düzeltilmiş öneriyi sunuyorum : 

«Bu amaçla, gerekli çalışmalar yapılacak, öncelik
le yerel düzeydeki teknik ve ekonomik örgütlerin sı
nırlarının eşleştirilmesi amaçlanacaktır.» 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi katılıyor musu
nuz? 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Katılıyorum. 
BAŞKAN —• Önerge sahibinin de katıldığı bu ye

ni şekilde düzenlenen önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmiştir, Planda bu şekilde düzeltme yapıla
caktır, 

Bir başka önergeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Turizm politikasının ilke ve hedefleri bakımından 
daha verimli hale getirilmesi için ayrıntılarını sözlü 
olarak açıklayacağım nedenlerle Planın cilt 1, 415, 
416, madde 662, 665 ile cilt 2, sayfa 802, 804, mad
de 1555'in ilgili yerlerine aşağıdaki eklerin yapılması 
amacıyla sözü geçen maddelerin geri verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla., 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

1. Cilt 1, sayfa 415, madde 662 ile cilt 2, sayfa 
802, 

Madde 1555'in (4) ncü alt maddesine ikinci cümle 
olarak şu ibarenin eklenmesini; 

«Ancak bu kampların, işletme maliyetleri ve ida
me ve ek yatırım finansman ihtiyaçları dışında, özel 
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bir kâr amacı gütmeden işletilmeleri sağlanacak ve her 
ne sebeple olursa olsun, yeni kurulma hali hariç, bun
lara kuruluşlar bütçelerinden herhangi bir yardım ya
pılmayacaktır. 

2. Cilt 1, sayfa 415, madde 662'deki (Sağlana
cak) sözcüğünden sonra cümlenin noktalandırılması ve 
bundan sonra ikinci cümle olarak «Ancak, turistik 
kullanım özelliğinin bozulmaması için, ikinci cilt, 
1555 (7) nci maddenin son fıkrası esaslarına büyük 
'bir özen gösterilecektir.» İbaresinin eklenmesini; mad
de metninin (kamu kuruluşlarına) ibaresiyle başlayan 
kısmının üçüncü cümle olarak metinde yer almasını; 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, yeni şekliyle okur 
musunuz? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, yeni şeklini sunuyorum : 

Birinci düzenleme. Sayfa 802, madde 1555'in (4) 
ncü alt maddesinin değişik şekli: 

(4) Kamu kuruluşlarına ait kamplar, dinlenme 
tesisleri ve turistik yörelerdeki eğitim tesislerindeki 
yatak kapasitelerinin tek merkezden yönetimi ve bu 
tesislerden daha geniş kitlelerin yararlanması sağla
nacaktır. Nitelikleri dış turizme açılmaya uygun olan
ların bu kapsam içinde yönetilmesi öncelikle ele alı
nacaktır. Bu kampların iç turizme dönük kullanım
larından kâr amacı gütmeden işletilmeleri sağlana
cak; yeni kurulma hali hariç, kuruluş bütçelerinden 
işletme maliyetlerini ve idame yatırımı gereklerini 
karşılamak üzere herhangi bir yardım yapılmayacak
tır. 

İkinci düzenleme; sayfa 415, madde 662'nin deği
şik şekli : 

«Deniz, göl ve nehir kıyılarının toplum yararına 
kullanılması sağlanacaktır. Turistik kullanım özelliği
nin bozulmaması için ikincil konut yapımını önleyici 
yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar Plan dönemi 
içinde sonuçlandırılacaktır. Kamu kuruluşlarına ait 
kamplar ve dinlenme tesisleri dış turizme açılacak 
ve bunlardan daha geniş kitlelerin yararlanması ger
çekleştirilecektir.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan, katılıyor mu

sunuz? 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Aynen iştirak ediyorsunuz. 
Efendim, yeni okunan şekline önerge sahibi Sa

