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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Planının (3/906) (S. Sayısı : 747) tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlandı. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, dört silâhlı 
anarşist tarafından Bulgaristan'a kaçırılan 
THY'na ait Truva uçağı ile ilgili gündem dışı 
bir demeçte bulundu. 

Program gereğince, Üçüncü Beş Yıllık Kal-

1. — Üçüncü Bes Yıllık (1973 - 1977) Kal
kınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Planı 
ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiş
tirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 
3/170) (S. Sayısı: 747) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 77 sa
yılı Kanun uyarınca Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planı stratejisi üzerinde yapılan görüşmeler 
tümü itibariyle dün sona ermiş ve Hükümet ko
nuşmacıları cevaplandırmış bulunmaktadır. 
Şimdi meselenin 2 nci kısmında bugün saat 
10,00 'a kadar verilmesi karara bağlanmış bulu-

(1) 747 S. Sayılı basmayazı 147 nci Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

kınma Planı ile ilgili gerekçeli geriverme öner
gelerinin görüşülmesi ve oylanması için, 

23 Ekim 1972 Pazartesi günü saat 10,00'da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Vakit Bozatlı Tufan Doğan Avşargil 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

nan gerekçeli geriverme önergeleri üzerinde 
müzakerelere geçiyoruz. Şu anda saat 10,02'dir. 
Gerekçeli geriverme önergesi vermek isteyen 
var mı?.. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Çok acele lütfen. 

Daha önce bildirilmiş olduğu veçhile en son 
numara Sayın Zekeriya Kürşad tarafından ve
rilen önergeye konacaktır. Bazı arkadaşlanm 
önergeleri birer nüsha vermişler, onlar numara 
almış bulunmaktadır. Lütfen 2 nci nüshalarını 
tanzim ettirsinler. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 gün zarfında ge
rekçeli geriverme önergelerinin müzakeresini 
sona erdirmekle görevliyiz. Üçüncü günün so
nunda Plan, değişiklikler kabul edilirse, benim
senen değişikliklerle birlikte tümü itibariyle 
Yüce Meclisin oyuna sunulacaktır. 

BiRiNCi OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 152 nci Birleşimini açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 78 — 
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Şimdi sırasıyle verilmiş bulunan gerekçeli ı 
geriverme önergelerini gerekçeleriyle birlikte I 
ve sırasıyle Yüce Heyetinize takdim edeceğim. I 

Bu gerekçeli geri çevirme önergelerinin üze- I 
rinde yapılacak konuşmaların beşer dakika ile I 
kayıtlanmasını öngören Komisyon tarafından I 
verilmiş bulunan bir önerge vardır, takdim edi- I 
yorum, I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Çalışmaları zamanında sonuçlandırabilmek I 

için, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerin- I 
de verilen gerekçeli önergelerin görüşülmesin- I 
de; Komisyon, Hükümet ve önerge sahiplerinin I 
konuşmalarının beşer dakika ile tahdidini arz I 
ve teklif ederim. I 

Plan Karma Komisyonu Başkanı 
Balıkesir I 

Oihat Bilgehan I 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna I 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. 

Eğer bir yanlışlık yoksa şu ana kadar 104 I 
gerekçeli geri çevirme önergesi gelmiş bulun
maktadır ve tabiatıyle bundan sonra da bir 
önerge verilmesi bahis konusu olmayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Başkanlığa 
verilmiş bulunan ilk önergeden itibaren mese
lenin müzakeresine başlıyoruz. I 

Komisyon ve Hükümet hazır, verilmiş bu- I 
. lunan önergeyi okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Zootekni, hayvansal üretim tekniği anlamın

da olup tarım işletmelerinde genel geliri ekonor I 
mik olarak artıracak şekilde uygulanması gere
kir. Özel mülkiyete dayanan tarım işletmeleri- I 
nin esas olduğu demokratik ülkelerde hayvan
sal üretimin bu prensibe uygun olarak artırıl- I 
ması her şeyden önce etkili bir tarımsal yayım 
hizmeti ile, bu ise tarım işletmesinin bir ekono- I 
mik ünite olarak ele alınması suretiyle gerçek
leştirilmiştir. Bu maksatla ziraat fakültelerinde I 
genel bir tarım işletmeciliğine ve tarımsal üre- I 
tim tekniğine dayalı bir zootekni öğretimi ya- I 
pılmaktadır. 

Aynı eğitime paralel olarak Veteriner fakül- I 
teleri de zooteıknist yetiştirme faaliyetinde bu- I 
Ilınmaktadırlar. Şündiye kadar her iki fakül- I 
teden mezun olan zooteknistlerin % 60'ı kendi | 
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sahalarında çalıştırılmamaktadırlar. Yüksek se
viyede hayvancılık teknik elemanını tek kay-^ 
naktan yetiştirebilme olanaklarının araştırılma
sına 3 ncü Kalkınma Planının 268 sayfa 9 ncu 
maddesinde yer verilmiştir. 

Anayasanın 120 nci maddesi üniversiteleri
mizin bilimsel özerkliğini teminat altına almış 
olduğuna göre, mevcut fakültelerin zooteknist 
yetiştirme faaliyetlerini önlemeye imkân yok
tur. Hal böyle olunca yeni yüksek öğretim ku
rumu ile 3 ncü bir teknik sınıf yaratılmış olaca
ğını şimdiden kabul etmek gerekir. Plan da bu 
konuya yer vermekle Anayasanın 120 nci mad
desindeki bilimsel özerkliği zorlanacağı anlamı 
çıkarılabileceğinden kalkınma planı 268 nci say
fa 9 ncu maddesindeki son cümlenin geri alın
masını saygılarımızla arz ederiz. 
Trabzon Milletvekili Yozgat Milletvekili 

Ahmet Şener Turgut Nizamoğlu 
Kırşehir Milletvekili 

M. Kemal Güneş 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geyi okutmuş bulunuyorum. Bundan sonraki 
önergelerin müzakeresine de ışık tutar mahiyet
te kısa bir usuli beyanda bulunacağım : 

Şimdi aslında 77 sayılı olan ve Uzun Vadeli 
Planın görüşülmesine mütedair Kanuna bu ko
nuda münhasıran Hükümet, Karma Komisyon 
ve geriverme önergesindeki 1 nci imza sahibi 
veya göstereceği bir diğer imza sahibi konuşa
bilir, diyor. Buna göre önce Karma Komisyon 
ve Hükümete bu önerge üzerinde söz alıp alma
yacağını soracağım, onu takiben daha önce ka
bul etmiş olduğunuz 5 dakikalık süre içinde ge
rekçeli geriverme önergesini önerge sahibi izah 
edecek, 

Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, 77 sayılı Kanuna göre Komisyonun burada 
her hangi bir şeye katılması veya katılmaması 
bahis mevzuu olamaz. Daha ziyade Hükümetin 
fikrinin alınması yerinde olur kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — 77 sayılı Kanuna göre Komis
yonun, gerekçeli geri çevirme önergeleri üze
rinde söz hakkı vardır. Hakkınızı kullanırsınız 
veya kullanmazsınız. 

Hükümet, bu önerge üzerinde beyanda bu
lunmak istiyor musunuz? 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, halen ziraat fakültesinde ve 
veteriner fakültesinde zooteknist yetiştirilmek
tedir. Planda öngörülen; bunların tek kaynak
ta yetiştirilmesi ve daha etkili bir eğitim veril
mesi idi. Bunun plan bütünlüğü ile ilgisi yok
tur. Eğer Yüce Meclis gerekçeyi kabul ederse 
biz de Hükümet olarak buna katılırız. 

BAŞKAN — Bu beyan karşısında konuşmak 
istiyor musunuz Sayın Şener? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Anayasanın 120 nci maddesi sarihtir. 120 nci 

maddenin 1 nci fıkrası aynen şöyledir: «Üniver-
isitler, ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. 
Üniversiteler, bilimsel ve idarî özerkliğe sahip 
kamu tüzel kişileridir» 

Üniversiteler bilimsel bir fakülte veya kür
sü açmış. Bir taraftan veteriner fakültesi doğru
dan doğruya zooteknik yetiştirmekte, bir ta
raftan da ziraat fakültesi işletmeciliğiyle bir
likte zooitekniist yetiştiriyor. 

Rahmetli Ord. Prof. Kadri Bilge Emre'nin 
bir sözünü söylemek zarureti vardır: «Hayvan
sız bir' ziraat aralbacılığa benzer» 

Bir çiftlik tasavvur edin, bir işletme tasavvur 
edin; hayvan yoktur, hayvan yetiştirmez, en kü
çük ünite aile ünitesi olmak suretiyle. Bu müm
kün değildir. O halde 2 tarafta da şimdiye ka
dar 650 zooitekniist yetiştirilmiş. Bunların 350'si
ne mesleklerinin dışında iş verilmiş, 300'üne de 
ihiç iş verilmemiştir. Bir tanesi Tarıotn Komis
yonunda kâtiptir, bir tanesi Tarım Bakanlığın
da basın sözcüsüdür, bir tanesi başka bir ba
kanlıkta basın sözcüsüdür. 

Şimdi Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın
da bir noktaya getirmişler ve diyorlar ki; «Biz 
yeniden bir zooteknik fakültesi açacağız» 

Muhterem arkadaşlarım, mevcudolanlara iş 
veremediniz, mevcudolanları istihdam edemedi
niz; hâlâ sokakta geziyorlar. Hiç birisine is ve

rilmiyor, yeni bir zooteknik fakültesi kurula
cak ve bunun araştırması için hazırlıklar yapı
lacak demiyor. Böyle bir masrafa bu memleke
tin tahammülü yoktur ye hatta Anayasanın bu 
maddesine göre de mani teşkil edecek durum 
vardır. 

Ziraat fakültesinde makina bölümü ve kür
süsü vardır; ziraat âlet ve makinalarını oku
turlar. Ziraat fakültesi mühendisleri 4 sene 
okur. istanbul Teknik Üniversitesinde de Maki
ne Fakültesi vardır, onları birleşliriyör muyuz? 
Hayır.. Veteriner fakültesi farmakoloji kürsü
sü vardır, tıp fakültesinde de farmakoloji kür
süsü vardır. Veteriner fakültesiinde histoloji 
kürsüsü vardır, tıp fakültesinde de vardır. Bun
ları birleştiriyor muyuz? Hayır.. Bu memlekette 
bu gibi israf veyahut da tekniğin haricinde - si
yasetle hiç bir ilgisi yoktur bunun - böyle şey
lerin ihdas edilmesi bence doğru değildir. 

Bu önergeme iltifat edilmesini ve geri alın
masını istirham ediyorum. Zaten Hükümet de 
bu konuda sayın Meclisin takdirine bırakmış
tır 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Geri çevirme önergesini Hükü

met kabule şayan addetmektedir. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Dikkat nazara aîinima kaydıyle kabul edil

miş bulunmaktadır. Şimdi bu dikkate alımması-
na karar verilen bir önerce mahiyetinde Hükü
mete maledilmişitir. Hükümet üzerinde raporu
nu hazırladıktan sonra tekrar 2 nci müzakere 
ve oylamaya tabi tutulacaktır. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın imalât sajnayii bölümlünün (Petrol ürünleri 
sanayii)'nde ilkeler ve tedbirleri sayan 470 
nci sayfadaki kısmının 1 nci maddesinin aşağı
daki değişiklikle kaibulünü öneririz. 

Aydın U[şak 
NaJhit Menteşe Orhan Denlgiz 

izmir 
Ali Naili Erdem 

1. — «Yeni kurulacak tesislerin öncelikle 
kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır.» 
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Bununla birlikte; uzun dönem petrol ürün
leri talebini düzenli ve sürekli ham madde kay
maklarından karşılamak ve ihracat olanakların
dan yararlanmak amacıyle kamu dışındaki im
kânlar da kullanılabilecektir. 

Gerekçe 
Getirilen 1 nci madde 2 nci plandan ayrıla

rak kamu kesimine tanınan tesis kurma hakkı
nın belli sebeplerle terkedilmişini öngörmekte
dir. Maddenin 2 nci cümlesinde yer alan şaft
lar, 1 nci cümlenin istisnaiye* şartları olmata-
dır. Böyle olunca 1 nci cümleye (Öncelikle) 
kelimesinin; ilâvesi şarttır. 

Maddenin son cümlesindeki (Uluslararası) 
kelimesi ise; 

Petrol Kanununun, Reform tasarılarında 
bile değiştirilmesi düşünülmeyen 12 nci mad
desinde ifade edilen prensibe aykırı bir manayı 
lortaya getirebilir. 

Yabancı devletlerin doğrudan doğruya veya 
dolayısıyle idaresinde müessir olabilecekleri 
mikyasta veya şekilde malî ilgileri veya men
faatleri bulunan hükmî şahıslarla; yabancı bir 
devlet için veya yabancı bir devlet namına ha
reket eden şahıslar Türkiye'de petrol hakkına 
sahıibolamaz. Rafineri kuramaz, petrol araya
maz. Bu maksatla taşınır, taşınmaz mal satın 
alamaz, tesis kurup işletemez. Böylece kanun 
yabancı devletlerin dolaylı olarak Türkiye'ye 
girmesini yasaklamış ve buna ancak Bakanlar 
Kurulunun istdnaen karar verebileceğini ka
bul etmiştir. Kanuna göne: Yabancı Devletin 
Türkiye'de petrol sanayiine girmesi, özel yaban
cı sermayeden dana sakıncalı sayılmış görün
mektedir. 

istisnaen kabul edilen bu halin, bütünlüğü 
korunacak devamlı bir plan ilkesi haline gel
mesi mümkün olamayacağına ve esasen mak
sat bir an evvel arz ettiğimiz istisna şartlarını 
yazanak olduğuna göre; (Uluslararası) kelime
si çıkarılıp, kamu dışındaki imkânlar da kulla
nılabilecektir, denilerek madde kaleme alınmış
tır. Kaldı ki, her iki değişiklik planının temel 
(hedefleri ve stratejisini belirleyen 30 . 3 . 1972 
gün ve 21 sayılı karara ve planın Anayasa da
hil yasalara aykırı olmaması ilkesine de uygun 
düşecektir. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, buyurun 
efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
iSayın Başkan, bu'mahiyette 5 - 6 önerge daha 
var. Hepsi birlikte müzakere edilirse faydalı 
olacaktır sanıyoruz. 

BAŞKAN — Tabiî önergeler bugüne kadar 
verilebilecek mahiyette olduğu için, biz sıra 
itibariyle önergeleri muameleye koyuyoruz. 
Böyle bir tasnife tabi tutulup tetkik edilip de 
birleştirilmesi mümkün görülen önergeleri tet
kik ve tahlil etmek imkânımız şu ana kadar ol
madı. Eğer bu mahiyette başka önergeler veril
miş olduğunu iddia ediyorsanız, bunu şimdi bir 
noktaya kadar ihmal edeyim, diğer önergeleri 
birleştireyim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
50 numaralı önerge de aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Var diyorsunuz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — 

Sayın Başkan, usul hakkında söz rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — 
Zannediyorum sayın komisyonun sözcüsünün 
buyurdukları husus bir çok önergeler için ay
nen mevzubahistir. Bu itibarla Meclis müzakera-
tının daha verimli olabilmesi için, bu tasnife 
bir zaman ayırsak da.. 

BAŞKAN — Sırası geldiği zaman böyle bir 
iddia varidolursa o önergeyi bırakırım, diğer 
önergeleri alırım. 

NECMETTİN ERBAKAN (Koniya) — 
Fakat çok karışık oluyor. Bu tasnifsizlik zayi
at verdirecek ve zaman kaybettirecektir. 

BAŞKAN — Bu önergenin diğer başka öner
gelerle de irtibatı olduğu idiası karşısında öner
geyi birleştirebilecek kabiliyette olan diğer 
önergelerle birlikte mütalaa etmek üzere bu 
anda başka bir önergeye geçiyorum. 

Buyurunuz sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, müaade ederseniz biz Hükü
met olarak böyle bir tasnifi yaptık, yani birbi
ri ile ilgisi olan önergeleri bir sıraya koymaya 
çalıştık. Müsaade ederseniz sırası geldikçe her 
önergeyi naniği başka önergelerle ilgili olduğu
nu belirtebiliriz. 

— 81 — 



M. Meclisi B : 152 23 . 10 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Anlıyorum sayın Baykara, yal
nız bir husus var, bilıiiyorsunuz alman karar ge
reğince, önergelerin bugün saat 10.00'a kadar 
verilebilmesi mümkün görünüyordu. 

O halde, tahmin ediyorum ki, bugün saat 
10.00'a kadar verilmiş olan bazı önergelerden §u 
anda Hükümetin dahi haberi yoktur. Bu sebeple 
bütün önergeleri Hükümet ve Komisyona tev
di edelim, orada birleştirilmesi mümkün olan 
önergeler var ise, onları da bize yardımcı ol
mak üzere belirtiniz ve hangi önergenin birleş-
ıtirilmeöi gerekiyorsa onu lütfen tasnif numa
rasına göre beyanda bulununuz, onları alalım, 
birlikte mütalaa edelim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, tasnif yapılması için bir saat ara verin. 

BAŞKAN — Hayır, diğer önergeleri müza
kere ederken bunlar esasen birleştirilir, bir ta
raftan tetkik edilir. O bir saatte de bakarsınız 
işin içinden çıkamayız. Her önerge geldiğinde 
irtibatı olduğunu Hükümet de beyan ederse 
onu ihmal ederiz, ama bu arada mesafe kazanı

rız. Eğer gerekli görülürse bir saat ara da vere
ceğim 

Bir taraftan 10 dakika evveline kaıdar veril
miş bulunan bütün önergeleri Hükümete gön
deriyoruz, orada tetkike tabi tutulsun. Ona gö
re bir numarataj tasnif yapılsın. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ekli gerekçede izah edildiği gibi, üçüncü 

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

Saygılarımızla. 
Zonguldak Sakarya 

K. Nedimoğlu N. Bayar 
Aydın Uşak 

N. Menteşe O. Dengiz 
izmir 

A. N. Erdem 
Gerekçe eklidir. 

Gerekçe 

Halen Yüce Mecliste görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Planda yatırımlar şu şekilde öngö
rülmüştür : 

281 Milyar lira 
158 » » 
40 » » 
17,6 » » 
7,7 » » 

Toplam yatırımlar 
Kamu kesimi yatırımları 
Ulaştırma sektörü yatırımları 
Karayolu alt sektörü yatırımları 
Karayolları Genel Md. lüğü yatırımları 
ikinci (Beş Yıllık Planda ise durum şöyle idi: 
Toplam yatırımlar 
Kamu kesimi yatırımları 
Ulaştırma sektörü yatırımları 
Karayolu alt sektörü yatırımları 
Karayolları Genel Md. lüğü yatırımları 
Bu duruma göre, Üçüncü Beş Yıllık Planda : 
Toplam yatırımlarda 
Kamu kesimi yatırımlarında 
Ulaştırma sektörü yatırımlarında 
Karayolu alt sektörü yatırımlarında 
Karayolları Genel Md. lüğü yatırımlarında 

artış öngörülmüş bulunmaktadır. 
Karayolları, toplam taşıma içerisinde yük taşımalarının % 75'mi, yolcu taşımalannın '% 90'ını 

ifa etmektedir. 

116 Milyar lira 
65 » » 
25 » » 
12,1 » » 
6,023 Milyar lira. 

% 142 
% 143 
% 60 
% 46 
% 28 

— 82 — 
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Halen Karayolları Genel Müdürlüğünün so- I 
romluluğu altında, takriben 35 000 Km. si Dev-
let yolu ve 24 500 Km. si de il yolu olmak üze
re 60 000 Km. lik bir bağ vardır. Türkiye gibi 
geniş bir ülke için çok yetersiz olan bu şebeke
nin dahi 5 500 Km. si toprak tesviye ve 6 000 
Km. si ise sadece izdir. Kaza merkezlerimizden 
21'ine, nahiye merkezlerimizden 230'una her 
mevsimde geçit veren yol yoktur. 24 nahiye 
merkezine ise hiç bir mevsimde tekerlekli vası
ta gidememektedir. 

Geometrik standartlar bakımından devlet 
yollarının % 40% il yollarının % 85'i; fizik I 
standartlar bakımından devlet yollarının % 85'i 
ve il yollarının % 90'ı yeterli durumda değildir. 

Her yıl % 18 nispetinde artan trafik ihtiya
cını asgarî ölçülerde karşılamak üzere üçüncü 
Beş Yıllık Plana teklif edilen projeler, mutadol-
duğu üzere 20 senelik trafik tahminlerine göre 
değil, imkân kısırlığı sebebiyle 10 yıllık devre 
sonu projeksiyonlarına göre etüdedilerek ka- I 
rarlaştırılmıştır. Bu şartlarda dahi, Üçjüncü Beş I 
Yıllık Plan döneminde 2 500 Km. dört veya da
ha fazla şeritli, 9 100 Km. iki şeritli devlet yolu
nun yapımına başlanması ve il yollarının tama
mının ele alınması gerekmektedir. 1971 rayiç- I 
leri ile bu işlerin tutarı 34 milyar liradır. Buna I 
karşılık Karayolları Genel Müdürlüğünün bu I 
plan devresi için teklifi 13,1 milyar liradır. 1 

Görülüyor ki, teklif edilmiş olan tavan, ihti
yaçların bugünkü ve gelecekteki hâli düşünü- I 
lürise çok mütevazidir. Esasen plan tasarısında I 
Karayolları Genel Müdürlüğüne ayrılmış 7,7 I 
milyar lira, halen programda bulunan işleri da- I 
ha öngörülen sürelerde bitirmeye kâfi değildir. 
Ele alınmış işlerin bugünkü rayiçlere irca edil
memiş ihtiyaçları, bu plan döneminde 7 milyar 
428 milyon lira tutmaktadır. Bugüne kadarki 
ve bundan sonraki fiyat artışları da dikkate I 
alınırsa, programda mevcut işlerin ihtiyacı 9,5 I 
milyar liradan aşağı olmayacaktır. Bu demek- I 
tir ki, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde prog- I 
rama değil, yeni iş almak, mevcut işleri dahi I 
programlanan ölçülerde gerçekleştirmek müm
kün olamayacaktır. I 

Sayın Başbakan, bir konuşmasında, Üçüncü I 
Beş Yıllık Plan döneminde her ilde asgarî bir I 
sanayi tesisinin kurulmasının kararlaştırıldığını I 
ifade etmiştir. Meselâ Sinop'ta, meselâ Kastamo- 1 
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nu'da meselâ Hakkâri'de, yol olmadan bu sana
yi tesisleri nasıl gerçekleştirilecektir? Bırakalım 
yeni tesis kurmayı, kurulmuş veya tasarlanmış 
olanların ulaşım ihtiyacı nasıl karşılanacaktır? 
Meselâ Seydişehir alüminyum tesislerinde elde 
edilen alümina, anlaşma mucibince Rusya'ya 
ihracedilmek üzere Antalya limanına hangi yol
dan getirilecektir? 1977 yılında hizmete sokul
ması düşünülen Elbistan Termik Santrali için 
yapılması istenilen Elbistan - Kapıdere yolu, 
bu tavanın neresine sığacaktır? Bunlar gibi da
ha birçok misal zikredilebilir. Kaza gibi, nahiye 
gibi halen yolu olmayan idarî birimlerin ihti
yaçları bu tavan içinde nasıl giderilecektir. 

Görülüyor ki, tespit edilen tavan gerçekçi 
değildir. Planın sanayileşme ilkesi ile çelişki 
içindedir. Sosyal ve idarî ihtiyaçları karşıla
maktan uzaktır. Teklif edildiği şekilde kabulü, 
büyük sorunlar çıkaracaktır. Bu sebeplerle, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü tavanının yükseltil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum, Komisyon, önerge ile ilgili konuşmak is-
tliyor musunuz 

PLAN KARMA KOMtSONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, bir hususu Yüce Meclisin ıttılaına 
arz etmek istiyorum. 

77 sayılı Kanun gereğince, Bütçe ve Plan 
Komisyonunda bir önergenin kabul edilebilme
si için Komisyon üye tam sayısının ekseriyeti 
ile o önergenin kalbul edilmiş olması gerekmek
tedir. Yani, 50 üyesi olduğuna göre, 26 üyenin 
oy vermiş bulunması gerekmektedir. 

Bu bakımdan, son durumda Komisyonda, ge
rek konigreler, gerekse bazı seyahatler dola-
yısiiyle bu ekseriyet bulunamamıştır. Bu ba
kımdan, Komisyonumuz vermiş olduğu rapor 
dışına çıkması da mümkün değildir. Bu husu
su raporumuzda arz e'tımiş bulunuyoruz. Tak-
ıdir Yüce Meclisindir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümjet olarak beyanda bu
lunmak istiyor musunuz efendim? 

Uzunsa lütfen kürsüden konuşunuz. 
iSayın Yılmaz, yalnız şu noktayı ifade ede

yim: Bu, katılıp katılmama mahiyetlinde de
ğildir. Bu okunan önerge üzerinde mütalâada 
bulunabilirsiniz ve Komisyon olarak «uygun 
veya «uygun değil» beyanında bulunalbilirsi-
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niz. Yani, bu (katılıp katılmama mahiyetinde 
değil. Komisyon istediği şekilde beyanda bu
lunur. 

Buyurunuz Sayın Baykara. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Bıaşlkan, sayın milletvekilleri; 
(Sayın Nedimioğlu, Sayın Bayar, Sayın Men

teşe ve Sayın Erdem tarafından karayolları 
İçin Üçüncü Beş Yıllılk Planda öngörülen yatı
rım miktarının yükseltilmedi hakkında verilen 
^önergeyi ve gerekçjesini Hükümet açısından 
şöyle değerlendirmlekteyiz: 

Bu teiklif açıkça belirtmek lâzım ki, planın 
tüm dengesi ile ilgili bir teiklif tir ve ek kay
nak bulmayı zorunlu (kılmaktadır. Bu ilâvte 
yatırımın ya toplam yatırjlm tavanına ek bir 
yatırım, ya da diğer sektörlerden yapılacak 
kaynak aktarmaları ile sağlanması lâzımdır. 
Bunlardan birincisi, ekonomide yeni tasarruf
ları ve bu tasarrufların kamuya aktarılmasını 
zorunlu kılar; veırgli şeklinde ve sadır suret
lerde. Kaldı (ki, bu planın millî gelir, sektörel 
büyümle hızları, tasarruf oranı gibi temel 

büyüklüklerin de yeniden düzenlenmesini ge
rektirecektir, bu teklif kabul edildiği takdir
de. 

İkiinci yol izlendiği takdirde ise, sektörle
rin sermayfe hâsıla oranları, dış ticarete katkı-
.ları, (üretime katkıları ve istihdam yaratıcı 
(özellikleri faıfelı olduğundan, planın büîtün 
makno ekonomik büyüklüklerinin yeniden he
saplanması ve hedeflerin yeniden belirtilme
si gerfefcecektlir. 

Her iki şekilde planın bütünlüğü içinde ma
tematiksel malkro dengeleri değişecektir. 

Türkiye'de ulaşım sorunu denilince akla, 
sadece Karayolları G-eniel Müdürlüğünün yap
tığı işler gelmemektedir. Yurdumuzda uzun 
yıllar boyu ihmale uğramış demâryolu şebe
kemiz, limanlarımız, hava alanlarımız da ula
şım problemimıizde önemli roller oynamaktadır. 
Memleketimizde elde edilen sosyal ve ekonomik 
kallkınıma ve özellikle sanayileşmemizin hız
lanması dolayısıyle demiryollanmıza limanla
rımıza, hava alanlarımıza ve oralarda kıulla-
nacağımız lokomotif, vagon, uçak gibi taşıma 
araç ve gereçlerine olan talepte hızla artmak
tadır. Yeterli ihraç mallan, sânayi hamfmad-
dje ve mamul madde taşımaları, turizm ve işçi I 
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taşımaları, Üçüncü Plan döneminde denizyolu, 
demiryolu ve havayolu ulaşımının önemini 
artıracak başlıca faktörler olarak görülmek
tedir. Bu sektörlerimizi, Karayolları Genel Mü
dürlüğünden dalha fazla para verme uğruna 
ihmal etmemiz, demiryollarıımızı perişan halle 
sürüklemek, deniz taşımalarımızı yabancıla
ra yaptırıp dalha çok döviz (kaybetmek, hava 
alanlarımızı geliştirip kullanamamıâk gibû ter
vice dilemeyen sonuçlar doğurtacak bir nitelik 
arz eder. 

Karayollarına ayrılan yatıırım tutarının bu 
açıdan da değerlendirilmesi gereklidir. 

(Sayın mdlletvekilleıli, Karayolları Genel Mü
dürlüğüne ayrılan plandaki miktar ile, devam 
eden durulmldaki bütün işlerin etüt, proje yol 
yapımı, bakımı, onarımı, bütümlü kaplama ya
pımı ve onarımı, köprülerin yapım ve ve ona
rımlar], tesislerin, yapım ve onarımları, makine 
ve tesisat giderleri de büyük projeler içlin ge
rekli yatırımları karşılanmaktadır. 

Yukarda da belirttiğim giibi, Karayolları Ge
ne! Müdürlüğü (bu işler için 7 428 000 000 lira 
istemiîş, ancak projelerde artışlar olabileceği 
düşündesiyle kendilerine 322 milyon daha faz
la yatıırım verilmiştir. Planda öngörülen ya
tırım tavanı Türkiye'nin yatırım imkânları açı
sından gerçekten olumlu bir mliktar olarak 
görülmektedir. Bu miktarın 10 miilyar T.L.'na 
çıkarılması, biraz önce arz ettiğim önemli sa
kıncaları doğuracaktır. 

özetlemek gerekirse, teiklif, gerfekçe, planın 
bütün dengelerini, sayısal hedeflerini boza
cak niteliktedir. Bu ıbakımdaın planın bütünlü
ğü ile ilgili olduğu ve bütünlüğünü bozacağı 
cihetle Hükümletçe kalkınmamız maalesef müm
kün olamamaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — önergeyi vermiş olan birinci 
imzıa sahibi veya göstereceği bir diğer şahıs 
önergdyi izah edecek mü efendim?.. Buyurun 
Sayın Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri. Karayollarıma ayrı
lan ödeneğin artırılması için bir öneride bulun
maktayız. Çünkü, Karayollarınia ayrılan öde
nek büzce az görülmektedir, zira; maliyetler 
artmıştır. Her ne (kadar, geçen planda bir mil
yar lira civarında bir artma olmuştur, denmek-
teyse de, maliyetin artması hesaba katılmamış-
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tir. Bugün Türkiye'nin karayolu problemi hâlâ 
vardır. Edirne - iskenderun otobanının mutlak 
suretle hu devrede yapılması gerekmektedir. 
Bu bölgelere seyahat eden arkadaşlarımız her 
zaman vulkubulmuş acı hâdiseleri görmektedir
ler. Yurt dışından döviz getiren vatandaşları
mız, işçilerimiz, Türkiye'ye gelirlerken kasa
larla karşılaşmakta, bunun neticesinde can Ve 
millî servet kaybı vukubülmaktadır. 

Yine istanbul - Ankara hattı, îzmiir - Deniz
li hattı v.s. çift yol haline getirilmek mecburi
yetindedir. Vilâyetleri birbirine bağlayan yol
ları teker teker saymayacağım. Türkiye'nin 
önümüzdeki yıllarda büyük yol problemi mev
cuttur. Bu ödenek, tahmin az olarak tefrik edil
miştir kanaatimizce. Bu bakımdan yükseltil
mesi teklifinde bulunduk, iltifat edeceğinize 
e'minüm. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, ge
rekçeli geriçevirme öneıigeaini oylarımıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mev
cudun ittifakiyle kaibul edilmiştir. 

önerge, Ibu gerekçe muhtevası dâhilinde 
Hükümete geri verilmiştir. 

Diğer bir önerjgeyli takdim ediyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Planda aşağıdaki düzelt-
meleıİJn yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Salâhattin Kıbç Naihit 'Menteşe 
Adana Milletvekili Aydın Milletvekili 

Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 
Uşak Milletvekili izmir Milletvekili 

Dördüncü kitabın 1046 sayfasının 2206 nu
maralı maddesinin ikinci fıkrası: 

Enerji hammaddielerinlin ve stratejik maden
lerin zamanında, verimli ve kararlı şekilde sağ
lanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu 
konudaki düzenlemede Anayasanın 130 ncu 
maddesinde yer alan hükümleri© karma eko
nomi ilkeleri uygulanacaktır. 

Gerekçe 
Sayfa : 1046 

2206'nın tasarıdaki haliyle kabulü gerek
siz ve zararlıdır. Devlet işletmesinin esas tu
tulması ve bir kısım madenlerde Devlet teke
li kurulması topyekun kalkınma ve kaynak 
yaratma prensiplerine aykırıdır. Keza karma 

-özel sektör eşitlik prensibi de genel şekilde 
(bozulmuş olmaktadır. 

Ayrıca teklif ettiğimiz şeküdje Devletin faa
liyeti sınırlanmamakta ve daha geniş kaynak 
yaratma imkânı kazanılmaktadır. 

Bu gerekçelerle teklifimizin kabulünü say-
gı ile rica öderiz. 

. Salâhattin Kıbç Naihit Menteşe 
Adana Milletvekili Aydın Milletvekili 

Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 
Uşak Milletvekili izmir Milletvekili 

BAŞKAN — Komisyon bir beyanda bulu
nacaklar mı efendim? 

PLAN KASIMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, ıbu mahiyette yedi, sekiz önerge 
daiha var. Hepsinin birleştirilmesi yerimde olur 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, o halde bu öner
geyi de diğer önergelerle irtibatlandurmiak üz)e-
re geçiyorum. Saat 13.00 - 15.00 arasında bir 
iara verime durumumuz olduğundan o müddet 
zarfında bu önergeler üzerinde çalışılacaktır. 

Bir diğer önergeye geçiyorum. 

Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yilbk Kalkıinma Planının, say

fa: 1045, paragraf: 2203'ünün aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Salâhattin Kıbç Nahit (Menteşe 
Adana Milletvekili Aydın Milletvekili 

Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 
Uşak Milletvekili İzmir Milletvekili 
2203: Bunlardan genel ve katma bütçelerin 

sorumluluk alanına girmeyenler, Kamu ikti
sadî Teşebibüslerince gerçekleştirilecektir, 

Gerekçe 

Analy asamızın 130 ncu maddesi : 
«Tabiî servetler ve kaynakları Devletin hü

küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranma
sı ve işletilmesi hakkı, Devlete aittir. Arama 
ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleş
mesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel te-
şeoibüs eliyle yapılması kanunun açık iznine 
bağlıdır.» 

Enerji üretimi d'e memieiketin tabiî servet 
ve kaynaklarının işletilmesi yollarından biri
sidir. 

85 — 
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-Bu İhale göre Anayaisamız, tabiî servet ve 
kasnakların işletilmesi ile enerji ürletimini de 
prensip itibariyle, Devletin hüküm ve tasarru
fu altlında tutmuş ve fakat bu kaynakların iş
letilmesinin özel teşebbüsle de birleşmek sure
tiyle veya özel teşebbüs tarafından yapılabi
leceğini öngörmüş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınnia Planının te
mel hedefleri ve stratejisinde ve plandaki yu
karda numaralı yazılı ilkeler, Anayasamızın 
130 ncu maddesine aykırı düşmekte ve Anaya
sanın açtığı imkânları özel teşeblbüse kapa
maktadır. 

Enerji üretimi ve Devletin tabiî servet kay-
naklanınım kanunun koyduğu şekil ve şartlar
da özel teşetlbüs tarafından da işletilmesi ya
tırım kaynaklan 'kıt olan yurdumuza yeni bir
takım kaynaklar bulmak imkânını yaratacak
tır. Bu özel teşebbüs imkânlarımın kullanıl
ması enerji üretiminde ve tabiî servet kay
nakların değerlendirilmesinde azımsanamaya-
cak büyük ıbir katkı yaratacaktır. Memleketi
mizin halen enerjiye olan ihtiyacı ve üçüncü 
Beş Yıllık Planın ortaya koyduğu donelere 
nazaran g'elecek yıllarda hâsıl olacak enerji 
sıkıntısı dikkat nazara alınır&a, bu konunun 
önemi daha iyi anlaşılacaktır. 

Enerji konusundaki hidrolik potansiyelle
rin ssadece Fırat'a inhisar ettirilmesi de doğ
ru olmlamıştır. Fırat havzasınla öncelik tanı
nırken diğer hidtriolik potansiyellerin de üze
rinde çalışılmasına ve yararlanılmasına im
kânlar açık bırakılmalıdır. 

Enerji, anlamı çok geniş olıan bir kavram
dır. Enerjinin odun ve kömürden başlayarak 
elektriğe kadar uzanan değişik kaynakları var
dır. Bütün bu değişik kaynaklanın işletilmesi-
n!in Devlet tekelinde toplandığı anlamına ge
len, planın bu cümlesi son derece sakıncalı ve 
kurulu düzenin değiştirilmesi anlamını taşı
dığından, tiamamen kaldınlmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon... 
PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) _ Sa
yın Bıaşkan, aynı durumda ve mahiyette 'beş, 
altı önerge daha var, birleştirilmesi yerinde 
olur kanaatinidey'im. 

BAŞKAN — Önerce ilk takdim edildiği an
da birleştirilmesi gerekeceği kanaatine varır
sanız, lütfen bildiriniz, hiç okutmayalım. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — O 
'halde iSayın Başkanım, müteakip 6 ve 7 numa
ralı önergeler de aynı şekildedir. 

BAŞKAN — Peki efendim, o halde 8 numa
ralı önerlgelyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısının 664 ncü 

sayfasında yer alan ulaştırma sektörü «İlkeler 
ve tedlbirler» inden (D) uncusunun ekli gerek
çe muvacehesinde aşağıdalki şekilde değiştiril-
imesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak Sakarya 
Kevni Ne'dimoğlu Nuri Bayar 

Adana İzmir 
Selâhattin Kılıç Ali Naili Erdem 

«Trafiği çok artan güzergâhlarda mevcut 
yolların yeterli olmaması ve yeni yol yapımı
nın gerektiği Ihallerde mevcut yol dışında ta
mamen yeniden yapılacak hız yollarından ge
çiş ücreti alınması ve bu geçit ücretlerinin teş
kil edeceği fonları kullanmak suretiyle ülke
nin hız yollan ihtiyacını karşılıalyacak bir ku
ruluşun acilen gerçekleştirilmesi sağlanacak
tır» 

Gerekçe : 
Ülkemizde, karayolu ulaşımı büyük bir hız

la gelişmektedir. Bütçemizden büyük meblâğ
lar ayrılmasına rağmen, hizmet ihtiyacın dai
ma gerisinde kalmaktadır. Buna sebep, bütçe 
imkânlarının sınırlı olması ve hizmetin ge
rektirdiği kadar ödeneklerin ayrılmamasıdır. 
İhtiyacın karşılanması için yeni kaynaklar 
bulmak lâzımdır. 

Aynı durumla karşılaşan diğer ülkeler, hir 
nevi oto - finansmana yönelerek paralı yollar 
yapmışlar ve aldıiklan ücretlerle artan yol ih-
tiyaçlanını karşılamaiya yönelmişlerdir. Mem
leketimizde de bu yönteme başvurmak için po
tansiyel mevcuttur. Şu anda birçok yollarımız, 
artan ihtiyaca cevap verememektedir. Trafik 
kesafeti dolayısiyle kazalar artmakta, sürat 
azalmakta ve işletme masraflan yükselmek
tedir. Bütün bunlar, ekoniomimliz için kayıp de
mektir ve büyük meblâğlara 'baliğ' olmakta
dır. 

Bu güzergâhlarda yapılacak yeni hız yol
lan, hem yuikardaki kayıplan ortlaıdan kal-
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dıracak ve hem de daha düzenli trafik akişmı 
sağlayacaktır. Alınacak ücretler, yolları kul-
lpjıan vasıtaların eski yolu kullanmaları ha
linde meydana gelecek kayıplarının çok dûnun
da olacağından hem vasıta sahipleri kazana
cak ve hem de yol yapımı için yeni bir kaynak 
doğmuş olacaktır. Ayrıca, bütçe imkânlarından 
daha büyük bir kısmı, yol ihtiyacı fazla olan 
bölgelere kaydırılmak suretiyle .sosyal ada
lete daha uygun bir tatbikat yapmış olacak
tır. 