yın Kadri .Kaplan da aynen katılıyorlar. Bu okunan 
şekliyle önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Plana 
aynen geçirilecektir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Eğitim sistemimizde yapısal değişme ile nitelik ve 
nicelik gelişmesinin Plan disiplini içerisine alınama
dığı açıktır. Örneğin; üç plan döneminden sonra bi
le, yapının, mesleki teknik ağırlığa kaydırılmadığı, 
oysaki bir plan döneminin bunun için yeterli olabil
diği gerçeği karşısında, artık hiç değilse bundan sonra 
çok kesin önlemler alınması ile karşı karşıya bulunul
maktadır. Bu amaçla, aşağıdaki tedbirlerin, hedefe 
ulaşmayı kolaylaştırmaya yönelik olarak Plan cilt 2, 
sayfa 842, madde 1633 içerisine alınması için, mad
denin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla, 
Tabii Üye 

Kadri Kaplan 

Maddenin sonuna eklenecekler : 
«Bunun için, temel eğitimin ikinci kademesi da

hil tüm eğitim sisteminde, teknik öğretim bakımın
dan hem dikine geçiş kanallarını iyi işletmek, hem 
de bu kanalları daha çok teknik öğretim öğrenci
lerine açık bulundurmak, bir yönden de plansız biçim
de okullar açmak keyfiliğini önlemek amacıyla şu ön
lemler üzerinde kesinlikle durulacaktır. 

(1) Teknik nitelikli okulları, bu okulların açılması, 
işletilmesi ve öğrenim kadrosu saptanması bakımından 
uygun ortama ve olanaklara sahip bulunmaları nede
niyle, hızla sanayileşmekte olan bölgelerde açmak, 

(2) Genel nitelikli olup ihtiyacın dışındaki neden
lerle Plan esaslarını aşan biçimde yanlış olarak bü
yüyen akademik veya mesleki nitelikteki okulları, bun
dan böyle kesin olarak açmamak; bölgelerarası den
ge söz konusu olduğunda, yenileri açarak değil, mev
cutları dengeleştirerek bu ihtiyaca çare bulmak ve 
bunların bir bölümünü, teknik niteliklere dönüştür
mek; 

(3) Temel eğitimin ikinci kademesi dahil, orta 
ve yükseköğretim mezunu teknik elemanlar için özen
dirici istihdam önlemleri getirmek; 

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretimlerini, belirli bir 
düzeyde ve belirli koşullar iiçnde başarıyla tamamlaya
rak bitiren öğrencilere, uygun branşlı yükseköğrenime 
geçmeleri için sınavsız haklar tanımak; 

(5) Bir üst öğrenime geçerken teknik branşlara 
öncelik tanımak; 

(6) Yükseköğrenime geçerken teknik öğrenime 
ayrılacaklar için, teknik bilgi ve beceriye ve bu ko-

j nudaki yeteneği şansa bırakmayacak biçimde değer-
j lendirecek olan süzgeçleri merkezi sınav sistemiyle 
I birlikte kullanmak.,» 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa-
I yın Başkan, bunların tümünü içerecek biçimde bir dü-
I zenleme şu şekilde yapıldı; 1637 nci madde, 4 (1) ola-
I rak; 

«Yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulacak olan 
I eğitim sisteminde, plan disiplini dışında okul açma 
I uygulaması önlenecek, teknik eğitime yönelik okul-
j ların açılmasına, sanayiin gelişmesi doğrultusunda ve 

bölgelerarası dengeyi gözetecek biçimde öncelik ve
rilecektir.» 

BAŞKAN — Evet efendim, 
I Sayın önerge sahibi?... 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Katılıyorum 
I efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yeni okunan şekle öner
ge sahibi de aynen katıldığını beyan etmişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, Plana yeni oku
nan şekliyle geçirilecektir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Temel eğitimin (işe dönük olma) işlevini yerine 

getiremediği görülmekte, büyükçe yatırımlara karşın, 
bugün için elle tutulur bir sonucun alınamayacağı da 