'Sistemin iyi işlemesi için, bu hizmeti nor
mal yol hizmetleniınden ayırmak ve ayrı bir 
örgütle yürütmek şarttır. Diğer ülkeler de 
aynı şekilde hareket etmişlerdir. Ancak mem
leketimizin özel şartları düşünülerek ve bil
hassa esasen kıt olan eleman ve malzeme kay
naklarının israfını önlemek bakımından yeni 
kuruluşun karayolları bünyesi iiçiridie teşkili 
veya onunla yakın işbirliği halinde çalışma
sı elzemdir. Böyle bir özel kuruluş, kaymakla
rını gittikçe genişletme imkânı bulunacağından 
hız yolları süratle gelişme imkânlarına kavu
şacaktır. 

Halen yapılmakta olan İstanbul Çevre Yolu 
ve iBoğaz Köprüsü ile yapımına yakında 
başlanacak olan istanbul - İzmit oto yolu, yeni 
örgütün nüvesini teşkil edebilir. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli ge
ri çevirme önergesini okutmuş bulunuly'orum. 

Komisyonun bu konuda bir beyanı var mı? 

PLAN KABIMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin takdirime bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, siz bir mâru
zâtta bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Yüce Meclis kabul ettiği tak
dirde 77 sayılı Kanuna göre Hükümetçe plan
da yer alması uygun görülen şekliyle hazırla
nacak raporda Yüce Meclise takdim edinecek
tir. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

önerge gerekçesiyle birlikte Hükümete geri 
verilmiştir, dikkat nazara alınma kaydiyle. 

Bir diğer önergöyi takdim ediyorum. 

T Millet Mecllisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Planın eğitim bölümün
ce 1635 numaralı paragrafın 2., 4. ve 5 nci fık
ralarının (sayfa : 855) aşağıdaki şekilde dü
zeltilmesini yüksek tasviplerinize arz ederiz. 

! Eskişehir Uşak 
Prof. Dr. Orhan Oğuz Orhan Dengiz 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

1635/2 ,nci «Yüksek öğretimin nicelik ve 
nütelik gelişmesi ile ilgili tüm çalışmaları yap
mak, insangücü hedeflerini gerçekleştirmek 
için yüksek öğretime ayrılacak fizikî ve beşeri 
kaymakların en rasyonel biçimde dağıtılması
nı sağlayarak gerekli kapasiteyi gerçekleştir
mek, (yüksek öğretim sektör Anaplam yapı
mında Devlet Planlama Teşkilâtı ile işjbirli-
ğinde bulunmak üzere üniversiteler akademi
ler ve Millî Eğitlim Bakanlığı devamlı bir tek
nik büroyu aralarında kuracaklardır. 

üniversite ve akademi olarak örgütlenme
yen tüm yüksek okullar için Millî Eğitim Ba
kanlığı, uzmanlardan kurulu bir birimi görev
lendirecektir.» 

1635/4 «özellikle ırievzuat düzenlenmesin
de yerinden yönetim sistemi ile çalışan üni
versite ve akademiler ille çok sayıda öğrendi 
yetiştirmek üzerte hızla genişletilmesi gereken 
genel idareye veya üniversite ve akademiler
le bu kuruluşlara bağlı fakat yetki genişliği 
içinde çalışan yüksek okullar arasındaki ay
rım dikkate alınacaktır. Yukarda belirtliten ör
gütsel biçim ve insanigüciü yetiştirmedeki fonk-

| siyonel ayrılma uyularak mevcut mevzuat ka
rışıklığı ve belirsizliği öncelikle giderilecek-
tiir.» 

1635/5 üniversite ve akademiler teknoloji, 
üretici, bilim adamı ve araştırıcı, üretim ve 
hizmet birimlerinde üst düzeyde denetimi sağ
layıcı elemanları ve yüksek öğretimde görev
lendirilecek öğretim üyelerini (Li&ans üstü 
eğitimle) yetiştirimeye yönelecektir. 

Yüksıek okullar daha kısa sürelerde ve da
ha çok sayıda uygulayıcı meslek ve teknik 
elemanları yetiştirimeye yönelecektir.» 

Gerekçe : 
Türk Yüksek öğretiminde üniversiter se-

I viyede öğretim yapan üniverslitelerle odlara 
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tamamen paralel kanunlarla kurulmuş aynı 
fonksiyonları yerine getiren akademiler var
dır. 

Bu kuruluşlar arasında yegâne fark üni
versitelerin Analyasa, diğer akademilerin ka
nunların teminatı altında çalışmakta bulun
malarıdır. Her iki tiip üniversiter kuruluş ta 
bilimsel ve idarî özerkliği olan tüzel kişiliğe 
sahip katıma bütçelerle idare «dilen kurumlar
dır. 

Üçüncü (Beş Yıllık Planda, uzun yıllardan 
beri Türk Yüksek öğretim alanında değerli 
'hizmetleri olan ve binlerce yetiştirdiği öğren
cileriyle Türk İktisadî ve teknik alanlarında 
değerli katkıları bulunan bu kuruluşların 
kendilerine kanunlarla verilen haklan, yetki
leri kısıtlayarak ve hatta ortadan kaldırarak 
meslekî öğretim yapan kuruluşlar haline ge
tirilmesi tavsiye ediilmetktedir. 

Huikuka, müktesep haklara uymayan ve ay
nı. zamanda Türk eğitim, sisteminin yapısı ile 
gerçeklere uygun düşmeyen bu tavsiyeleri tas
hih etmek zarureti vardır. 

Bu kuruluşlar hakkında çeşitli hükümle
rin Millî Eğitim Bakanlarının Yüce Meclis Ko
misyonlarında ve Genel Kurulunda bunların 
bir tür üniversite haline getirileceği defalar
ca ve sarahatle ifade edilmiş bulunmaktadır. 
Hatta buigünkü Eğitim Bakanının geçen hafta 
Türkiye Radlyo ve Televizyonuna verdüği be
yanat da aynı istikamette bulunmıaktadır. 

Türk Yüksek öğretiminde yaklaşık olarak 
% 50<ye yakın bir öğrenciye saınibolan bu ku
ruluşlarda ayırıcı bir davranış içerisine gir
mek yeni birçok huzursuzlufkların tohumunu 
ekmek anlamına gelecektir. Bu nedenle ilişik 
paragrafların ıslah edilerek gerekli düzelt
melerin yapılmasını öneriyoruz. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) _ Sayın Baş
kan, çok özür dilerim 9,10, 11, 19, 20 ve 21 nu
maralı önergeler aynı mahiyette olduklarından 
birleştirilmeleri yerlinde olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
12 numaralı önergeyi takdim edilyorum. 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Üçjüncü Beş Yıllık Plan taslağı cilt 3, say

fa: 782, tablo : 546'da 1972 yılı imsangücü sü
tununda ziraat mühendisi, veteriner hekim ve 

hayvan sağlık memuru karşiısmdaiki arz, ih
tiyaç ve açık kalemlerine ait rakamlar hatalı 
olup bunların tashihi gerekmektedir. 

Ziraat Mühendisleri Odası ve ilgili Bakan
lıklardan alınan biltgüye göre 1972 ziraat 
mühendisi arzı 6 781 olup ihtiyaç 8 111 ve açık 
1330 dur. 

Aynı şekilde Veteriner Hekimler Odası ve 
ilgili Bakanlıktan alınan bilgiye göre 1972 
de veteriner hekim arzı 1 630, ühtiiyaç 2 500, 
açık 870'dir. Aynı kaynağa göre hayvan sağ
lık memuru arzı 1 289, ihtiyaç 1 380, açık 91 
dir. 

Adı geçen tablodaki rakamların bildirilen 
rakamlarla değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 
Sakarya Milletvekili Adana Milletvekili 

Nuri Bayar Selâhatiiln Kılıç 
Uşak Milletvekili İzmir Milletvekilli 
Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

Not : Geretoçe eklidir. 
Gerekçe : 
Üçüncü Beş Yıllık Plan Cilt : 3 de 546 No. 

lu tabloda 1972 insangüoü sütununda ziraat 
mühendisi arzı 6 920, ihtiyaç toplamı 3 160 ve 
buna göre de 2 760 ihtiyaç fazlası gösterilmiş
tir. 

Halbuki Ziraat Mühendisleri Odasının ka
yıtlarına ve Tarım Bakanlığında, Köy İşleri 
Bakanlığında ve diğer kuruluşlardaki mevcut 
ibîilgilere göre 1972 'de toplam ziraat mühen
disi arzı 6 920 değil, 6 781'diir. 

Tarım Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı ve 
diğer Bakanlıklarda, kurumlarda ve özel sek
törde 1972'de fiilen çalışan ziraat mühendi
si sayısı 5 911'dir. 

Tarım Bakanlığının hazırladığı ziraat mü-
hendisii istihdam programına göre il ve ilçe
lerde, yayım ve mlücadele teşkilâtında okul, 
araştırma gibi diğer (müesseselerinde, 1972'de 
ihtiyaç duyulan ziraat mühendisi sayısı 1 400 
civarındadır. Bunun dışında diğer Bakanlık
larda, kurumlarda ve özel sektörde aynı yıl
da duyulan ihtiyaç 800 olarak tespit edilmiş
tir. Bu takdirde 1972 ziraat mühendisi ihtiya
cı tablodaki gibi 3 160 değil, 8 111'dir. Buna 
göre açık ise 1 3 30'dur. 

Aynı şekilde Veteriner Hekimler Odası ka
yıtlarına 'Tarım Bakanlığındaikli mevcut bilgi-
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lere göre 1972'de mevcut veteriner sayısı 1 785 
değil, 1 630'dur. îl, ilçe teşkilâtında ve araş
tırma müesseselerinde ve diğer kurumlarda 
1972'de çalışması gerekli veteriner ihtiyacı 
2 500'diir. Buna göre açık 870'dir. 

Aynı kaynaklara göre 1972 'de hayvan sağ
lık; memuru arzı 1 000 değil, 1 289'dur. İhtiyaç 
1 380, açık 91 dir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önerlgeye katıl
mamaktadır. 

Hükümet adına Sayın Baykara, buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— ISayın Başkan, saym milletvekilleri; 

Biraz önce okunan önergede bahis konusu 
edilen sayısal ayrılıklar gerçekten şimdiye ka
dar Komisyonda ve Senatoda üzerinde durul
muş Ibir konu olarak buraya kadar gelmiştir. 

Aslında ıbu sayının gerçeğe uygun olarak 
değiştirilmesinden planın bütünlüğü ve he
defleri ile ne ilgisi vardır diye bir şey akla 
gelebilir. Fakat müsaade ederseniz bir daha 
burada ibu .sayıların hangisinin doğru, hangi
sinin daha tutarlı olduğunu izaha çalışayım. 

Planda verilen ziraat ımjühendisi, veteri
ner Ihekim ve hayvan sağlıik memuru meslek 
odalarının ve ilgili bakanlıkların, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün ve diğer ilgili kuruluşla
rın kontmol edilmiş resımî belgeleıllne ve rakam
larına dayanmaktadır. 

llkinci Beş Yıllık Plan döneminde hayvanı 
Ürünlerdeki yılbik ortalama gelişme hızı 
plan hedeflerinin % 34 altında gerçekleşmiştir. 
Bu bakımdan veterinler ihtiyacının önergede 
belirtildiği gibi, İkinci Plan hedefi olan 2 500 
olarak ıkabul edilemeyeceği kesin olarak orta
ya çakmıştır. 2 500 olarak ileri sürülen rakam, 
üretimin gerçekleşmesi bakımından % 34 indi
rilince 1 650'ye düşmektedir. 

Ayrıca Üçüncü Planda veteriner başına 
düşen üretüm ve yaratılacak katma değer ile 
(hareket nioktaları (bunlardır) veteriner başına 
düşen verimlilik artışı hesaplarının içine alan 
ileri ve geliştirilmiş bir metotla ve insangücü-
nün yerinde kullanımı gözönüne alınarak tek, 
tek veterinerler içlin hesaplanarak veteriner ih-
tüyacı oltaya konulmuştur. 

Böylece veteriner ihtiyaç sayisı ileri sü
rüldüğü gibi 2 500 kişi değil, gerçek anlam-

— 89 

23 . 10 . 1972 0 : 1 

da ihtiyacı feelirtUiği için planda verilen ra
kam olmak gerekir. 

Az önce belirttiğim metot ziraat mühendi
si ihtiyacı hesaplarında da kullanılmıştır, zi
raat mühediisi ihtllyacı olarak öııerlgede veri
len rakamlar 1 400, Tarım Bakanlığının 800 ve 
diğer kuruluşların ve özel sektörün dendiği 
halde bir toplama hatası olarak 2 200 yerine 
8 111 rakamı tespit edilmiştir. 

Plan bu konuda titizlikle yaptığı incele
melerden sonra ziraat mühendisi ihtiyacını 
3 180 olarak tespit etmiştir. Yani 8 111 olarak 
ileriye sürülen rakamda bir hata yapılmıştır, 
toplamada sanırsam, 

Ayrıca, özellikle tarımsal insangücü kul
lanımı stratejisinde yüksek nitelikteki ele-
ımanların yerine, uygulamada orta nitelikteki 
teknisyenlerle tarımda verimliliğin hızla ar
tırılmasına direk etkisi olarak tarımsal üre
time dönük bilgi ve maharet kazanmış uzman 
çiftçinin kullanılması da önem kazanmakta
dır. 

Görüldüğü gli'bi esasen bugün için yeterli 
sa/yıda veteriner hekim ve ziraat mühendisi 
ımevcııttur. Planda da belirtildiği üzere yeni 
üretim hedeflerine ulaşmak için ilerükll yıl
larda yeni veteriner hekim ve ziraat mühendi
sine ihtiyaç olacaktır. 

1972 yılı için lise mevcutlar ihtiyacın üs
tünde olmaktadır. 546 numaralı tablo yakın
dan incelendiğinde; Üçüncü Planın ilk yılla
rından itibaren eğitimde yaratılması gerekli 
ek kapasitelerin belirtildiği de görülecektir. 

önergede planda gösterilen hayvan sağ
lık memuru açığının çok olduğu ileri sürül
mektedir. Ancak, hayvan sağlık memurları sa
hada çalışacak elemanlar olmaları bakımın
dan önemli fonksiyonları vardır. Veteriner 
hekimler uygulamada teknik yöntem ve yö
netimi, teşkilât üstünde denetimi, araştırma
ları ve danışmanlığı sürdürecek biçimde istih
dam edilme durumundadırlar. 

Hayvan sağlık memurları ise; veteriner 
hekimlerin denetimi ve danışmanlığı altında 
gerçekten sahanın gerektirdiği uygulayıcı 
elemanlar olacaklarından önemlerli de büyük 
olmaktadır. Bu durumda planda verilmiş olan 
veteriner ihtiyacı açığı ve yetiştirme bakımın^ 
dan sayıları doğru olarak verilmiştir. Bu ba-
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kımdan; insangüoü hedefleri de bu sayılara 
göre tespit "edildiğinden bunların değiştiril
mesi gerçekten planın insangücü hedeflerini 
ve (bununla ilgili diğer bütünlüğünü zedele
yecek mahiyettedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz, buyuru

nuz efendim. 
ORHAN OdUZ (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bir usul meselesine temas etmek üzere söz 

almış bulunuyorum. Biraz önce okutulan öner
genin diğer önergelerle ilgisi olduğu hususu 
belirtildi ve geri alındı. Paragraf numaraları 
değişik olan önergeler şayet birleşitMlirse al
mış olduğumuz karar gereğince beş dakika
lık açıklama süresi çok sınırlı kalacaktır. 

O bakımdan paragraf numaraları değişik 
olan önergelerin birleştirilmesinin doğru ol
mayacağı kanaatindeyim. 

Bu hususu açıklamak liçin huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. Saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, siz bu önergenin 
oylanmamasını mı istiyorsunuz? 

ORHAN OĞUZ (Esşehir) — Sayın Başka
nım, demin 1635 sayılı önerge okundu ve bıra
kıldı diğer önergelerle birlikte yeniden mua-
ırtele görecek dendi. Diğer önergelerin parag
raf sayıları hep değiştik.. 

BAŞKAN — Olabilir, zaten onları öyle mu
ameleye koyacağız da bazı noktalar üzerinde 
daha yakın müzakere sistemi bulabilmek için 
ihmal ettik, daiha somla oraya geleceğiz. 

Şimdi siz bu önergenin oylanmasını uygun 
buluyorsunuz değil mi 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Evet efen
dim, 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önerge kabul edilmiştir. Bu gerekçe dâ
hilinde Hükümete geri verilmesi uygun bu-
lunmuiştur ve dikkat nazara alınması karar-
laştelmıştır. 

Diğer btir önergeyi takdim ediyorum. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Baş
kan, 13 numaralı önerge, 43 nuımarıalı önerge 
ile aynı mahiyettedir ef enıdim, 
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BAŞKAN — 13 numaralı önergeyi 43 nu
maralı önerge ile aynı mahiyette mi görüyor
sunuz? 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet. 4, 5, 
6 ve 7 numaralı aynı konuya giriyor. 

BAŞKAN — Peki. Bunu da geçiyoruz. 
14 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısının 466 ncı 

sayfasının 826 ncı paragrafının 2 nci maddesi
nin ; 

«Petro - kimya komplekslerinin ekonomik 
olarak tesisinde bütün imkânlardan faydalana
rak kurulmasını ve geliştirilmesini» 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Aydın Milletvekili Uşak Milletvekili 
Nahit Menteşe Orhan Dengiz 

tzmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

Gerekçe 

Petro - kimya komplekslerinin sadece Dev
let tekelinde tutulması Anayasamızın karma 
ekonomi ilkelerine aykırıdır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna hazırlandı
ğımız bu dönemde Topluluğu teşkil eden mem
leketlerde petro - kimya konusunda rekabet 
eder hale gelmemiz icabetmektedir. 

Bunun için, bütün imkânlardan istifade et
memiz ve yeni tesislere kavuşmamız gerekmek-
mektedir. 

BAŞKAN — Evet. Önergeyi okutmuş bulu
nuyorum. Komisyon, beyanda bulunacakmısı-
nız? 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Hayır, sa
yın Başkan, Yüce Meclisin takdirine bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet adına 
Sayın Baykara, buyunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Değiştirge önergesinin ve gerekçesinin taal
lûk ettiği plan ilkesini müsaade ederseniz, bir 
defa okuyayım; «Petro - kimya kompleksleri
nin ekonomik olarak tesisinin gerektirdiği üni
telerin, hammadde hazırlama, ara ürün, poli-
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merizasyon ve son ürünler gibi bütün olarak 
optimal kapasitede Petro - Kimya Anonim Şir
keti tarafından veya öncülüğünde kurulması 
ve geliştirilmesi sağlanacaktır» Plandaki ilke 
budur. 

Verilen önergede, petro - kimya kompleksle
rinin ekonomik olarak tesisinde bütün imkânlar
dan faydalanılacağının belirtilmesiyle kurulma
sını ve geliştirilmesini belirtilmesiyle yetlnil-
mıektedir. 

Sayın milletvekilleri, dünyada ancak 20 nci 
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli bir 
sanayi dalı olarak belirmeye başlayan petro -
kimya sanayiinin yurdumuzda kurulması fikri 
ilk olarak 1961 yılında ortaya atılmış ve 1965 
yılında Petkim Petro - Kimya Anonim Şirketi 
kurulmuştur, izmit Yarımca'da inşasına baş
lanan tesisler, 1970 yılından itibaren, tamamlan
dıkça işletmeye acıkmaktadır. Halen Yarımca' 
kompleksindeki ünitelerin beş tanesi üretim 
yapmakta, diğerlerinin inşasına devam edil
mektedir. 1974-1975 yıllarında tamamlanması 
öngörülen Yarımca kompleksinin tümü 3 mil
yar TL. sına çıkacak, tam kapasitede ürettiği 
malların değeri 1971 fiyatlanyle yaklaşık ola
rak 1,8 milyar TL. olacaktır. 

Yarımcada 1 nci petro - kimya kompleksi
nin kurulmaya başlanması, yurdumuzda daha 
önceden hiç bilinmeyen bu sanayi alanının hız
la gelişmesine yol açmış ve Yarımcadaki kapa
sitelerin yüzde yüz tevsi edilmeleri dahi, talebi 
karşılamaya kâfi olamamıştır. Yarımcadaki 
kompleksin daha fazla genişletilmesi, oradaki 
fizik şartların elverişli olmaması nedeniyle 
mümkün değildir. Bu nedenle, ikinci bir komp
leks kurulmasına gerek duyulmuş ve yapılan 
araştırmalar, bu ikinci kompleksin Aliağa İzmir 
bölgesinde kurulmasının en uygun çözüm oldu
ğunu 'ortaya çıkarmıştır. 

Petro - kimya kompleksleri genellikle tüm 
olarak kârlı tesislerdir. Ancak, kompleksi oluş
turan üniteler tek tek incelendiğinde, her üni
tenin aynı oranda kârlı olmadığı görülmekte
dir .Petrol rafinerisi ürünlerinden başlayarak, 
kompleksin anahammaddelerini üreten üniteler 
genellikle en az kârlı ünitelerdir. Ara ürün üni
telerinin kân, hammadde ünitelerine oranla 
daha 'fazla ise de, kârlı üniteler, kompleksin 
son üniteliridir. Bu üniteler, plâstik maddele

rin ürettiği polimerizasyon üniteleriyle, sente
tik elyaf hammadeleri ve sentetik kauçukların 
üretildiği ünitelerdir. Genellikle bazı özel şir
ketler, kâr oranı çok yüksek olan bu üniteleri 
kurma arzusundadırlar. Bu üniteler kompleks
ten ayrıldığında, kompleksin kârlılığı büyük Öl
çüde değişmekte ve dış pazarlarda ve özellikle 
Ortak Pazar şartlarında rekabet edebilme im
kânı azalmaktadır. 

Ayrıca, bu yatırımın gerçekleştirilebilmesi 
için sağlanması gerekli dış kredinin 'bulunması 
yönünden, kompleksin bütünlüğünün 'bozulma
ması da gereklidir. Zira, kredi veren kuruluş
lar kârlılık konusu üzerinde önemle durmakta
dırlar. Kompleksin parçalanması halinde kârlı
lığın azalması, kredi temini imkânlarını yok et
mektedir. Petro - kimya endüstrisi bütün dün
yada ve özellikle Türkiye için çok yeni bir ko
nudur. Birinci petro - kimya kompleksi eğitici 
olarak çok önemli bir rol oynamıştır. Bu ne
denle, yine aynı kuruluşun öncülüğünde kuru
lacak bir tesisle, Petkimde mevcut yetişkin kad
ronun sağlayacağı faydalar, özellikle bilgi ek
sikliği nedeniyle yapılacak ve Türkiye'nin bü
yük kayıplar vermesi sonucunu doğuracak ha
taların başlangıçta önlenmesini de sağlayacak
tır. 

Üçüncü Planın, petro - kimya sanayii bölü
mündeki önergeye konu olan tedbir, yazıldığı 
şekliyle bütün imkânlardan yararlanılmasını 
öngörmektedir. 'Bir kısıtlama bahis konusu de
ğildir. Ancak, petro - kimya sanayiinin bölün
meden kurulması ve Petkim Petrol - Kimya 
Anonim Şirketinin mutlaka bu kuruluş içinde 
bulunması, yukarda açıklanan nedenlerden do
layı gerekli görülmektedir. 

önergenin amacı, bu açıklananlardan farklı 
ise herhangi bir değişiklik yapılması Üçüncü 
Plan döneminde 4 600 000 000 yatırımla bü
yük ölçüde tamamlanması öngörülen ikinci 
kompleksinin tamamlanma süresini değiştirecek 
ve dönem sonunda 2,5 milyar liraya ulaşması 
öngörülen petro - kimya ürünlerinin üretimi 
sağlanamayacak ve böylece ithal gereği arta
cak, bu da ödemeler dengesini etkileyerek pla
nın bütünlüğünü bozacaktır. 

Bu bakımlardan gerekçeye katılmadığımızı 
arz etmek isterim. 
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BAŞKAN — Bu önerge üzerinde siz mi ko
nuşacaksınız Sayın Menteşe? Buyurunuz efen
dim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Planın 446 ncı sayfasının 
826 ncı paragrafının ikinci maddesinin değişti
rilmesini arz ve teklif etmekteyiz. Sayın Ba
kanın da izah ettiği gibi, halen taslakta, «pet-
ro - kimya komlekslerinin ekonomik olarak 
tesisinin gerektirdiği ünitelerin bütün olarak 
optimal kapasitede Petro - Kimya Anonim Şir
keti tarafından veya onculuğunda kurulması 
ve geliştirilmesi sağlanacaktır» hükmü vardır. 

Bunu biz, petro-kimya komplekslerinin 
ekonomik olarak tesisinde bütün imkânlardan 
faydalanılarak kurulmasını ve geliştirilmesi 
şeklinde önermekteyiz. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, sayın Bakan izah 
ettiler. Hakikaten, Yarımca'da 3 milyar liraya 
malolacak bir tesis kısmen faaliyette, bir kısmı-
nmda İnşaatı tamamlanmaktadır. Zannediyo
rum halen 1,3 milyar TL. lik bir yatırım yapıl
mıştır, dört beş madde petro - kimya ürünü 
üretmektedir, ikinci tesis olarak da, Aliağa'da 
yer satın alınmıştır, saha hazırdır, yine 5 mil
yar liraya malolacak bir tesis düşünülmektedir. 
Fakat halen İnşaatına girişilmemiştir. Petro-
kimya, bunun tesisini üzerine aldığı halde, maa
lesef bugüne kadar herhangi bir hareket mev
cut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Bakan izah
larında, bunun Devletin öncülüğünde, yani Devlet 
kuruluşu olan petro - kimyanın öncülüğünde 
yapılmasını önermekte, müdafaa etmektedir. 
Biz esasen, buna bir şey diyecek değiliz. Ancak, 
istiyoruz ki, Devlet bütün imkânlardan fayda
lansın, bütün kaynaklardan faydalansın. Kârlı 
ise, Devlet bunun öncüsü olsun, elini çabuk tut
sun ve harekete geçsin. Maalesef bugüne kadar 
1,3 milyar liralık yatırım yapılmış olmasına 
rağmen aksamaktayız muhterem arkadaşlarım. 
Bir taraftan Ortak Pazara girmiş bulunmakta
yız. Ortak Pazar ülkelerinin bu konudaki hızı
na yetişmek mecburiyetindeyiz. Bugün petro -
ıkimya, sanayinin teımel maddesi olan demir - çe
lik kadar ehemmiyet kazanmıştır. Biz daha he
nüz üç dört maddeyi üretebiliyoruz. Çoğu, ku
rulan tesislerimiz, petro - kimya hammaddesini 
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f yabancı memleketlerden ithal etmektedirler. 
j Bunun için dünya kadar da döviz ödemekteyiz. 
| O bakımdan, biz burada prenslbolarak Devle» 
j tin öncülüğünü kabul etmekle beraber, bütün 
I imkânlardan, bütün kaynaklardan Devletin is-
i tifade etmesini önermekteyiz. Bu imkânı tanı-
| mak mecburiyetindeyiz. Bu konuda büyük atı-
| lımlar yapmak mecburiyetinde olduğumuza gö-
| re, bunu kapamamak mecburiyetindeyiz. Ana-
j yasamızın 130 ncu maddesi esasen, kanunlarla 
j bu imkânı Yüce Meclise vermiş bulunmaktadır. 
i Bu yolu da kapatmak herhalde doğru bir key-
I fiyet olmasa gerektir. Bu bakımdan teklifimizin 
| kabulünü saygılarımızla arz ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Önerge kabul edilmiştir. Dikkat nazara alınma 
kaydıyle, gerekçeli geriverme önergesi Hükü
mete geri verilmiş bulunmaktadır. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
I Milet Meclisi Başkanlığına 
i Üçüncü Beş Yıllik Plan tasarısının 664 ncü 
! sayfasının 1158 nci paragrafının tedbirler bö

lümüne aşağıdaki hususun 10 ncu madde olarak 
ithalini arz ve teklif ederim. 

Aydın Uşak 
| Nahit Menteşe Orhan Dengiz 
| İzmir 
! Ali Naili Erdem 

j 1158/10 - «Denizcilik Bankasının iç ve dış 
! hatlarında özel sektör imkânlarından da fay-
I dalanılacaktır.» 
| Gerekçe : 
I Deniz yollarında iç ve dış seferler, bazı istis-
j nalar dışında, kamu eliyle yapılmaktadır. 

| Turizme önem verildiği planlı dönemde, bu 
| kamu sektörünün lâyıkı veçhile hizmet ifa 
| edemediği izahtan varestedir. 
| Komşu ülkelerin turisti celbetmenin yanında 
| turisti taşıdıklan, memleketlerine döviz kazan-
j dırdıkları ve hattâ bizim limanlarımıza tahdit-
| li seferler yaptıkları görülmekte ve bilinmekte-
I dir. 

Bu bakımdan 1158 nci paragrafta 10 ncu 
i maddenin ilâvesi faydalı görülmüştür. 

BAŞKAN — Komisyon beyanda bulunmu-
yor. Hükümet adına Sayın Zeyyat Baykara, bu 
konuda beyanda bulunacak mısınız? Buyuru-

I nuz efendim. 

82 — 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

«Denizcilik Bankasının iç ve dış hatlarında 
özel sektör imkânlarından da faydalanılacak
tır» şeklindeki bu önerge gerekçesinde tutumu
muzu arz etmek istiyorum. 

Yaptırdığımız son incelemelere göre, mev
cut şartlar muvacehesinde özel sektörün, De
nizcilik Bankasının sefer yaptığı iç ve dış hat
larda çalışmasını engelleyen bir duruma rasla-
madık. Böylece, bu işler için plana ayrı bir 
tedbir koymaya lüzum da olmamak gerekir. 
Ancak, bu teklifin, ki, olumlu karşılanması 
mümkündür. - şehir hatları işletmesindeki mo
nopol nedeniyle bu önergenin şehir içi yolcu ta
şımaları açısından uygulama yeteneği olmayan 
bir tarafı olacaktır. Diğer kabotaj hatları ve 
uluslararası hatlarda özel sektör istediği takdir
de sefer yapabilmektedir. Ayrıca, Turizm Ba
kanlığımız turizm sektöründe uygulanacak kre
di politikasının anailkelerini tespit ederken, tu
ristik gezinti düzenleyecek kruvaziyer seferler 
için gerekli almaçların alım ve işletilmesi proje
sinin de özel sektörde teşvik edilmesini öngör
mektedir. Bu bakımdan, şehir içi yolcu taşıma
ları tekelinin mevcudiyeti bakımından bu husus 
hariç, şehir içi yolcu taşıması hariç, diğer taraf
larına katıldığımızı arz ederim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — izah için . 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge üzerinde izahta bulu
nacaksınız, buyurun Sayın Nahit Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Üçüncü Beş Yıllık 
Plan tasarısının 664 ncü sayfasının 1158 nci pa
ragrafının «İlkeler ve tedbirler» bölümüne 10 
ncu madde olarak bir öneride bulunmaktayız. 

«Denizcilik Bankasının iç ve dış-hatlarında 
özel sektör imkânlarından da faydalanacaktır.» 

Sayın Bakan, bunu esasen olumlu karşıla
maktadırlar; yalnız «Şehiriçi» istisnasını ifade 
etmektedirler, bizde buna katılıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; gerekçemizde de belirt
tiğimiz üzere, turizme önem verilen bir dönem
de Denizcilik Bankası, maalesef bu imkânlarını 
kullanamamaktadır. Bunu, Bakanlık deruhte 
ettiğimiz zaman da bizzat gördük; bütün gay
retlerimize rağmen imkânlar tam manasıyle 
kullanılamamakltadır. Bugün Yunanistan'ın ge

mileri Türkiye'ye devamlı şekilde turist alıp 
getirip, götürmektedirler. Ve turisti de kendi 
inhisarlarında tutmaktadırlar; (bir saat, iki saat, 
beş saat beklemekte ve derhal alıp götürmekte
dirler. Bir taraftan memleketimizi turizme açı
yor, diğer yandan kendi imkânlarımızı kulla
namıyoruz. Denizcilik Bankası ile bu imkânı
mızı kullanamadığımıza göre, Devlet olarak bu 
imkânı açmak, özel sektöre de açmak ve bu su
retle yurdumuza döviz kazandırmak mecburi
yetindeyiz. 

O bakımdan, böyle bir tedbirin 664 ncü say
fanın 1158 nci paragrafına konması zaruretini 
hissediyoruz. 

İltifat buyurursanız memnun olacağım. Say
gılarımı arz ediyorum efendim. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; geli
verme (gerekçesinin dikkate jahnıp alınmaması 
hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş 
ve bu şekliyle geriverme gerekçesi dikkate alın
ma kararıyle 'Hükümete gönderilmiştir. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu önerge daha önce okunan 2 
numaralı ve daha sonra okunacak olan 46 nu
maralı önerge ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Evet, 16 numaralı önerge, da
ha önce okunmuş bulunan 2 numaralı ve daha 
sonra sırası gelecek olan 46 numaralı önerge ile 
ilgili görülüyor, ona göre tetkik edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu okunup da di
ğer önergelerle ilgili olduğu beyan edilen öner
geler, elbette sırada öncelik hakkını muhafaza 
edecektir ve öğleden sonraki oturumda tespit, 
tetkik biterse ilk anda öne alınacaktır. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan Üçüncü Beş Yıllık 

Planın ormancılık sektörüyle ilgili planın 282. 
sayfasında V. ilkeler ve tedbirler bölümünde 
563. (4) maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz 

Samsun 
Hüseyin. Özalp 

563. (4) Anayasanın 131 nci maddesine gö
re, bilim ve fen bakımından orman niteliğini 
tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyve-

— 93 — 
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İlk, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanları ile hay
vancılıkta kullanılmasında ekonomik yarar bu
lunan alanlar ve şehir, kasaba ve köy yapıla
rının toplu olarak bulunduğu yerler orman re
jimi dışına çıkarılacaktır. 

Gerekçe : 
Anayasanın 131 nci maddesi orman rejimi 

dışına çıkarılacak alanları; 
Sadece hayvancılıkta kullanılmasında yarar 

bulunan alanlar olarak tespit etmiş değildir. 
Bu çevreye ilim ve fen bakımından orman 

niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, 
meyvelik, zeytinlik igibi çeşitli tarım alanlarıy-
le, şehir, kasaba ve köy yapılannıaı toplu olarak 
(bulunduğu yerleri de almıştır. Bu bakımdan 
Anayasanın 131 nci maddesinde tadadedilen bu 
alanların da orman rejimi dışına çıkarılması iş
lemlerinde aynı muameleye tabi tutulması ikti
za etmektedir. 

Üstelik, şu anda hayvancılıkta kullanılma
sında yarar bulunan yerleri arazi üzerinde ke
sin çizgilerle tespit etmek mümkün olmadığı 
halde tarla, bağ, meyvelik ve zeytinlik gibi çe
şitli tarım alanlarını arazli üzerinde tespit etmek 
mümkündür. Çünkü bu çeşit alanlar arazi üze
rinde bariz şekilde şekillenmişlerdir. 

BAŞKAN — Komisyon... Bir beyanda bulun
muyor. 

Hükümet, ıSaym Zeyyat Baykara, !bu öner
ge üzerinde konuşacak mısınız? 

DEVLET (BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— ıSayın Başkan, Yüce Meclis bu önergeyi ka
bul ettiği takdirde, Hükümetçe planda yer al
ması uygun gördüğü şekliyle hazırlanacak, ra
por da Yüce Meclise takdim edilecektir. Yani, 
Yüksek Meclis bu önergeyi kabul ettiği takdir
de 'Hükümet, kabul edilen gerekçeyi raporuna 
münasip bir şekilde alacaktır. 

BAŞKAN — Geriverme önergesinin dikka
te alınıp alınmaması hususunu Yüce Meclisin 
oyuma sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Mevcudun ittifakıyle kabul edilmiştir. 
Bu şekliyle geriverme gerekçesi dikkate alın
mak suretiyle Hükümete gönderilmiştir. 

Bir T>aşka önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan Üçüncü Beş Yıllık 
Planın lOrman Ürünleri işletme 'Sanayii sektö
rüyle ilgili planın 366 nci sayfasında V. ilkeler 
ve tedbirler bölümünde 713. (1) maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

713. (1) hammadde yönünden kuruluş yeri 
uygun olan, ekonomik kapasitede ileri mamul 
üreten, entegre tesislerin hammadde ihtiyaçları 
öncelikle ve tahsisen her yıl ekonomik indeks
lere göre hesaplanacak fiyatlar üzerinden sağla
nacaktır. 

Gerekçe : 
Üçüncü Beş Yıllık Planda Orman Ürünleri 

işletme Sanayii için teşvik imkânları ve önce
lik tanınması öngörülürken, odun hammaddesi
nin sadece Devlet tarafından temin edilmesi 
mümkün olan memleketimizde bu şekilde or
man ürünleri işleme sanayii hammadde garanti
sinden mahrum (bırakılmaktadır.' 

Bu ilkede Orman Ürünleri işletme Sanayiine 
tahsis yapılacağı ve hammaddenin bu suretle 
temin edileceği açıkça ifade edilmelidir. 

Aksi halde hammadde garantisinden mah
rum mevcut tesisler işlemez hale gelirken, özel 
teşefcbüs bu durumda yeni yatırımlara gitmeye
cektir. 
BAŞKAN — Hükümet olarak beyanda bulu

nacak mısınız? 
DEVLET BAKANI ıZEYYAT BAYKARA 

— önergenin gerekçesine katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Geriverme gerekçesinin dikkate alınıp alrrı-

mamıası hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Buna göre, gerekçeli geriverme 
önergesi, dikkate alınmak suretiyle Hükümete 
gönderilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saym 

Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan taslağının altıncı bö

lüm ulaştırma sektörünün sayfa 663'deki tablo: 
466'nm ve sayfa 660'daki tablo: 463'ün köy yol
ları ile ilgili kısımlarının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Adana 
Orhan Oğuz Selâhattin Kılıç 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Sayfa : 660 
Tablo 463'ün 3 ncü bölümü 
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Üçüncü Plan dönemi 
3. — Köy yolları 1972 

a) Kaplamalı 1. Sınıf 27 389 
b) » 2. » 45 592 
c) Tesviye 29 694 
d) Ham yol 59 380 

Köy yollan toplamı 162 055 

Sayfa : 663 
Tablo 466 'nın birinci sırası olan; 

Karayolu ulaştırması 

1973 1974 1975 1976 1977 

—£0 389 
49 592 
82 694 
£9 380 

—62 055 
1 

33 389 
53 592 
35 694 
39 380 

36 389 
57 592 
38 694 
29 380 

39 389 
61 592 
41 694 
19 38a 

42 389 
65 592 
44 694 
9 3Ö0 

162 055 162 055 162 055 162 055 

Üçüncü Plan dönemi Toplam 

17 600 (Köy yollan için 5 milyar asgari taban ol
mak üzere) 

Gerekçe : 

Türkiye'de mevcut 35 877 adet köy (Muhtar
lık), elde mevcut kayıtlara göre 65 277 adet yer
leşim ünitesi halinde yurt sathına dağılmış bu
lunmaktadır. Ancak bu miktann arttığı planda 
belirtilmektedir. (74 000). Halen köylerin 162 055 
km. lik köy yolu ağının % 45'i yapılabilmiştir. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun (Türki
ye nüfusunun % 61'inin) yaşadığı kırsal alanda 
köy yolu yapılmadan diğer hizmet ve yatırım
ların da götürülmesi mümkün değildir. Bu se
beple her yönden köylülerimizin kalkınması ve 
gönüllü katılımlarının değerlendirilmesi amacı 
ile köy yollarına hız verilmeli ve Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde hiç olmazsa köy yolları 
ağının üçte ikisi bitirilmiş olmalıdır. 

Planda öngörülen yol yapım miktarlan esas 
alınırsa yılda ortalama 1 900 km. yoldan il başı
na ortalama 27 km. gibi sembolik bir miktar 
düşmektedir. Bu duruma göre köy yolu hizmet
lerinin tamamlanması için 47 sene gibi bir za
man beklenilmiş olacaktır. Bu sebeple tablo 466' 
daki karayolu ulaşımı için aynlacak ödeneğin 
en az 5 milyar lirasının köy yollanna ayrılması 
zorunludur. 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Hükümet olarak beyanda bulunacak mısı
nız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Biraz önce okunan önergede, köy yollanna 
asgarî 5 milyar TL. aynlmasını ve bunun 466 
numaralı tabloya kaydedilmesi, 

Ayrıca, Üçüncü Plan dönemi içindeki yıllar
da değişik sınıflardaki köy yolları uzunlukları
nı gösteren tablo 463'ün rakamlannın değişti
rilmesi öngörülmektedir. 

Teklifin birinci bölümü yani köy yollanna 
asgarî 5 milyar lira ayrılması, Planın tüm den
gesi ve hesaplanmış makro ekonomik büyüklük-
leriyle ilgilidir; ilâve yatınm kaynaklan bulun
masını gerekli kılmaktadır. 

öte yandan köy yollan yapımının bugünkü 
hızını kaybetmemesini sağlayacak ve köy yolu 
ihtiyacımızı gerektiği ölçüde karşılayacak ya
tınm tutarının ayrılması için her türlü çaba, 
Planda esasen gösterilmiş bulunmaktadır, 

Teklifin ikinci bölümü ise, Planın 463'üncü 
tablosunun köy yollarına ilişkin kısmındaki ra
kamların değiştirilmesi ve yükseltilmesiyle il
gilidir. 

Plan dokumanı hazırlanırken ve Yüksek 
Planlama Kurulunda incelenirken en ince tefer
ruatına kadar ilgili bakanlık ve kuruluşlarla iş
birliği yapmış bulunuyoruz. 463 numaralı tab
lonun köy yolu uzunluklarına ilişkin rakamla
rı, bizzat Köy işleri Bakanlığı Yol Su Elektrik 
Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak hazır-
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lanmış bulunmaktadır. Yol Su Elektrik Genel 
Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilâtının bir
likte hazırlığı bu tablodaki rakamların tespit 
edilmesinde, finansman imkânları ve YSE Ge
nel Müdürlüğünün yol yapabilme gücü ile yur
dumuzdaki köy yolu ihtiyacı dikkate alınmıştır. 

Böylece, iki kuruluşumuzun hazırladıkları 
tablo Plana konmuştur. 

Teklifteki tablonun rakamlarının nasıl ha
zırlandığı ve kaynağının ne olduğu belli değil
dir. Bu şekilde hazırlanan ve rakamları belki 
de kişisel görüşlere göre yükseltilmiş bir tablo 
teklifine katılmak imkânımız yoktur. 

BAŞKAN — Geriverme gerekçesi üzerinde 
Sayın Orhan Oğuz konuşacak. 

Sayın Oğuz, buyurunuz. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tarım 

kesimini ilgilendiren en önemli konusu, bütün 
milletvekili arkadaşlarınım kabul edeceği şekil
de, köy yollarıdır. Köy yollarını halletmeden 
köye ne iktisadî kalkınmayı, ne sosyal gelişmeyi 
götürmeniz, orada onu gerçekleştirmeniz müm
kün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar köy yol
larımızın ancak yüzde 45'ini yapabilmişiz. Ya
ni yüzde 55'inden fazlası aşağı yukarı medenî 
çevrelerle ilişiği olmayan gayet sınırlı imkân
larla bulunan yerleşme mahalleridir. Nüfusun 
yüzde 60'mdan yukarısının bulunduğu kırsal 
çevrelerde 1 900 km. lik yol yapımı demek, 
67 vilâyete bölerseniz her vilâyet için senede 
27 km. lik köy yolu yapımı demektir. 

Bu ölçü içerisinde 50 senede bunu ikmal et
mek mümkün olmayacaktır. Biz ekonomik kal
kınmanın sağlam temeller üzerine inşa edilme
sini ancak tarım sektörünün, tarım kesiminin, 
Türk çiftçisinin iktisadî kalkınmasına ve sosyal 
gelişmesine bağlıyoruz. 

Bu bakımdan önergemize iltifat edilmesini 
saygılarımla arz ediyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Geriverme gerekçesinin dikka
te alınıp alınmaması hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
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Türkiye Büyük Milelt Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Plan taslağının sekizinci 
kamu hizmetleri bölümü, sayfa 699'daki 1223 
ncü maddesinin ve tablo : 496'nın aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Adana 
Orhan Oğuz Selâhattin Kılıç 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Sayfa : 699 

III. ÜÇÜNCÜ PLAN HEDEFLERİ 

1. içmesuyu, sanayi suyu ve kanalizasyon 

1223. Yurdumuzda halen yeterli içmesuyu 
bulunmayan 22 000 dolayındaki kırsal yerle

şim 'ünitesinin tamamına 3 milyar lira aynlınak 
suretiyle içmesuyu götürülecektir. Aynı dö
nemde şehir içmetsuları konusunda 200 ünitenin' 
tesis ve 300 ünitenin projelendirme hizmetleri
nin sonuçlandırılması öngörülmektedir. 

Sayfa : 700 

IV. YATIRIMLAR 
Tablo 496 : Ticaret hizmetleri ve diğer ka

mu hizmetleri sektörü yatırımları. 
(1971 fiyatları ile, milyonTL.) 

Birinci İkinci 
Plân Plan 

Döneminin Dönemimin Üçüncü 
gerçekleş- gerçekleş- Plan 

mesi ime temini hedefi 

Toplam 
yatırımlar 5 737.5 8 723.9 13 000.0 
Ticaret 
hizmetleri 5 000.0 
Diğer kamu hizmetleri (3 milyar 
lira köy içmesuları için harcana
caktır) 8 000.0 

Gerekçe : 
Elde mevcut kayıtlara göre Türkiye'de köy

sel alamda 65 277 adet yerleşim ünitesi bulun
maktadır. Ancak bu miktarın arttığı planda 
belirtilmektedir (74 000) 

Halen, 22 000 adet yerleşim ünitesi yeterli 
ve sağlık şartlarına uygun içanesuyundam tama
men mahrum bulunmaktadır. Bu miktar ünite-
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nin içmesuyuna kavuşturulması için maliyetler 
ve köylü (katılımları dikkate alınarak Üçüncü 
Beş Yıllık dönemde Devlet Ibütçesine tahmili ge
reken yatırım, 3 milyar liradır. Bu miktarın 
verilmesi elzemdir. Aksi halde, yıllık prog
ramlarda düşmeler olacak ve plan hedeflerinin 
gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Her hangi 
foir beyanda bulunmayacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon beyanda bulunmu
yor. Hükümet bu konuda foe|yanda bulunacak 
mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baykara. 
DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, saym milletvekilleri. 
Biraz önce gerekçesi okunan önerge, köy 

dçmesuları için 3 milyar liralık yatırımın top
lam yatırımlardan ayrı olarak gösterilmesini 
öngörmektedir. 

Bilindiği gibi içnıesuyu tahsisatı kamu hiz-
ımetleri yatırımları içinde yer alan bir ödenek
tir. önergenin gerekçesinde «Üçüncü Beş Yıllık 
dönemde Devlet bütçesine tahsisi gereken ya
tırım 3 milyar TL. dır» şeklinde kesin bir ifade 
ile bu kamu hizmetleri içerisinden 3 milyar li
ranın köy içme suları için tahsis edildiğinin be
lirtilmesi istenmektedir. Böyle bir kesin kara
rın plan metninde yer alması halinde, ele alı
nıp çözümleneceği eısasen planda açıkça belirti
len 22 000 kırsal yerleşim ünitesine içjmesuyu 
sağlanması konusunda mahallî idareler ve halk 
katkılarının teşvik edilmesinden beklenen olum
lu sonuçlar alınamayacaktır diye düşünmekte
yiz. 

Plan, içmesuyu bulunmayan 22 000 köye 
plan döneminde su götürülmesini esas hedef 
olarak kabul etmiş bulunmaktadır. Teklif edi
len değişiklik planda sektörler seviyesinde ön
görülen dengeleri de bozucu bir nitelik taşıya
caktır. 

Bu, gerçekten bir yanldan planın genel den
geler yönünden (bütünlüğünü zedeleyeceği gibi 
diğer yandan yıllık programlanıl hazırlanması 
sırasında değişen ihtiyaçlara göre karar alma 
ve yatırımları düzenleme olanağını da önemli 
ölçüde sınırlayacaktır. 
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Bu nedenle önergeye katılmadığımızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Geliverme gerekçesi üzerinde 
Sayın Orhan Oğuz, buyurunuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

Türkiye'de her yıl artan, bugün 65 000 üni
tenin üstüne çıkan yerleşime mahallinin aşağı -
yukarı 22 000'inde sıhhî sağlık şartlarına uy
gun yeterli su bulunmaktadır. Yani, 43 000'in, 
40 000 'in yukarısındaM yerleşme mahallî sağlık 
şartlarına elverişli içme suyundan yoksundur. 

Şayet bunu, bu bölgeler üzerinde yaşayan 
nüfusa nispet ederseniz aşağı - yukarı 15 mil
yon insan, bugün Türkiye'de insanca yaşama 
olanaklarının başında gelen sağlık, şartlarına 
elverişli su mevzuunda maalesef bu imkândan 
yoksun bulunmaktadır. 

Biz A. P. olarak, sosyal hedefleri geri alan, 
imkânları kırsal bölgelerde kısıtlayan, (tarım 
kesimini ihmal eden bir kalkınmayı tasvibede-
miyoruz. 20 nci Asırda köyü suya kavuştur
ma konusuna elbette öncelik verilecektir. Bu 
zarurî hedeflere göre kaynak bulmak plancının 
esas görevi olmaktadır. Esas Devlet Planlama 
Teşkilâtı, memleketin yapıisına uygun planı 
ortaya koymak için 21 nci Asra basarken!, Cum
huriyetin 50 nci yılını idrak ederken binlerce 
köyü içmesuyunıdan mahrum bırakamaz. 

Bu anlayış içerisinde değeri miletvekilleri-
nin önergemize iltifat edeceklerini ümidediiyor 
saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Geriverme önergesini Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Dikkate 
alma kararıyle birlikte önerge Hükümete geri 
verilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 

Üçüncü Beş Yıllık Kalanıma Planının 2110 
ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
ismail Hakkı Alaca 

2110. Toprak ve Tarım Reformu uygula
masında orman, mera, yaylak, kışlak ve tarım 
arazisi sınırlarının ilmî ve ekonomik esaslara 
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göre tespiti ve orman, mera, yaylak ve kışlak
ların verimli olarak kullanılması ve otlatmanın 
düzenlenmesi sağlanacak, [bunların bakım ve 
iyileştirilmesi ele alınacaktır. 

2110 ncu paragrafta yapılan değişikliğin ge
rekçesi: 

Halen yurdumuzda orman, mera, yaylak, 
çayır ve tarım arazileri toprağın kullanma ka
biliyetine ve ekonomik faydalarına esasına gö
re tespit edilerek birbirinden ayrılmamış ve sı
nırlan belirtilmemiştir. Toprak kaynakları
mızdan verimli olarak faydalanmamız ve bunu 
israftan 'kurtarmamız için arazinin kullanma 
şekiDerine ayrılması çok önemli bir ihtiyaçtır 
ve Anayasa icabıdır. Bu itibarla 2110 ncu pa
ragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi yerin
de, olacaktır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Grup adına 
aynı mealde önergemiz var. 

BAŞKAN — Peki efendim, o halde onunla 
birleştirmek üzere müzakere edelim. 

Acaba, zatıâlinizde numarası var mı Sayın 
Dağdaş? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — öğleden ev
vel verdik Sayın Başkan, yok. 

BAŞKAN — Bu sabah mı verdiniz? 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — 80 numaralı önergenin de aynı 

mahiyette olduğu, şimdi tespit edildiği için, 
onu da okutuyorum. 

Sayın Başjkanhğa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2110 

ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme-
isini arz ve teklif ederiz. 

Necati Çakıroğlu D. P. Grubu adına 
Trabzon Bahri Dağdaş 

Konya 

2110. Toprak ve tarım reformu uygulama
sında orman, mera, yaylak, kışlak ve tarım 
arazisi sınırlarının ilmî ve ekonomik esaslara 
göre tespiti ve orman, mera, yaylak ve kışlak
ların verimli olarak kullanılması ve otlatmanın 
düzenlenmesi sağlanacak, bunların bakım ve 
iyileştirilmesi ele alınacaktır. 

Gerekçe : 
Halen yurdumuzda orman, mera, yaylak, ça

yır ve tarım arazileri toprağın kullanma kabi
liyetine ve ekonomik faydalanma esasına göre 
tespit edilerek birbirinden ayrılmamış ve sı-
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| nırları belirtilmemiştir. Toprak kaynaklarımız
dan verimli olarak faydalanmamız ve bunu is
raftan kurtarmamız için arazinin kullanma şe
killerine ayrılması çok önemli bir ihtiyaçtır ve 
Anayasa icabıdır. Bu itibarla 2110 ncu parag
rafın ekteki şekilde değiştirilmesi yerinde ola
caktır. 

BAŞKAN — Evet, her iki önerge de aynı 
mahiyeti kapsamış olduğuna göre, Hükümet 
olarak (Sayın Baykara, beyanda bulunacak mı
sınız efendim?... Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce okunan önerge ve gerekçesine 
karşı Hükümetimizin görüşünü özetle şöylece 
açıklamak istiyorum. 

Planda, Toprak ve Tarım Reformu kanunu 
tasarısı ile ilgili olarak yer alan bütün ilke ve 
tedbirler ve bu arada önergeye konu teşkil 
eden 2110 ncu paragraf, Toprak ve Tarım Re
formu kanun tasarısında yer alan hükümlere 
tamamen paralel hükümlerdir. 

Toprak ve Tarım Reformu kanunu tasarı
sında mera, yayla ve kışlakların sınırlandırıl
ması ile ilgili hükümler mevcuttur. Ormanla
rın sınırlanidırılmaları da 6831 sayılı Orman 
Kanunu ile esasen düzenlenmiştir. Teklif, pla
nın bütünlüğünü bozucu niteliktedir. 

BAŞKAN — önerge sahibi olarak önce grup 
adına zatıâliniz konuşacaksınız. 

Buyurun Sayın Dağdaş. 

D. P. GRUBU ADINA BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil-

| leri; 
IBiraz evvel Hükümet sözcüsünün burada 

yapmış olduğu konuşma, önergemizin haklılığı
nı ortaya koymuştur. Hükümet sözcüsü daha 
henüz meclislerimizde müzakeresine başlanma
mış, Meclise intikal etmiş bir kanun tasarısını 
sanki kabul edilmiş gibi hüküm ihdas edip, 
plana koyuyor, meclislerden geçiriyor ve diyor 
ki; «Bu kanunu siz ister geçirin, ister müzakere 
edin, ister etmeyin, ben getirdim, plandan ge
çirdim, sizde kabul ettiniz, binaenaleyh bu ka-

I nun üzerinde müzakereye lüzum yoktur.» şek
linde bir ifade taşıyor. 

Demek M, endişemiz yerinde idi. 
Şimdi değerli milletvekilleri; bu o kadar in-

I ce, o kadar hassas bir konu ki, bendeniz o ka-
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nun tasarısını okudum. Orada orman tarifi, ilmî 
manada bir orman tarifi göremedim. Aslında 
mevcut kanunda dahi ilmî manada bir orman 
tarifi yok. Olmadığı surdan bellidir ki, sene
lerden beri, orman - halk münasebetleri deyip 
durur, bu Meclisin dilinde ot biter, bir türlü 
rayına oturtturulamaz. Neden? tlmî ve ekono
mik kıstaslara dayanmıyor, politik tedbirler ge
tiriyor. Sübjektif ölçüler içerisinde, şurası or
manlık mıdır, değil midir.. Aşağı - yukarı hem 
ehlivukufu ormancı, hem akıl sorulanı ormancı; 
bundan soracaksın, ondan sonra da fetva vere
ceksin. Burası orman mıdır, değil midir diye
ceksin. 

O bakımdan, plana konulan bu ilkelerde bu 
maksat güdülmese idi elbet böyle bir önergeyi 
vermeyecektik. Böyle bir önerge ile de karşını
za çıkmayacaktık. Bu maksadı sezinlediğimiz 
için, getirilmiş olan hükümler, meclisler sanki 
bunu kabul etmiş de »ona muvazi olarak plan
da getiriliyor. Bunu asgariden meclislere say
gısızlık şeklinde telâkki etmek yerinde olur 
kanaatindeyim. (D. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Şimdi, orman, çayır, mer'a.. Bunun üzerin
de durakm. Nedir bu? «Devletin hüküm ve ta
sarrufunda olan» Yüce Meclislerde defalarca 
belirttik, yekûnu 52 milyon hektara baliğ olan 
bir arazi varlığı. Tarımda, ziraatta arazi en
tegre bir düzendir, birbirini tamamlayan bir 
düzendir. Bunları birbirinden ayırmak müm
kün değildir. Birim sahadan azamî verimi' yal
nız zilyetlik veya mülkiyete dayanan arazilerde 
verimlilik arıyoruz da, !Devletin hüküm ve ta
sarrufunda olan 52 milyon civarındaki arazi 
üzerinde, ne bu planda, ne de getirilen kanun
da en ufak bir tedbire rastlamak mümkün de
ğildir. 

Ancak, rutin görüşler senelerden beri plan
larda tevali edip gelmektedir ki, biz bugün bu 
görüştün mutlak karşısında olacağız. 

Gönlümüz isterdi 'ki, plan (bunu araştırsın, 
tetkik etsin ye desin ki, bu 52 milyon hektar 
Türk ekolojisinin en verimli yerlerine yatan, 
oturan, duran, çayırıyle, ormanıyle, merasıyle, 
yağmurunun en çok olduğu yerde, nispî nemi
nin en yüksek olduğu yerde, tarımdaki tabiî 
şartların, tabiî faktörlerin en müaait olduğu 
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yerlerde, 52 milyon hektardan 7 milyar civa
rında bile değil bir nema sağlanacak, oraya hiç 
bir tedbir değil... Neden? O Devletin hüküm ve 
taaarrufundadır. 

işte onun için diyoruz ki, doktriner koku 
taşıyan her hükmün karşısında olacağız, her 
şeyin karşısında olacağız. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Getirdiğimiz bu önergenin kastı mahsusu, 
hem Anayasanın açık ekonomiye dayalı, karma 
nizamı öngören Anayasanın hükmünü yerine 
getiriyoruz, hem de ilmin ve ekonominin icap
larına göre bir arazi hudütlanmasına gitmek 
zaruretti vardır. 

Nasıl olacakmış? iSubjektif ölçülere göre or
man diyeceğiız, hektardan 300 lira ile kanaat 
edineceğiz, bu budur diyeceksin. Canım efen
dim bunun yerine portakal dikersek şu olur 
zeytin dikersek şu olur, filân dikersek bu olur. 
Hayır efendim, ormansız köy, ormansız vatan 
bilmem neye benzer sloganları altında tahak
küm yaratmak suretiyle hem ormanı !boş bıra
kacaksın, hem çayırı merayı ihmal edeceksin, 
hem de millete ondan öonra furakalık edebiya
tından dem vuracaksın. Bunlar bağdaşır şeyler 
değildir. Ve daha henüz meclislere mal edilme
miş bir kanunun üzerinde de, mucip olarak 
planda bunları aynı paralelde getirdik şeklin
deki konuşmayı da asgariden meclislere olan 
saygıda biraz aşağı, yukarı (ister kabul edin, 
ister etmeyin biz bunu getirdik, siz mecbursu
nuz bunu planda da kabul etmeye) şeklinde 
bir hava taşıdığı için, önergelerimize iltifat 
edilmesini arz eder, Yüce Meclisi saygı ile se
lâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Diğer önerge saihibi ayrıca be
yanda bulunmak istemiyor. Bu sebeple, geri 
verme önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geli
verme önergesi kabul edilmiştir. 

Her iki önerge birlikte kabul edilmiş oldu
ğu cihetle, her iki önerge de Hükümete gönde
rilecektir. Hükümet, buna göre dikkat nazara 
alınan bu önergenin muvacehesinde raporunu 
tanzim edecek. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

tfçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2111 
nci maJddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

2111 - Dağıtımla verilecek toprak (büyüklü
ğümün saptanmasında çiftçi ailelerine yeter ge
lir sağlama ve işgücünü değerlendirme ilkeleri 
esas alınacak, toprağın hesaplanmasında yöre
sel (Havza) koşullar gözönünde tutulacaktır. 
SaMplerine bırakılacak arazi genişliği toprağın 
verimli ve düzenli olarak işletilip iletilmedi
ğine ^öre saptanacaktır. 

2İİ1 nci paragrafın değişiklik gerekçesi : 
Bu paragrafta toprağın verimli olarak işle

tilip işletilmediği hesaba katılmadan sadece yö
resel koşullara göre sahibine bırakılacak mik
tarın hesaplanacağı hükmü getirilmekte ve 
Anayasanın öngördüğü ilkeye yer verilmemek
tedir Türkiye Anayasasının getirdiği anailke-
ye göre sosyal adaletsizlik «bir tarafta israf, 
bir tarafta sefaleti önlemektir» verimli1 olarak 
işletilen tarım arazisinde israf yoktur. İsraf 
edilmeyen ve kamu yararına uygun olarak kul
lanılan bir mülkün sınırlanarak, bir kısmının 
alınması ve başkalarına verilmesi sosyal adale
tin sağlanması değil, mülk eşitliği veya denge
si anlamına gelir. Onun için sahibine bırakıla
cak toprağın hesaplanmasında sadece yöresel 
koşullara bağlı kalınamaz. Bu itibarla 2111 nci 
madde de aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir. 

BAHRâ BAĞDAŞ (Konya) — Aynı mealde 
önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Numarasını hatırlayabiliyor 
musunuz? 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Bu da sa
bahleyin verilmiştir, hatırlamıyorum. 

BAŞKAN — 84 numaralı önerge de aynı 
maihiyette olduğu cihetle onu da takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2111 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

D. P. Grubu adına 
Trabzon Konya 

Necati Çakıroğlu Bahri Dağdaş 

2111 - Dağıtımla verilecek toprak büyüklü
ğünün tespitinde çiftçi ailelerine yeter gelir 
sağlama ve işgücünü değerlendirme ilkeleri 
esas alınacak, verilecek toprakla kamulaştır
mada mal sahibine bırakılacak toprağın en bü
yük ve en küçük alanlarının hesaplanamsında 
havza şartlarıyle birlikte arazinin verimli ve 
düzenli işletilip işletilmediği gözönünde tutula
caktır. 

2111 nci paragrafın değişiklik gerekçesi :<• 
Bu paragrafta toprağın verimli olarak işleti

lip işletilmediği hesaba katılmadan sadece yö
resel koşullara göre sahibine bırakılacak mik
tarın hesaplanacağı hükmü getirilmekte ve Ana
yasanın öngördüğü ilkeye yer verilmemekte
dir. Türkiye Anayasasının getirdiği anailkeye 
göre sosyal adaletsizlik «bir tarafta israf, bir 
tarafta sefaleti önlemektir.» Verimli olarak is
tetilen tarım arazisinde israf yoktur. 

îsraf edilmeyen ve kamu yararına uygun 
olarak kullanılan bir mülkün sınırlanarak, bir 
kısmının alınması ve başkalarına verilmesi sos
yal adaletin sağlanması değil, mülk eşitliği ve
ya dengesi anlamına gelir. Onun için sahibine 
bırakılacak toprağın hesaplanmasında sadece 
yöresel koşullara bağlı kalınamaz. Bu itibarla 
2111 nci madde de ekteki şekilde değiştirilme
lidir. 

IBAŞKAN — Geri verme önergesini okut
muş bulunmaktayım. 

Komisyon? Hükümet?.. 
Hükümet adına Sayın Baykara, buyurunuz 

efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Alaca ve Sayın Dağdaş tarafından 
verilmiş olan önergelerde, sahiplerine bırakıla
cak arazi genişliğinin tespitinde toprağın ve
rimli ve düzenli olarak işletilip işletilmemesinin 
bir kriter olarak ele alınması öngörülmektedir. 

Planın 2111 nci paragrafıyle Toprak ve 
Tarım Reformu kanun tasarısının ilgili hüküm
leri arasında bir uygunluk vardır. Teklifte ön
görülen kriter tasarıda açıklıkla yer almış 
değildir. 

Bundan bir önceki aynı konuya yaklaşan 
bir konuda yaptığım açıklamada gene Planda 
yer almış olan bir tedbirin Toprak ve Tarım 
Reformu kanunu tasarısında yer almış olan bir 
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tedbirle paralellik arz ettiğini söylemiştiiın. Sa
yın Dağdaş, bunu Yüce Meclis üzerinde bir mec
buriyet göstermek istermişçesine benîm tara
fımdan beyan edildiğini ifade ettiler. 

BAHRt DAĞDAŞ (Konya) — Hükümet ta
rafından.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Evet, Hükümeti temsilen benim 
tarafımdan.. 

Böyle bir şeyi aklımıza getirmediğimize sa
nırım ki, Yüce Meclis her zaman olduğu gibi 
bugün de inanmaktadır. 

Bizim söylediğimiz şudur ve bu vesileyle de, 
yani önümüzdeki şu değiştirge önergesiyle de 
ilgili olarak gene aynı şeyi söylüyoruz. Bir 
tarafta Hükümet tarafından sevkedilmiş bir 
Toprak ve Tarım Regormu kanunu tasarısında 
yer almış bir hüküm dururken, aynı Hükümet 
tarafından Yüce Meclise incelenmek üzere sev-
kedilen Üçüncü Beş Yıllık Planda o tasarıdan 
ayrılan hükümlerin yer alması, asıl kınanması 
gerekebilecek bir husus olmak gerekirdi. Hükü-
m!et, orada yer almış olan hükümlere paralel 
olarak Planda da aynı hükümleri getirmekle 
tutarlı bir davranış içindedir. Bunun, Yüce Mec
lise, orada öyledir, burada böyledir, bunu ka
bul etmeye mecbursunuz gibi bir tarafının hatı
ra gelemeyeceğini yüksek takdirlerinize suna
rım. 

Konuyla ilgili olarak, tasarıda toprakların 
verimli olarak işletilip işletilmemesi, sahibine 
bırakılacak arazi büyüklüğünün saptanmasın
da değil, o arazinin tamamen kamulaştırmaya 
konu olup olmayacağının tespitinde bir kriter 
olarak ele alınmıştır. İleri teknikler sağlayan 
düzenli işletmelerde mal sahibine bırakılacak 
toprakların tespitinde daha büyük sınırların 
kabul edilmesi örnekleri görülen bir uygulama 
olmakla beraber dağıtıma konu olacak toprak
ların azalmasına da yol açabilecektir. 

Teklif, kamulaştırılacak alanlarla bunlara 
ödenecek bedelleri değiştireceğinden Planın 
bütünlüğünü tüm bozucu nitelikte görülmekte
dir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş, buyuru

nuz efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 

Hükümet sözcüsü kaş yaparken göz çıkardı, 
tekrar. Yine, nihaî merciin Yüce Meclis oldu
ğunu unuttular. 

Hükümet bir tasarı, bir taslak düşünebilir. 
Yüce Meclisin bu taslak üzerinde henüz bir 
fikri yokken, Plana konmuş olan bir ilkeyi o ka
nunun paralelinde getirmek mecburiyetindeyiz 
şeklinde bir katı hükme varmayı hakikaten, 
bilmiyorum, ifade etmek için kelime bulamıyo
rum, hangi ölçülerle nasıl düşünebilirsiniz. Dev
let adamlığına yakışır bir tutum olmuyor gibi 
geliyor bana. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Tam tersi. Dev
let adamlığına yakışıp yakışmamakla ne alâkası 
var? Hakaret etmeyiniz. 

IBAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Çok rica ede
rim, hakaret manasına alıyorsanız sözümü geri 
alıyorum. Ben şunu söylemek istedim: Bir Dev
let adamının karar mercilerinin hangi hudutlar 
içerisinde açılıp açılmayacağını bilmesi iktiza 
eder. Sayın Hüdai Oral, her halde belki de 
oruçlu olduğumuz için sürçü lisan oldu, yoksa 
hakaret için kullanmadım. Bilmem ifade ede
bildim mi? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Tefsir ettiniz, 
teşekkür ederim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi, ara
ziye geliyorum. Anayasa ne diyor, onu bir 
kere ele alalım. Anayasanın 37 nci maddesi var. 
Orada diyor mu ki, «Dağıtılacak toprağı ço
ğaltmak için tedbir alacaksınız.» Böyle bir hü
küm mü var, Anayasada. Okuyanınız varsa bu
yursunlar. 

Anayasa diyor ki: «Devlet, toprağın verimli 
olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve toprak
sız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçi
ye toprak sağlamak..» 

Anayasa burada Devlete görev vermiştir, 
bu burada mutlak hükümdür. Az topraklı ve 
topraksız çiftçiyi topraklandıracaktır. Ne ile? 
imkânlar ölçüsünde. 

Şimdi, bir taraftan verimli işletmeyi esas 
tutuyor, modern ilim de bunu böyle anlıyor, mo
dern ekonomi de bunu böyle anlıyor, Türk 
Anayasası da bunu böyle anlamış. Onun için 
bunu vazetmiş. Şimdi, Meclise sevkedilmiş 
bir tasarı, henüz proje halinde, hayal halin
de orada duruyor. Deniyor ki, «Şayet düzenli 
ve verimli işletmelerde sahibine bırakılacak 
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miktar için her ne kadar düzenli ve verimli iş
letmeler kaale alınarak biraz gözetilecekse de, 
bu daha da ileriye götürülürse bu sefer dağıtı
lacak toprak bulamayacağız.» 

Bu nasıl sözdür. Dağıtılacak toprak bize ne 
getirecek, bunu gelip burada bir kere izah et
sinler. Geçmişte ne getirdi, gelecekte ne getire
cektir. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu yürür
lüktedir. Eğer böyle bir iddiaları varsa, ki, 
büyük ölçüde Hükümet sözcüsünün her yerde, 
703 köyden ve köy ağalarından bahisle tıpkı 
Rusya 'daki gibi toprak prenslerinin mevcudol-
duğunu imalı yollarla ifadesi şeklinde Tür
kiye'de büyük, korkunç esir kampları halin
de ağa işletmelerMn mevGudolduğunu iddia 
ediyorlarsa, yanılıyorlar. Böyle bir şey yok
tur, <ama Tıürlkiye'de ekonominin ve ilmin öl
çüleri içinde 'bugünle kadar Türk çiftçisine 
sağlanan limikânlar ölçüsünde düzenli işletme
ler kurulmuştur, hatta ıbu düzenli işletmele
rin Devletin işlettiği çiftliklerin çok üstün* 
de de neticeler verdiğini rakamlarla ifade 
edebüiriım. Kaldı ki, düzenli işlenmeler konu
su yalnız topalak 'büyüklüğü meselesi değil
dir. Aynı zamanda yine planın imputlar ko
nusunda tohumluk konusu var, fidanlık ko
nusu var, gübreleme konusu var, şunlar, bun
lar var... Bunların da prodüktivitesi bakımın
dan düzenli işletmelerdeki kıyaslamalarıyle 
ufak işletmelerdeki (imkânlar arasındaki var-
yaşayanlarm da dikkate alınması gerekiyor. 

Şimdi, bu maddeye inhisarsn herhalde Yü
ce Meclisimize büyük işletme, düzenli işletme, 
yeterli lişletme konusunda konferans verecek 
değilim, ama bir şeyi ifade etmek istiyorum: 
Anayasanın hükmü sarihtir: «Verimli işlete
ceksin» diyor, ondan sonra gelip diyorsun İd, 
«Sen verimli ve düzenli işletiyorsun, ama ben 
bıir sosyal denge, sosyal adalet sağlamak is
tiyorum, senin niye 150 dönüm, bunun niye 50 
dönüm, ikinllzi de ıbir edeceğim;». Böyle bir po
litika olaımıaz. Eğer hakikaten toprak dağıt
ma bir zaruretse biraz evvelki konuştuğu
muz çayır, mera ve orman konusundaki ilmî 
sınırları tespit edelim. Neden yanaşmıyoruz 
buna? Niye getirmiyoruz bunları? Ondan son
ra gelelim, acaJba toprak rezervli topraksız 
çiftçiye, az topraklı çiftçiye yeter mi, yet-
mjez mü diyelim. Bu ayrı bir mesele. Yine de 

büyük ölçüde tezat içinde bulunuyoruz, bir 
taraftan Hükümet Başkanı çıkıp diyor ki: 
Türkiye'de 16 otnüıyonun üstlünde nüfusu ta
rım arazisi taşıyamaz, »onun için sanayi sek
törüme gidiyoruz, öbür taraftan da diyoruz ki 
«Mülk adaleti için herkesi toprağa bağlayıp 
istihdam gücü yaratacağız.» 

iHangİEİlne inanacağımızı şaşırıyoruz, ama 
doğrusu şudur ki, birim alanda azamî verime 
götüren, en çok gelir ve verimi sağlayan man
tık ve felsefe ilmidir,. ekonomiktir, onun için 
önergemiz1! verdik. Bu ölçüler içinde Yüce 
Meclisin önergemize iltifat etmesini arz ede
nim, 

Yüce Meclisi sayigıyle selâmlarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar]) 

BAŞKAN — Geriverme önerlgesıini Yüce 
Meclislin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
KaJbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Her İM önerge Hükümetçe dikkate 'alınmak 
kaydıyle verilmiş bulunmaktadır. Her iki öner
ge muvacehesinde raporlarını buna (göre tan
zim edeceklerdir. 

Başka bir önerlgeyti takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2108 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirtilme-
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

2108 - Toprak ve Tarım Reformunun yöre
sel (Havza) olarak uygulanması esas olacak
tır. Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinin se
liminde, arazi mülkiyet dağılımının düzen
siz, arazi kaynağının fazla, topraksız ve az 
topraklı çiftçi ailelerinin çok, ıkiracıilık ve 
ortakçılığın yaygın olduğu yörelerle sel bas
kını, toprak erozyonu ve çoraklaşma gibi se
beplerle toprak verimliliğinin gittli'kçe azal
dığı ve toprağın verimli olarak işletilmediği 
alanlara öncelik verilecektir. 

2108 nci paragrafın değişiklik gerekçesi : 

Bu paragrafın son kısmında halihazırda 
yüksek ür'ün elde edilen sulu ziraat alanla
rına öncelik verilerek gittikçe tahriibolan 
ve verimli olarak işle'tlillmeyen alanlar gözöriü-
ne alınmaktadır. Buralarda yaşayan ve düşük 
verim sonucu yeteri kadar gelir sağlayama-
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yan l̂lftgi toplumuna reformla bir fayda sağ
lanmamış olmaktadır. Bu itibarla verimli 
toprakların bulunduğu alanların yerine dü
şük verimli alanların öncelikle ele alınması, 
hem gelir dağılımı, hem de Anayasanın ön
gördüğü toprağın verimli olarak işletilmesi
ni gerçekleştirmek bakımından daha faydalı 
olacaktır. Bu litibarla 2108 sayılı paragrafın 
aşağıdaki şekilde olması lâzımdır. 

BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlarım, şim
di okunmuş bulunan önergeye muvazi görü
len 81 numaralı bir önerge daha var, onu da 
takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2103 

nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiriillme-
silni arz ve teklif ederiz. 
D. P. Grubu adına 

Konya Trabzon 
Bahri Dağdaş Necati Çakır oğlu 

2108 - Toprak ve Tarım Reformunun hav
zada uygulanması esas olacaktır. Toprak ve Ta^ 
rım Reformu bölgelerinin seçiminde, arazi mül
kiyet dağılımının düzensiz, arazi kaynağının 
fazla, topraksız ve az topraklı çiftçi aileleri
nin çok, kiracılık ve ortakçılığın yaygın ol
duğu havzalarda Devlet eliyle sulanan veya 
sulanması planlanmış olan verimli ve düzenli 
»olarak işletilmeyen alanlara öncelik verile
cektir. 

2108 nci paragrafın değişiklik gerekçesi: 
Bu paragrafın sion kısmında hali hazırda 

yüksek ürün elde edilien sulu ziraat alanlarına 
öncelik verilerek gittükçe ıtahribolan ve ve
rimli olarak işletilmeyen alanlar göaönüne 
alınmamaktadır. Buralarda yaşayan ve düşük 
verim sonucu yeteri kadar gelir sağlayamayan 
çiftçi toplumuna reformla bir fayda sağlan
mamış olmaktadır. Bu itibarla verimli top-
raklarin bulunduğu alanların yerine düşük 
verimli alanların öncelikle ele alınması, hem 
gelir dağılımı, nemde Anayasanın öngördüğü 
toprağın verimli olarak işletilmesini gerçek
leştirmek bakımından daha faydalı olacak
tır. Bu itibarla 2108 sayılı paragrafın ekte
ki şekilde olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon adına beyanda bu
lunmak isteyen sayın üye?.. Yok. Sayın Dev
let Bakanı buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— iSayın Başkan, sayın mlilletvekaaieıli; 

lOkunaaı önergelerdeki teklifler, planda ön
görülen hususlardan farklı olanak şu konu
lan önermektedir; özet olarak arz ediyorum: 
Evvelâ, Devlet eliyle sulaman ve sulanması 
planlanmış olan alanların öncelikle reform 
uygulaması yapılacak alanların dışında bı
rakılması. 

İkincisi; sel baskını, toprak ero^ronu ve 
çoraklaşma gibi sebeplerle toprak verimlili
ğinin güttükçe azaldığı ve toprağın verimli 
olarak işletilmediği alanların öncelik alacak 
bölgeler i'çinde dtüşünüiünesidir. 
• Sulanan alanlarda ödenecek kamulaştorna 

bedelleri, sulanmayan alanlarda ödenecek olan 
bedellerden farklı olacağı için bu ataların ön
celik ıdışı bırakılması, kamulaştırma bedelle-
nüııli. değiştirecek, ayrıca susuz alanlarda da
ha geniş ölçüde kamulaştırmaları gerekli kı
lınacaktır. Şeöi baskım, toprak erozyonu ve 
çoraklaşma gibi sebeplerle; toprak verimlili
ğinin azaldığı sahaların iyileştirilmesi içdn 
gerekli tedbirler planın ilgili bölümlerinde 
imkânlar ölçüsünde düzenlenmiştir. Bu gibi 
alanların iyileştirilmesi büyük oranda yatı
rımların yapılmasını ve uzunca bir süreyi ge
rektirdiğinden buralarda reform uygulama
sına öncelik verilmesine teknik yönden (İm
kân giörmekteyiz. 

Yukarda biraz önce arz ettiğim nedenlerle 
teklif, planda öngörülen kamulaştırma bedel 
ve sürelerini büyük mtiktarda değiştireceğin
den planın Ibütünlüğüniü bozucu nitelikte görül
mektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, buyurunuz efen
dim. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Hükümet sözcüsünün ileri sürmüş olduğu 
fikirlerle beraber olmamız mıimkün değü'dir. 
Hükümet sözcüsü dliyor ki; «Sulanan veya su
lanacak yerlerde...» Yeni bir görüş getiriyor
lar, kanunun içinde var. O yeni görüş büyük 
ölçüde, sulanan ve sulanacak arazilerde Dev
let işletmelerini esas alıyor. Yani taşanların
da, sulanan ve sulanacak yerlerde en yüksek 
rantı Devlet işlötmeciliğinün bırakacağı zan-
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m içindedirler. Bunu da burada zikretmediler, 
ama yine ona paralel olanak getirilmişlerdir. 

Şunu ara edeyim: Hükümet sözcüsü diyor 
k|i; «Eğer biz sulanan sahalarda kamulaştır
maya gitmesek ibu sefer daha çok sulanmayan 
sahalarda arazi kamulaştırılmasına gideceğiz.» 

İkincisi; «(Sulanan sahalardaki arazi fiyat
larının yüksekliği veya verim gücünün yük
sekliği bi^kn reform [anlayışımıza daha uygun 
geliyor.» Yani demek istiyor ki, yatak seril
miş, yorgan serilmiş; bunun içimde uyumak da
ha kolay... Bu Hükümet etmek değil iki... Mu
hlim olan, ta Selçuklulardan bu yana memle
ketimizde mevcut su potansiyelinin, ki yapı
lan araştırmalara göre bir bakıma 13 milyon, 
bir bakıma 11,5 milyon hektar civarında sula
nabilecek arazinin mevcut olduğu, su kaynak
larının mevcut olduğu ifade edilmektedir. Bu
nun ancak 1,5 milyon hektar kadarı sulanabil
mektedir. Bu 1,5 milyon hektarın da büyük kıs
mı yine çiftçi tarafından mevcut imkânlar 
ölçüsünde su kaynakları değerlendirilmek su
retiyle sulanabilir hale sokulmuştur; istatis
tik münderecatında bunlar cardır. 