I anlaşılmış bulunmaktadır. Bu sonucun kaçınılmaz ola
cağı, sistemin değiştirildiği 1972 tarihinden bu yana 
dikkatlere sunulmuştu. Bugün temel öğretimin yapı
sal bir değişiklik ihtiyacı içinde bulunduğu kanısı 
kuvvetlenmiştir. Bu amaçla, Plan cilt - 2, sayfa - 848, 
madde - 1637 (2)'nin sonuna aşağıdaki ibarenin ek
lenmesi için maddenin geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
I Tabii Üye 
I Kadri Kaplan 

j Madde - 1637 (2)'nin sonuna şu ibarenin eklen
mesi; 

«Temel eğitimin her iki kademesinin süreleri, bu 
kademelerin amaçları ve bu amaçlara yönelik olarak 

I program içerikleri yeniden incelenecek; ikinci kade
menin (Genel) ve (Mesleki ve Teknik) olarak işlev
sel bir yapıya olan ihtiyacı araştırılacak, gerekli gö
rülecek olan örgütsel ve yapısal değişiklikler için ya-

I sal önlemler getirilecektir.» 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet, yeni şekli lütfeder 
misiniz?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, madde 1637 - 2'nin yeni şeklini sunuyo
rum: 

«Temel eğitimin her iki kademesinin; süreleri, bu 
kademelerin amaçları ve bu amaçlara yönelik olarak 
program içerikleri yeniden incelenecek; ikinci kade
menin (Genel) ve (Mesleki ve Teknik) olarak işlev
sel bir yapıya olan gereksinimi ekonomik yapı için
de araştırılacak, gerekli görülecek olan, örgütsel ve 
yapısal değişiklikler için yasal önlemler getirilecek
tir.» 

BAŞKAN — Sayın Kadri Kaplan?... 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Bu, daha güzel, 

katılıyorum. 
BAŞKAN — Daha güzel, diyorsunuz, iştirak edi

yorsunuz... 
Efendim, önergenin yeni okunan şekline sayın 

önerge sahibi de iştirak ediyor. Oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Plana bu şekilde geçirilecektir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plan tasarısında aşağıdaki değişikliğin yapılması
nı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

1. Plan tasarısının 2 nci cilt, 923 sayfa ve 1757 
numaralı paragrafında «4 ncü Planda 11 şeker fabri
kasının tevsii ve modernizasyonu ve var olan 18 şe
ker fabrikasına ek olarak yapımı sürdürülecek» iba
resine şu ekin yapılması : 

«11 yeni fabrika ile üretim hedeflerini karşılaya
cak kapasiteye ulaşılacaktır.» Bu paragraftaki şu iba
re Plan tasarısından çıkarılacaktır.» Öteki yeni şeker 
fabrikalannın 5 nci Plan dönemi talebine uyumlu 
bir program çerçevesinde kurulmaları için gerekli 
kaynak tahsisleri yapılacaktır, 

Gerekçe : 

Üçüncü Plan döneminde 13 yeni fabrikanın in
şaatı başlatılmıştır. Bu fabrikaların şu yerlere kurul
ması öngörülmüştür: 

Alaca. (Çorum), Bor, Çivril, Kars, Ereğli (Konya), 
Ağrı, Muş, Samsun, Ilgın (Konya), Elbistan, Nusay
bin, Van. 

4 ncü Plan döneminde şeker ve şekerli mamullere yurt 
içi talebin % 9,1 yıllık ortalama artışı beklenmekte
dir. (Tablo 280 - 282) 

283 No. lu tabloda da şeker üretiminde % 6,9'luk 
bir artışın sağlanacağı varsayılmıştır. Ayrıca 281 
No. lu tabloya şeker ve şekerli maddelere dışsatım ön
görülmüştür. Pancar üretiminin 9 milyon tondan 13 
milyon tona çıkarılacağı kabul edilmiştir. 

Plan dokümanının belirttiğine göre yurt içi tale
bi üretimdeki artış karşılayamayacaktır. Ayrıca pan
car üretimindeki artışı, uzmanların ifade ettiklerine 
göre, Planda öngörülen işletme kapasitesi karşılaya
mayacaktır. 