Bunun yanında - aklımda kaldığına göre -
1905'teki Konya sulamasından sonra 1950'den 
bu yana birkaç tane barajım yapılmasından 
mütevellit kaba ölçüler içerisinde bazı su şe
bekeleri tesis etmiş, henüz yeni yenii ide işlet
meye girmek üzereler, ama sulanan arazinin 
sulu hale getirilmesinde çiftçinin verdiği 
emeği, döktüğü terli, yaptığı yatırımı hiç dik
kate almadan sanki bu yatırımlar sadece su 
geldiği için kendiliğinden birden bine çık
mıştır... Halbuki, sulu arazide çalışıma kıraç 
arazide çalışmaktan on defa, yüz defa daha 
çok maharet, daiha çok bilgi, daha çok yatı
rım (isteyen bir konudur. Böyle ağır bir yükü 
sen alacaksın; düzenli işletiyor, her türlü ve
cibeyi yerine getiriyor, ekolojinin bütün iyi im
kânlarını getiriyor, üstelik de hangii projen 
varsa tahakkukuna da hazırım diyor: Yok, 
illâ bunu sen yapmayacaksın, Devlet suluyor 
bunu diyeceksin; bu demagoji değildir, bu bir 
vakıadır. Nitekim, pratikten gelen arkadaşla
rım beni gayet anlayışla karşılıyorlar, fakat 
sadece gazetede okuyup, seçim zamanı köyle
ri gezen, şu veya bu insanın yaptığı empoze
lerin tesiri altımda kalan bazı kişilerde bu ko-

nuşmıam herhalde filit tesiri yapar; ondan do
layı özür diliyorum, ama realite şu ki, en çak 
lalmteri isteyen, en çok emek verilen sulu ara
zide, en ufak bir müdahalenin - düzenli işletil
meyeni kastetmiyorum - korkunç facialar do
ğuracağı kanaati içindeyiz. Bu hususları bil
diğimiz içindir ki, bu tedbirleılln adanmasında 
fayda mülâhaza ettik ve bu önergeyi vezdik. 

Kırsal alanların, ormanların, çayırların, me
raların ıslahı, erozyon, çoraklaşma gibi konula
rın uzun vadeli tedbirler olduğu için bunların 
reformla, reformu geciktirecek nitelikte oldu
ğu için çabuklaştırma yönünden de buralara 
müdahale edilmek zarureti vardır şeklinde bir 
kelâm edildi. Yurdun her karış toprağı - Ana
yasa hükmüdür - en verimli şekilde işletilecek
tir, Devlet ve millet gücü birleştirilecektir. 

Gretirdiğimiz teklif Anayasanın ruhuna, uy
gun 36, 37 ve 41 nci maddelerinin bütün veci
belerini yerine getiren bir tekliftir. Yüce Mec
lisin iltifat etmesini saygıyle arz ederim. (Al
kışlar) . 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Öner
gede imzam var; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alaca. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Planın 1026 ncı sayfa, 2108 nci pragrafında 
«Toprak ve Tarım Reformunun yöresel olarak 
uygulanması esas olacaktır.» denilmektedir. 
Bölgelerin tespitinde arazi, mülkiyet dağılımı, 
düzenli çalıştırmalar ve maddede tasrih edile
cek hususlar meyanında öncelik arasına alına
cak arazi cümlesinde, Devlet eliyle sulanan ve
ya sulanması planlanmış olan alanlara da ön
celik verileceği emredilmektedir. Biz bu takrir
le bilhassa bu hususa ilişmek lüzumunu hisset
tik. Zaten toprak ve tarım reformunun böyle 
memleket için hayatî bir mesele olarak ele alın
mış olmasının en mühim nedeni, memleketimiz
de bilhassa arazimizi, toprağımızı verimli ola
rak işletmek ve ziraî istihsal sahasında iyi bir 
netice almaktadır. 

Şimdi, «Devlet eliyle sulanan veya sulanma
sı yapılmış olan alanlar...» Asıl olan, Devletin, 
Türkiye'de tarıma elverişli bütün araziyi sula-
masıdır, esas temenni edilecek husus budur. Şu 
halde, sulanmış veyahutta sulanması mümkün 
olan arazide eğer özel kişiler de verimli olarak 
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çalışıyorlarsa ve memleketin ziraî istihsalin© 
geniş katkıda bulunuyorlarsa buna öncelik ver
mek, llânihaye benim sözüm olsun diye bozmak 
şeklinde inada varan bir İsrara kapılmaktan 
başka bir hareket olmamaktadır. Toprak ve ta
rım reformuyle, mülkiyet dağılımı düzensiz 
olan, erozyona tabi olan aracı veya 
kiracı, ortakçı yoluyle işletilen toprak
lan bir nizama koyalım da ondan sonra 
sulanan veya sulanabilecek arazîye sıra gelsin. 
Biz bu hususu büsbütün istisna şekline koyalım 
demiyoruz, fakat Toprak Reformu Kanunu ka
bul edildikten sonra nazara alınsın, acilen bu 
düzenin de böylece bozulması memleketimizin 
istihsaline, arazinin verimli işletilmesine sekte 
verecek foir husustur diyoruz. 

Bu itibarla, bu hususla ilgili olarak vermiş 
bulunduğum takrire iltifat buyurulması mem
leket menfaatine olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önergesi
ni Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Dik
kat nazara alınma kaydiyle her iki önerge Hü
kümete geri verilmiştir. 

Başka bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2105 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
ismail Hakkı Alaca 

2105. Bu amaçla yöresel koşullara göre 
sahipleri tarafından verimli olarak işletilmeyen 
belirli büyüklüğün üstünde kalan topraklar 
kamulaştınlarak Devlete ait ihtiyaç dışı arazi
ler ve ıslah edilecek arazilerle birlikte topraksız 
ve az topraklı çiftçi ailelerine yeter gelirli iş
letme sahibi kılmak üzere dağıtılacaktır. 

2105 nci paragrafta yapılan değişikliğin ge
rekçesi : 

Bu paragrafta yöresel koşullara göre belirli 
büyüklüğün üstünde kalan toprakların kamu
laştırılması öngörülmekte, Anayasanın 37 nci 
maddesinde belirtilen toprağın verimli olarak 
işletilmesi amacına uyulmamaktadır. Anayasa
nın bu hükmüne aykırı olarak verimli bir şe

kilde işletilen toprakların bir genişlikten fazla
sının kamulaştırılmasını şimdiden planda Yüce 
Meclise kabul ettirmek halen müzakere edil
mekte olan toprak ve tarım reformu çalışmala
rını bağlamak demektir. Bu itibarla 2105 sayı
lı paragraftan «Bu amaçla yöresel koşullara gö
re belirli büyüklüğün üstünde kalanlar ile» 
ibaresini çıkararak bunu aşağıdaki şekilde dü
zeltmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önerge
sini okutmuş bulunuyorum. Bununla mütenazır 
olarak düzenlenmiş bulunan ayrı bir önerge 
var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2105 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

D. P. Grubu adına 
Necati Çakıroğlu Bahri Dağdaş 

Trabzon Konya 

2105 bu amaçla havza şartlarına göre sa
hipleri tarafından verimli olarak işletilmeyen 
belirli büyüklüğün üstünde kalan topraklar ka
mulaştınlarak Devlete alt ihtiyaç dışı araziler 
İslah edilecek ve arazilerle birlikte topraksız ve 
az topraklı çiftçi ailelerini yeter gelirli işletme 
sahibi kılmak üzere dağıtılacakta:. 

Gerekçe : 
Bu paragrafta havza şartlanna göre belirli 

büyüklüğün üstünde kalan toprakların kamu
laştırılması öngörülmekte, Anayasanın 37 nci 
maddesinde belirtilen toprağın verimli olarak 
işletilmesi amacına uyulmamaktadır. Anayasa
nın bu hükmüne aykın olarak verimli bir şekil
de işletilen topraklann da bir genişlikten faz
lasının kamulaştınlmasını şimdiden planda Yü
ce Meclise kabul ettirmek halen müzakere edil
mekte olan toprak ve tanm reformu çalışmala-
nnı bağlamak demektir. Bu itibarla 2105 sayılı 
paragraftan «Bu amaçla yöresel koşullara göre 
belirli büyüklüğün üstünde kalanlar ile» ibare
sini çıkararak bunu ekteki şekilde düzeltmek 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önerge
sini okutmuş bulunuyorum. 

Hükümet adına beyanda bulunmak üaere 
Sayın Baykara, buyurunuz. 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Teklifte, Toprak ve Tarım Reformu kanun 
tasarısına ayrı ayrı kamulaştırma sebebi olarak 
öngörülen; 

1. Toprakların belirli büyüklüğün üstünde 
olması, 

2. Verimli olarak işletilmemesi gibi, iki ay
rı durumun ancak birlikte bulunması halinde 
kamulaştırma şartının doğması öngörülmekte
dir. Biz bu şekilde anladık. 

Kamulaştırma ve dağıtıma süre ve bedelle
riyle bunların Üçüncü Beş Yıllık Planda yer 
alan dilimlerini değiştireceği için teklif, planın 
bütünlüğünü bozucu niteliktedir. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın 
Dağdaş, buyurunuz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Değerli Hükümet sözcüsü, yine, getirmiş ol
duğumuz bu önergenin planın bütünlüğünü bo
zacağı iddiasını ileri sürüyor. 

insan zannediyor M, bu konuda hakikaten 
100 milyar, 200 milyar liralık veya 50 milyar, 
30 milyar liralık bir artış vardır. Bunu biz alı
yoruz 3 misline, 4 misline, 5 misline çıkarmak 
istiyoruz veyahut onu 10 misli, 20 misli aşağıya 
indiriyoruz diye bir şey geliyor insanın aklına. 
Planın bütünlüğünü bozma veya bozmama. Ne
dir bu getirilen şey? 

Biz diyoruz ki, bugüne kadar düzenli olarak 
işletilmiş olan arazilerin, verimli olarak işletil
miş olan, ekonomiye katkıda bulunmuş olan ve 
Anayasanın bütün vecibelerini, Medenî Kanu
nun bütün vecibelerini kendinde toplayan işlet: 
meler konusunda getirdiğiniz tedbirler 37 nci 
maddenin ruhuna aykırıdır diyoruz ve ondan 
sonra da diyoruz ki, gelmiş olan, büyük ölçüde 
doktriner kokan bir kanun tasarısını peşinen 
Yüce Meclise kabul ettirmek istiyorsunuz, bu
nun karşısındayız diyoruz. Nihaî merci Büyük 
Meclistir. Burada plana ne tahmil ediliyor veya 
ne azaltılıyor ki, planın bütünlüğü bozuyor 
şeklinde bir iddianın içine giriyoruz. Böyle bir 
mantığı kabul etmek, hakikaten biraz safdillik 
olur. 

Şimdi ne diyoruz?.. Bir evvelki madde de 
bunları söyledik. Deniyor ki : «Kıraç arazi
nin, ıslâha muhtaç arazinin ıslâh ©dilmesi uzun 

vadeli iştir.» dendi biraz evvel. Şimdi de gel
miş kendi getirdikleri tasarıda deniyor ki; hem 
şöyle arazilerden alacağız, hem de İslah edile
cek arazileri de alıp az topraklı ve çok topraklı 
çiftçilere... 

Bunları yap, ıslâha muhtaç araziyi ıslâh et, 
ormanların hudutlarını çiz, tarif et; neresi or
mandır, neresi değildir. Çayır ve meranın hu
dutlarını tarif et, ondan sonra kültür arazisi
nin hududu bir meydana çıksın. Kapalı bir ku
tu içerisinde yuvarlak lâflarla bana lâf getirir-
sen, o zaman 26 milyon hektarla bugüne kadar 
pamuk istihsalini 50 binden 2,5 milyon balyaya, 
hububatı 3,5 - 4 milyondan 18 - 20 milyon tona, 
şekeri sıfırdan alıp 600- 700 bin tona, gübre 
tüketimini sıfırdan alıp 3 - 4 milyon tona çıka
ran rakamlarla bütün dimensiyonlariyle kendi
sini gösteren büyük ölçüde mülkiyet ve zilyede 
dayanan müesseselerin suçunu anlamak mümkün 
değildir. Bir taraftan, bomboş duran, hiç verim 
vermeyen, ölü; Türk vatandaşı, Türk çiftçisi, 
Türk köylüsü ya misafir olarak veyahutta bir 
nevi hapishanede imiş gibi intibaın içinde iken 
üzerinde oturulan çayır, mera ve orman arazisi
nin verimliliği üzerinde de en ufak bir tedbir 
gelmiyor. Eğer bu hudutlar çizildiği takdirde, 
o zaman envanterimiz çıkacaktır. Ne kadar mik
tar daha kültüre elverişli, çiftçilikle geçinen in
sanlarımıza şu çayır ve mera dediğimiz ilmî 
ve ekonomik manada çayır ve mera dediğimiz 
miktarların dışında, kültüre müsait arazi çıka
cağını biliyor muyuz?.. Yok ki, böyle bir şey. 

Yüce Meclisler ta 1930'lardan, 1937'lerden, 
1938'lerden bu yana 10,5 milyon hektar orman 
olduğunu söylerlerdi. 1966'dan sonra 12'ye çık
tı, 13'e çıktı, 14'e çıktı, 17-18-20'ye dayandı 
ama, 21 - 22 milyon hektara doğru da gidecek. 
E., hangi ölçüde bunlar ormandır?.. Hangi öl
çüde, hangi ekelojik şartlarda en yüksek ran
ta ulaşmıştır, hudutları nerededir?. 

Sadece bugüne kadar bildiğimiz orman içi 
naralarıyle, ormanların korunması.. Bunun dı
şında bir şey yok. Bunlar tespit edilecek ve bir 
envanteri ortaya konacaktır. Bunların verimli
lik, çalıştırılması için halk - devlet münasebetle-
leri, çiftçi - devlet münasebetleri; Devleti emre
dici, çiftçiyi teşvik edici tedbirler getireceksin. 
Ben onun adına İslâhat derim. Ama, yalnız ve 
yalnız, ben bunu arzu ediyorum, doktriner bir 
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görüş içerisinde şu mülke şu şekilde el koya
cağım, şeklinde kuru bir terakki ile Yüce Mec
lisin önüne çıkmak, kanun tasanlarıyle veyahut 
planla Yüce Meclisin önüne çıkmak hem Yüce 
Meclise, hem de medenî âlemde bizi çok küçük 
düşürür kanaati içindeyiz. 

Bu bakımdan, önergemize Yüce Meclisin il
tifat etmesini arz eder, Yüce Meclîsi saygıyle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Diğer önergenin imzacısı bulu
nan Sayın ismail Hakkı ^laca, buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan, müşterek takrir sa
hibi Sayın Bahri Dağdaş arkadaşımız, mesleği
ne taallûk eden ve ihtisası cümlesinde bulunan 
bu mevzu etrafında belagat ve salâhiyetle ko
nuşmalarını yaptılar ve tafsilen de gerekçeyi 
izah ettiler. Ben, yalnız bir hususu kısaca arz 
edeceğim. 

Bu, Toprak ve Tarım Reformu kanun tasa
rısı daha hâlâ komisyonlardadır. Zannettiğime 
göre aşağı yukarı 7 maddesi kabul edilmiş, 
anamaddelere geçilmemiştir. 

Şimdi, burada arazi sahiplerine bırakılacak 
arazi tavanı, bu planın 2105 nci maddesindeki 
hükümler kabul edildiği takdirde, yarın o ka
nunun müzakeresine geçildiği zaman yine bir 
Devlet Bakanı veya Hükümet sözcüsü, efendim, 
planlamada bu zaten kanuniyet kesbetmiştir. 
Binaenaleyh, bu verimli işletmelere ait arazi
nin alınmasında, fazla arazinin alınmasında, on
lara başka bir tavan kabul edilmesi hususun
daki görüşler kanuna da aykırıdır, reddi gere
kir, geçin gidin işinize diyeceklerdir. Yani bir 
emrivaki yapacaklardır. 

Şimdi, bu toprak Devletin veyahutta Toprak 
ve Tarım Reformu Kanunuyle bu memleketi, 
kendi görüşlerine göre, mecburi kooperatiflerle 
1995 senesinde bir cennete götürecek şekilde 
belâgatle beyan ve ifadede bulunan zat v© ze
vatın kasasından o toprağı çalmıyoruz, almıyo
ruz. Toprak yine yerindedir. 

Biz de diyoruz ki, planda verimli işletmele
re ait toprağın alınmasında tavan kabul edilen 
hususu, yani farkı kabul etmeyecek, reddede
cek hükümlerinden sakınmak lâzımdır. 

Bunun tadili zımnında bir tasarı vermiş bu
lunuyoruz. Bu itibarla, verimli bir işletmeye 
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ait toprakla verimsiz, sahipsiz, senelerden beri 
kira ile işletilen bir toprak arasında bfiar» fark 
gözetmek lâzımdır. İnsaf dediğin dinin yarısı
dır derler. Bu itibarla, böyle, bir nevî müsadere 
hükümlerindi işrabedecek manadaki hükümle
rin bu tasarıda yer almasından sakınıyoruz, sa
kınmak lâzımdır. 

Bu sebeple, takririmizde umuimun menfaati 
mün'demliştir. iltifat buyurulmasını saygıyle 
rica ederim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önergesi
ni Yüce Meçisin oyuna sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. Her iki öner
ge de kabul edilmiş olduğu için Hükümete gön
derilecektir. 

Başka bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımın 2118 

nolu paragrafının aşağıda belirtildiği şekilde 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

2118. Mevcut koşullar gözönünde tutula
rak kamulaştırma bedellerinin uygun bar kısmı
nın peşin, geri kalan kısmı, para değerindeki de
ğişmelere karşı kamulaştırma yılı fiyatları 
mm alınmak kaydıyle, en çok onbeş yılda eşit 
taksitlerle ve kanunda belirtilecek faizlerle 
ödenerek kamulaştırma ve dağıtım işleminin 
onibeş yılda tamamlanabileceği hesaplanmış, 
her plan dönemine düsen yatırımlar buna gö
re saptanarak Üçüncü Plan dönemi finansman 
gereği tablo 677'de özet olarak verilmiştir. 

2118 nci paragrafta yapılan depşökliğin ge
rekçesi : 

Aslında bu paragrafın, «Kamulaştırma ve 
dağıtım işleminin onibeş yılda tamamlanabilece
ği hesaplanmış, her plan dönemine düşen ya
tıranlar buna göre saptanarak üçüncü Plan dö
nemi finansman gereği tablo 677'de özet olarak 
vei'ümiştir» şeklinde olması veya bu paragraf
ta, Toprak ve Tanm Reformu Kanun tasarısı
nı görüşmekte olan Geçici Komisyonu bağlayı
cı hükümlerin yer alması gerekirdi. 

Bu görüşünüze rağmen, faiz ve ödeme şart
larının planda gösterilmesine de İsrar edili
yorsa, taksitlere bapanan kamulaştırma be-
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delinin, para değerinde vuku bulacak değişik
liklere karşı indekse edilmesi ve faiz oranı
nın, vadeli banka mevduatına verilmesi kabul 
edilen yıllık faiz oranından az olmaması zaru
ridir. 

TaksÜt suresini 15 yıl olarak dondurmak da 
Anayasaya aykırı düşmektedir. Bunu «en çok 
15 yıl şeklimde tashih etmek icabeder.» 

BAŞKAN — Aynı mahiyeMe ve ifadeleri 
dahi birbirine müşabih bir önerge var, onu da 
takdim ediyorum. 

85 nolu önerge : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2118 

nolu paragrafının aşağıda belirtildiği şekilde 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

D. P. Grubu Adına 
Konya Milletvekili 

Bahri Dağdaş 

2118. Mevcut şartlar gözönümde tutularak 
kamulaştırma bedellerinin uygun bir kısmının 
peşin, geri kalan kısmı, para değerindeki de
ğişmelere karşı kamulaştırma yılı fiyatları esas 
alınmak kaydıyle, en çok onbeş (ifade) yılda 
eşit taksitlerle ve kanunda belirtilecek faizler
le ödenerek kamulaştırma ve dağıtım işleminin 
onfbeş yılda tamamlanabileceği hesaplanmış, 
her plan dönemline düşen yatırımlar buna göre 
saptanarak Üçüncü Plan dönemi finansman ge
reği tablo 6 7 7 ^ özet olarak verilmiştir. 

2118 nc'i paraJgrafta yapılan değişikliğin ge
rekçesi : 

Aslında bu paragrafın, «Kamulaştırma ve 
dağıtım işlemimin onlbeş yılda tamamlanabile
ceği hesaplanmış, her plan dönemine düşen ya
tırımlar buna göre tespiti Üçüncü Plan dönemi 
finansman gereği tablıo 667'de özet olarak Veril
miştir» şeklinde olması veya bu paragrafta, Top
rak ve Tarım Reformu Kanun tasarısını görüş
mekte olan Geçici Komisyonu bağlayıcı hüküm
lerin yer almaması gerekirdi. 

Bu görüşlümüze rağmen, faiz ve ödeme şart
larının planda gösterilmesine de İsrar ediliyor
sa, taksitlere bağlanan kamulaştırma bedelinin 
para değerinde vuku bulacak değişikliklere 
karşı indekse edilmesi ve faiz oranının, vadeli 
banka mevduatına verilmesi kabul edilen yıllık 
faiz oranından az olmaması zaruridir. 

I Taksit süresini 19 yıl olarak doldurmak da 
Anayasaya aykırı düşmektedir. Bunu «en çok 
19 yıl» şeklinde tashih etmek icabeder.» 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÖİHAT BiliGEHAN (Balıkesir) — Sayım Baş
kanım, 39 numaralı önergede aynı mahiyettedir. 
efendim. 

BAŞKAN — 39 numaralı önerge, evet. 
Bu 28 numaralı önerge ile şimdi okunmuş 

bulunan önerge arasında, biriskTaksit süresi
ni 15 yılda dondurmak Anayasaya aykırı düş
mektedir. Bunu en çok 15 yıl şeklinde, tashih 
etmek icabeder,» der. 

Diğer önerge ise, «19 yıl olarak tashih etmek 
icabeder.» der. Şimdi de 39 numaralı önergeyi 

, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2118 

nolu paragrafının aşağıda belirtildiği şekilde 
değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Kırşehir M. V. 
M. Kemal Güneş 

2118. Mevcut şartlar gözönünde tutularak 
kamulaştırma bedellerinin uygun bir kısmının 
peşin, geri kalan kısmı, para değerindeki de
ğişmelere karşı kamulaştırma yılı fiyatları esas 
alınmak kaydıyle, en çok onbeş (ifade) yılda 
eşit taksitlerle ve kanunda belirtilecek faizler
le ödenerek kamulaştırma ve dağıtım işleminin 
onbeş yılda tamamlanabileceği hesaplanmış, 
her plan dönemime düşen yatırımlar buna göre 
saptanarak üçüncü Plan dönemi finansman ge
reği tablo 6 7 7 ^ özet olarak verilmiştir. 

2118 nci paraJgrafta yapılan değişikliğin ge
rekçesi : 

Aslında bu paragrafın, «Kamulaştırma ve 
dağıtım işleminin onbeş yılda tamamlanabile
ceği hesaplanmış, her plan dönemine düşen ya
tırımlar buna göre saptanarak Üçüncü Plan dö
nemi finansman gereği tablo 677'de özet ola
rak verilmiştir» şeklinde olması veya bu parag
rafta, Toprak ve Tarım Reformu Kanun tasarı-
sinı görüşmekte olan Geçici Komisyonu bağlayı
cı hükümlerin yer almaması gerekirdi. 

Bu görüşümüze rağmen, faiz ve ödeme şart
larının planda gösterilmesine de İsrar ediliyor
sa, taksitlere bağlanan kamulaştırma bedelinin 
para değerinde vuku bulacak değişikliklere 
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karşı indekse edilmesi ve faiz oranının, vadeli 
banka mevduatına verilmesi kabul edilen yıllık 
faiz oranından az olmaması zaruridir. 

Taksit süresini 19 yıl olarak doldurmak da 
Anayasaya aykırı düşmektedir. Bunu «ıen çok 
19 yıl» şakinde tasöbiilh etmek icalbeder.» 

BAŞKAN — Bu önerce de aynı beyanı ih
tiva ettiğinden, diğer cnlergeye imzanızı atsa
nız, çok daha iyi edersiniz arkadaşlar. Aynı 
önerge aynı elfazı taşıyor, beyan da aynıdır; 
imzalarda oluverse daha iyi olurdu. Önerce ay
nı beyanı ihtiva ettiğinden sonunda; «Taksit 
sürescni 15 yıl olarak dondurmak Anayasaya 
aıykırı düşer. Bunu en çok 19 yıl şeklinde tas-
hJb. etmek icabeder» der. 

Sayın Alaca, siz bunu «15 yıl» olarak yap
mışsınız. 19 mu, yoksa 15 mi? 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — 15 yıl 
efendim. 

BAŞKAN — Sizinki 15, beyefendilerin iki 
•önergesi 19'ar yıl, peki efendim. 

Devlet Bakanı Zeyyat Baykara, önergeler 
hakkında Hükümet adına görüşmek üz^ra bu
yurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, değerli milletvekili©!i : 

Biraz ence okunan teklifler, plan taslağın
dan farklı iki unsur getirmektedir. Bunlardan 
birincisi; kamulaştırma V'edelleninin ödenmesin
de para değerindeki değişikliklerin dikkate 
alınması; ikincisi de, planda öngörülen % 6 
faiz oranı yerine kanunda belirtdleeek oranın 
nazara alınması ve taksit konusudur. 

Planın kamulaştırma ile ilgili önerileriyle 
- biraz önoe de arz dfemistim - Toprak ve Tarım 
Reformu Kanunu tasarısındaki öneriler arasın
da uygunluk sağlanmıştır. Genel ve 3 ncii Beş, 
yıllık Planda yer alan kamulaştırma bedelleri 
ve diğ êr yatırım gerekleri buna göre hesaplan
mıştır. Tekidi, Planın bütünlüğünü tüm bozucu 
niteliktedir. 

Sayın Alaca, «Tasarı komisyonlardadır, ora
da görüşülmektedir. Burada konacak her han
gi bir nüktem, Komisyonu bağlayıcı nitelikte 
dur. O bakımdan bu şeyden kaçınmak gere
kir.» buyurdular. 

Bez aslında, Hükümet olarak, bunun aksini 
düşünmekteyiz. Şöyle ki; çeşitli önergeler ve
silesiyle de arz ettiğim gibi, Toprak ve Tarım 

Reformu konusunda planda, yer alan ilkeler, 
tedbirler aynen Toprak va Tarım Reformu 
Kanunu tasarısındaki hükümîerin, küf le r in 
aynıdır. Eğer Komisyonda o tekliflerle o 
'tedbirler başka şekle sokulursa, başka şekil ve-
ııiılirse; şimdi bahis konusu ediğimiz özellikle 
taksitler, faizler ve para değerindeki deği^iklik-
İST nedenliyle orada öngörülmüş olan tedbir
lerde bir değişiklik yapılırsa, ki yüksek Meclis 
herşeye kadirdir, tasarıdaki değişikliği yapabi
lir. O değişikliğin yapılmasına, bizim buradaki 
tedbirimiz mani olmaz. Bilâkis, orada başka tür
lü değişiklik yapılırsa Planda öngörülen - ki pa
raleldir - bir değişiklik yapılırsa, bizim burada 
Planda öngördüğümüz tedbirlerin ona uydu
rulması bahis konusu olur. Yoksa, tersi olarak, 
bu Plandakiler bağlayıcı bir nitelikte olmaz. 
Kanunların bu 3 ncü Beş Yılık Plana takaddü
mü elbstteki mevcuttur ve bu devam edecektir. 

Bu hususu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, buyurunuz 
efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem milletyekilleri; 

$erek Öntedbirler Kanununun müzakeresi 
sırasında, gerek Hükümet tarafından Yüce 
Meclise sevkedilmiş ve 81 numaralı Komisyon
da müzakere edilen Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu tasarısının müzakeresi sırasında demiş
tik ki; «'Siz, yörük sırtından kurban kesiyor
sunuz.» Türkiye'de ya mülkiyet var, ya yok. 
Birşeydç fayda mülâhaza ediyorsan, parasını 
verir alırsın. (D. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) O da benim keyfime bağlı. Eğer kamu 
menfaatim orda koliuyorsan, o zaman da de
ğeri ne ise onu getirirsin. Neden bundan kaçı
yorsun? O halde başka maksadın var. Ne imiş 
o maksat? Şimdi açıklanıyor: Eğer böyle olur
sa, Planın tümünü yıkacakmış. Demek ki, be
davadan arazi edinmek istiyorsun. 20 seneye 
bağlayacaksın. Adamı «git - gel»'in içine soka
caksın. «Mal da senin olsun, mülk ta senin ol
sun» deyip, kapma bırakıp kaçacak. 

Böyle bir felsefe, beyle bir plan anlayışı, 
hakikaten ciddiyetle bağdaşmaz. 

Ne diyoruz? Modern Devlet anlayışı içeri
sinde. mülkiyet ve tasarruf hakları Anayasa 
emniyeti altında olan bir Devlet, bir Hükümet 
tasarrufu içinde. Diyoruz ki, bu böyle olmaz. 
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92 milyar liralık beyan veriyorsun ve finans
mana ihtiyacım var diyorsun. «Bunu nereden-
bulacağım?» dediğin zaman, büyük ölçüde 
mülkilerin şu kadarını şöyle yapacağım, bu ka
darını da böyle yapacağım, bununla şu kadar 
milyon hektar arazi rezervi sağlayacağım ve 
bunu bedavadan sağlayacağım demektir. Neye 
rağmen? Ormanda, çayırda, merada sınırsızlı
ğa rağmen; işletilmekte olan en yüksek janra 
doğru itilmiş olan düzenli işletmelerin tahri
bine rağmen.. Ne yapaoakmışsın? Kamulaştıra-
cakmışsın ve ondan sonra da paraya gelince, 
«Bu, Planın ilkesini ve dengesini bozar» diye 
bu süreyi az veya çok şekilde mütalaa edecek
sin. Bu olamaz ve mümkün değildir. 36 ncı mad
de mülk emniyetini saklamıştır. 37 nci ve 38 
noi maddenin sarih hükümleri ve müzakeresi 
sırasında beyan edilen görüşler ve Medenî Ka
nun muvacehesinde - benden sonraki hukukçu 
arkadaşım da her halde değinecektir - eğer 
hakikaten kamu yararına büyük zaruret görü
yorsam, bu ölçüler içerisinde hareket etmek 
mecburiyeti vardır Aksi halde, onun adına «ga-
sıp» denir, «istimlâk» denmez. Gaspı ortadan 
kaldırmanın yegâne yolu, hukukun içinde, 
mülkiyet hukukunun, tasarruf hukukunun taan 
ve kâmil manada tatbikiyle mümkün olacaktır. 
Aksi takdirde bu memlekette hiç kimse ne is
tihsal© gider, ne de tarımdan beklediğiniz ve-
riımlıiliğ'in yanına uğrayabilirsiniz. Bunun mi
sali ormandır; Devletin kurduğu bazı organi
zasyonlardır. Bunların yeri burası değildir. 
Zamanı geldiğinde daha geniş ölçüde bu konu
larda izahatta bulunacağız. 

Ben de, sayın Alaca'nın takririnin süresi 
olan 15 yıllık süreye iştirak ediyorum. 

TakrMeriımiKdekıi ben^erlerliklerin, elbette-
ki teımel felsefemizdaki benzerliklerden ileri 
geldiğini de sayın Başkana hatırlatır, saygıları
mı sunarım. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — 
®ayın Başkan; sayın ismail Hakkı Alaca ve sa
yın Bahri Dağdaş arkadaşlarınım görüşlerine 
aynen iştirak ediyorum. «En çok 19 yıl» değil, 
«15 yıl» olarak kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, beyanınız zapta 
ıgoçti. Siz de «19 yıl» yerine «15 yıl»'ı ikame 
ettiğinize göre, bütün önergeler aynı mahiyet
te ifade olundu. 

I Sayın Alaca, görüşmek üzere buyurunuz efen
dim. 
, İSMAİ HAKKI ALACA (Kars) — Görüş

mekten vazgeçtim efendim. 
BAŞKAN — O halde muhterem arkadaşla

rım; her 3 önerge aynı mahiyeti ifade ediyor. 
Bu değişik anlamda ifade olunan taksit süresi
nin «15 yıl» olarak dondurulması, Anayasaya 
aykırı düşmektedir. Bu sebeple, «en çok 15 yıl» 

l şekîıinde tashih edilmesi de, her 3 önergede ay
nı mahiyette düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu 
beyanım muvacehesinde önergeleri.. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Sayın Başkan, 
«15 yıla kadar» diyorlar, bir yanlışlık olmasın 
efendim? 

BAHRİ DA&DAŞ (Konya) — «15 yıla ka
dar» ibaresin© ben de iştirak ederim. 

BAŞKAN — Efendim önergieyi okuttum. 
«Taksit süresini 15 yıl olarak dondurmak da 
Anayasaya aykırı diişımektedir. Bunu en çok 15 
yıl şeklinde tashih etmek icabeder. 

Önerge bu. Varsa bunu değiştirecek bir ifa
de onu da söyleyiniz. 

'Önergeyi bu ifade muvacehesinde Yüce 
Meclisin... 

PLAN KARMA. KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan; 15 yıla kadar mı oluyor efendim 

BAŞKAN — En çok 15 yıl. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan; bir noktayı arz edeyim. Malumuâliniz 
önergeleri olduğu &'M kabulü manasına değil, 
ıgerekçeİEir kabul edilmek suretiyle muameleye 
konur manasma anlamak gerek. 

BAŞKAN Gayet tabiî. Ben de o gerek
çe mühte'vasını okuyorum ve oradan oya su
nuyorum. Bu önergeler Meclisçe dikkate alın
ma hüviyeti tahtında kabul edilip Komisyona 
iade ediliyor, Komisyon üzerinde müzakere 
edecek ve ona gıöiıe tekrar burada oylanacak. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sa
yın Başkan, en çok 15 yıl şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Beyefendi, zaten okuduğum da 
o, en çok 15 yıl şeklinde tashih etmek icabeder 
diyorsunuz. Ben de onu okudum. 

Her üç öner'ge de en çok 15 yıl seklinde tas
hihini talebetmekte. O halde önergelerd bu ifa-

I dem muvacehesinde Yüce Meclisin oyuna su-
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nuyorum; kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
'edilmiştir Ve ged verme gerekçesi dikkate alın
ma hüviyeti içinde Meclisçe Hükümete iade edil
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarının, saat 1500'te mü
zakereye devam etmek üaere oturuma ara veri
yorum. 

(Kapanma saati : 13,03) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Ba^kanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tun :8İi), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ara verilmiş 
bulunan 152 nci Birleşimin ikinci oturumıma 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 77 sayılı Plan Ka
nunu gereğince beş gün içerisinde tümü üzerin-
dıa cereyan eden müzakereleri bitmiş bulunan 
Planın, üç gün ilerisinde verilecek gerekçeli 
geri verme önerigelıerini, değrliklik önerıgeılerini 
intaceikmek durumundayız. Sabahtan itibaren 
devam öden müzakereler göstermiştir ki; verdi
mi} bulunan 100*ü mütecaviz önerce muvace
hesinde, ilk kabul edilen çalışma programına 
dönmek gerekecektir. Bu takdirde Meclis top
lantı saatleri sabah 10.00 - 13.00, öğleden sonra 
15.00 - 19.00, gece fos 21.00 - 24.00 olacaktır. 

Malumunuz olduğu üzere, bu yüzü müteca
viz önergenin Meclisçe müzakeresinden sonra, 
dikkat nazara alman önergeler Komüsyon ve 
Hükümetçe tekrar incelenecek ve bir raporla 
Meclise gelecek, onu takiben bunlar üzerinde 
tekrar müzakere cereyan edecektir. Bütün bu 
.muamelelerin ikmalini de kanun üç gün azamî 
müddetle sınırlamıştır. 

Bu sebeple şu andan itibaren çalışma düze
nimizin herigün 10.00 -13.00, 15.00 -19.00, 21.00 
- 24.00 olarak düzenlenmesini, eki önergenin de
ğişmeni yönünden oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. Gereği buna göre yapılacaktır. 

II. - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLAR 

1. — Devlet Bakam Boğan Kitaph'nın, dört 
silâhlı anarşist tarafından Bulgaristan'a kaçırı
lan THY'na ait Truva uçağı ile ilgili gündem dı
şı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, kaçırı
lan uçak olayı ile ilgili olarak gündem dışı bir 
beyanda mı bulunmak istiyorsunuz?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN 
(Sarnsun) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN 
(Samsun) —- Sayın Başkan, değerli 
killeri; 

KİTAPLI 

KİTAPLI 
mille t ve -

Dünkü uçak kaçırma olayı konusunda vu
ku bulan son gelişmeleri Yüce Meclisimizin bil
gisine arz etmek istiyorum. 

Dün cl'3 belirtmiş olduğum gibi hadisenin 
fğr&îiilmesi üzerine, Hükümet harekete geçerek 
Ankara ve Sofya'da Bulgaristan makamları 
nezdinde teşebbüste bulunmuş, bir taraftan uçak 
yolcuları ve mürettebatının kurtarılması, öt© 
yandan uçağın iadesi için çalışmalarına şu ana 
kadar aralıksız olarak devam etmişltir. . 

Yazılı ve sözlü olarak devamlı temas halan-
de bulunduğumuz Bulgaristan makamları da, 
olumlu bir sonuca ulaşılması için ellerinden ge
len bütün gayretleri sarfetmektedirler. 
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Uçağı kaçıran silahlı dört hava korsanı ile 
kurulan temas sonucu korsanlar taleplerini 
tespit ederek Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı 
aracılığı ile Hükümetinıize bildirmişlerdir. Bul
garistan yetkililerine meselenin olumlu bir so
nuca bağlanması için sarfettikleri insanî gay
retlerden dolayı teşekkür edilmiş, yolcular ve 
müıretebatın kurtarılması ve uçağın iadesi işin 
alınan tedbirlerden duyduğumuz memnuniyet 
belirtilmiştir. 

Hava korsanları, taleplerinin yerin© getiril
mesi için bugün öğleye kadar mühlet verdikle
rini bildirmişler, fakat Bulgaristan makamla
rınca yapılan teışjeMbüsîer neticesi bu mühleti 
ıbu akşam 19,S0'a kadar uzatmışlardır. Uçaktaki 
yolculardan yaralı olanlar hastaneye kaldırıl-

1. _ üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkın
ma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna da
ir Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Planı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirge
lere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Plan Karma Komisyonu raporu- (Millet 
Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 3/170) (S. 
sayısı : 747) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
gerekçeli geliverme önergeleri üzerinde, Planın 
tümü babında önergelerin müzakeresine geçiyo-
ru-î. 

Daha ence verilmiş oîan Önergeleri bir sıra 
dahilinde müzakereye koymuştuk, fakat sıra 
dahilinde müzakere cereyan ederken, ileride ge
lecek olan bazı önergelerle irtibatı olan önerge
leri bir arada mütalaa etmek lüzumu hâsıl ol
muştu, ona göre bazı önergeleri ihmal etmiştik. 
Şimdi de iki numaralı önergenin, önergelerin ya
pılan tetkiki neticesinde 46 ve 16 numaralı öner
gelerle irtibatı olduğu görüldü, bu sebeple her 
üç önergeyi önce okutacağım daha sonra Komis
yon ve Hükümetin bu önergeler muvacehesinde 
kanaatlerini alacağım, önerge sahipleri dilerler
se beş dakikalık konuşma müddeti içerisinde ay
rı ayrı önergelerini izah edebilecekler. 

2f 46, 16 numaralı önergeler aynı mahiyet
tedir, takdim ediyorum. 

tmışiar, hasta ve küçük çocuklu anneler havaala
nının revirine alınmışlardır. 

Bulgar makamlarının bu yolculara göster
dikleri yardım ve yakın alâka da tarafımızdan 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Daha önce de işaret ettiğim gibi, hadisenin 
olumlu bir sonuca ulaşması için Bulgaristan ma
kamları ile yakm bir işbirliği havası içinde, bü
tün imkânlarla temaslarımız devam etmektedir. 
Ancak, uçak yolcuları ve mürettebatın can em
niyetlerinin korunması bakımından devam et
mekte olan 3'azılı ve sözlü temaslarımızın muh
teviyatının açıklanma-sını şimdilik mahzurlu 
görmekteyiz, sizin de mazur göreceğinizi ümit 
ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın imalât sanayii bölümünün (Petrol ürünle
ri sanayii) nde ilkeler ve tedbirleri sayan 470 
nci saj/fadaki kısmının 1 nci maddesinin aşağı
daki değişiklikle kaibulünü öneririz. 

Aydın Uşak 
Nahit Menteşe Orhan Dengiz 

ismir 
Ali Naili Erdem 

1. «Yeni kurulacak tesislerin öncelikle ka
mu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi sağ-
lanacaktı.'.» 

Bununla birlikte; uzun dönem petrol ürün
leri talebini düsenîi ve sürekli ham madde kay
naklarından karşılamak ve ihracat olanakların
dan yararlanmak amacıyie kamu dışındaki im
kânlar da kullanılabilecektir. 

Gerekçe 
Getirilen 1 nci madde 2 nci plandan ayrıla

rak kamu kesimine tanınan tesis kurma hakkı
nın belli sebeplerle terk edilmesini öngörmekte
dir. Maddenin 2 nci cümlesinde yer alan şartlar, 
1 noi cümlenin istisnaiyet şartları olmaktadır. 
Böyle olunca 1 nci cümleye (öncelikle) kelime
sinin ; ilâvesi şarttır. 

Maddenin son cümlesindeki (uluslararası) 
kelimesi ise; 

Petrol Kanununun, reform tasarılarında bi
le değiştirilmesi düşünülmeyen 12 nci maddesin

i n - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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de ifade edilen prensibe aykırı bir manayı orta
ya getirebilir. 

Yabancı devletlerin doğrudan doğruya veya 
dolayısıyle idaresinde müessir olabilecekleri mik
yasta veya şekilde malî ilgileri veya menfaatle
ri bulunan hükmî şahıslarla; yabancı bir devlet 
için veya yabancı bir devlet namına hareket eden 
şahıslar Türkiye'de petrol hakkına sahibûla-
ma2. Rafineri kuramaz, petrol arayamaz. Bu 
maksatla taşınır, taşınmaz mal satmalamaz, te
sis kurup işletemez. Böylece kanun yabancı 
devletlerin dolaylı olarak Türkiye'ye girmesini 
yasaklamış ve buna ancak Bakanlar Kurulunun 
istisnaen karar verebileceğini kabul etmiştir. Ka
nuna göre: Yabancı Devletin Türkiye'de petrol 
sanayiine girmesi, özel yabancı sermayeden da
ha sakıncalı sayılmış görünmektedir. 

istisnaen kabul edilen bu halin, bütünlüğü 
korunacak devamlı bir plan ilkesi haline gel
mesi mümkün olamayacağına ve esasen maksat 
biran evvel arz ettiğimiz istisna şartlarını yaz
mak olduğuna göre; (uluslararası) kelimesi çı
karılıp, kamu dışındaki imkânlar da kullanıla
bilecektir, denilerek madde kaleme alınmıştır. 
Kaldı ki, ek iki değişiklik planın temel hedefle
ri ve stratejisini belirleyen 30 . 3 . 1972 gün ve 
21 sayılı karara ve planın Anayasa dahil yasa
lara aykırı olmaması ilkesine de uygun düşecek
tir. 

BAŞKAN — Evet verilmiş bulunan iki nu
maralı önerge bunu ihtiva etmektedir. 

Komisyon ve Hükümet bu konuda beyanda 
bulunacak mı efendim?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, Komisyon bu hususta ilâve edecek bir hu
sus görmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. Buyurunuz 
efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Diğer önergeyi okutmayacak mısınız? 

BAŞKAN — Diğer önerge aynı mahiyette 
olmadığı için onu ayrıca ilâveten okutacağım. 
Çünkü bazı değişik veçhesi var, bir cümlenin 
paragraftan çıkması isteniyor, "buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Menteşe, Saym Dengiz ve Sayın Er
dem tarafından verilmiş olan iki numaralı ge
rekçeli geriverme ile bizim tespit ettiğimize 
göre ıSayın Turgut, Sayın Cinisli ve Sayın Ne
cati Çakıroğlu'nun verdikleri 50 numaralı 'ge
rekçeli geriverme önergeleri aynı mahiyette
dir. Bununla beraber şimdi biraz önce okunan 
önerge dolayısıyle bilgi ve görüşümüzü arz et
mek istiyorum. 

(Sayın Menteşe ve arkadaşlarının verdikleri 
önergede Üçüncü Beş Yıllık Planın imalat sa
nayii bölümünüm Petrol Ürünleri Sanayiindeki 
ilkeler ve tedbirleri sayan 470 nci sayfadaki 
kusmın 1 nci maddesinin değiştirilmesi istenil
mektedir. Değişiklik yeni kurulacak rafinerile
rin kamu tarafından gerçekleştirilmesi yerine, 
planda Ibu kabul edilmiştir; yeni kurulacak te
sislerde kamuya öncelik verilmesi önerilmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde petrol ürünleri sanayiindeki 
üretim artışının yılda ortalama % 13,4 oranın
da olması öngörülmüştür. Bu üretim artışları 
ancak rafineri yatırımlarının zamanında ger
çekleştirilmeleri ile sağlanabilir. İkinci Beş Yıl
lık Plan döneminde petrol ürünleri sanayiine, 
1971 yılı fiyatları ile, 3 milyar 476 milyon tu
tarında yatırım yapılmıştır .Üçüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde bu yatırım 6 milyar 750 mil
yon lira olarak öngörülmüştür. Petrol sanayiin
de rafineri yatırımları, bu sanayi kolu içerisin
de yatırımı en hızlı olarak geri dönüştüren ve 
en fazla kâr getiren yatırımlardır. Rafineriler
de işlenilen 1 ton ham petrol, yaklaşık olarak, 
50 - 75 lira kâr sağlayabilmektedir. Ham pet
rol üretiminin artmasını sağlayabilecek yatı
rımlar, ancak rafinerilerin de kamu kuruluşla
rı tarafından işletilmesi ve elde edilecek kârla
rın (bu yönden arama yönüne kaydırılması ile 
güçlendirilebilir. ikinci Beş Yıllık Plan döne
mi sonlarında ham petrol talebinin yarısına ya
kın bir (bölümünü karşılayabilen ham petrol 
üretiminin, bugünkü bilgilere göre üretim im
kânlarının kasıtlı olması nedeni ile, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan dönemi sonlarında ancak yurt ta
lebinin 1/3'ünü karşılayabileceği tahmin edil
mektedir. Ham petrol talebinin daha büyük 
oranda yurt içi ham petrol üretimi ile, yani ara
maları ile karşilanabiİmesini sağlamak için pet-
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rol aramalarına ağırlık verilmesi gerekmekte
dir. Üçüncü ıBeş Yıllık Plan döneminde petrol 
aramalarına S milyar 750 milyon yatırım ya
pılması »öngörülmüştür. Bu gelişmeyi sağlaya
cak yatırımların yalnızca bütçe kaynaklarından 
sağlanması gerekecektir. Kamu petrol arama
larının daha etkili olmasını sağlamak için rafi
nerilerin kamu tarafından kurulması, işletil
mesi ve kârların petrol aranmasına kaydırılma
sı çok uygun olacaktır. Ayrıca sözü edilen ilke
nin 1 nci bölümü îkinci Beş Yıllık Planda ay
nen de yer lalmış bulunmaktadır ikinci Beş Yıl
lık Planın sayfa 441 dördüncü ilkesinde de
ğiştirilmek istenilen, değiştirme önergesine konu 
teşkil eden rafinerilerin Devlet tarafından ku
rulacağı ilkesi ikinci Planda da aynen yer al
mış (bulunmaktadır. Petrol samayii gibi önemli 
bir sanayi kolunda böylesine önemli bir ilke, 
yani eskiden tespit edilmiş olan ilkede değişik
lik yapılmaması ve istikrarlı bir politikanın ta-
kibedilmesini gerekli gördük. Bu ilke ile pet
rol sanayiinde toplamı ile bir devletleştirme 
getirilmemektedir. Yalnızca bundan sonra ku
rulacak rafinerilerin kamu tarafından kurul
ması ve buradan elde edilecek kârların birik
tirilerek petrol aramalarıma yöneltilmesi ile mil
lî petrol sanayiinin güçlendirilmesi amaç olarak 
alınmaktadır. 

Planda öngörülen tedbirin ikinci cümlesine 
gelince: Bu ihracata dönük petrol sanayiinin 
memleketimizde kurulmasını ve yurt için ham 
petrol ihtiyacının daha sağlam, daha emin kay
naklara dayalı olarak sağlanması amacı ile 
uluslararası münasebetlerin geliştirilmesini ön
görmektedir. Uluslararası münasebetlerden, 
açık olarak 'Söyleyeyim ki, kastımız halen bu 
konuda komşu memleketlerle devam etmekte 
olan müzakerelere olanak vermek gayesine da
yanmaktadır. Başlatılmış olan müzakereler, 
açıkça ısöylemek gerekirse, Iıiak, ile yapılmak
tadır. Bu görüşmelerde, müştereken ihracata 
dönük bir petrol rafinerisinin Türkiye'de kurul
ması ve bir de bu rafineriye kadar bir pi-
pe - line'in, petrol boru hattının yapılması ön
görülmektedir. iBu konuda müzakereler çok 
olumlu safhadadır. Kasdettiğimiz uluslararası 
münasebetler bugün için sadece Irak'a müte
veccih bulunmaktadır, başka bir memleket dü
şünülmemiştir. Irak ile yapılan müzakerelere 
olanak sağlamiak iğin ikinci cümlede uluslarara

sı münasebetlere ilişkin bir tedbir olarak bu 
şekilde getirilmiştir. Şimdilik başka bir mem
leketle bu konuda bir müzakere yapılması bahis 
konusu değildir. Bundan sonra ilk gelebilecek 
müzakerede bahis konusu olabilecek memleket
te herhalde inan olacaktır. Bu düşüncelerle bu 
izahatımla hem petrol rafinerisinin Devlet ta
raf nidan kurulması ilkesinin; evvelce kabul 
'edilmiş olan ilkenin ki gerçekten çok tutarlı 
bir ilkedir; ikinci Plandaki ilkenin Üçüncü 
Planda da, memlekete sağlayacağı faydalar 
gözönünde bulundurularak devamı öngörülmüş
tür. ikinci cümle ile de başlatılmış olan müza
kerelere olanak sağlayacak bir atmosfer geti
rilmek istenmiştir. Durum budur, değiştirgeye 
maalesef iştirak edemeyeceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi Muhterem arkadaşlarım 
bu konuda verilmiş bulunan başka önergelerle 
irtibat kurmak mümkün. Yüce Heyetinizin oyu
nu tercih hakkını salimen kullanmasını temin 
için tespit edsbildiğim bir başka önergeyi de 
okutacağım. Onu takiben önerge sahiplerine 
ayrı ayrı söz vereceğim. 

ıSayın Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 470. sayfasının il

keler ve tedbirler kısmının 1 nci maddesindeki 
son fıkranın çıkarılmasını gerekçeli olarak arz 
ve talebederiz. 

Eonguldak Erzincan 
Hüseyin Baytürk Hasan Çetinkaya 

Ordu 
Ferda Güley 

G-erekçe 

ikinci Beş Yıllık Planda petrol ürünleri 
sanayiinin kamu sektörü tarafından gerçekleş
tirileceği kabul edilmiş idi. 

Diğer taraftan Meclis Araştırması da pet
rol ürünleri sanayiinin kamu eliyle yapılmasını 
tavsiye etmiştir. 

Bu sanayi türü artık yurdumuzda bilinen 
ve kolaylıkla işletilen bir sanayi dalıdır. Ya
bancıların işletmesinin teknik ve ekonomik ne
deni yoktur. 

Esasen son fıkra 1 nci fıkranın getirmiş ol
duğu ilkeyi ortadan kaldırdığından planın bü
tünlüğünü de bozmaktadır. Çünkü, yurdumu
zun petrol ürünleri talebini düzenli ve sürekli 
kaynaklardan karşılamak ve bunun için de 
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uluslararası ilişkiler kurmak ifadesi uluslarara
sı büyük şirketlerin tekrar yurdumuzda faali
yet göstermelerini 'sağlayacaktır. 

Planın Senatoda görüşülmesi sırasında Sa
yın Devlet Bakanının bu fıkranın Irak Hükü
meti ile yapılan müzakerelere olanak sağla
mak nedeniyle konduğu şeklindeki ifadesi tat
minkâr değildir. 

Eğer amaç Ibu ise, Irak ile yapılacak müza
kerelerin sonunda iki Devlet arasında bir an
laşma imkânı elde edilirse planı o zaman iki 
devlet arasında anlaşma yapılacağı şeklinde de
ğiştirmek mümkündür. 

BAŞKAN — Buna ters düşmekle beraber 
gene bu konu ile ilgili olarak verilmiş bulunan 
başka bir önerge var, onu da okutacağım, öner
ge sahiplerine söz vereceğim. 

Başkanlığa 
Planın- sayfa 48'de 7,40'ın plandan çıkarıl

masını saygı ile arz ederiz. 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Ginisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğiu 

Gerekçe : 

Bu paragrafın birinci cümlesi enerji sektö
rüne tekelciliği getirmektedir. Bu Türkiye'mizi 
lüzumsuz ve hesapsız bir şekilde enerji sıkıntı
sının içjine sokacaktır. Bu bakımdan plandan 
çıkarılması gerekir. 

İkinci cümle her Hükümetin salâhiyetleri 
içindedir. Bu bakımdan plana ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Hükümet şimdi okunan önergeler muvacehesin
de ayrıca beyanda bulunmak istiyorlar mı efen
dim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Kısa bir beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ilâve bilgi
yi de lütfediniz ona göre ayrı ayrı önerge ®a-
ihiplerine söz vereceğim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
—Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir kü

çük açıklama yapmak istiyorum. 57 numara al
tında biraz önce okunan Sayın Baytürk, Sayın 
Çetüıkaya ve Sayın Güley'in önergeleri biraz 

önce söz konusu ettiğimiz önergenin ancak bir 
kısmını kapsamaktadır, anladığıma göre. Yani 
birinci cümle ile kurulacak yeni rafinerilerin 
Devlet tekelinde olmasını öngören plan ted
birinin 1 nci cümlesine değil de; 2 nci cümle
sine taallûk etmektedir. Yani uluslararası mü
nasebetlere taallûk etmektedir, bunu açiklamak 
için söz almıştım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nahit Mente-
şi. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Soru sorabilir 
miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim, genel bir gö
rüşme, umumî müzakere değil; önerge sahiple
ri ile Hükümet, komisyon arasında cereyen eden 
bir müzakere Sayın Ülker, önerge sahiplerin
den birisi Önergesini, izah edecek, Hükümet ve 
komisyon beyanda bulunacak, hakem olarak da 
Yüksek Meclisin takdirlerine arz edecektir. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan taslağının 470 nci sayfasının 864 ncü pa
ragrafının 1 nci fıkrasını ilgilendirmektedir. 
değişiklik önergemiz. Planda; «yeni kurulacak 
tesislerin kamu kuruluşları tarafından ger
çekleştirilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikto 
uzun dönem petrol ürünleri, talebini, düzenli 
bir surette hammadde kaynaklarını kar
şılamak ve ihracat olanaklarından • yarar
lanmak amacı ile uluslararası ilişkiler ge
liş tirilecektir» denmektedir. Bizim değiştirge 
önergemiz; «Yeni kurulacak tesislerin önce
likle kamu kuruluşları tarafından gerçekleş
tirilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte uzun 
dönem, petrol ürünleri talebini, düzenli ve sü
rekli hammadde kaynaklarından karşılamak 
vs ihracat olanaklarından yararlanmak amacı 
ile kamu dışındaki imkânlar da kullanılabile
cektir» denmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, petrol me
selesinde esasında ifrat il<j tefritten mutlak 
surette kaçınılması zaruretine inanmaktayız. 
Türkiye'nin 1961' tükettiği petrol 785 bin 
ton, 1971'de 9 milyon ton. Halen ithal ettiği
miz miktar da Türkiye'de üretilenin % 60'ını 
teşkil etmektedir. Yani 5,5 milyon tondan fazla
sını halıen ithal etmekteyiz 1971 yılında ödenen 
para da '90 milyon dolardır. Bu hemen hemen 1 
milyar 260 milyon Türk Lirasına tekabül eder. 
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Bu Iher sene artmaktadır vs her sene de arta
caktır. Eğer Türkiye olarak imkânlarımızı kul
lanmazsak, Türkiye'deki yeraltı kaynakları
mızı kullanmazsak bugünkü bütçemize teka
bül eden bir miktarla karşılaşacağız önümüz
deki senelerde. Şu halde bu meseleyi her türlü 
ifrat ve tefritten kaşınarak mütalâa etmek 
mecburiyetindeyiz. Devletin malî gücü nedir? 
Bunu mütalaa etmek mecburiyetindeyiz. Millî 
teşebbüslere ne zaman müracaat edeceğiz. Millî 
teşebbüslerimizin imkânları yoksa yabancı ser
mayeden hangi şartlarla istifade edeceğiz? Bu 
meseleleri soğukkanlılık!?, memleket gerçek
leri ile mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Araştırma 
Komisyonununun kararlan vardır bu konuda? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Araştır
ma Komisyonunun raporla/ıradan (bahsedi
yor sayın arkadaşım. Biz Araştırma Komisyo
nunun raporlarından faydalanmak suretiyle 
Demirel Hükümeti olarak Parlamentoya bir 
.petrol kanunu tasarısı sevk etmiştik, bu kıy
metli rapordan hakikaten istifade edilmiş idi, 
İSayın Feyzioğlu'nun başkanlığında kurulan 
Araştırma Komisyonunun raporundan. Fa
kat Erim Hükümeti petrol kanunu tasarısını 
geri almıştır. Ondan sonra yeni bir petrol ka
nunu tasarısı sevk etmiştir; bu tasarı Melen 
Hükümeti tarafından da benimsenmiştir ve 
Yüksek Meclisimizce kurulan bir Geçici Komis
yonda müzakere edilmektedir. Hal böyle iken, 
böyle bir katı hükümle çıkılması doğru ol
masa gerektir. Biz Devletin malî güçlerinden 
istifade edilsin diyoruz, demin de arz ettiğim 
gibi. Devletin malî gücünün bittiği yerde özel 
teşebbüsten, millî özel teşebbüsün de kudreti
nin olmadığı yerde yabancı sermayeden ve tek
nolojiden istifade edilmesini bugün memleket 
gerçekleriyle kabili telif görmekteyiz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Rafineri da
hil değil mi efendim? 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Evet. 
Şimdi, muhterem arkadaşlarım... 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — 2,5 senede 

amorti ediyor. 550 milyonluk bir rafineri 2,5 
senede amorti ediyor kendisini rapora göre. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, biliyorsunuz, rafineri ko
nusunda bizim politikamızı da isterseniz izah 
©deyim size. 
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BAŞKAN — Saym Ülker, biliyorsunuz 
böyle ınüdahaleli müzakeremiz yok, böyle bir 
usulümüz yok. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Biz, ev
velemirde yerli kaynaklarımızdan, yeraltı ser-
vetlerindein mutlak surette istifadeyi zarurî 
görmekteyiz. Diğer yandan hampetrolü işle
mek suretiyle memleket ihtiyaçlarını karşıla
mak, hatta fazlasını da rafinerilerde işleyip 
dışarı ihracetmek, lüzumuna kaniiz. Nitekim, 
millî menfaatler gözetilmiş, geçenlerde de 
sayın bakanlardan bir tanesinin ifade ettiği 
gibi, izmit Rafineri tesisleri, Yarımca'daki> mil-
lileştirilmiş bulunmaktadır. Bu, son Hükü
metin, son Bakanın başarısı değil, çok daha 

. evvel bizim tarafımızdan düşünülerek, muka
veleye, Bözlîegmeye bağlanan bir husustur. Ne
rede memleket menfaati var; biz bunu elbette 
gözeteceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe bir dakikanız 
var. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlarım, değişiklik yapmak is
tediğimiz husus şudur : Arz ettim, burada ön
celik vermekte37İz esasen kamu kuruluşlarına 
arz ettiğim gerekçe ile öncelik vermekteyiz. 
Saniyen, ikinci fıkrayı da mahzurlu mütalaa 
etmekteyiz. Çünkü, uluslararası kuruluşlar den
mektedir. Bu, Saym Bakanın da ifade ettiği 
gibi, diğer serbest ekonomilerle münasebete 
geçmiemizi önlemektedir. Rusya, Irak, Bul
garistan gibi komünist memleketlerle, dev
letçi • memleketlerle gruplararası münasebeti 
kurarsınız, ama özel sektör, özel teşebbüsün 
hâkim olduğu yerlerde elbette uluslararası mü
nasebetleri1 kurmak güçtür, mümkün değildir. 
Bu bakımdan bunu mahzurlu mütalaa ettik. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın 
Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, 5 dakika ile tahdit edildiği 
için bu noktada u'zujn uzun izahat vermem 
mümkün olmayacaktır. O bakımdan, gerekçe 
sarihtir; anlattığım sebeplerle meseleyi mem
leket gerçekleriyle mütalaa etmek ifrat ve 
tefritten kaçınılmak suretiyle karar vermek 
mecburiyetindeyiz, önerimizde bu husus göze-
tilmiştir; esasen -kamu kuruluklarına öncelik 
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de verilmitşir; Devletin menfaatleri, memleke
tin menfaatleri elbette millî hükümetlerce gö
zetilecektir ; önerimizin, teklifimizin aynen 
kabulünü arz ve istirham etmekteyim. 

'Saygılarımı sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Diğer önergede imzası bulu

nan İSayın Baytürk, Sayın Çetihkaya, Sayın 
Güley; önergenizi izah edecek misiniz?.. Et
miyorsunuz. 

Diğer önergede imzası bulunan Sayın 
Mehmet Turgut ve Sayın Rasim Cinisli; izah 
iedecek misiniz efendiım? 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın 
Başkan orada zannederim bir yanlışlık var. 
Bu takrirden başka bir takririmiz daha var. 
Bu takrir ayrı bir takrir; okuduğunuz takrir 
ayrı bir takrir; bu 48 nci sayfaya ait olan bu 
ayrı bir takrir. 470 nci sayfaya ait ayrı bir 
takririmiz var. 

BAŞKAN — «Yeni kurulacak tesislerin 
öncelikle kamu kuruluşları tarafından ger
çekleştirilmesine çalışılacaktır.» Bu mu?.. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Bunu okutuyorum o halde; di
ğerini muameleden kaldırıyorum, bunu mua
meleye koyuyorum. 

Başkanlığa 

Planın 470 nci sayfasında tedbire ait bi
rinci maddenin birinci cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesi saygıyle arz ederiz. 

«Yeni kurulacak tesislerin öncelikle kamu 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesine ça
lışılacaktır.» 

Demokratik Parti Grubu adına 

Bursa 
Mehmet Turgut 

Kocaeli 
Vehbi Engiz 

Gerekçe : 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

Trabzon 
Necati Çakıroğlu 

Plan, yeni kuruluşları tamamen Devletin 
inhisarına almaktadır. Halbuki teklifimiz 
maddeyi esneklik vermekte ve icabında millî 
kuruluşların da bu sahaya girmesini sağlamak
tadır. Devletin imkânları mahdudolduğundaîi 
ve Devlet işletmeleri çok zaman pahalı oldu
ğundan buna ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Evet, önergenizi izah edecek 
misiniz? 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Hayır. 
BAŞKAN — O halde önce Sayın Nahit 

Menteşe tarafından verilmiş bulunan önergeyi 
oya koyacağım. Sayın Turgut, bu önergeyi 
oya koyduğum takdirde zatûlinizin de önerge
sini kapsıyor mu efendim? 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Ona iş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. O halde 
&aym Mehmet Turgut, (Sayın Nahit Menteşe 
tarafından verilmiş bulunan önergeye iştirak 
'ettiğini beyan ediyor; sayın... 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
— 'Sös istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
yın Turgutun önergesi stratejinin 7 - 40 mad
desiyle ilgilidir. 7 - 40 nci madde evvelâ stra
tejinin bir maddesidir. Strateji, Bakanlar Ku
rulu tarafından tespit edilen, plana yön veren 
ve bir Bakanlar Kurulu karariyle tespit ve 
ilân edilmiş, neşredilmiş bir dergidir. Bu ba
kımdan sanıyorum ki, burada bu Bakanlar 
Kurulunun imzası ile çıkarılmış stratejinin 
değiştirilmesi için bir önerce kabul edilemez. 
Şu bakımdan edilemez ki, aksi halde, kabul 
edilmesi halinde Bakanlar Kurulu kararının 
değiştirilmedi anlamına gelir. Halbuki, bura
da bahis konusu olan Üçüncü Beş Yıllık Plan
dır. Stratejide o öyle kalabilir; ama onun 
matufu olan plandaki tedbir üzerinde durula
bilir olsa, oba. Bunu arz etmek istiyorum. 
Bundan sonra gelecek birçok önergelerde de 
görebildiğimiz kadarı ile yine stratejinin 
belli maddelerini değiştirmeyi öneren bazı 
önergeler mevcuttur; orada da aynı mütalâa
nın nazarı itibare alınması gerektiğini sanı
yorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, Sayın Çetin-
kaya birtakım işaretler yapıyorsunuz anlama
dım. önergenizi izah sadedinde siz istiyor-
musunuz dedim, hiç ses çıkarmadınız, izah 
mı etmek istiyordunuz?.. Sayın Baytürk sise 
hitabediyorum, duymadınız mı yoksa?.. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) 
dışarıda idim her halde Sayın Başkan. 

Ben 
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BAŞKAN — önergenizi okuttum; hayır 
içeride idiniz. Sizin önergenizi okuttum; Sayın 
Baytürk, Sayın Çetinkaya, Sayın Gülay dac&m; 
üçünüzü de okudum, önergenizi izah etmek is
tiyor musunuz dedim?, istiyor musunuz?.. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan evvelâ bir usul meselesini halletmek lâzım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — 4 
tane önergemiz var, hangi önergeyi okuttunuz 
Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Beyefendi tabiî dikkatle din
lerseniz hangi önergenin okutulduğunu öğrenir
siniz. Petrolle ilgili önergenizi okuttum. Sizin 
15 tane önergeniz olabilir.. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Pet
rolle ilgili 2 tane var. Kamu sektörüne öncelik 
tanımamız mı?.. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlarımın, bilhas
sa önerge sahiplerinin burada önergeler oku
nurken dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. 
Biz 105 tane önergeyi kafamızda tutacak kadar 
kabiliyet sahibi değiliz. Bir dakika oturunuz 
efencu-m, lütfen. Buyurun Sayın Turgut. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Dev
let Bakanının iddiasına göre, sayın Bakan di
yorlar ki, burada plan üzerinde değişiklik ya
pılabilir, strateji üzerinde değişiklik yapılamaz. 
Şimdi bu meseleyi halletmek lâzım. 

BAŞKAN — Onun hakkında ben bir kanaat 
izhar etmedim. Aslında burada vukubulan mü
zakereler sonunda kabul edilen şey dikkat na
zara alma kaydiyle Meclisin temayülüdür. Bu 
temayülü biz evvelâ zaptedeceğiz; temayül mu
vacehesinde Hükümet esasen raporunda bunu 
beyan etmek imkânını haizdir. Yani diğer bir 
tâbirle Meclis dikkat nazara almak kaydiyle 
bir şeyi kabul etmiş olmasına rağmen Hükümet 
diretebilir. O zaman gerekçesini söylsr. Ama 
Mz burada şimdi temayülü zaptediyoruz. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Yalnız Sa
yın Başkanım sayın Devlet Bakanı bu oylana-
maz diyor. Yeni bir sistem getiriyor. Aslında 
Meclisin selâhiyetleri bu ölçüde ortadan kalkı
yor. Çünkü strateji ile plan birbirinden ayrıla
maz. 

BAŞKAN — Anladım Sayın Turgut, ben de 
onu 'izhar ediyorum. Ben de diyorum ki, onun 

hakkında bsh bir mütalâa beyan etmedim. Bi
naenaleyh oylayacağım zaten. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı göz
den kaçırmayalım. Bu 77 sayılı Kanunun espi-
risini iyi incelemek lâzım. Biz burada Meclisin 
temayülünü zaptediyoruz. Şimdi, o halde öner
geleri ayrı ayrı oya koyacağım. 

Sayın Nahit Menteşe tarafından verilmiş bu
lunan ve Sayın Mehmet Turgut tarafından ve
rilmiş bulunan önergeler aynı mahiyeti kap
samakta ve Mehmet Turgut arkadaşımız Sayın 
Nahit Menteşe'nin önergesine iltihak etmekte
dir. Gerekçeli geri verme önergesinin dikkate 
alınması hususunu Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. Gerekçeli geriverme önergesi 
dikkat nazara alınmak kaydiyle kabul edilmiş 
ve Hükümete gönderilmiştir. 

Sayın Hüseyin Baytürk, Sayın Çetinkaya ve 
Sayın Güley arkadaşlarımızın vermiş olduğu 
önergeyi... 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ge
rekçe de okundu mu? 

BAŞKAN — Okuttum Sayın Baytürk, ge
rekçeyi de okuttum. Eğer söz istiyorsanız, usule 
aykırı olmakla beraber vereyim. Her halde be
yanımı iyi işitmediniz, onun için size söz vere
ceğim; yanlışlık olmasına rağmen, bir hatayı 
düzeltmek için. Gerekçeyi okuttum Sayın Bay
türk, önergenizi okuttum, gerekçeyi okuttum. 
Söz isteyip istemediğinizi sordum. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ta-
kibetmedim. 

BAŞKAN — isliyor musunuz söz?.. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Ha

yır, istemiyorum. 

BAŞKAN — istemiyorsunuz. O halde Sayın 
Hüseyin Baytürk, Sayın Çetinkaya ve Sayın 
Güley tarafından verilmiş bulunan gerekçeli 
geriverme önergesinin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oyunuza sönüyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tabiî bizim 
tespit edebildiğimiz şekil dahilinde, çünkü bir 
önerge 3 numarayı taşıyor, bir diğer önerge 85 
numarayı taşıyor; iki&ınin tam bir irtibatı tam 
bir ahengi var mı, yok mu takdir edersiniz ki, 
hemen bulabilmek mümkün değil. Çalışmaları
mız sonunda az çok irtibatlı gördüğümüz bazı 
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önergeleri birleştirerek aynı anda hafızalara 
ulaştırmak için müzakereye sunuyoruz. 

Şimdi, 4, 5, 6 ve 7 numaralı önergeler, daha 
ziyade, enerji hammaddelerinin ve stratejik ma
denlerin üzerinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı tarafından vazolıınan hükümlerin elsşti-
rilmes'inden ibaret. Bu sebeple bunları .evvelâ 
ayrı ayrı okutacağım; sırf arkadaşlarımın dik
katle müzakereleri takibetmesini temin için. 
Daha sonra da her biri hakkında isterse ayrı 
ayrı Hükümete söz vereceğim, isterse toptan 
söz vereceğim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Planda aşağıdaki düzelt
melerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Adana Aydın 
Salâhattin Kılıç Nahit Menteşe 

Uşak izmir 
Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

Dördüncü kitabın 1046 ncı sayfasının 2206 
numaralı maddesinin ikinci fıkrası : 

Enerji ham maddelerinin ve staratejik ma
denlerin zamanında, verimli ve kararlı şekilde 
sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu 
konudaki düzenlemede Anayasanın 130 ncu mad
desinde yer alan hükümlerle karma ekonomi il
keleri uygulanacaktır. 

Gerekçe eklidir. 
Gerekçe 

Sayfa: 1046 
2206'nın tasarıdaki haliyle kabulü gereksiz 

ve zararlıdır. Devlet işletmesinin esas tutulma
sı ve bir kısım madenlerde Devlet tekeli kurul
ması topyekûn kallanma ve kaynak yaratma 
prensiplerine aykırıdır. Keza karma - özel sek
tör eşitlik prensibi de genel şekilde bozulmuş 
olmaktadır. 

Ayrıca teklif ettiğimiz şekilde Devletin faa
liyeti sımrlanmamakta ve daha geniş kaynak 
yaratma imkânı kazanılmaktadır. 

Bu gerekçelerle teklifimizin kabulünü saygı 
ile rica ederiz. 

Adana • Aydın 
Salâhattin Kılıç Nahit Menteşe 

Uşak İzmir 
Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet bu konuda 
beyanda bulunacak mı efendim? 

• DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKAEA 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Ba
kanı. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Oğuz, Sayın Erdem, Sayın Kılıç ve Sa
yın Menteşe tarafından verilmiş olan ve biraz 
önce okunan önerce dolayısıyle görüşlerimizi 
arz etmek istiyorum. 

Değiştirilmek istenen ilke, hedef Planın 1046 
ncı sayfasında yer almış olan 2 sayılı kapsam il
kedir. üçüncü Beş Yıllık Planın bu cümlesin
de şeyle deniyor : «Enerji hammaddelerinin ve 
stratejik madenlerin zamanında ve kararlı şe
kilde sağlanması için Devlet eliyle işletilmesinin 
esas tutulması ve radyoaktif minerallerin, tungs
ten ve bor tuzlarının kamu tekelinde bulundu
rulması,» 

Sayın Dengiz ve arkadaşlarının verdiği öner
gede ise, bu ilkenin Devlet tekelinde tutulması
nı öngören ilkesinin değiştirilmesi istenmekte
dir. 

Müsaade ederseniz bu konuda Planda geti
rilen ilkenin, tedbirin veya hedefin neden, han
gi zaruretlerle getirildiğini huzurunuzda arz et
mek istiyorum : 

Hükümetimizce önerilen cümle, biraz önce 
okuduğum tedbir, hedef değiştirme önergesinde
ki şekilde beyan edilince tamamen farklı bir gö
rüş ortaya çıkmaktadır tabiî. Burada Anaya
sanın 130 ncu maddesi çerçevesinde madenlerin 
özel sektörce işletilmesinde gerekli kanun iznine 
yeni bir tanım getirilmesi bu Plan tasarısıyle 
teklif edilmiş olmaktadır. Bu durum, madenci
lik sektöründe getirilen diğer ilkeler için de ay
nen varittir ve bunların da kanunî esaslara bağ
lanması esasen gereklidir. 

Değiştirme önergesinde olduğu gibi bir kal
kınma planında sadece bor tuzları, tungsten ve 
radyoaktif mineraller için işletmeciliğin zama
nında, verimli ve kararlı olarak yapılmasını ta
nımlamak da pek tutarlı bir ifade olmamakta
dır. Plan böyle bir hükmü tüm tabiî kaynakları
mızın değerlendirilmesi için esasen önlemiş bu
lunmaktadır. üçüncü Plan tasarısında bor tuz
lan, tungsten ve radyoaktif minerallerin işletil
mesinde kamu tekeli önerilmesinin esası bu 3 
grup minerali veya bu 3 grup madeni diğerlerin-
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den önümüzdeki 5 yıl içinde ayırmamış gereken 
niteliklerin ve yeni durumların ortaya çıkaca
ğının tespit edilmiş bulunmasınâadır. Kaldı ki, 
maden işletmeciliğinde 5 yıllık bir süre için ka
nunun tekel teşlriline gitmesinin mâkul sayılma
ması gerekirdi. Yani kamu tekeli teşkili görü
şünün daha uzun bir donem için ortaya konul
muş ve sağlanmış olması gerekli idi, eğer uzun 
devreli bir tedbir olarak düşünülmesi gerekiyor
sa... 

Türkiye, uzun dönemli sanayileşmesinde ma
denlerde tümü ile bir kamu tekeli teşkiline git
memektedir. Ancak maden kaynaklarımızdan 
en hızlı, en verimli ve millî ekonomimize ve sa
nayileşmemize en uygun şekilde yararlanmak 
için bütün yollar araştırılmakta, cesur kararlar 
alınması gerektiğinde ittifak edilmektedir. 

Bu cesur kararlar nelerdir? Yeni Plan hu-
zurunuzdadır. Madenlerimizin aranması ve iş
letilmesi hızı şimdiye kadar görülmemiş bir tem
poya çıkarılmak istenilmektedir. Yatırımlar 
önümüzdeki 5 yılda geçen 10 yılın toplamının 
1,6 katma çıkarılmakta, üretim değerinden son 
10 yılda mutlak değer olarak elde edilen artışa, 
önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 katı bir değerin ilâ
vesi hedef alınmaktadır. Madenciliğlmisdeki bu 
büyük hamle 22 yıl sonrasının büyük hedefine 
ulaşılmasında millî îsanayimizin kaydedeceği ilk 
ciddî aşama olacaktır. 

Sağlam bir millî maden sanayiinin üzerine 
kurulacak sanayiler daha emniyetli, dalıa ka
rarlı ve daha verimli bir ekonomik denge sağlan
masına imkân verecektir. 

Madenciliğimizin bu büyük hamlesini isteni
len zaman içinde gerçekleştirmenin millî kalkın
mamız açısından önemi takdirlerinize arz edil
miştir. Bunun, bası özel ilke ve tedbirleri bera
berinde getirmesi de beklenmelidir. Bor tuzla
rı, tungsten ve radyoaktif minerallerin kamu te
kelinde işletilmesinin, madenciliğimizin önerilen 
gelişmesinin sağlanmasında tek başına yeterli 
olarak görüldüğü sanıîmamakdır. Bu ilke, diğer 
14 madencilik sektörü ilkesi ve nihayet Planın 
bütünü ile dengelenmiş ve uyumu sağlanmış ola
rak huzurunuza sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu 3 maddenin önümüzdeki dönemde ortaya 
konulan özelliklerine gelince; bunları sırası ile 
tekrar açıklamak isterim. Bor tuzlar, daha ön
ce bir Senato Araştırma Komisyonu raporundan 
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i da malumunuz olduğu gibi, çok iyi bilinen bir 
doğa! zenginliğimizdir. Planın teklifi, Planın 
önerisi Parlamento komisyonlarına arz edilen, 
sunulan kanun tasarısındaki konu ile de bir be
raberlik arz etmektedir. 

Bor tuzlan; dünya rezervinin yarıdan çoğu
nun ülkemizde bulunduğu bilinmektedir. Ancak 
her maden gibi, bu maden için de bu oranın mu
hafaza edilmesi zamana bağlılık arz etmektedir. 
Yeni madenlerin diğer başka ülkelerde de bulun
ması veya madenin teknolojik öneminde olumlu 
veya olumsuz gelişmelerin bulunması beklenebi
lir ve yeni durumlar sahibolduğumuz zenginli
ğin derecesini olumlu veya olumsuz şekilde et
kileyebilir. 

Bis o kamdayız ki, önümüzdeki 10 yıl içinde 
bu maden zenginliğimizi azamî üretim düzeyine 
çıkartmamız gerekmektedir. Bunun değer ola
rak ifadesi şöyledir : 

Bor tuzları üretiminde gelişmeler şöyle ol
muştur : Madencilik ürünleri (1970 fiyatları ve 
milyon Türk lirası olarak) 1972 yılında 165 
milyon, 1977 yılında 399,5 milyon, 1982 yılın
da 679 milyon. 

Kimya sanayii, ürünleri 46,6 milyon, 1977 yı
lında 206,3 milyon, 1982 yılında 694,6 milyon. 

Bor tuzları üretiminde toplam olarak 1972 yı
lında 211,6 milyon 1977 yılında 605,8 
milyon olacak, 1982 yılında ise toplam ola
rak 1 373 600 000 olacak. 

Buna paralel olarak bor tuzu ürünleri ihra
catımızda beklenen gelişmeler şöyle olacaktır: 
(Yine 1971 fiyatlarıyle ve milyon Türk lirası 
olarak) 

Madencilik ürünleri ihracatı 1972 yılında 
148,7 milyon, 1977 yılında 294 milyon, 1982 yı
lında ise 472 milyon olacak. 

Kimya sanayii ürünleri ihracatı ise; - sıra-
ısıyle yıllar itibariyle - 23,1 milyon, 165,3 mil
yon, 1982 yılında da 633,2 milyon. 

Toplam ihracat bu suretle 1972 yılında 171,8 
milyon oMuğu halde, 1977 yılında 459,3 milyo
na, 1982 yılında da 1 105 700 000 baliğ olmakta
dır. 

Bor tuzları kimya sanayiimizde (önemli ge
lişmeler sağlamakta ve bu, doğrudan doğruya 
ihracatımızı daha çok etkilemektedir. Toplam 
ihracatımız 1982 yılında brüt olarak 1,2 milyon 
ton ağırlığında veya net olarak ve yaklaşık 496 

I bin ton borasit eşdeğerinde bulunmaktadır. 

120 -
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Dünya ibor tüketimi - (B2 03) olarak - 1987 
yılında 470 ibin ton, 1958 yılında 515 bin ton, 
1972 yılında 650 bin ton, 1975 yılında 840 bin 
ton, 1982 yılında ise 1 150 000 ton olarak tah
inin edilmektedir. 