3 ncü Beş Yıllık Plan döneminde Devlet 13 il ve 
kasabamızda şeker fabrikası yapmayı taahhüt etmiş 
ve bu fabrikalardan, ilgililerin ifadelerine göre, halen 
10'unun inşaatları başlatılmış durumdadır. Fiili du
rumda 4 ncü Planda öngörülen tedbirler tutarsız
dır, 

Uzmanların ifade ettiklerine göre bir şeker fab
rikasının yapımı yaklaşık 2 milyar liraya mal olmak
tadır. 

4 ncü Beş Yıllık Plan, 4 yeni fabrika ve 11 eski 
şeker fabrikasını da büyütme faaliyetlerini öngörmüş
tür. Bu hizmetlerin dahi 4 milyarlık bir yatırımla 
karşılanmayacağı bir gerçektir. 

Bir yanlışlık olarak anladığım bu çelişkilerin dü
zeltilmesini arz ettiğim değişikliklerin kabulünü sağ
layacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, yeni şekli lütfe
der misiniz?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, bu önergenin yeni şeklini sunuyorum: 

Sayfa 923, madde 1757'nin düzeltilmiş şekli : 
«1757. Gıda sanayii kapasite kullanımındaki ge

lişmeler dikkate alınarak, IV ncü Plan dönemi ya
tırımlarına III ncü Plandan artakalan, bitirilememiş 
yatırımlara, teknolojik iyileştirme ve tevsilere önce
lik tanıyan bir anlayışla yaklaşılacaktır. Şeker sana
yii yatırımlarında teknolojik iyileştirme ve tamam
lama yatırımlarına önem ve öncelik verilecektir. 

IV ncü Planda 11 Şeker fabrikasının tevsii ve 
modernizasyonu ve var olan 18 şeker fabrikasına ek 
olarak yapımı sürdürülecek 11 fabrikadan dönemin 
talepleriyle uyumlu bir zamanlama ile inşaatı bitiri
lecek olanlar ile, üretim hedeflerini karşılayacak kapa
siteye ulaşılacaktır. Gıda sanayii yatırımları tablo 
285'te verilmiştir. 
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CEVDET AYKAN (Tokat) — Aynen katılıyorum 1 
efendim. I 

BAŞKAN — Aynen katılıyorsunuz. I 

Okunan son önergeye, önerge sahibi de katıldığını I 
beyan etmiştir. Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum: I 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir; Plana bu şekilde geçirilecektir. I 

Şimdi efendim, zapta geçmesi bakımından bir hu- I 
susu açıklayacağım: Bu değiştirme önergeleri esna- I 
sında iki geri verme önergesi var idi, bunlara Hükü
met katılmıştı. Oyladık; Komisyon da katıldı, Genel I 
Kurulca aynen kabul edilmiştir. Binaenaleyh, bunlar I 
üzerinde herhangi bir işleme gerek duymuyoruz. Bun
lar hakkında da kesinleşmiş işlem yapılacaktır. 

Bu şekilde, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
üzerindeki müzakerelerimiz bitmiştir. 

Planı açık oylarınıza arz edeceğim. Açık oyun na- I 
sil yapılması... (CHP sıralarından «İsim okunmak su
retiyle olsun» sesleri) Evet, isim okunmak suretiyle I 
açık oylama yapılacaktır. I 

îsmi okunan sayın üye, kabul ediyorsa «Kabul», I 
reddediyorsa «Ret», çekinser ise «Çekinser» şeklinde I 
oyunu belirtecektir efendim. I 

Nerden başlanacağına dair kura çekiyoruz: I 

Sayın Nermin Abadan - Unat'tan başlanacaktır. ı 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü. Nermin Abadan - Unat' 

tan başlanılarak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?... 

Yok. 
. Oylama işlemi bitmiştir efendimi 

Sayın senatörler; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının açık oylama
sına 116 sayın üye iştirak etmiş olup; 92 kabul, 22 
ret ve 2 çekinser oy ile Plan kabul edilmiştir. 

Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını dile
riz. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Mü
saade eder misiniz Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Planın kabulü için lütfettiğiniz oylara Hükümet 
adına teşekkürlerimi sunarak konuşmama başlamak 
istiyorum. 

Yoğun bir çalışma sonunda Dördüncü 5 Yıllık 
Plan için yapılan eleştiriler ve katkılar Yüce Senato
muzun, Planı ve planlı kalkınma sürecini ne kadar 
benimsediğini ve bu kadar kapsamlı bir belgeyi, kısa 
bir süre içinde de olsa, derinliğine ve içtenlikle in
celemesinin önemli bir kanıtı olmuştur. 

Yapılan eleştiriler, uyarılar ve katkılar, gerek yıl
lık programların hazırlanmasında, gerek Plan ve prog
ramların uygulamasında Hükümetimize ve Planlama 
örgütümüze yol gösterici olacaktır. 

Plan, Türkiye'nin oldukça çetin ekonomik koşul
lar içinde bulunduğu günlerde, geleceğin güçlü, geliş
miş ve sanayileşmiş Türkiye'sine, daha çağdaş ve 
müreffeh Türkiye'sine bir bakış getiriyor. Bu amaca 
dönük hedefleri ve araçları sıralıyor. 

Hükümetin bu yöndeki ve bu yoldaki somut ça
balarından, siyasi inancımız ne olursa olsun, bütün 
senatörlerimizin bundan önce olduğu gibi, desteği ile 
beraber olacağımızı umuyorum. 

Ekonomik büyümü ile toplumsal adaletin, insan 
mutluluğunu ve özgürlüğünü bir arada tutan bir an
layışla hazırlanan bu Planın, uygulama aşamasında
ki uyarı, eleştiri ve desteğinizle güç kazanacağı kuş
kusuzdur. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Yaptığınız katkılar, uyarılar ve eleştiriler için, şah

sım ve Hükümet adına içten şükranlarımı sunarken, 
uygulama aşamasında da uyarı, eleştiri ve desteğinize 
gerek duyacağımızı içtenlikle diler, hepinize, şahsım 
ve Hükümetim adına içten saygılarımı sunarım, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sayın İskender Cenap Ege, «Son söz» diye yap
tığınız müracaat vardı. Sizden evvel de müracaat 
vardı. Danışma Kurulu kararına göre ve bugüne ka
dar uygulamada ancak oylamadan evvel, oyunun ren
gini belli etme bakımından söz verilebilir. Bu bakım
dan beni mazur görmenizi rica ediyorum efendim. 

Bu şekilde müzakereler bitmiştir. 
21 Kasım 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,50 
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Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 Tarihli ve 77 Saydı Kanunun 1 nd 
Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu Raporunun Tümüne 

Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 824) 
(Kabul edilmiştir.) 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattiü özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemâl Sarıilbrafaurnoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHlSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Aİacakaptan 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Ndş'et AkmanJdor 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinserler : 

Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

92 
22 
2 

68 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şdbîp Kararnullaoğlu 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELAZIĞ 
Hasan lldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kıîıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMAEAŞ 

Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
_Zıiya Müezzinoğlu _..__ 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet A l Arıkarı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdSrfe Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasam Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Balhıti Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temtel Kitapçı 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naıim Taşarı 

UŞAK 
Ahmet Tahtaküıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykaıra 
Kemal Caratürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hdlrni Fırat 
Sadi Irmak 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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(Reddedenler) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlı oğlu 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
î. Sıtkı Yırcalı 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı (1.) 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğîu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İbrahim Özfürk 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM, 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

İZMİR 
Süleyman Tuncel 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Ahmet Özrnumcu 

(Çekinserler) 
ERZİNCAN I YOZGAT 

Niyazi Unsal I E. Süleyman Ergin 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğiu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL! 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akm Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Ruhu Tunakan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğîu 

MARDİN 
Saıiıt Mehmetoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TOKAT 

Cevdet Aykan 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

MUŞ 
^smail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salıiıhoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Muhittin Taylan 
Tahsin Tüfkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Abduligani Demirkol 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adnan Başer Kafaoğîu 
H< Nail Kübalı 
Nermin Abadan Unat 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B , TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 3/442; Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) 
(S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi : 10 . 11 . 1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