Buna karşılık Türkiye'nin ihracatı 1967 yı
lında 65 milyon, 1938 yılında 85 milyon, 1972 
yılımda 149 milyondur. 1032 yılı içinde öngörü
len (;B2 03) cinsinden bor ise, 493 foin ıSon ola
caktır. 1982 yılı hedefinin bir başka ifadesi, Av
rupa devletleri yanında, Japonya, Çin, Come-
oom ülkeleri, Hindistan ve dünyanın geri kalan 
kısmında etkili ve birbirinden haberli, denge
lenmiş ve tekelden yönetilen bir pazarlama ve 
üretim organının kurulması olmaktadır. Bunun 
nasıl sağlanacağı şüphesiz tartışılmıştır. Bor 
tuzları konusunda bu kadar iddialı olabilmek 
mümkün ise, bunun tedbirlerini de almak kaçı
nılmaz sayılmalıdır. 

Tungsten konusuna gelince : Bu madenin 
Ibujgün üreitimi yoktur ve esasen üretim için 
Etibank Uludağ projesinin yatırımına başlanmış 
bulunmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Plan ve uzun 
dönemli strateji hedeflerine göre ortaya çıka
cak yeni durum ise şu şekilde olacaktır: Tungs
ten cevher üretimi 1972 yılında 3 bin ton, de
ğeri 122,4 milyon, 1932 yılında 10 bin ton, de
ğeri 408 milyon. 

Metal üretimi pek azdır. 1982 yılında değer 
300 milyon olacaktır ve cevher ihracatı miktarı 
1977 yılında 3 bin ton, değeri ise 122,4 milyon
dur. Bu ihracat 1932 yılında 6 bin ton ve 
24i 300 O00 Türk lirası olacaktır. 

Metal ihracatı miktar olarak pek azdır; 1G0 
kilo kadardır, değeri 15 milyon Türk liralıdır. 
Bu, 1982 yılında 1,5 ton olacak, değeri de 225 
milyon lira olacaktır. Toplam olarak tungsten
den beklenen (asıl hedef senesi olan 1982 yılı 
için) 469,3 milyon liradır. 

Tungsten metali dünya üretimi 1971 yılı iti
bariyle 32 390 tondur. Bunun 19 bin tonu Rusya 
ve Çin tarafından elde edilmektedir. Bu, dün
ya arz toplamının yaklaşık olarak % 60 mı ver
mektedir. Amerika Birledik Devletleri tüks4imi 
ise 1971 yılı itibariyle 6 800 tondur. Tüketimin 
40 yıllık durumu incelendiğinde İkinci Dünya 
ve Kore (savaşları döneminde pik artışlar görül
mektedir. Vietnam Savaşı da talebi e'ykilsyen 
bir unisur olarak tespit edilebilmektedir. Diürya-

ı istihsalinin % 30'unu Amerika tüketmektedir. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri ise % 40' 
mı tüketmektedirler. Tungsten tüketiminin 
% 50'si karbür olarak kesici aletlerin" imalâtın-

I da kullanılan çeliklere girmektedir. Yüksek hız 
j ve diğer aletlerin çeliklerine girenlerin payı 

% ll'dir. Ekktrik ampulü telleri, savunmada 
I kullanılan metal şekilleri, yüksek ısıya muka-
j vim metal şekilleri yüksek ısıya mukavim ula

şım. imalâtı ve özel toz metalürji işlerinde tüke
tilmektedir, bir kısmı da. 

| Tungstenin ezellikleri sebebiyle ikame im-
• kânlarının kısıtlı olmasına rağmen, son derece 
! çarpıcı bir tarz tıkanıklığı nedeniyle fiyatları

nın mütemadiyen artması bu metalin titanyum, 
tontalyum, ve zirkonyum ile ikame edilmesi ba-

j his konusu edilebilmektedir. 
I Bu açıdan da bakılırsa, talebin karşılanma

sında daha çek düşük dereceli madenlerin işlet
meye geçirildiğine, geçirileceğine ihtimal veril
mektedir. 

Bunun yanında Türkiye, kamu organları, 
I yani Etilbank iki önemli tungsten madenine sa-
! hip bulunmaktadır. Bunlardan Uludağ madeni

nin etütleri 'bitmiştir. % 63 V031ük konsantre 
elde edilmesi ile ilgili projenin yatırımına baş
lanmıştır. 

Ayrıca Keban bölgesinde yine Etibank tara-
] fiîidan geniş çapta tungsten değerlendirme ça-
! lışmaları yapılmaktadır. Bunların dışında Niğ-
! -de ve Bilecik başta olmak üzere bilinen birçok 

önemli tungsten çıkışları vardır. Biraz önce ver-
j diğim tabloda yer alan bilgiler bu madenlerin 

goliştirilmssini öngörmektedir. 

Bu oluşumun yanında, tabloda görüleceği 
üzere tungsten metali üretimi öngörülmüş bu-

I lunmaktadir. Bu üretim tungsten karbür veya 
I ferro tungsten şeklinde yapılması da bahis ko

nusu edilebilir. 
Bu etütler 1973 yılında Etibank tarafından 

j yapılacak ve 1974 yılı yatırım programında bir 
tungsten meteoroloji tesisinin yatırımı dahil 
edilecektir. 

j Radyoaktif minerallere gelince; durum he
nüz tungstenden de daha aydınlık görünme-

| mektedir. Ancak bu minerallerin nükleer ener
ji temininde kullanılan yegâne hammaddeleri 
teşkil etmedi üzerine önemle durulması gereken 

İ bir husustur. Bütün dünyada klâsik enerji ham-
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maddelerinin uzun dönemde dünya enerji tale
binin karşılanmasında yetersiz kalacağı konu
sunda hâkim 'bir görüş vardır. 

Bu nedenle, nükleer enerjinin 2 000 yılında 
dünyada tüketilen enerjinin yarısını vereceği 
tahmini ileri sürülmekte ve bu tahmin bütün 
ülkelerce paylaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile, 
tkinoi Dünya Savaşından önce kclııürün, bugün 
petrolün yakın gelecekte doğal gazla petrolün 
aldığı yerin, 20 nci Yüzyılın son 20 yılında hız
la nükleer enerji ile ikame edilmesi beklenmek
tedir. 

Bu durumda, bugünün petrol ve tabiî gaz 
kavgasının, yarın nükleer enerji hammaddeleri 
olan radyoaktif minerallerde yapılması beklen
melidir. Bu alanda bugün gerek maden kaynak
ları üzerinde, gerekse nükleer teknolojide önem
li çalışmalar geniş çapta ilerlemiştir. Konu, sa
dece bir maden işletmeciliği değil, madenlerin 
nükleer enerji santrallerinde kullanılacak hale 
getirilmeleri ve nükleer enerji santrallsrindeki 
üretim teknoloji alanlarını da kapsayacak öl
çekte ele alınmasıdır. Madenlerin geliştirilmesi 
ve nükleer enerji alanlarında kullanılması görü
leceği giıbi bir krom madeni işletmekten çok 
farklı ve çek yönlüdür. Ayrıca, çok yoğun araş
tırma giderlerini kapsamaktadır. 

Bu durumda, madenlerin önemi açıkça orta
dadır. Bunların değerlendirilmesi konularında 
planda önemli önerilerimiz vardır. Bü'ün bun
lar bir tütün olarak düşünülmüştür ve Türkiye 
için uzun dönemde hayatî sayılmaktadır. 

Bıor tuzlan, tungsten ve radyoaktif mine
rallerin sadece isletilmesinin, kamu tekelinde 
tutulması yukardaki görüşler çerçevesinde tek
lif edilmiştir. Bu teklifteki değişiklikler, ayrıca 
bu alanlarda üçüncü Plan döneminde önerilen 
1,2 milyar TL. lık yatıranın yapılmasında ciddî 
olarak sorunlar ortaya çıkaracak ve planın ya
tırım, ihracat ve enerji dengelerini olumsuz ola
rak etkiliyecektir. 

BAŞKAN —, Sayın Bakan, tahmin ediyorum 
bundan sonraki okunacak önergelere de cevap 
vermiş oluyorsunuz. 

Buyurun Sayın Selâhattin Kılıç. 

M. SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın 
Başkan, yalnız bir husus var; bu 2 206, 2 2031e 
aynı madenler üzerinde Devlet tekeli tesis eden 
bir maddedir, ikisinin gerekçesini bir bütün 

olarak arz edeceğim, öbür önergeımde konuşma
yacağım. Bu noktayı nazarı itibara almanızı ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Anlıyorum. Ben de biraz evvel 
Sayın Devlet Bakanına onu söyledim. «Bu ve 
bunun arkasına gelecek bazı önergelere de peşi
nen cevap vermiş oluyorsunuz tahmin ediyo
rum» dedim. Çünkü Bakanın da konuşması bi
raz evvel Meclisin almış olduğu karar gereğin
ce 5 dakika ile kayıtlı, onun dışına çıktılar, ikaz 
etmedim. 

Şimdi siz de bunu takibeden bir önergenizle 
bor mineralleri, volfram ve radyoaktif mineral
ler hakkında da beyanda bulunacağınızı... 

M. SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Ha
yır efendim, 2 203 sayfa 1 045. 

BAŞKAN — Onu takibeden 2 203 de var. 
Bunlan birleştirdim, yani Meclisin hafızasını 
bir noktada teksif etmek, rey ve karar verirken 
ıbunları bir silsile içerisinde oya tabi tutabilmek 
için böyle /birleştirdim. 

Buyurunuz efendim. 

M. SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Hükümet 2 206 sayılı tedbiri ile, Devlet işlet
meleri esas diyerek, enerji hammaddeleri ve 
stratejik madenler için müphem bir tekel getiri
yor. Fakat hemen onun arkasından radyoaktif 
mineraller, tungsten ve bor tuzları için de ke
sin bir tekel getiriyor. 

O halele, Hükümetin getirdiği 2 208 ve 2 203 
numaralı tedbirler; müphemi ile kesinliği ile 
Türkiye İde madenlerden bir kısfimnın üzerinde 
Devlet tekelinin tesisine matuftur. Evvelâ şunu 
söylemek ve ümidetmek istiyoruz ki; Hükümet 
bu tekeli bir siyasî ekonomik tercihle getirme
miştir. 

Esasen, tüm madenlerin ihracatın, ithalâtın, 
bankaların devletleştirilmesini kendine siyasî, 
ekonomik tercih olarak seçmiş bir Hükümetin 
teklifi olsaydı, buradaki konuşmamızın şekli 
çok dajha başka türlü olurdu ve meselenin şü
mulüne girmek isterdim. 

Buna inanmadığımız ve bunu ümideıtmediği-
miz için bu prensip tartışmasını bir tarafa bı
raktıktan sonra, millet yararı nedir ve bu tek
lif ile neler kazanılmaktadır, neler kaybedilmek
tedir? Sadece meselenin teknik kalitesinin sı
nırları içerisinde kalacağım. 

122 — 
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Evvelâ bu teklif gereksizdir. Gereksizliğine 
ilâveten de zararlıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, millet yararı nedir? 
Bir madenin süratle işletilmesidir. Kalitesi ile, 
fiyatı ile (beynelmilel piyasada rekabet edecek 
şekilde vatandaşın hizmetine süratle ara edil
mesidir. Eğer siz derseniz ki, Devlet bir made
ni daha süratle işletir veya yalnız Devlet bir 
madeni süratle işletir ve daha kaliteli işletir, 
daha ucuz işletir, o zaman mesele, siyasî tercih 
ve aramızda ayrılık teşekkül eder. Yok, bütün 
(bunları yapamaz, bir taraftan kâr sağlayamaz, 
onu isiz umumî bütçeden aldığınız vergilerle ka
patırsınız, maliyeti pahalıdır, geriye no avan
taj kalır? Kömür müdürünü veya tungsten mü
dürünü sizin tayin etmenizden baöka bir avan
taj kalmaz, buda milletin yararına değildir. 

Şimdi, Hükümetin bir genel gerekçesi var; 
«Türkiye'de mineraller madenler ancak millî 
gelirin % 2 ilâ 3'ünü teşkil etmektedir. Bu iti
barla, madenler geliştirilememiştir ve bunun 
kusuru ezel sektördedir.» bu, yanlıştır. 

Bir kere Türkiye'de hangi tabiî kaynağımız 
yüzde yüz geliştirilmiştir İd, hangi dalda 
Batıya ulaş imsizidir ki, bunu ack olarak çîikip 
ve bütün yükü özel sektöre yüklüyoruız. Top
rak kaynakları, orman kaynakları, balıkçılık 
hepsi öyle değil midir? Hepsi bir yana, sanki 
Türkiye 'de bugüne kadar Devlet hiç imadan iş
letmesi ile ilgili değil, Türkiye'nin mâdenleri
nin tümü ezel sektörün elinde, o halde özel sek
tör de bu vazifesini başaramadı, elinden alalım. 
Mesele böyle olsaydı da, bir nıakuliyet ifade 
ederdi, bu da değil. Bugün Türkiye'deki ma
denlerin % 80'i Devletin elinde. 

Devlete, bizim Devletimizin gücünü kat kat 
aşacak gelişme imkânlarını sağlayacak maden 
Devletin elindedir. Her konuyu ele aldığınız za
man göreceksiniz ki, yani Devlet kudreti var; 
fakat elinde ruhsat sahası olmadığı için tıkan
mış durumda da değildir Türkiye'de. O halde 
Devlete yeni yükler yüklüyorsunuz. 

Bu itibarla rahatça hüküm veriyorum ki, bu / 
teklif hem gereksizdir, bir kere yeni bir gücü 
piyasadan çıkarıyorsunuz, yani topyekûn kal
kınma fikrine aykırıdır, hem de zararlıdır. G-e-
cikme olacaktır, daha pahalı bir işletmeye gide-
eeks inindir. 

Şimdi bu genel izahatımdan sonra alalım şu 
kömür meselesini; kömür ne imiş? 3 - 4 kişinin 
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elinde işletmedikleri kömür varmış, bunu elle
rinden alacakmışız. 

Sevgili arkadaşlarım, yalnız kömür değil, 
3 - 4 kişi değil, 300 bin kişi de olsa, eğer bir ma
den işletilmiyor ve üstüne yatılıyor veya ruh
sat ticareti şekline dökülmüş ise, onu elinden 
alalım. Nasıl alalım? Ona şart koyalım, eğer 
sen bunu 5 senede işletmezsen, eğer şu teknik 
şartı, ekonomik şartı yerine getirmlezsen diye
lim. Yoksa hadi sen kenara dur deyip, bir kay
nağı, vatandaşın gelişme şevkini, kalkınma şev
kini kıracak şekilde, yani Osmanlı nazın gibi 
âdeta okulları ekarte ederek, ö^el sektörü halle
deceğim şeklinde elinden alacaksınız, sonra da 
Türkiye'de madeni geliştireceğim, madencilik 
sektörü diye rakam vereceksiniz, bu mümkün 
değildir. 

Sonra, enerji için bir gün kömür yatakları 
lâzım olacakmış, onun için devletleştirmek la
zımmış. Bakınız, suyumu bulandırdığından da
ha mucip sebep değildir bu. Bir kere Devletin 
elinde bugün enerji için daha uzun yıllar kulla
nabileceği kömür ve diğer kaynaklar var; Afşin 
ve Elbistan kömürleri 3,2 milyar ton. Daha son 
samanda yapılmış bir fizibilite raporu, tonunun 
10,63 liraya yerinde çıkarılabileceğini göster
miştir. üstümden 50 metrelik toprak tabakası 
kalktıktan sonra ekskavatör açık hava hafriya
tı gibidir âdeta. Peki, Devlet bütün bu görevle
rini baıardı da, 3 kişinin veya 3 bin kişinin 
elindeki kömürü alıp bir kenara mı bırakacak? 
Bu mümkün değildir. 

Bunun neresinden tutsanız yanlıştır. Tekrar 
ediyorum, eğer bir siyasî tercih ise onun tartış
ması başka türlü olur. Meselenin tekniğine gire
rek bu şekilde izah etmek mecburiyetimde kalı
yorum. Yoksa tümünde çok daha haklıyladır. 

Şimdi, ondan evvel başka enerji kaynakları 
da var; sular var, skin elinizdeki kömürler var, 
termik şeyi için kullanacağınız petrol kaynakla
rı var ve Türkiye'ye çok kalmayacak 1980 ve 
hatta 1980'den evvel atom enerjisi girecektir 
sevgili arkadaşlarım. 

O hald'3, 27 sene sonra bu kömür bana lâzım 
olacak, o zaman daha pahalı alırım diye şimdi
den kömürü 'devletleştirmek, suyumu bulandır
dığından daha farklı bir mantık değildir. 

özel sektör işletmiyormuş, bir de o var. iler
de bana lâzım olur, bir de bugün işletmiyor. Pa-
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zar var mı da işletmiyor? Soralım size, imkân
lar verdiniz de mi işletmiyor? Devlet her hangi 
bir kaynağı almak isterse onun bütün yergi ted
birleri ile, kredi tedbirleri ile musluğunu kıs
tıktan sonra siz elinizi dokumduramazsınız o 
kaynağa. Mesele iyi niyettedir. 

Bendeniz bir miktar Sanayi Bakanlığı yap
tım. özel kömür iletmelerinin sahipleri, «Şeker 
Şirketine kömür satalım» diye bana kadar gel
diler ve pazarnsızlıktan şikâyet ettiler. 

O halde, siz ilerde enerji üretmek işin kömü
re ihtiyacınız olduğu zaman, yani özel kömür 
sahipleri için pazar teşekkül ettiği saman işlet
memeleri için hiç bir sebep yoktur. Geriye kalı
yor, ya kömürü işletmezlerse, ben de elektrik 
santrali yapacağım. Şimdi ben size bir misal 
vereyim. Türkiye'de Devletin kurduğu seker 
fabrikaları vardır - Bütçe Komisyonunda da 
söyledim - pancarını kim yetiştirir? Vatandaş 
yetiştirir. Türkiye'de vatandaşı pancar yetiştir
meye icbar eden bir kanun var mıdır? Yoktur. 
Vatandaş dilerlse pancar yetiştirmez. 

O halde, mümkündür ki, bir gün vaıtandaş 
pancar yetiştirmez diye, pancar zlraatinin tarla
larının tümünü devletleştirmek akla uygun mu
dur? 

O halde, kömür meselesinde özel sektör iş
letmiyor veya bir gün bana enerji için lâzım 
olacaktır diye, bu mucip sebepler altında dev
letleştirmek, suyumu bulandrrıdından farksız
dı!'. Bu itibarla karşısındayız ve zaten getirdiği
miz değiştirge önergesi son derece masum. Ana
yasanın 130 ncu maddesini uygulayıma ve Kar
ma ekonomi ilkelerini eşitlik prensibi içerisinde 
uygulayınız, işte bu kadar. Sisi temin ederim 
M, topu budur, önergeyi de okudunuz, bu ka
dar masum bir teklife katılmamak bizim anladı
ğımız bir mantık değil. 

Gelelim bir de şu stratejik madde tarifine; 
Stratejik madde; zamanında buğday da strate
jik bir madde olur. 

Sorarım size sevgili milletvekili arkadaşla
rım, hanlgi millet ve Türkiye filân veya falan 
maddeyi özel sektör işletti diye, özel sektör' 
üretti diye, sattı diye millî savunması tehlikeye 
mânız kalmıştır? Stratejik kelimesinin arkası
na sığınamazsımz, izahı gerekli; sığınamıaasmız 
bunun arkasına,, yok beyle bir şey. Yani, strate
jik madde lafını çıkaracaksınız, Türkiye'de Dev
let, Anayasanın 123 ncü maddesi gereğince is

tediği mala, istediği hizmete, istediği paraya 
el koyar. Eğer buğday dahi bugün bir stratejik 
madde değilse, hiniıhacette Türkiye'nin savun
masını, veya falan memlekete satıldığı zaman 
Türkiye'nin savunmasını tehlikeye düşürecek 
bir husus ise, o memlekete ihracına mani ola
caksınız. Saten Türkiye'de hiç kimse kendiliğin
den falan veya filân memlekete ihracatta bulu
namaz ; stratejik olsun, olmasın. 

Bunu böyle ayarlamak varken, gerektiği za
man ayarlamak varken bir stratejik lafının ar
kasına takılıp madenlerin bir kısmını cLevletleş-
tireceksiniz; siz madenlerin üçünü, beşini dev-
letleşfcirıdiğiniz zaman altıncı maden benimki
dir, 'diye geriye kalan bütün maden sahipleri ye
ni yatırım yapmayacaklarıdır. Bir altıncı ma
den fikrini, - yani beşini devletleştirdiğiniz fa-
razıyesiyle hareket ediyorum - herkesin kafası
na sokmayın, o zaman herkes kendi madenini 
altıncı maden farz edecektir; bu yanlıştır. 

Gelelim şu çok konuşulan bor tuzlarına: 
Şaşmamak elde değildir. Bir kere dünyanın bor 
tüketimi 70 - 89 milyon dolardır. Türkiye bu
nun 1/4'ine yakınını veya daha azını üretir ve 
satar. Eu/gürkü durum budur. Yani, boru tü
müyle Türkiye satsa dahi, Türkiye'nin sağla
yacağı, işçi gelirinden elde ettiğimizin 5'te veya 
6da biridir. Bunu böylece tespit edelim. 

Ama, bu demek değildir ki, bu 70 milyon 
dolan en iyi usullerle Türkiye'ye getirmeyelim. 
Ama en iyi usul, tümünü devletleştirmek değil
dir. Balkınız arkadaşlarım, Türkiye ̂ de buıgün 
rezerv yönümden bor minerallerinin % 95'i dev
letin elindedir. Bütçe Komisyonunda da söyle
dim; «% 95 yanlış rakamdır» dediler. Peki 
% 70 olsun, hatta devletin elinde hiç bor mine
rali olmasa ne lâzmıgelir? Mesele prensip mese
lesidir. Bugün rezerv yönünden Kırka madenle
ri daiıil ki, onun da cüz'i bir muamelesi kalmış
tır, zannediyorum % 95'i devletin elindedir ve 
açık ekskavatör hafriyatı şeklimde kaî ma ile 
elde edebileceğiniz şekildedir, devletin elindeki 
bor mineralleri, özel sektörün elindeMler ise, 
bazı ahvalde 60 metre nehrin altına, derinlikle
re inerek galerilerden elde edilen bor mineralle
ri Ştikliııded'ir. 

Simidi bu kaynaklara tesahübetme bakımın
dan resim, - bir de ihracat ve üretim resmine 
bakalım. Rezerv yönünden - alan yönünden 
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değil, çünkü böyle anlayanlar var - % 5'ine sa-
hibolan özel sektör, bakıyorsunuz % ©7'sini ih-
racetmiş. Peki, fiyatları düşüktü onların, di
yorsunuz. Hem ihracetmiş, hem satmış. Zaten 
bizim memleketimizde çok az kullanıldığı için 
üretimi ile ihracedilen oran birbirinin aynıdır. 
Peki, fiyatlarına bakalım, diyorsunuz. Deniyor 
ki, devletle özel sektör rekabet ediyor, bor tuz
larını özel sektör ucuz satıyor. Hayır, yanlış!.. 
Özel sektörün sattığı bor tuzlarının fiyatı en az 
bir milktar, eşit bile değil, en az bir miktar, Dev
letin sattığı bor tuzlarımdan daha pahalı. Yani, 
dışarda daha iyi pazar bulmuş. 

Peki, bir sebep daha söylüyorlar. Bakınız 
insan izah etmekte o kadar kolaylığa maruz ki; 
«nasıl bu tedbiri getirdiler?» diyemediğim için 
böyle diyorum, «Efendim, özel sektör, Devlet 
işletmesinin rakibi oluyor da üzerinde tekel te
sis edeceğim bu malın dünya piyasasında fiya
tını düşürüyor.» Bir sebep de bu. 

Şimdi bakınız arkadaşlarım, fındık ve pa
muk da böyle değil mi? Türkiye'de fındık ve 
pamuğu dışarıya hem özel sektör, hem Devlet 
kuruluşu satmaz mı? Bir fiyat tabanı koyamaz 
mısınız? O halde bir merkezî planlama teşkilâtı 
kurulması, ikinci Beş Yıllık Planın da içinde
dir, belki Üçüncü Beş Yıllık Planın da içinde
dir, olması da tabiîdir. O halde, dilediğiniz fi
yata bir malı Türkiye dışına sattırmamak eli
nizdedir. özel sektör bor tuzunu Türkiye dışına 
ucuz satıyorsa, «hayır tonunu 25 bin dolardan 
aşağı sattırmam.» diyebilirsiniz. Bu tedbiri al
mak dururken, «Hayır, sen kenara dur, seni bu 
alana Sokmuyorum.» demek, Osmanlı nazırına 
benzetmektir; mantık bakımından hiç fark yok
tur. 

Şimdi, Sayın Bakanı sabahtan beri dikkatle 
izledim; özel sektör ile Devlet rekabet ederse 
ne olur? Bu kimin zararına olur? Kimsenin za
rarına olmaz; daha ucuza istihsal ©derse hem 
özel sektörümüz, hem Devletimiz ve dolayıısiyle 
Türk vatandaşı kâr öder. O madde içinde Tür
kiye'nin tekeli varsa ve dünya fiyatları bizim 
fiyatlarımızın çok üzerinde ise Türkiye kâr 
eder. O halde bazı alanlarda Devleti rekabetsiz 
bırakmak, Özel sektörü rekabetsiz bırakmaktan 
da fenadır. 

Şimdi bütün bu mucip sebepler altında, bu
gün Türkiye madenciliğinin kusurlu noktaları 

vardır, ruhsat ticareti vardır, büyük rezervleri 
işletmeyenler vardır. Bütün bunların hepsini ka
bul ediyorum ama, «Sen bu alana giremezsin.» 
diyerek onu ekarte ederek, elimine ederek değil, 
ona şartlar koşarak, ki, nitekim Maden Kanunu 
komisyondadır, gerekli tedbirler de alınmakta
dır ve fakat onu içeri alarak, yani Devletin 
elinde bugün, kendi gücünün işleteceği oranda 
maden rezervleri vardır, yani parası ve teknis
yeni boş değildir. Onun dışınida pek çok âmme 
hizmetleri Hükümetin yapmakla mükellef oldu
ğu hususlardır. Devletçiliğin sınırlarını genişle
terek Hükümete yeni ekonomik görevler yükle
mek, milletin zararınadır. 

Kaldı M, topyekûn kalkınma felsefesinde 
hani herkes iştirak edecekti kalkınmaya? Her 
şahıs iştirak edecekti, bir karış toprak iştirak 
edecekti, her ağaç, her inek, her bilmem ne işti
rak edecekti de istihsalimizi artıracaktık? Sen 
benim madenimi elimden alırsan, sen benim ya
rın bankamı elimden alırsan, sen benim ihracat 
imkânlarımı elimden alırsan, bende çalışma 
şevki bırakmazsın ki. O topyekûn kalkınma ol
maz, sadece bürokrasi ve Devlet memuru zihni
yetiyle kalkınma olur ki, işte biz bunun karşı
sındayız. 

Tekrar ediyorum: Hükümet bu sebeplerden 
bunu getirmemiştir. Buna inanmak istemiyoruz. 
Tartışmamızın şekli o zaman çok çok daha baş
ka türlü olurdu ve şöyle derdik: Değerli Hükü
met, eğer siz bir ideolojik tercih ile bu meseleyi 
buraya getirdindzse kusura bakmayın, bu Par
lamentoda, bu Parlamentonun çoğunluğu bu 
ideolojide tercihe imkân vermez. 

Bugün gidiniz Türk Milletine, bu ideolojik 
tercihiniz için 226 milletvekillik oy alınız ve 
geliniz, güle güle bu kürsülerden kanunlarınızı 
uygulayınız, tatbik ediniz, hiç bir sözümüz yok. 

Buna samimî olarak inanmadığımız içindir 
ki, meselenin sırf teknik yönü içerisinde kalma
ya gayret ettim ve Hükümetten, Bütçe Komis
yonundan rica ettiğim gibi, bir kere daha rica 
ediyorum: özel sektörü bu konulara katmakla 
vatandaş yararlancaktır. Vergi alacaksınız, ye
ni kaynaklar kazanacaksınız ve bu kazandığınız 
kaynaklan Devletin yükümlü olduğu başka 
alanlara sarf etmek imkânını bulabileceksiniz. 

Ümidederim ki, bu izahatımdan sonra ve Yü
ce Meclisin kararından sonra daha olgun bir il-
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ke ve maddeler getirebilme imkânını bulacak
lardır; saygılar sunarım. (A, P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli ge-
riverme önergesini tekrar takdim ediyorum. 

(Adana Milletvekili Selâhattin Kılıç, Aydın 
Milletvekili Nahit Menteşe, Uşak Milletvekili 
Orhan Dengiz ve izmir Milletvekili Ali Naili 
Erdem'in müşterek önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
nin dikkat nazara alınması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir ve dikkat nazara alınma kararı 
ile birlikte Hükümete tevdi edilmiştir. 

Sayın Mehmet Turgut tarafından verilmiş 
bir önerge buna çok benzer bir durum arz et
mektedir. Bu sebeple takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Planın 1046 ncı sayfasında, «Reformun kap

sam ve hedefleri» kısmında 2 nci madde ile 1047 
nci sayfasında «Reformun ilkeleri» kısmında 
1 nci maddenin plandan çıkarılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Mehmet Turgut Rasim Cinisli 

Kocaeli Milletvekili Trabzon 
Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 

Her iki hüküm de karma ekonomi prensiple
rine, modern ekonomi anlayışına ve teknoloji
nin süratle gelişmesine aykırı bir felsefenin ifa
desini taşımaktadır. Türkiye demokratik nizam 
içinde, plan disiplini ve karma ekonomi esasları 
çerçevesinde kalkınmasını yapacaktır. Kalkın
mada Devlet, yabancı ve yerli özel teşebbüs ara
sında işbirliği yapılarak bütün imkânlar sefer
ber edilecektir. Mevcut hükümler bu hedefe yö
nelme şöyle dursun, işbirliğini ortadan kaldır-
racak mahiyette olup ve kalkınmaya zararlı bir 
ruh taşımaktadır. 

BAŞKAN — Bu önerge, biraz evvel kabul 
edilen önergeye benzemektedir. Sayın Turgut, 
eğer ilâve edeceğiniz kısım varsa lütfedeceksi
niz. 

Hükümet ve Komisyonun bir beyanı var mı 
efendim?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Bi
raz evvel arz edildi, lüzum yok efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Turgut, ilâve 
edilecek hususları ilâve ediniz ki, Meclis aydın
lansın ve bu önergeyi ona göre oya sunayım. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, birim önergemiz iki kısımdır, Bi
rinci kısım, biraz evvel kabul edilmiş önerge ile 
hallolmuş oluyor. Yalnız, ikinci kısımda, 1047 
nci sayfada 1 nci maddenin plandan çıkarılma
sını istiyoruz. Çünkü bu madde maden sahasın
dan yabancı sermaye işletmesini tamamen çıkar
maktadır. 

O bakımdan, bu hususun iki takrir at asın
daki en büyük fark olduğuna kaniim. Biraz ev
velki takrir mevzuunda bir şey söylemek iste
miyorum; arkadaşım konuştu ve kabul edildi. 
Bu ikinci kısımda bilhassa yabancı sermaye 
mevzuunda bir kaç kelime ile durmak istiyo
rum. 

Bir de, daha evvel, şunu arz edeyim : Bu 
planda bir meseleyi açıkça ortaya koymak lâ
zım. Komisyonlarda müzakere edilen birtakım 
kanunlar vardır; Maden Kanunu. Petrol Kanu
nu... Bu kanunlarla getirilmesi icabeden husus
lar planda getirilmiştir. Sayın Devlet Bakanı 
bir izahatında, «Elbette onları da biz getirdik, 
bunları da biz getirdik, aynı şeyi ikisinde de 
getiririz.» şeklinde müdafaa ettiler. Bu müdafaa 
doğru bir müdafaa değildir. Çünkü, eğer bu 
planda bunlar çıkar da kanun çıkmazsa, veya 
planda çıkmaz da kanunda çıkarsa bu planda 
olmasının manası ortadan kalkıyor. 

Burada şöyle bir incelik seziyorum ben ama, 
Sayın Hükümetin bu inceliğin farkında olup ol
madığını veya bu inceliği düşünerek getirdiği 
iddiasında da değilim. Bu incelik şudur muhte
rem arkadaşlar : 

Planın müzakereleri son derece zorlaştırıl-
mıştır, kanunla. Planda birtakım değişiklikler 
yapmak son derece güçtür, muayyen şartlara 
bağlanmıştır. Halbuki, kanunlar geldiği zaman 
mevcudun ekseriyetiyle kanunda istenilen de
ğişiklik yapılabilir. O bakımdan plana bunlar 
konmuş, şu güç şartlardan istifade ederek ya
rın, plan bu şekilde çıktıktan sonra kanun ge
lince, plan zaten çıktı, bunun kanunda da ay
nen çıkmasını temin gibi bir gaye seçiyorum. 
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Ama, Hükümetin bu inceliği sezerek getirdiği j 
iddiasında da değilim. 

Gelelim yabancı sermayeye; maden sahası
nın kapatılmasına : 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye yedi bin 
seneden beri madenleri işletilen bir memleket
tir. Türkiye yedi bin senedir madenleri işletilen 
bir memleket olduğu için Türkiye'de madenle
rin işletilmesi öyle kolay, herkesin yapabileceği 
işletme değildir. 

Bir misal vermek istiyorum : meselâ kurşun 
madenleri Türkiye'de Etiler zamanında işletil
miştir. Bugün bu kurşun cüruflarının içinde 
aşağı yukarı % 15 nispetinde kurşun vardır. 
Yine kurşun madenleri Türkiye'de Selçuklular 
zamanında işletilmiştir. Bu cürufların içinde 
de % 8 ilâ 10 nispetinde kurşun vardır. Yine 
kurşun madenleri Türkiye'de Osmanlılar dev
rinde işletilmiştir ve bu cürufların içinde de 
% 5 mertebesinde kurşun vardır. 

'Şimdi, biz bugünkü imkânlarımızla bu cü
ruflardan kurşunu çıkarmak imkânına sahip 
değiliz. Ama Fransız'lar son zamanlarda bir 
usul inkişaf ettirmişler ve Ibu cürufların hepsi
ni işleterek bundan gerekli madeni çıkarmakta
dırlar ve bu yalnız Fransızların inhisarındadır. 
Amerika'da kurşun cürufu varsa Fransızlara 
işletmektedir, İsveç'te kurşun cürufu varsa 
Fransızlara işletmektedir. 

Biz, plandaki bu madde ile Fransız'lara Tür
kiye'deki dağlar gilbi yığılı kurşun cüruflarını 
işletme imkânına sahibolamamaktayız. O bakım
dan bu lüzumsuzdur, hesapsızdır ve hiç bir he
saba dayanılmamaktadır. Çünkü, bugün bütün 
dlünya komünist Yugoslavya madenlerini ya
bancı sermayeye açmıştır. Komünist Rusya ma
denlerini yabancı sermayeye açmıştır. Bugün 
sosyalist İsveç'in madenlerinin % 50'si yabancı 
sermaye tarafından işletilmektedir. Biz hangi 
gücümüzle, hangi tekniğimizle, hanlgi imkanı
mızla maden sahasından yabancı sermayeyi ko
vuyoruz? Bunun hesabını bulamadık arkadaş
larım. O bakımdan bu 11047 nci sayfadaki 1 inci | 
maddenin çıkarılmasına oylarınızla yardımcı ol- I 
manızı 'hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut tarafın
dan verilmiş bulunan gerekçeli gerivernıe öner
gesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum, Kabul eden- j 
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ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir ve dikkat 
nazara alınmak kaydıyle Hükümete geri veril
miştir. 

Şimdi biraz evvel görüşme konusu olan ve 
hükümetiçe cevaplandınlımış bulunan bir başka 
önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Planda aşağıdaki düzelt
melerin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Adana 
NaJhit Menteşe Selâhattin Kılıç 

Uşak îzmir 
Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

Kitap 2, Sayfa 2,05, Paragraf 001 nci mad
de 3 ncü fıkrası : 

(3) Bor tuzları, Volfram ve radyoaktif mi
nerallerin zamanında verimli ve kararlı şekil
de işletilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 
Bu konudaki düzenlemede Anayasanın 130 ncu 
maddesinde yer alan hükümlerle karma eko
nomi ilkeleri uygulanacaktır. 

Not : G-erekçe eklidir. 
Gerekçe : 
Anayasamızın 130 ncu maddesi Karma Eko

nomi düzeni ilkelerine açık tutulmuştur. 
Her ne kadar tabiî servetler ve kaynakları 

devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, hükmü 
Anayasamızın 130 ncu maddesinin 1 nci fıkra
sında yer almışsa da 2 nci fıkra arama ve işlet
menin devletin özel teşebbüsle birleşmeye veya 
doğrudan doğruya özel teşebtoüs eliyle yapıl
masını kanunun açık iznine bağlamıştır. 

Hal böyle iken, Üçüncü Beş Yıllık Planda 
Anayasanın verdiği imkânları kapamak topye-
kûn kalkınma ilkelerine aykırıdır. 

BAŞKAN — Hükümet daha önce bu konuda 
beyanda bulundu. 

Sayın Menteşe beş dakikalık müddet zarfın
da kısaca önergeyi izah etmek üzere buyuru
nuz efendim. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Bal
kan, sayın milletvekilleri; 

önergemiz, Üçüncü Beş Yıllık Planın bor 
tuzları, volfram ve radyoaktif minerallerinin 
zamanında verimli ve (kararlı sekilide işletilmesi 
için gerekli tedbir alınacaktır, bu konudaki 
düzenlemeye Anayasanın 130 ncu maddesinde 
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yer alan hükümlerle, karma ekonomi ilkeleri 
uygulanacaktır; şeklindedir. 

Bu, tamamen Anayasamıza uygun bir tek
lif olmaktadır. Esasen radyoaktif minerallerin 
% 100Uİ Devletin elindedir. Volframın % 99'u 
Devletin elindedir, demin de Sayım Kılıç'in izah 
ettiği gibi (bor tuzları ve boraks da % 90 - % 95 
Devletin elinde bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'de 1 milyar 200 milyon ton 
boraks rezervi vardır. Bunun 1 milyar 100 ımıil-
yonu hemen hemen Devletin elinde geri kalan 
kısmı ise özel sektör elinde bulunmaktadır. Bo
raks üzerimde titizlikle durmak bugünkü siya
sî atmosfer içinde elbette zaruridir, buna ka
niiz. Ancak, meselelere gerçekçi bir yönden 
bakmak mecburiyetindeyiz. 

Memleketimizin boraks siyasetinin ne olma
sı lâzım geldiği, ne olduğu hakkında- (bir mik
tar hizmet deruhte etmiş kişi olarak o bakan
lıkta) bir ciddî etüde rastlayamadım. Bunun, 
bugün için Devlet örgütleriylemi, yoksa karma 
teşebbüsler eliylemi, karma ekonomik düzene 
uygun olarak yürütülmesimi lâzım meselesi 
üzerinde düşünmek ve rakamlara da bakmak 
icajbetmektedir. 

Demin de arz ettiğim gibi; 1 milyar 200 mil
yon boraks rezervi var Türkiye'de. Boraks ko
nusunda Adalet Partisi çok zaman ithamlara 
maruz kalmıştır. Şunu ifade edeyim ki, Kırka 
madenleri Danıştay yolu ile Adalet Partisi hü
kümetleri zamanında Etibanka intikal ettirilmiş 
bulunmaktadır. Bu, rezervin hemen, hemen ya
rısını teşkil etmektedir. Yarım milyon tonun 
üzerindeki rezerv Kırka da mevcuttur. Kırka 
tesMerinin zamanımızda temeli aülmıştır, te
sisler halen yapılmaktadır ve altıncı bir maden 
yatağı da yine Danıştaya müracaat edilmek su
retiyle dava konusu olmuştur. Şu hale göre; 
bu konuda Adalet Partisini hiç bir surette it
ham etmemek gerekmektedir. 

Ama muhterem arkadaşlarım, gerçek de 
şudur: Dünya tüketimi bugün itki milyon ton
dur. Bunun bir milyon tonu Amerika tarafın
dan istihsal edilmektedir. 500 - 600 bin tonu 
^Sovyet Rusya tarafından, geri kalan memleket
lerin içinde de büyük kısmı bizim olmak üzere 
boraks, fbor tuzu üretilmektedir. 

Demin sayın arkadaşım bu konularda çok 
güzel izahlarda bulunduğu için tekrar ona 
dönmek istemiyorum. Yalnız şunu ifade ede-
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yim ki, ton başına ihraç edilen bor tuzunda özel 
sektör Devletten daha fazla döviz temin etmek
tedir. Hemen, hemen % 20 ilâ % 30 arasımda 
ton başına değişen daha fazla döviz temin et
mektedir. 1/3 nispetinde ihraç ettiği halde, yi
ne ton başına gelir daha fazla olduğuna göre, 
Idaha fazla döviz kazandırmaktadır. 

Bu meseleleri ciddî surette etüt etmek, 
memleket menfaatleri neyi icabettiriyorsa onu 
yapmak icabetmelktedir. 

Getirdiğimiz teklif; Anayasanın 130 ncu 
ımaddesme tamamen uygundur. Esasen Hükü
met Maden Reformu Kanun tasarısını Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk etmiştir, halen de 
komisyonda görüşülmektedir. Tasarı Meclisle
re sevk edildiğine göre, daha şimdiden planda 
bu yolu tıkamanın her halde Meclislerinin ya
sama yetkisi ile kabili telif durumu da yoktur. 

O bakımdan teklifimiz yerindedir. Anaya
sanın 130 ncu maddesine tamamen uygundur, bu 
teklifimize iltifat buyurmanızı saygılaramla arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan geri çevirme 
önergesinin dikkat nazara alınıp alınmaması 
hususunu Yüce Meclisin oylarına sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 
Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının, say

fa : 1045, paragraf : 2203'ünün aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Milletvekili Aydın Milletvekili 
Selâhattin Kılıç Nahit Menteşe 

Uşak izmir Milletvekili 
Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

2203 : Bunlardan genel ve katma bütçelerin 
sorumluluk alanına girmeyenler, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerince gerçekleştirilecektir. 

Not : Gerekçe eklidir. 

Gerekçe 
Anayasamızın 130 ncu maddesi : 
«Tabu servetler ve kaynaklar Devletin hü

küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması 
ve işletilmesi hakkı, Devlette aittir. Arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi 
suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlıdır.» 
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Enerji üretimi de memleketin tabiî servet 
ve kaynaklarının işletilmesi yollarından birisi
dir. 

Bu hale göre Anayasamız, tabiî servet ve kay
nakların işletilmesi ile enerji üretimini de pren
sip itibariyle, Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında tutmuş ve fakat Tbu kaynakların işletilme
sinin özel teşebbüsle de birleşmek suretiyle ve
ya özel teşebbüs tarafından yapılabileceğini ön
görmüş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel 
hedefleri ve stratejisinde ve plandaki yukarda 
numaralı yazılı ilkeler, Anayasamızın 130 ncu 
maddesine aykırı düşmekte ve Anayasanın aç
tığı imkânları özel teşebbüse kapamaktadır. 

Enerji üretimi ve Devletin tabiî servet kay
naklarının kanunun koyduğu şekil ve şartlarda 
özel teşebbüs tarafından da isletilmesi yatırım 
kaynakları kıt olan yurdumuza yeni birtakım 
kaynaklar bulmak imkânını yaratacaktır. Bu 
özel teşebbüs imkânlarının kullanılması enerji 
üretiminde ve tabiî servet kaynakların değer
lendirilmesinde azımsanamayacak büyük bir 
katkı yaratacaktır. Memleketimizin halen ener
jiye olan ihtiyacı ve Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
ortaya koyduğu donelere nazaran gelecek yıl
larda hâsıl olacak enerji sıkıntısı dikkat nazara 
alınırsa, bu konunun önemi daha iyi anlaşıla
caktır. 

Enerji konusundaki hidrolik potansiyellerin 
sadece Fırat'a inhisar ettirilmesi de doğru olma
mıştır. Fırat havzasına öncelik tanınırken diğer 
hidrolik potansiyellerin de üzerinde çalışılması
na ve yararlanılmasına imkânlar açık bırakıl
malıdır. 

Enerji, anlamı çok geniş olan bir kavram-
dır. Enerjinin odun ve kömürden başlayarak 
elektriğe kadar uzanan değişik kaynakları var
dır. Bütün bu değişik kaynakların işletilmesi
nin Devlet tekelinde toplandığı anlamına gelen 
planın bu cümlesi son derece sakıncalı ve kurulu 
düzenin değiştirilmesi anlamını taşıdığından, 
tamamen kaldırılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut da aynı 
mahiyette görünen bir önerge göndermiştir. Onu 
da takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Planın 1045 nci sayfasında yatırım ilkeleri 

kısmında 2202 paragraftaki (c) maddesinin ve 
2203 paragrafta, «Bu genel ilkeler çerçevesinde 

özellikle enerji hammaddeleri) radyoaktif mine
raller, stratejik ve özel önemi olan madenler ve 
enerji üretim ve dağıtımı kamu tekelinde bulu
nacaktır» cümlesinin plandan çıkarılmasını say
gı ile arz ederiz. 

Demokratik Parti Grubu adına 

Bursa Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Mehmet Turgut Rasim Cinisli 

Trabzon Milletvekili 
Necati Çakıroğlu 

Gerekçe 

Bu hükümler karma ekonomi prensiplerine 
aykırıdır. Sübjektif ölçüler getirerek suiistimal
lere ve lüzumsuz Devlet tekeline sebebolacaktır. 
Memlekete Devlet tekelini getirecek, özel ser
mayenin yatırım sahasından kaçmasına sebebo-
lacak, bilhassa sermaye piyasasında büyük 
ümitler beklenen sermaye piyasası kanununu, 
çıkmadan faydasız hale getirecektir. 

BAŞKAN — Okutmuş bulunduğum değişik
lik önergeleri aynı mahiyettedir, önergeler 
üzerinde söz isteyen yok. Hükümet daha önce
den beyanda bulundular. 

Bu durumda önergeyi Yüce Meclisin oyları
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. Gerekçeli geri ver
me önergesi dikkat nazara alınmak kaydıyle 
Hükümete geri verilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı sayfa 

630, paragraf 1124 (1) ite (4) ün aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Adana 
Nahit Menteşe Selâhaitin Kılıç 

Uşak İzmir 
Orhan Dengiz Ali Naili Erdem 

1124 (1). Sanayileşmfenin ve yükselen ya
şama düzeyimin gerektirdiği enerjimin sağlanma
sında bütün imkânlardan yararlanılarak yurt 
kaynaklarının değerlendirilmesi temel ilke ola
caktır. 

(4). Perspektif dönem elektrik enerji ihti
yacının karşılanmasında su kaynıaklarıyle Fırat 
Hidrolik, Elbistan - Afşin ve Soma termik po
tansiyellerimin geliştirilmesine hız verilecektir. 
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İSELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Gerekçe, 

biraz evvel okunan gerekçenin aynıdır Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — PeM efendimi. Gerekçenin, bi
raz evvel okunan gerekçe olduğu söyleniyor 
teklif sahipleri tarafınidan. 

Hükümet beyanda bulunmuyor. Teklif sa
hipleri «daha önce bu konuda beyanda bulun
duk» diyorlar. 

Gerekçeli geri verme önergesini Yüce Mec
lisim oyuna sunuyorum. KaJbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve dikkat na
zara alınmak kaydı içinde Hükümete geri veril-
ımiştir. 

Sıra 9 numaralı önergeye geldi, takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın eğitim bölümünde, 

1635 numaralı paragrafın 2 nci 4 ncü ve 5 nci 
fıkralarınım (sayfa : 855) aşağıdaki şeküde 
düzeltilmesini yüksek tasviplerinize arz öderiz. 

Eskişehir Uşak 
Prof. Dr. Orhan Oğuz Orhan Dengiz 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

1635/2. «Yüksek öğretimin nicelik ve nite
lik gelişmesi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, 
insangücü hedeflerini gerçekleştirmek için yük
sek öğreitime ayrılacak fizikî ve beşerî kaynak
ların en rasyonel biçimde dağıtılmasını sağlaya
rak gerekli kapasiteyi gerçekleştirmek, yük
sek öğretim sektör anaplanı yapımında Devlet 
Planlama Teşkilâtı ile işlbirliğinde bulunmak 
üzere üniversiteler, akademiler ve Millî Eği
tim Bakanlığı devamlı bir teknik büroyu arala
rında kuracaklardır. 

Üniversite ve akaJdemi olarak örgütlenme
yen tüm yüksek okullar için Millî Eğitim Ba
kanlığı, uzmanlardan kurulu bir birimi görev
lendirecektir.» 

1635/4. «özellikle mevzuat (düzenlenmesin
de yerinden yönetim sistemi ile çalışan üniver
site ve akademiler ile çok sayıda öğrenci yetiş
tirmek üzere hızla genişletilmesi gereken genel 
idareye veya üniversite ve akademilerle bu ku
ruluşlara bağlı fakat yetki genişliği içinde ça
lışan yüksek okullar arasındaki ayırım dikkate 
alınacaktır. Yukarda beliritlillem örgütsel biçim 
ve insangücü yetiştirmedeki fonksiyonel ayrıma 

uyularak mevcut mevzuat karışıklığı ve belir
sizliği öncelikle giderilecektir.» 

16Ş5/5. «Üniversite ve akademiler tekno
loji, üretici, bilim adamı ve araştırıcı, üretim 
ve hizmet birimlerinde üst düzeyde demetimi 
sağlayıcı elemanları ve yüksek öğretimjde görev
lendirilecek öğretim üyelerimi (lisans üstü eği
timle) yetiştirmeye yönelecektir. 

Yüksek okullar daha kısa sürelerde ve daha 
çok sayıda uygulayıcı meslek ve teknik eleman
ları yetiştirmeye yönelecektir.» 

Gerekçe : 
Türk yüksek öğretiminde üniversiter seviye

de öğretim yapan üniversitelerle onlara tama
men paralel kanunlarla kurulmuş aynı fonksi
yonları yerime getiren akademiler vardır. 

Bu kuruluşlar arasında yegâne fark üniver
sitelerin Anayasa, diğer akademilerin kanunla
rın teminatı altında çalışmakta bulunmalarıdır. 
Her İM tip üniversiter kuruluş da bilimsel ve 
idarî özerkliği olan tüzel kişiliğe sahip katma 
bütçelerle idare edilen kurumlarıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, uzun yıllardan' 
beri Türk yüksek öğretim alanında değerli hiz
metleri olan ve binlerce yetiştirdiği öğrencile
riyle Türk iktisadî ve teknik alanlarında değer
li katkıları bulunan bu kuruluşların kendileri
ne kanunlarla verilen hakları, yetkileri kısıt
layarak ve hattâ ortadam kaldırarak meslekî 
öğretim yapan kuruluşlar haline getirilmesi tav
siye edilmektedir. 

Hukuka, müktesep haklara uymayan ve ay
nı zamanda Türk eğitim sisteminin yapılsı ile 
gerçeklere uygun düşmeyen bu tasviyeleri 
tashih etmek zarureti vardır. 

Bu kuruluşlar hakkında çeşitli hükümetle
rin Millî Eğitim Bakanlarının Yüce Meclis Ko
misyonlarında ve Genel Kurulumda bunlarım bir 
tür üniversite halime getirileceği defalarca ve 
sarahatle ifade edilmiş bulunmaktadır. Hattâ 
bugünkü Eğitim Bakanımın gecem hafta Tür
kiye Radyo ve Televizyonuna verdiği beyanat
ta aynı istikamette bulunmaktadır, 

Türk yüksek öğretiminde yaklaşık olarak 
% 50'ye yakım bir öğrenciye sahibolan bu ku-
ruHuşlarda ayırıcı bir davranış içerisine girmek 
yetti birçok huzursuzlukların tohumunu ekmek 
anlamıma gelecektir. Bu nedenle ilişik parag
rafların ıslah edilerek gerekli düzeltmelerin ya
pılmasını öneriyoruz. 
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BAŞKAN — Verilımiş bulunan, gerekçeli ı 
geri verme önergesini okutmuş bulunuyorum. 
Komisyon, Hükümet beyanda bulunacaksa bu
yursun. Buyurun, Hükümet adına Sayın Zey-
yat Baykara. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayım Başkanım; 

21 numaralı önerge ele, tespit ettiğimize 
göre aynı mahiyette bir önergedir. 

BAŞKAN — Şimdi, o halde siz konuşma sü
renizin de dışına çıkarak (buna mümasil, benzer 
bazı önergeler füzerinde de toptan beyanda bu
lunmak istiyorsunuz, anlıyorum. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Müsaade ederseniz 9, 10, 11, 19, 20 ve 21. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurunuz. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım; evvelâ 9 numaralı önerge
de Sayın Oğuz, Sayın Dengiz, Sayın Erdem'in, 
yüksek öğretimle ilgili olarak verdikleri, pla
nın 1635 nci paragrafının 2, 4 ve 5 nci fıkraları
nı değiştirmeye yönelen 9 numaralı önergeleri
ne katılmamızın ımümkün olmadığını belirtmek
le başlayacağım. Bir düzeltme gerekiyor zan
nederim. Çünkü, 1634 olması lâzım. Yanlış
lıkla oraya 1635 yazılmıştır. 1635, aslında 
856 nci sayfadadır. Binaenaleyh 1635'i 1634 
olarak almak suretiyle arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; planım 
hızlı sanayileşme tercihi ve ekonomik hedefle
rinin gerçeMeştirilmesinde insan gücü bölümün
de belirtildiği gibi, özellikle ilk yıllarda büyük 
sayıda uygulayıcı vasıfta insan gücüne çok bü- l 
yük bir ihtiyaç vardır. Sanayi ve ticaret iş
letmeleri için yönetici, fabrika müdürü, işlet
me organizatörü, imalât muhasebecisi, kalite 
kontrol ve pazarlama uzmanı, iktisadî ve tica
rî ilimler akademileri tarafından yetiştirilecek
tir. Buna karşılık, sanayi tesislerinin inşası ve 
imalât proseslerinin işletilmesi için gerekli mi
mar ve mühendislerin, Devlet Mimarlık ve 
Mühendislik akademileri tarafından yetiştiril
meleri gerekmektedir. Üniversiteler ise, daha 
çok teknoloji üretici elamanları yetiştirecek şe
kilde araştırma ve lisansüstü eğitimde yoğun
laşacaklardır. Bu kurumların kapasitesinin 
insan gücü projeksiyonları uyarınca, sınırlı tu
tulması gerekmektedir. Bu durumda üniversi
teler, yukarda bahsettiğim çok sayıda uygula- | 
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yıcı, yüksek seviyeli elemanı yetiştirmekte ye
tersiz kalacağından, planda bu elemanların sa
yıları artırılacak yüksek okul ve akademilerde 
yetiştirilmesi öngörülmüştür. 

Mevcut akademiler arasımda sadece istan
bul ve Ankara iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demileri ve Yıldız Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinde lisansüstü eğitim yapıldı
ğına göre, bu kuruluşlara kanunen lisansıüs-
tü eğitim yapma hakkının verilmiş olması, ye
ni kurulacak çok sayıda akademiye de aynı hak
kın verilmesini gerektiremeyecektir. Aksi hal
de, bütün akademiler lisansüstü eğitim yapma
ya temayül edeceğinden, insan gücü hesapla
rına göre, acilen yetiştirilmesi gerekli uygula
yıcı, meslekî ve teknik elemanların Sağlanması 
gerçekleşemeyecek, lisansüstü eğitim için çok 
yüksek maliyetteki imkânların belli kurumlar
da toplanması yerine, bütün kurumlara dağı
tılması, uygulamacı yetiştirilememesi yanında, 
lisansüstü eğitimin niteliğinin de düşmesine 
yol açacaktır. 

Sayım Oğuz, Dengiz ve Erdem'in verdikleri 
10 ve 11 numaralı ve Sayın Kabadayı'nın verdi
ği, 19, 20 numaralı önergelerde, bir önce sözünü 
ettiğim değişiklikleri sağlamak için eğitim sis
teminin yapısıyla ilgili plandaki 26 A ve 26 B 
şekillerinin düzeltilmesi ile ilgili olup, yine ay
nı gerekçe ile bu önergeye katılmamız mümkün 
değildir. 

özellikle 10 numaralı önergede belirtilen 
temel eğitimle, orta öğretim arasında bir yö
neltme sınıfı ihdası ve yüksek öğretime geçiş
teki barajın kaldırılması, planda getirilen eği
tim sistemini tamamen bozacak hüviyettedir, 
Planda, orta seviyeli meslekî ve teknik liselerin 
kendi özellikleri korunarak ve ayrı olarak mu
hafazası öngörüldüğünden, ortak yöneltme sı
nıfı, getirilen sistemle çelişmektedir. Diğer 
yandan, plan, meslekî ve teknik liselerin çeki
ciliğini ve cazibesini artırmaya yöneltmişken, 
önerilen sistem ters bir tesir yaratacaktır. 

Ayrıca, yöneltme sınıfı, eğitim süresinin uza
tılması yoluyla maliyet ve zaman kaybına da 
yol açacaktır, ilk yıllarda yöneltme öğretmeni 
yokluğu nedeniyle uygulanması da mümkün 
olamayacaktır. Yüksek öğretime geçişte, baraj 
uygulamasının kaldırılması ise, insangücü ih
tiyaçlarını karşılayacak çeşitli eğitim kademe
lerinin büyüklüğü ve dengelerini bozması ve 
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kaynak yetersizliği açılarından da imkânsız gö
rünmektedir. 

Diğer yandan, yüksek öğretime geçiş ba
rajı, genel yüksek öğretime olan alışılagelmiş 
taleibin sınırlandırılması bakımından da kaçı
nılmazdır. Ayrıca, planda söz konusu ©dilen 
baraj, bugünkü şekliyle bırakılmamış, meslekî 
ve teknik lise tmezunlarınıın yüksek öğretilme 
geçmelerini sağlayıcı yönlde yeniden düzenlen
mesi de planda öngörülmüştür. 

Bu sekilide özet olarak numaralarını arzet-
tiğim önergelere cevap arz etmiş oluyorum sa
yın Başkanım. Numaralarını arz ettiğim1 9, 10, 
11, 19, 20 ve 21 numaralı önergelere bu sebep
lerle katılmamız mümkün değildir. Bunların 
birçoğu, planda öngörülen reformun anaya-
pısını da zedeliyecek mahiyettedirler. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz, her öner

genin oya vazından evvel ayrı ayrı konuşacak
sınız. Şimdi yalnız 9 numaralı Önerge muhte
vasından beyanda bulununuz lütfen. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; sadece takdim edi
len Plana geçen 1635 ve fakat sayın Bakanın 
doğruladığı 1634 ncü paragraf üzerinde görüş
lerimi arz etmekle yetineceğim, diğer önergeler 
geldiği zaman onlar hakkında Ida Yüce Mecli
se kısa. malûmat arz edeceğim. 

Bir kere, maalesef şunu belirtmek istiyorum 
ki, Devlet Planlama Teşkilatı veyahut Hükü
met, bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Yet
kili bir zat çıkıyor ıburaya, bir Devlet Bakanı 
çıkıyor, izahat veriyor: İzahatımda kapsamına 
aldığı müesseselerin ,ne statüsünü biliyor, ne ça
lışma tarzını biliyor. Bu beyan, bizim Pltan üze
rindeki endişelerimizi yeniden alevlendirdi. Di
yor ki: 

«Sadece istanbul, Ankara aJkâdemilerindeı 
ve Yıldız'da lisans üstü öğretim yapılır.» 

Değil. Değil, diğer akademilerde de lisans 
üs'tfü öğretim yapılır, yapılmaktadır. Demek 
ki, müesseselerin gerçek hüviyeti bilinmeden, 
müesseselerin gelecekteki durumlarını tayin edi
ci, onları degrade edici, onları otuz sene geriye 
döndürücü tedbirler, ilkeler konuyior Plana. 
Çok müteessirim, çok üzgünüm bir Devlet yet
kilisinin bu şekildeki beyanatına. 

Değerli arkadaşlarım; bir mesele var; üni-
versiıter kuruluş nedir, Türkiye'de kavgası ya

pılan bir mesele var, üniversiter kuruluş nefdir? 
Türkiyeide yüksek öğretim parça parçadır. 
Yüksek öğretimin bütünlüğü ilkesini savunuyo
ruz, yüksek öğretim kuruluşlarının ortak ilke-
trini tespit eidelim diyoruz ve yüksek öğretim 
kuruluşları arasıdaki sürtüşmeleri, sorunları 
(temelden halledelim diyoruz. Bir üniversiter 
öğretim kuruluşları vardır Türkiye'de. Üniver
siter öğretim kuruluşları, üniversiteye tamamen 
paralel öğretim yapan kuruluşlardır. Bunlar 
lisans üstü öğretim yapar. Bunlar, akademik 
kariyere sahiptir, aynen üniversitede uygulanan 
akademik kariyer prosedürü bunlarda uygula
nır. Doçentlik imtihanları yapılır; doçentlik 
imtihanları 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa 
virgülü virgülüne uygun olarak yapılır. Profe
sörlük statüsü, prosedürü aynıdır. Ve bu mü
esseseler ne zamandan beri yapar bunu? Yirmi 
seneden beri yapar. 1959 'dan sonra da Kanu
nun teminatı altında bu çalışmalarını yürüt
müşlerdir. Şimdi Üçüncü Beş Yıllık Planda 
üniversiteler yerinden yönetilen müesseseler 
olarak kabul ediliyor, öteki kuruluşlar merkeze, 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar ola
rak kabul ediliyor. ISayın arkadaşlarım, sami
miyetle arz ediyorum; bu meseleden hayatını 
Millî Eğitim içerisine giömımüş bir arkadaşınız 
olarak arz ediyorum, bu müesseseler yirmi se
neden beri yerinden yönetilen - Plancıların de
yimi ile yerinden yönetilen - kuruluşlardır. Yir
mi seneden beri bunlar akademi reislerini ken
di seçer, yönetim kurullarını kendi seçer, pro
fesörler kurulları mevcuttur. Bir doçenti terfi 
ettirmek bu kurulların elindedir, bir doçentlik 
imtihanının açılması bu kurulların elindedir. 
Nerede kalıyor bunun merkezden yönetimi?.. 
Şu halde, müesseseleri tanımadan geriçek hüvi
yetini, gerçek bünyesini, gerçek yapısını tanı
madan bunları ıslah edeceğim, Türk millî eği
timine yön vereceğim diye gelişilgüzel tedbir
ler getirmek sakattır, yanlıştır, yazıktır. 

Orta öğretim kurumlarına ilişkin görüşleri
mi, orta öğretim müessesleerini tetkik ederken 
burada tekrar dile getireceğim. 

Değerli arkadaşlarım; üniversiter öğretimde 
bujgün sıkıntımız denetimdir. Bu denetimin en 
etkili yolu rekabettir, bilimsel rekabettir. Bi
limsel rekabeti kaldırdığınız takdirde onun ye
rine ikame edeceğiniz etkili bir denetim yolunu 
bulamayacaksınız. Bu müesseseler yarışma ha-
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ündedir. Bir müesseseyi elinden, kolundan 'bağ
layıp, onun ekarte ederseniz, elemine ederseniz 
ellbetteki öbür taraf daha rehavet içerisinde ça
lışmalarına devam edecektir. Böyle bir haksız
lığı Yüce Meclisin kabul edeceğini hiç tahmin 
etmiyorum. 

'Bu nedenle, önergemin değerli arkadaşla
rım tarafından iltifata mazhar olmasını bilhas
sa önemle arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
rekçeli geriverme önergesi, Sayın Orhan Oğuz, 
Orhan Dengiz, Ali Naili Erdem tarafından ve
rilmiş olduğu gibi miotamo, aynı kelimeleri ih
tiva etmek üzere ıSayın İhsan Kabadayı tara
fından da imzalanmış ve verilmiştir. O halde, 
her iki önerge yazı ve dizi itibariyle aynı oldu
ğuna göre önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. 

Oeriverme gerekçesini dikkat nazara alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim ve dikkat nazara 
alınmak kaydı içinde Hükümete geri veril
miştir. 

10 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından «Saat 17,00'yi geçiyor» 

sesleri.) 
'Biraz önce Yüce Meclis karar aldı, çalışma

mız 19,00'a kadar devam ediyor, 19,00'dan son
ra da 21,00'e kadar ara vereceğiz, 21,00'den son
ra 24,00'e kadar çalışacağız. 

10 numaralı önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Planın eğitim bölümünün 
(12. Bölüm) ikinci kesiminde «Uzun dönemde 
öngörülen eğittim sistemi ile ilgili 1467. parag
rafla bahse konu edilen ve 798 ve 799 sayfalar
da yer alan şekil 26/a ve şekil 26/b'de aşağı
daki değişikliklerin yapılması hususunu yüksek 
tasviplerinize arz ederiz. 

Eskişehir Uşak 
Prof. Dr. Orhan Oğuz Orhan Dengiz 

izmir 
Ali Naili Erdem 

Şekil 26/a (Sayfa : 798) 
1. Ortaöğretim ile yüksek öğretim arasın

da yer alan barajın kaldırılarak, temel eğitim 
ile ortaöğretim arasında bir yöneltme sınıfının 
ihdası (ekteki şekilde görüldüğü gibi.) 

2. Yüksek 'öğretimin bütünlüğü ilkesi göz-
önüne alınarak; 

Yüksek öğretim bölümünün; 
a) önlisans öğretimi, 
b) Lisans öğretimi, 
c) Lisans üstü öğretim, 
Şeklinde kademelendirilmesi (ekteki şekil

de görüldüğü gibi.) 
Şekil 26/b (Sayfa : 799) 
Yüksek öğretimle ilgili şeklin içindeki üni

versite kelimesi yerine üniversite kuruluşlar 
(Üniversite - akademi) kelimesinin yazılması 
ve yüksek okullar şeklinin altındaki 3 ve 4 nu
maralı tedbirlerin kaldırılması. 

G-erekçe 
Plan, kaynakların israfını önlemek ve ola

nakları en rasyonel şekilde kullanmak için ya
pılmaktadır. 'Türk eğitim sisteminin yeniden 
kurulması için çok eski tarihlerden beri deği
şik düzeyde çalışmalar yapılmış ve kararlar 
alınmıştır. 

Binlerce eğitimcinin ve bilim adamının bir 
araya gelerek yapmış olduğu tamamen kanun 
gereği olan bu çalışmaları görmemezlikten gel
mek kanunların amir hükümlerine karsı bir dav
ranış halini alır. 

2287 sayılı Kanunun, (yani Millî Eğitim Ba
kanlığı Merkez Kuruluş ve Crörevleri hakkın
daki (Kanunun) 1261 sayılı Kanunla değiştiri
len şekline göre toplanan 8. (Millî Eğitim Şûrası 
ortaöğretim sisteminin kuruluşu ile yüksek öğ
retime geçişi düzenleme konusunda Millî Eği
tim Bakanlığının esaslarını hazırladığı sistemi 
ele alarak günlerce tartışmış ve bunu bir kara
ra bağlamıştır. 

içinde ilim adamlarının, Millî Eğitim Ba
kanlığının merkez ve taşra temsilcilerinin, 
ilk - ortaöğretim kurumlan öğretmen meslek 
kuruluşlarının, eğitimcilerin ve çeşitli yetkilerin 
bulunduğu şûra çalışmaları sonunda alınan ka
rarlar Millî Eğitim Bakanı tarafından tasdik 
edildikten sonra kesinleşir ve yürütülmesi zo
runlu hale gelir. 

8. Millî Eğitim Şûrası 28 Eylül - 3 Ekim 
1970 tarihleri arasında toplanmış, ortaöğretim 
sisteminin kuruluşuyle yüksek öğretime geçişi 
düzenleyen hususları tartışmış ve karara bağ
lamıştır. 

Bu karar zamanın Millî Eğitim Bakanı ta
rafından tasdik edilerek 16 Kasım 1970 tarihin
de 1631 sayılı Tebliğler dergisinde neşredilmiş
tir. 

- 1 3 3 — 



M. Meclisi B : 152 23 . 10 . 1972 O : 2 

Türk eğitimcilerinin tamamen memleketin 
yapısına uygun bir şekilde, heyecanla hazırla
dıkları ibu çalışmalara Üçüncü Beş Yıllık Plan
da uygun düşmeyen ve hatta onun tamamen ter
si olan bazı tavsiyelerin yer almış olduğunu 
görmüş bulunuyoruz. Bunları Devletin kanun-
larıyle kurulan resmî organlarının, eğitimcile
rin kararı istikametinde ve eğitim bütünlüğü 
yönünde düzelterek Üçüncü Beş Yıllık Planda 
yerini almasını öneriyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
ni okutmuş bulunuyorum. 

Hükümet, cevapta bulunacak mısınız efen
dim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, bundan önce de konuşmam 
sırasında arz ettiğim gibi 9, 10, 11, 19, 20 ve 21 
numaralı önergelere cevaplarımızı ve görüşle
rimizi arz etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Toptan cevapladığınızı beyan 
ediyorsunuz. 

önerge sahibi olarak, buyurun Sayın Orhan 
Oğuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; plan, kaynak
ların en iyi şekilde, en rasyonel şekilde kulla
nılması için yapılır. Plan, israfın önüne geçer; 
hem maddî israfın önüne geçer, hem de enerji 
israfının önüne geçer. 

Bir rplanda millî enerjiyi israf ettiren hu
susların bulunması mümkün olamaz; ama maa
lesef Üçüncü Beş Yıllık Planda, millî enerjinin 
israfının en büyük örneğini görüyoruz. Neden 
diyeceksiniz. Türk millî eğitim sistemini yeni
den kurmak, onu yeniden işler hale getirmek 
bugünün meselesi değildir. Türk millî eğitim 
«istemini kurmak için, binlerce uzman, Devle
tin resmî kaynaklarında inikasını bulan çeşitli 
çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmaların sonun
da uyulması mecburî olan bazı hususlar tespit 
edilmiştir .Gerekçemde açık olarak yazdığım 
gibi, Millî Eğitim Şûrası gelişigüzel toplanmış 
bir şûra değildir, kanunun amir hükmüdür. 
Her yıl Millî Eğitim Şûrası toplanır. Ama, ne 
yazık ki, 8 nci Millî Eğitim Şûrasından sonra, 
kanun hükmüne titizlikle uyması gerekli olan 
hükümetler bu lâzımeye uymamışlar, kanunun 
gereğini yerine getirmemişlerdir. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — • 
Siz 7 nci Eğitim Şûrasına uydunuz mu? 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — 7 nci Millî 
Eğitim Şûrası toplandığı zaman, Millî Eğitim 
Bakanlığının Merkez Teşkilât Kanunundaki hü
küm başka idi muhterem arkadaşım, ondan son
ra kanun tadil edildi ve Yüce Meclis, Şûranın 
her yıl toplanmasını tespit eden, kabul eden bir 
kanunu buradan geçirdi ve hemen 8 nci Millî 
Eğitim Şûrası toplandı. Ortaöğretim sisteminin 
yeniden düzenlenmesini tartıştı. Bütün eğitim
ciler bu tartışmaya katıldı, Yurt sathında bu
nun tartışmaları yapıldı. Ve benim değerli ar
kadaşlarım, burada Mecliste zabıtlarda, yukar
da komisyonlarda .mevcut, hepsi bunu takdirle 
dile getirdiler. Ve 8 nci Millî Eğitim Şûrası 
Türk Milletinin bütününü içine alan âdeta mil
lî bir hedef haline geldi. Ondan sonra Millî 
Eğitim Bakanı onayladı, Resmî Gazetede neşre
dildi. Yapılacak iş, alman kararların artık uy
gulama safhasına sokulması idi. Şimdi, Millî 
Eğitim Bakanlığının bu büyük çalışmalarının 
dışında bir bakıyoruz, Devlet Planlama Teşki
lâtının önerisiyle Hükümet yepyeni bir sistem 
getiriyor. Nasıl getiriyor? Bir kere getiremez. 
Şûrayı toplamadan, bunların müzakeresini yap
madan, o mercilerin kararlarını istihsal etme
den yeni bir sistem kuramaz, yeni bir sistemi 
öneremez, Yapılacak iş, alman kararlara harfi
yen uymaktır. 

Getirdiğimiz sistem ne; herkesin ilgisi, is
tidadı ve kabiliyeti istikametinde bütün memle
ket evlâdı ortaöğretimini yürütsün. Ortaöğ
retimi iki kademede görüyoruz, ilgi ve kabili
yetin tespiti; ister sekiz yıllık mecburî öğretim 
deyin, ister klâsik bizim öğretim sistemimize 
göre ortaöğretimin birinci safhası deyin bitiril
mesi lâzımdır. Fakat, Türkiye şartları dikkate 
alınarak belki bazı olanaksız bölgelerde yetişen 
çocuklara fırsat ve imkânı daraltmamak için 
dokuzuncu sınıflarda bir yöneltme sınıfı konul
muş. TBunun maksadı: Türkiye şartlarına uygun 
olarak çocuklarınızı yöneltmeye bir daha al
mak, orada ilgi, kabiliyet ve istidatların tespit 
edildikten sonra onları üniversiteye yığan bir 
sistemin kucağına atmak değil, onları kabiliyet
lerine göre öğretim kurullarına, müesseselerine 
vermektir. Ya üniversiteye gideceksin, ya yük
sek öğretime gideceksin veyahut işkolların
da öğretim göreceksin... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen toparlayı
nız. 
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ORHAN OĞUZ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bulglin beğenmediğimiz sistemi, dün 
uyguladığımız sistemi üçüncü Planla yeniden 
getiriyoruz. Nedir? Baraj... Çocuklarımızı ala
caksınız ortaöğretimin ikinci kademesinde, lise
de okutacaksınız, ondan sonra üniversitenin 
önüne gelince bir seleksiyon, bir merkezî sis
tem; İtamamen ters tutumda olduğumuz bir 
merkezî sistem, ondan sonra onları kaderiyle 
başıbaşa bırakacaksınız. Olmaz böyle şey. Bir 
tek imtihanla çocukların kabiliyetinin, istidadı
nın, ilgisinin belireceğini katiyen kabul etmi
yorum. Çeşitli olgunluk eskimiştir. Eskiden Tür
kiye'de tatbik edilen sistemdir. Türkiye 30 se
ne gerisine dönemez. 

O bakımdan, önerimizin, barajın kaldırılma
sı, yöneltme sınıfının konulması ve çocukların 
ilgi, istidat ve kabiliyetine göre üniversiteye 
yığılan bir mekanizme içerisinde değil, kendi 
kabiliyetleri yönünde yetişmesini öngören bir 
teklif niteliğinde olduğunu belirterek, değerli 
arkadaşlarımın iltifadetmesini ve bu konuda 
sayın 'Hükümetin de fazla katı davranmama
sını özellikle istirham ediyorum . 

Saygılarımla. 

Şekil 26/b 

Üniversiteler ve Akademiler 

1 2 3 4 5 6 
ön lisans Lisans üstü 
Lisans (Tıpta lisans) 

1. ön lisansla teknik ve meslekî yardımcı 
eleman yetiştirilecektir. 

BAŞKAN — Gerekçeli geliverme önergesi
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkate alın
ması kabul edilmiştir ve gerekçeli geriverme 
önergesi Hükümete tevdi edilmiştir. 

19 numaralı önerge Sayın İhsan Kabadayı 
tarafından verilmiştir ve biraz evvel kabul edi
len önerge ile ilgili görülmektedir. Fakat mo-
tamo da aynı değildir. Bu sebeple okutmakta 
fayda mütalaa ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

III ncü Beş Yıllık Planın eğitim bölümünde 
798 nci sayfada yer alan «Eğitim sistemi ile il
gili» şemanın, şekil : 26/a ve 799 ncu sayfada 
yer alan şekil 26/b'nin aşağıdaki şekilde düzel
tilmesini yüksek tasviplerinize arz ederim. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Şekil 26/a Perspektif plan döneminde ön
görülen eğitim sistemi : 

Yüksek öğretim, 
Üniversiteler ve akademiler, 
Yüksek okullar. 

Yüksek öğretim 

Yüksek Okul 

2. önlisans üstüne 2 yıl sonunda lisans me
zunu verilecek, bunlar uygulayıcı meslek ve tek
nik elemanlar olacaklardır. (Tıp için lisans sü
resi 6 yıldır.) 

3. Lisans üstüne 1 - 2 yıllık yüksek lisansla 
araştırıcı, tasarımcı, teknoloji üretici eleman ye
tiştirilecektir. 

4. Lisans üstü eğitimden sonraki doktora 
eğitimi ile daha ileri düzeyde araştırıcı, tasarım-

1 2 3 4 

1. Temel ve orta öğretim için öğretmen yetiş
tiren okullar. 

2. Belli alanlara eleman yetiştiren yüksek 
okullar. (Sağlık idaresi Yüksek Okulu 
gibi 3, 4 yıl) 

cı, teknoloji üretici eleman ve yüksek öğretime 
öğretim üyesi yetiştirilecektir. 

Gerekçe : 

Düzeltilmesi teklif edilen diğer paragraflarla 
paralellik sağlamak için üniversite ve akademi
ler arasında statü ve fonksiyon farkını yansıtan 
bu şemalarda da gerekli değişikliğin yapılması 
iktiza etmektedir. 
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BAŞKAN — Hükümet olarak bu, şemada 
değişiklik intacı hakkındaki önerge hususunda 
beyanda bulunacak mısınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Müsaade ederseniz. 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Baykara. 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce kabul edilen önerge ile kaldırıl
ması istenen baraj halen bugün uygulanmakta 
olan üniversitelere giriş imtihanlarının ifade et
tiği barajdır. 

Sayın Oğuz haklı olarak bazı konularda bazı 
gerçekler ileri sürdüler. Fakat bizim önerimiz
de asıl gözönünde bulundurulan husus, üniver
sitelerimizin ve yüksek okullarımızın, akademi
lerimizin, böyle bir baraj sız sistem içerisinde, 
lise mezunlarımızı; bundan sonra teknik lise ve 
diğer liseler mezunlarımızı nasıl İçlerine alacak
ları konusunda toplanmaktadır. 

Bu baraj sadece bir yöneltme sınıfının ki, bi
zim sistemimizde de teknik liselerin ve genel li
selerin birinci sınıfında, yani dokuzuncu sınıf
larında bir yöneltme mevcuttur. Fakat bunun 
maksadı, üniversiteye giriş için değil, bilâkis 
lise içerisinde, teknik lise içerisinde veyahut da 
geçişler mevcudolduğuna göre bu meslek; tek
nik veya genel lise içerisinde hangisine devam 
etmesinin talebenin yetenekleri bakımından ge
rekli olduğunu tespittir. 

"Baraj uygulaması gerçekten bugün, yani 
üniversite merkezî sistem imtihanları bugün çok 
eleştirilen bir konudur. Fakat bunu kaldırırken 
bizim üniversite kapasitemizin ne olduğunu da, 
iyice bilmek lâzım. Bugün şikâyet edilen konu
lar içerisinde, yüzbin lise mezunu vardır, bun
lardan 20 - 30 bini ancak üniversiteye girebil
mektedir, şeklindedir. Bunları sadece bir yönelt
me sınıfı ile, üniversitelerin ve yüksek okulla
rın kapasitelerini arttırmak mümkün olmadığı
na göre, tüm yüzbin kişiyi üniversitelerimizde 
nasıl barındıracağımızı, nasıl okutacağımızı da 
düşünmemiz gerekir. 

Bunun dışında, biraz önce arz ettiğim gibi, 
yöneltme sınıfları daha temel eğitim sisteminin, 
yani sekizinci sınıfın sonunda başlamaktadır. 
Orada yapüan bir yöneltme, ondan sonra gele
cek orta öğretim, yani liselerin hangisine bu te
mel eğitimi bitiren çocuğun girmesinin gerekti
ğini de orada tespit etmektedir. Demek ki, iki 

çeşit yöneltme var. Birisi, temel eğitimin so
nunda hangi liseye gireceğini belirtecek. Bir ta
nesi de, liseye girdikten sonra yine onun deva
mı olarak oradaki hataları tashih edecek şekil
de bir yöneltmedir. Fakat bu yöneltme, biraz 
önce de arz ettiğim gibi, lise için öngörülmüş
tür, yahut meslek lisesi için öngörülmüştür; tek
nik lise için öngörülmüştür, yahut da meslek 
için öngörülmüştür. 

Bu şekilde bir değişiklik, biraz önce de arz 
ettiğim gibi, bizim, Sayın Oğuz'un pek terviç 
edemedikleri, getirdiğimiz yeni sistem içerisin
de böyle bir kaldırmanın yapılması gerçekten 
sistemi tam anlamı ile orta yerden kaldırmak de
mektir. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Lisenin sonun
da yöneltme yapılmaz ki, Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

(Devamla) — Sanıyorum ki, hepiniz, çoluğunuz-
İa, çocuğunuzla bu baraj sisteminin içinde bu
lunmuştunuz veyahut da Sayın Oğuz gibi uygu
lamıştınız... 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Şimdi bu gerekçeli geriverme 

önergesinin dikkat nazara alınmasını kabul et
miyorsunuz, değil mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı tarafın
dan verilmiş bulunan gerekçeli geriverme öner
gesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yü
ce Meclisin oyunu sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir ve gerekçeli geriverme önergesi Hüküme
te gönderilmiştir. 

11 numaralı önergeyi takdim ediyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın eğitim (bölümünün, 

yüksek öğretim kısmında, 1628 numaralı parag
rafın aşağıdaki yazıldığı şekilde düzeltilmesini 
yüksek tasviplerinize arz ederiz. 

Eskişehir Uşak 
Orhan Oğuz Orhan Dengiz 

izmir 
Ali Naili Erdem 

1628 numaralı paragraf (Sayfa: 852) 
Bu düzenlemede, her temel sektörde teknolo

ji üretecek ya da alınan teknolojinin ülke şartla-
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rina adaptasyonunu gerçekleştirecek bilim ada
mı ve araştırıcıları, yüksek öğretimde görevlen
dirilecek öğretim üyelerini, üretim ve hizmet bi
rimlerinde üst düzeyde yönetimi sağlayıcı sınır
lı sayıdaki elemanları yetiştirecek üniversite ve 
akademiler ile teknolojinin ülke düzeyinde yay
gınlaştırılmasını sağlayacak çok sayıda uygula
yıcı meslekî ve teknik elemanları yetiştirecek 
diğer yüksek okulların program ve öğretim sü
resi farklılaştırılmasına özellikle dikkat edile
cektir. 

©•erekçe : 
Üniversitelerle akademiler, Türk yüksek öğ

retiminde paralel fonksiyonları bulunan kuru
luşlardır. Akademileri üniversitelerden ayrı mü
talaa ederek onları bilimsel nitelik ve araştırma 
fonksiyonundan yoksun kuruluşlar olarak de
ğerlendirmek ve yalnızca alt düzeyde meslek 
elemanı yetiştirecek şekilde görevlendirmek mev
zuatına aykırı bulunduğu gibi, Batılı anlamdaki 
eğitim gelişmelerine de ters düşmektedir. 

Bugün akademilere bağlı olarak çalışan bir
çok yüksek okullar mevcuttur. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda çok sayıda uygu
layıcı meslek elemanı yetiştirme görevi, bu yük
sek okullara verilebilir. Fakat bu görev yük
sek okulların üstünde lisans öğretimi yapan, li
sans üstü doktora öğretimi yapan akademile
rin bu yetkilerini sınırlamayı gerektirmez. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
ihsan Kabadayı tarafından verilmiş olan bir baş
ka önergeyi bu önerge okunurken dikkatle taki-
bettim aşağı yukarı motamo aynı yazılmış du
rumdadır. Bu sebeple, ayrıca onu da okutmayı 
zait telâkki ediyorum. Çünkü ikisi aynı evsafı, 
aynı karakteri, aynı mahiyeti arz ediyor. 

önerge üzerinde Komisyon, Hükümet beyan
da bulunacak mı efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, genel beyanımda buna temas 
etmiştim ve gerekçeyi benimsemediğimizi arz et
miştim. 

BAŞKAN — Bu sebeple katılmadığınızı be
yan ediyorsunuz. 

DEHAN OĞUZ (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, önergenizi çok kı
sa olarak izah edeceksiniz. 

Buyurunuz. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Bir hususu kısaca belirttikten sonra önerge
mizi takdirlerinize bırakacağım. 

Türkiye'de yüksek okullar vardır. Bu yük
sek okullar üniversiteye bağlıdır, akademilere 
bağlıdır, Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır. 

Şimdi, Üçüncü Beş Yıllık Plandaki garabete, 
paradoksal vaziyete bakınız : Kendisine yüksek 
okul bağlı olan müesseseyi, hem de öyle yüksek 
okullar bağlı ki, özel yüksek okullar Anayasa 
Mahkemesi kararı ile kapatılınca bunların tü
mü akademilerin bünyesi içinde oluştu, akademi
lere bağlandı, yani akademilere bağlı yüksek 
okullar haline geldi. Şimdi, kendisine 40 kü
sur yüksek okulu bağlamış olan kuruluşlar yük
sek okul haline getiriliyor... Bunun insafla, iz' 
anla bağdaşması mümkün değildir. 

Bu bakımdan, bu Planda öngörülen husus
lar tamamen Türk yüksek öğretim sistemini kö
künden bozan bir nitelik taşımaktadır. Yüksek 
öğretim sisteminde getirilen reformla yüksek 
öğretim kademeli olarak öğretim yapacaktır. 
Sayın Bakanın o zaman söylemiş olduğu mah
zurlar tamamen ortadan kalkacaktır, tik iki se
ne temel bilimlerle bütün yüksek öğretim kuru
luşları meşgul olacaktır. Bunun içerisinde el-
betteki akademilere bağlı yüksek okullarda te
mel bilimler yüksek okulu olarak fonksiyon ic
ra edecektir, ama 30 seneden beri 20 seneden be
ri de kanunla post - gradate yüksek öğretim, li
sans üstü öğretim yapan kuruluşları, bütün bu 
müktesep haklarım, hukuku ve saireyi bir kena
ra atarak yıkarak degradâ etmeye ne Planlama 
Teşkilâtının, ne Sayın Hükümetin, ne de başka 
kuruluşların hakkı olmasa gerektir. 

Bu hususu belirtir, önergeye iltifatınızı özel
likle rica ederim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınma hususu ka
bul edilmiştir ve gerekçeli geriverme önergesi 
Hükümete tevdi edilmiştir. 

13 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Sayın Oinisli, sizin de buna mümas bir Öner

geniz var, lütfen takibedin, aynı mahiyette mi
dir, değil midir, bana beyanda bulunursanız ko
laylık olur. 
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RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Hangi konu
da efendim?.. 

BAŞKAN — Okutuyorum şimdi, sizin 43 nu
maralı önergeniz. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Peki Sayın 
Başkan. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planda aşağıdaki düzelt

melerin yapılmasını arz ve teklif ederim. 
Aydın Uşak 

Nahit Menteşe Orhan Dengiz 
İzmir 

Ali Naili Erdem 
Birinci kitabın 47 nci sahifesinin 7.35 nci 

maddesindeki (stratejik) madenlerin belirtil
mesi bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapılarak 
tespit edilecektir. 

Gerekçe 
Stratejik madenlerin tayin ve takdirinin 

uzmanlara bırakılması zarureti vardır. Bugün 
stratejik bir madde kabul edilen bazı madenle
rin çok kısa bir zaman sonra bu vasfını kay
betmesi ihtimali her zaman mevcuttur. 

Buna göre madenlerden hangisinin stratejik 
olduğunun belirtilmesinin bilimsel kuruluşlarla 
yapılacak bir işbirliği neticesinde tespit edilme
si her bakımdan daha faydalı olacaktır. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) _ Sayın Baş
kan, bunu geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe, geri alma iste
ğinize arkadaşlarınız katılıyor mu? 

ALİ NAİLİ ERDEM (izmir) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sahiplerinin ar
zusu üzerine önerge geri verilmiştir. 

Buna benzer bir Önerge var okutuyorum. 

Başkanlığa 
Planın sayfa 47'de ve paragraf 7.35 İn plan

dan çıkarılarak yerine aşağıdaki paragrafın 
konulmasını saygıyle arz ederiz. 

«Temel metal sanayileri ve enerjinin ham
madde ihtiyaçlarını karşılamak ve döviz kazan
cını artırma imkânları gözönünde bulunduru
larak aramalar önceliklere göre düzenlenecek 
ve çıkarma faaliyetleri hızlandırılacaktır. 

Sanayi hammaddesi ve enerji ihtiyacı özel
likle yerli istihsalle karşılanacak, bu hedefe 

ulaşmak için bütün imkânlardan istifade edile
cektir.» 

Demokratik Parti Grubu adına : 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turçgut Rasim Cinisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 
Gerekçe : 
Türkiye madenleri fazla yatırım ve modern 

teknoloji isteyen madenlerdir. Bugün Devlet 
bu imkânlara sahip değildir. Bu bakımdan yer
li ve yabancı sermaye gücünden ve dünyada 
hızla gelişen teknoloji gücünden faydalanmak 
gerekmektedir. Bunun için ne planda mevcut 
hükmün değişmesi gerekir. 

BAŞKAN — Evet, Hükümet ve komisyon 
bu konuda beyanda bulunacak mı efendim?. 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA KEV-
Ni NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Herhangi bir 
beyanda bulunmayacağız Sayın Başkan, takdi
re bırakıyoruz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Değiştirilmesi öngörülen paragraf bundan 

önce de bir vesile ile arz ettiğim gibi, planın 
değil plan stratejisinin 7/35 sayılı paragrafı
dır. Buna karşılık, bu paragrafı değiştirmek is
teyen sayın milletvekilleri, önergelerinin gerek
çesinde, «Bunun için, planda mevcut hükmün 
değiştirilmesi gerekli» demektedirler. 

Arz ettiğim gibi bu hüküm planda mevcut 
değildir, bilâkis onun stratejisinde mevcuttur. 
Stratejinin hazırlanması ve yürürlüğe konul
ması plandan apayrı bir prosedüre tabidir. Bu 
prosedür, stratejinin esaslannın Planlamaca 
hazırlandıktan sonra Yüksek Planlama Kuru
lunda görüşülmesi ve bilâhare Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılarak bîr Bakanlar Kurulu 
kararı halinde neşredilmesidir. 

Bu, plana yön veren ilkeleri gösterir. Hangi 
istikametlerde hangi strateji içerisinde plan ha
zırlanacak onu gösterir. Bunun planla ilgisi 
budur. Yoksa burada görüşülen Bakanlar Ku
rulunun kararlarıyle çıkarılmış olan bir siyasî 
belgenin değiştirilmesi değildir zannediyorum. 
Burada görüşülen gerekçede de ifade edildiği 
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gibi, veyahut da öyle sanıldığı için çıkanlması 
istenen bizzat plan hükümleridir. 

Bendeniz Komisyonda da belirtmiştim; bu 
usulî bir meseledir; strateji hükümlerinin - çı
karalım veya bir ilâve yapalım şeklinde - bir 
muameleye tabi tutulacakları kanaatinde deği
lim. 

Bu kanaatimi arz etmek için söz aldım. Tê  
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet gerekli beyanda bu
lundu. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oinisli. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Bakan daha çok bu konunun müzake

re edilemeyeceğini, oya sunulamayacağını ifade 
buyurdular. Yani usul yönünden meseleyi ele 
aldılar. Usul tabiatiyle Başkanlığın takibettiği 
ve yürüttüğü bir konu. Bu hususta muameleye 
konmuş bir önerge söz konusudur. Biz Sayın 
Bakanla aynı görüşte değiliz. Mademki - kendi 
ifadeleri şöyle - plana yön veren ilkeleri tespit 
etmiştir strateji; o halde Meclisin temayülünü 
tespit etmiş olan bu olmalar da plana yön ve
ren ilkeler hakkındaki kanaatini ifade etmek
tedir. Yani, Yüce Meclis plana yön veren bu il
keler hakkında temayül tespit etmektedir. 

Bu itibarla bu temayülün tespitinde fayda 
görüyor ve muamelenin devam etmesini diliyor, 
önergemizin itibar görmesini saygı ile arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, aslın
da hakikaten önergenin muhtevası yönünden, 
neticeye müessiriyeti yönünden muameleye ko
nulduğu takdirde ne fayda sağlar düşüncesi ka
falarımızda hâkim; fakat bu plan üzerindeki 
görüşmelerin kendisine has bir özelliği de var. 
77 sayılı Plan Kanununa göre evvel emirde 
Meclisin, verilmiş bulunan önergeler üzerinde, 
gerekçeli geriverme önergesinin dikkate alın
ması karan oluyor. Bunu takiben kabul edilen 
önerge aynı mahiyette plan içerisinde kabul 
edilmiş sayılmamaktadır. Bu eğilim ve temayül 
içerisinde Hükümetin hazırlayacağı raporda bu 
temayüle uyması veya uymaması bahis konusu 
olacak ve onu takiben tekrar bu meseleler gele

cek birleşim içinde müzakere konusu olacaktır. 
Bu sebeple şu anda böyle bir önergenin Mec

lis eğilimini tespit yönünden muameleye konup 
konmayacağı hususunda müstakillen karar ver
me yetkisini haiz değilim. O yönden de önerge
yi Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş-
Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri ve 
stratejisinin : 

— «Kalkınma politikasının ilkeleri» başlıklı, 
bölüm, 7 sayfa 48'de enerji 7.40 numaralı pa
ragrafın ; 

«Sanayileşmenin ve yükselen yaşama düze
yinin gerektirdiği enerjinin sağlanmasında bü
tün imkânlardan yararlanılarak yurt kaynakla
rının değerlendirilmesi temel ilke olacaktır. Dış 
kaynaklardan enerji alınması, dış kaynakların 
bağlılığın azaltılması amacı dikkate alınarak ve 
enerji alımının tek dış kaynağa bağlanmaması 
ilkesi gözönünde tutularak gerçekleştirilecek
tir.» 

Şeklinde düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Nahit Menteşe 

Gerekçe 

Anayasamızın 130 ncu maddesi; 
«Tabiî servetler ve kaynaklan Devletin hü

küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranma
sı ve işletilmesi hakkı, Devlete aittir. Arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi 
suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlıdır.» 

Enerji üretimi de memleketin tabu servet ve 
kaynaklarının işletilmesi yollarından birisidir. 

Bu hale göre Anayasamız, tabiî servet ve 
kaynakların işletilmesi ile enerji üretimini de 
prensip itibariyle, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında tutmuş ve fakat bu kaynakların işletil
mesinin özel teşebbüsle de birleşmek suretiyle 
veya özel teşebbüs tarafından yapılabileceğini 
öngörmüş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel 
hedefleri ve stratejisinde ve plandaki yukarda 
numarası yazılı ilkeler, Anayasamızın 130 ncu 
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maddesine ayları düşmekte ve Anayasanın aç
tığı imkânları özel teşebbüse kapamaktadır. 

Enerji tüketimi ve Devletin tabiî servet ve 
kaynaklarının kanunun koyduğu şekil ve şart
larda özel teşebbüs tarafından da işletilmesi ya
tırım kaynakları kıt olan yurdumuza yeni bir
takım kaynaklar bulmak imkânını yaratacaktır. 
Bu özel teşebbüs imkânlarının kullanılması 
enerji üretiminde ve tabiî servet ve kaynakla
rın değerlendirilmesinde azımsanamayacak bü
yük bir katkı yaratacaktır. Memleketimizin ha
len enerjiye olan ihtiyacı ve Üçüncü Beş Yıllık 
Planın ortaya koyduğu donelere nazaran gele
cek yıllarda hâsıl olacak enerji sıkıntısı dikkat 
nazarına alınırsa, bu konunun önemi daha iyi' 
anlaşılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunda aynı mahiyetteki 
gerekçeli geriverme önergesi görüşülmüş ve ka
bul edilmiştir. 

Kalkınma Planının temel hedefleri ve stra
tejisi enerji 7.40 paragrafı ekteki şekilde değiş
tirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut ve Rasim 
Cinisli arkadaşlarımız da buna benzer gerekçe 
ile Planın 48 nci sayfasında 7/40'm Plandan çı
karılmasını teklif etmektedirler. 

Sayın Cinisli, aynı mahiyette değil mi efen
dim? 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Evet, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet söz istiyor mu efen
dim?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Baykara. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bu önerge dolayısıyle de bundan önceki 

önerge dolayısıyle arz ettiğim hususları tekrar
lamak istiyorum. Yani, o sözlerimi bu önerge 
için de geçerli sayıyorum. Konu gene stratejide 
7/40 numaralı bir paragrafın değiştirilmesiyle 
ilgilidir. Biz stratejide bu şekilde bir değişiklik 
yapılabileceği görüşünde değiliz. Hükümet stra
tejideki görüşte olur, fakat plana Yüksek Mec
lis hâkimdir, o stratejideki hüküm Hükümet gö
rüşü olarak kalır fakat plandaki buna muvazi 
hüküm Yüksek Meclis tarafından değiştirilebi
lir. 

Saygılar sunarım. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, usulle ilgili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim?.. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

İzin veriniz bir cümle söyleyeyim. 
BAŞKAN — Buyuru nefendim, «nedir» di

yorum, buyurun. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Stratejide, Sayın Bakanın da ifade ettiği 

gibi, planlama uzmanlarına ne yönde çalışacak
larını gösteren bir temel siyasal, ekonomik ter
cihler dokümanıdır. Böyle bir dokuman olma
dan planın hazırlanması şüphesiz mümkün ola
mazdı. Siyasî iktidar bu dokümanı hazırlamış 
ve planlama uzmanlarına vermiştir. 

Şimdi, o doküman üzerinde değişiklik yap
maya çalışmak, bunu Meclis çoğunluğu ile sağ
lamak, sanırım ki, çok çeşitli komplikasyonlara 
yer verecektir. 

Şimdi ortaya bir gerçek çıkmıştır. Bir kısım 
arkadaşlar bu planın özel sektöre gereği kadar 
yer vermediği iddiasındadırlar. Ve her cümle
nin içerisine bu temel doktriner fikirlerini ser
piştirmek suretiyle, planı kendi doktrinleri öl
çüsünde geliştirme, onlara göre iyileştirme eği
limindedirler. Bunu saygı ile karşılıyorum. An
cak bunu yapmak için, strateji dokümanına do
kunmaya lüzum yok. O stratejiye dayanılarak 
hazırlanmış bulunan planın bir çok maddelerin
de arkadaşlarımızın görüşlerini ifade için, tek
lifte bulunmak için, o görüşleri oralara yerleş
tirmek için, o kadar çok fırsat var' ki, şimdi ge
riye dönüp stratejiye gitmeye ihtiyaç yok. 

Nitekim, şu son iki önergeden önce de gerek 
D. P. den, gerek A. P. den bir çok değerli arka
daşımız, aynı özel sektörcü görüşleri zaten çe
şitli maddelerin içerisine yerleştirecek önerge
ler ve bu önergeler kabul edilerek Hükümete 
geri sunuldu. 

Onun için, bence strateji üzerinde fazla te
laşlanmaya lüzum yok. Bu fikirleri savunan sa
yın arkadaşlarımız esasen görüşlerini başka mad
delerde de plan içerisinde de kullanmak, değer
lendirmek olanağına sahiptirler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Menteşe. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 
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Teklifimiz stratejinin 48 nci sayfa, 7/40 pa
ragrafına aittir. Komisyonda da Sayın Devlet 
Bakanı Baykara bu hususta itirazda bulundu
lar. Dediler ki; «Bu stratejidir, bir kararname
dir. Değiştirilemez, değişikliğe tabi tutulamaz.» 
tik nazarda bunu benimsedim. Ancak muhte
rem arkadaşlarım, demin biz burada takrirler 
verdik. Bu takrirlerden buna paralel olarak Üç 
Yıllık Planda 630 ncu sayfa, 1124 paragrafta 
değişiklik yaptık. Yani Sayın Başkan, dikkate 
alınmama hususunu oyladı ve Hükümete de bir 
direktif verilmiş oldu. 

BAŞKAN — Dikkate alınma, ahnmama de
ğil. 

NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Evet, alın
ma şeklinde. 

Şimdi, burada birbirine mütenakız bîr du
rum hâsıl olmaktadır. Bir taraftan stratejide 
Devlet tekeli öngörülmekte, diğer taraftan dik
kate alınmada özel sektöre de, yani karma eko
nomi düzenine uygun olarak bir değişiklik ka
bul edilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir kararna
me çıkarılmıştır ama, bunun da dikkate alın
masına ilk nazarda bu fikre ben iltihak etmiş
tim ama, sonradan birbirine mütenakız durumu 
görünce, mutlaka dikkate alınmayı da burada 
da, stratejide de olunca sonradan iltihak ettim. 
Sayın Turgut arkadaşım, Sayın Cinisli arka
daşım bu fikri daha evvel beyan etmişlerdi. Bu 
fikirlerine de iltihak ediyorum. Yani, stratejide 
de dikkate alınma keyfiyeti mevzuubahis ola
caktır, olması icabediyordu. O takdirde birbi
rine mütenakız bir durum meydana gelecek. 
Üçüncü Beş Yıllık Planla, strateji arasında. 

Kaldı ki, bu kitaba strateji de konmuştur. 
Burada tümü oylanacaktır. Tümü oylanacağına 
göre, herhalde dikkate alınma keyfiyeti, bura
da da mevzuuıbahsolacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önceki görüşmede de, şu anda yönetimde bulu
nan arkadaşınız olarak, fikrimi ifade etmek is
tedim. Re'sen böyle bir gerekçenin ve buna uy
gun olarak verilen bir önergenin oylanıp oyla-
namayacağına karar vermenin müşkülâtını ifa
de ettim. 

• Şimdi bu 77 sayılı Kanunla uzun vadeli 
planm görüşülmesi kararlaştırılmış olduğuna 

göre, İçtüzüğün dışında bu hususu düzenleyen 
kanun stratejinin de üzerinde birtakım deği
şikliklerin intacedilip edilemeyeceği konusunu 
maalesef düzenlememiş. Ancak, 77 sayılı Ka
nundan istidlal etmiş olduğum üzere, burada 
diğer kanunların müzakeresinin dışında, dikkat 
edersek, gerçekleri oyluyoruz, önergeler bir 
maddenin değiştirilmesine ve o maddenin yazıl
masına matuf olmaktan ziyade, verilmiş bulu
nan, geriverme önergelerinin gerekçelerini oy
luyoruz. Bu gerekçeleri oyladıktan sonra, Hü
kümet, şayet dikkat nazara alınmışsa, bunları 
tetkik ediyor ve tetkikatı neticesinde tekrar 
üzerinde müzakere açabilmek üzere bazılarına 
uyduğunu, bazılarına uymadığını bir raporla 
Yüce Meclis huzuruna getiriyor. 

Demek ki burada kademeli ve âdeta ilki mü
zakereye tabi bir mesele ile karşı karşıya kal
maktayız. Halbuki bizim diğer (kanunlarımız 
tek müzakereye tabidir. 

Bu sebeple, Meclis eğilimini, Meclis temayü
lünü zaptetmek üzere, arkadaşlarımın vermiş ol
duğu önergede Başkanlığın tutum ve davranışı 
ile meseleyi önlemek yerine, Meclisin vereceği 
kararla meseleleri Hükümete intikal ettirmek 
daha salim yol olacak zannediyorum. Çünkü, 
verilmiş bulunan bir önergeyi, bu strateji ile 
ilgilidir, ben bunu muameleye koyamam gibi, 
bir durum içerisine girmem mümkün değil. 

Şayet bu bir boşluk ise, ileride 77 sayılı Ka
nunda bir değişiklik intacedilir ve strateji ile 
ilgili hususlar üzerinde önergeler verildiği tak
dirde, bu önergeler Başkanlıkça muameleye 
konmaz. Onun için yeni bir meseledir. Bu se
beple biraz evvel yapmış olduğum, gibi, stra
tejide değişiklik öngören bu önerge ile dikkat 
nazara alıp almamak hususunda Meclisi hakem 
telâkki ediyorum. Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. , 

Bu gerekçeli geriverme önergesini dikkat 
nazara alanlar lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Mehmet Turgut ve Sayın Rasim Cinis-
Ti tarafından verilmiş olan önerge de aynı ma
hiyette olduğu için, muameleden kaldırıyorum. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Efendim... 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir de... Çıkarıl
masını istiyorsunuz tercihten. Şimdi oyladım, 
oylamada çoğunluk sağlayamadım maalesef. 
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MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, (ben bunun üzerinde konuşmak istiyorum. 
O zaman bize konuşmak fırsatı vermiyorsunuz. 
Aynı mahiyette de değil, biraa farklı gibi geliyor. 

BAŞKAN — Eğer aynı mahiyette değilse, 
görüşme hakkınız var, buyurunuz. 

Yalnız bu meseleyi oyladım. Biliyorsunuz 
Meclisimizde tekriri müzakere ıbahis konusu de
ğil. Konuşmanıza fırsat vereyim. 

(MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Evvelâ Meclis müzakerelerinde strateji ile 
planı 'birbirinden ayırmak imkânı yoktur. Esas 
strateji, politik hedeflerdir ve esas Meclisin 
üzerinde durması, gerekli olan husus strateji
dir. Strateji değiştirilmeden planda değişiklik 
yapmanın mânası yok. 

Deniyor ki, 'Sayın Devlet Bakanı tarafından ; 
hu «Bir kararnamedir.» Parlamentoya gelip, 
Parlamentoda müzakeresi yapılıp, çıkıncaya ka
dar kararnamedir. Ama huradan çıktıktan son
ra, Meclis kararıdır ve plan gibi muameleye ta
bidir. 

O bakımdan, planın stratejiden ayrılması 
mümkün değildir. Strateji esas politik karardır. 
Politik karar ve hedefler stratejide belli edilir 
ve plan o hedeflere göre yapılır. 

Şimdi, hedeflere güre yapılan planın müza
keresi yapılıyor, bunda istenilen değişiklik ya
pılıyor ; fakat esas ona hedef veren strateji üze
rinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor, bu 
mümkün değildir. Strateji ile plan bir bütün
dür, yapılan değişiklikler birbiri ile alakalıdır. 
iSonunu değiştirip, hasmı değiştirmeden bu me
sele sureti katiyede doğru bir neticeye gitmez 
kanaatindeyiz. 

O bakımdan planın her noktasında Yüce 
Meclis gerekli çoğunluğu hulduğu takdirde, ka
nunun verdiği ekseriyeti bulduğu takdirde de
ğişiklik yapar. Bizim kanaatimiz odur. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN ı— Şimdi muhterem arkadaşlarım,-

bir başka önergeye geçiyorum. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Bizim öner

ge oylanmıyor mu Savın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim tekriri müzakere Mec

lisimizdeki bahis konusu olmadığı için, oylan
mıyor. Biraz evvel oyladım, çoğunluk bu öner
genin reddi istikametinde oy kullandı. 

önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 1737 No. lu parag

rafının aşağıdaki belirtildiği şekilde değiştiril
mesi arz ve teklif olunur. 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kan, takibedebiimemıiz için sayfa numaralarını 
hiç duymuyoruz. 

BAŞKAN — Sayfa numaralarını tekrar oku
talım efendim. 

(Sayfa numarası tekrar okundu.) 
1737 sosyal güvenlik kurumlarının kademe

li olarak bir sistem içinde birleştirilmesi, Dev
letin taraf olarak sosyal isigorta programlarının 
finansmanına katılması ve bu programların za
manın yaşama koşullan ile uyumlu bir hale ge
tirilmesi kapsamının genişletilmesi ve tarımsal 
sosyal güvenlik fonunun ilâvesi ile 1968 yılında 
yüzde 4,3 olan sosyal güvenlik harcamalarının 
gaysirâfi millî hâsıla ile oranının 1977 yılında 
yüzde 7 ve 1995 yılında yüzde 15'i aşması bek
lenmektedir. 

1737 No. lu paragrafta yapılan değişikliğin 
gerekçesi : 

1735 No. lu paragrafın değiştirge önergesi 
gerekçesinde belirtildiği veçhile : 

Sosyal güvenlik içine alınacak tarım sektö
rünün finanse edilebilmesi için bir «tarımsal 
sosyal güvenlik fonunun» tesis edilmesine ve 
bunun kaynaklarının geliştirilmesine ihtiyaç 
vardır. 

Bunun açıklığa kavuşması ve bu fonunun 
özellikle tarım sektörüne ayrılabilmesi için böy
le bir değişikliğe ihtiyaç görülmüştür. 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Komisyon ve Hükümet beyanda buluna
cak imi efendim?... Buyurunuz Sayın Baykara. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Oğuz'un 29 numarayı taşıyan bu öner
gesi bundan sonra gelecek 30 ve 31 numaralı 
önergelerle de ilgilidir, özet olarak bu üç önerge
de, tarım kesiminin sosyal sigorta kapsamına 
alınmasını önermektedirler. Üç önergenin de 
aslı hudur sanıyorum. 29, 30, 31 numaralı öner
geler. 

Planın ilgili paragraflarında Önergede ileri 
sürülen konular zaten kapsanmaktadır. Açıkça 
belirtilmesi isteniyorsa bu da mümkündür. Bu 
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bakımdan 29 ,30 ve 31 numaralı önergelere ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi, buyurunuz. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
iSosyal güvenlik müessesesini zaman içerisin

de tüm sektörlere yaymanın sağlayacağı men
faat lortadadır. Bilhassa her türlü sosyal gü
venlik tedbirlerinden yoksun olan tarım kesimi
ni bu şümulün içerisine almak elbette Türk 
toplumunun sosyal yapısı yönünden çok önemli 
olacaktır. 

Hükümetin bu konuda göstermiş olduğu an
layışa teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme Önergesi
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yüce 
Meclislin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul 'etmeyenler... Mevcudun ittifakı ile kabul 
edilmiştir ve Hükümete dikkat nazara alınmak 
kaydı ile geri verilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 1736 No. lu pa

ragrafının aşağıda belirtildiği şekilde değişti
rilmesi arz ve teklif olunur. 

Eskişehir Milletvekili 
Orhan Oğuz 

1736. üçüncü Plan Dönemi sonunda sos
yal sigorta programlarının özellikle ücret
lerin tümünü kapsayacak bir biçimde gelişece
ği ve yeni yaratılan istihdam olanakları ve ba
ğımsız çalışanların sosyal güvenlik kapsamına 
alınması ile tarım dışında toplam sigortalı sa
yısının iktisaden faal nüfusun % 38'ini bulaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminden başla
yarak 1995 yılına kadar tarım kesimi de dajıil 
toplumun tümünün kapsanması beklenmekte
dir. 

1736 No. lu paragrafta yapılan değişikliğin 
gerekçesi 

1735 No. lu paragrafın değiştirge teklifi ge
rekçesinde belirtildiği veçhile tarım sektörü
nün, ihtiyacı olan sosyal güvenlik kapsamına 
alınması halinde maddeye açıklık getirmek üze
re «tarım dışında» ibaresi eklenmiştir. 

Bu işlemin üçüncü Beş Yıllık Dönemde baş
latılmasına zaruret bulunmakta ve çiftçinin ken

di kaderi ile daha uzun zaman başbaşa bırakıl
maması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu ge
rekçe muhtevasına göre beyanda bulunacak 
mı? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, biraz önce arz ettim. 

BAŞKAN — Biraz evvel ifade etmiş oldu
ğunuz şekil muvacehesinde önergeye katılıyor
sunuz. 

önerge sahibi olarak Sayın Oğuz, izahatta 
bulunmak lüzumunu hissetmiyorsunuz. 

Gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Dikkat nazara alınması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mevcu
dun ittifakı ile kabul edilmiştir ve Hükümete 
dikkat nazara alınmak kaydı ile geri verilmiş
tir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 1735 No. lu -pa

ragrafının aşağıda belirtildiği şekilde değiştiril
mesi arz ve teklif olunur. 

Eskişehir Milletvekili 
Orhan Oğuz 

1735. Sosyal güvenlik mevcut ekono
mik, sosyal ve doğal risklerin yaraşıra, ekono
mik ve sosyal yapıdaki gelişme ile birlikte çık
ması muhtemel yeni ihtiyaçlar karşısında top
lum içinde tarım kesiminin tümünü de içine alan 
ve fertlerin güvenli yaşamını kesiksiz olarak 
sürdürmesini sağlayacak bir sistem olarak ge
liştirilecektir. 

1735 No.lu Paraigrafta yapılan değişikliğin 
gerekçesi 

Halen Türkiye'de işgücünün % 05'i tarımda 
çalışmakta ve millî gelirin % 28'ini sağlamak
tadır. Sanayide ise % 11'i bannabiilmektedir. İş
gücünün % 24'ü ise hizmetler sektörünü teşkil 
etmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda sanayi sektörün
deki gelişme ile millî gelirin 1995 yılında % 40'-
ının sanayi sektöründen karşılanacağı hesap
lanırken tarım sektöründen kaynak aktarma-
sıda düşünülmektedir. 

Halen 37,5 milyon olan nüfusumuzun 1995' 
de 65 milyona yükseleceği ve her 100 kişinin 
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kendisi ile birlikte 170 kişiyi besleyeceği hu
susu tanın sektörünün ehemmiyetini bir defa 
daha ortaya koymaktadır. 

Türk toplumunun temel unsuru olan ve % 
65'ini teşkil eden Türk çift çisinin sosyal ve eko
nomik sorunlarının halledilmesi ön planda ele 
alınmalıdır. 74 000 yerleşim yerinde yaşayan 
4,5 milyonu aşan çiftçi ailesinin 25 milyon hek
tar araziyi işleyerek millî gelire katkıda bu
lunmaya çalışırken karşılaştığı doğal, sosyal 
ve ekonomik risklerin diğer sektörlerden daha 
yüksek olduğu bir gerçektir. . 

Bugünün koşullan içinde : 
Sanayi sektöründe, sendikal sistem ve sosyal 

sigortalar kanunu ile kapsam içine girenler sos
yal güvenliklerini elde etmişlerdir ve güven 
her gün gelişmekte ve yerleşmektedir. 

Hizmetler sınıfında, memurlar ve askerler, 
Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu 
vasıtasıyle sosyal güvenlik içindedirler. 

Yine hizmetler sınıfında bulunan serbest 
meslek sahibi ve esnaf Bağ-Kur Kanunu ile sos
yal güvenliğe kavuşmuş bulunmaktadır. 

Tarım kesiminde ise üretici ve taran işçileri 
yani % 05'i teşkil eden nüfus, mahsulü ve şahsı 
yönünden her türlü garantiden uzak, sigorta ve 
sosyal güvenlikten yoksun bulunmaktadır ve 
bugüne kadar bu konuya el atılmamıştır 

Anayasanın 48 nci maddesinde «Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı 
sağlamak içjin Sosiyal Sigortalar ve Sosyal Yar
dım Teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin 
ödevlerindendir» denilmektedir. Sosyal güven
lik yönünden vatandaşlar arasında bir aynca-
hk yaratılarak Taran Sektörü sosyal güvenlik 
dışında bırakılamaz. 

Sosyal güvenliğe kavuşmuş Türk çiftçisi bu 
güven içinde daha üretken olacaktır. 

BAŞKAN — önergeyi ve gerekçesini okut
muş bulunuyorum. 

Hükümet daha önce tümden yaptığı görüş
mede bu konuya da cevap verdiğini ifade eder, 
önerge sahibi beyanda bulunmayı lüzumsuz ad
deder. 

Önergenin dikkat nazara alınıp alınmaması 
hususunu Yüce Meclisi oyuna sunuyorum 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Mevcudun 
ittifakı ile kabul edilmişltir ve gerekçeli geri 
verme önergesi dikkat nazara alınmak kaydıy-
le Hükümete gönderilecektir. 

Sayın Hasan Tosyalı tarafından verilmiş 
bulunan bir önerge var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
III. Beş Yıllık Kalkınma Planının kâğıt 

sanayii bölümüne ait; 376 ncı sahifesinde 4 ncü 
yatırımlar başlığı altındaki, 

728 nci paragrafın aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

Paragraf 728. a.) Artan talebin yurt içi 
üretimle karşılanması ve özellikle kraft kâğı
dında ihracata yönelmek amacıyle, Üçüncü 
Plan döneminde ikinci Plan dönemine göre yüz
de ellisekiz daha fazla yatıran yapılması öngö
rülmüştür. Bu dönemde toplam 4 milyar 250 
milyon TL.lık yatınım yapılacaktır. Bu yatı
rımlarla kâğıt üretimi 4 milyon tona çıkarıla
caktır. 

b.) Bu hedefe ulaşmak işin bu yatıranlar
la kâğıt, selüloz ve kâğıt kompleksi orman 
ürünleri sanayii gM entegre yeni tesislerin 
kurulması, başlanmış fabrikaların ikmali ve 
mevcutların tevsii sağlanacaktır. 

o.)Yeni kurulacak kâğıt sanayii entdgre te
sisleri öncelikle; planın öngördüğü ekonomik, 
sosyal ve sanayii yurt sathına yayma gayeleri
ne uygun olarak; 

Selüloz ve kâğıt anahammaddesini teşkil 
eden orman mahsulleri ve artıklan ile kendir 
elyafı, kendir sapı ve çeltik otu gibi hammadde
lerin istihsal edildiği yerlerde yapılacaktır. 

Teklif edilen yeni 728 nci Paragrafın 
gıerefoçesi 

1. Paragrafın (a) fıkrası; planın 728 nci 
paragrafının baştan ilk ikibuçuk satarında var
dır. 

2. Paragrafın (b) fıkrası; Bütçe Plan Ko
misyonunda Sakarya Milletvekili Nuri Bayar 
ile, Zonguldak Milletvekili Kevni Nedittıoğlu'-
nun kabul edilen müşterek önergelerinin aynı
dır. 

Bu fıkranın başına yalnız (kâğıt, selüloz ve 
kâğıt kompleksi, Orman ürünleri sanayii gibi), 
ibaresi ilâve edilmiştir. 

Bu ilâvenin sebebi; modern kâğıt sanayiine 
sahip memleketlerde yeni kurulan kâğıt sana
yii tesMerinin yalnız bir kâğıt fabrikası halinde 
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olmayıp, ilâve «dilen ibarede olduğu gibi en
tegre tesisleri halinde olmasındandır. Türkiye' 
de yeni kurulacak tesislerin de entegre olmasını 
temin etme gayesiyle bu ibare yeni kurulacak 
tesislerin başına ilâve edilmiştir. 

3. 728 nci paragrafa yeni olarak ilâve edi
len (e) fıkrasının ilâve sebepleri : 

a) Planın bütünlüğünü ve malî dengesini 
bozmamaktadır. 

b) Fıkraya açıklık getirmektedir. 
c) Yeni kurulacak tesislerin planın eko

nomik, sosyal ve sanayii yurt içine yayma ga
yelerine uygun olarak nerelerde kurulabilece
ğine yön vermektedir. 

d) Yeni kurulacak tesisler elbetteki en
tegre kâğıt sanayii olan diğer memleketlerde 
olduğu gibi kâğıt ve selüloz anahammaddesini 
teşkil eden; orman mahsulleri ve artıkları ile 
kendir elyafı, kendir sapı ve çeltik otunun is
tihsal edildiği Kastamonu Vilâyeti gibi yerler
de kurulmaktadır. 

Böylece (1). Bugün bizde olduğu gibi ham
maddenin 350 ilâ ©50 Km.'ye gayri ekonomik 
olarak nakli yapılmamış olacak, 

(2). Çok değerli olan ve fakat bugün için 
kullanılmayan ve yerinde çürüyen veya yakı
lan orman ürün artıkları, kendir sapı ve çeltik 
olu yerinde değerlendirilmiş olacaktır. 

(3). Yeni kurulacak tesisler; iptidaî mad
denin bol olarak istihsal edildiği ve bulunduğu 
ve bugün için hiç bir işe yaramayan yerlerde 
kurulmakla; hem bu hammaddeler yerinde de-
ğerlendirilanif ve hem de uzun mesafelere kara 
yolu ile kamyonla ve büyük masrafla hammad
de nakliyatı olmayacağından entegre olarak 
kurulacak tesislerde istihsal edilecek selüloz 
kâğıt ve yan ürünler bugünkünden çok daha 
ucuza mal olacaktır. Bu da planın ekonomik il
kesine uygundur. 

4). Yeni kurulacak entegre tesisler; selü
loz ve kâğıt hammaddesinin istihsal edildiği 
Kastamonu gibi yerlerde kurulmakla; yazın bu 
hammaddeyi istihsal eden çiftçi ve orman köylü
süne kışın da kâğıt fabrikalarında devamlı iş 
ve geçim sahası temin edilmiş olacaktır. 

Böylece hem ıranın sosyal hedefi sağlanmış 
ve hem de yeni kurulacak sanayi tesisi yurt 
sathına yayılmış olacaktır. 

Netice olarak : önergemde; 
728 nci paragrafa ilâvesini arz ve teköff et

tiğim (c) fıkrası planın bütâinlüğünü ve malî 
dengesini bozmadığından, 

Fazlalık teşkil etmediğinden, 
Planın ekonomik, sosyal ve sanayii yurt 

sathına yayma müşterek ilkelerine de uygun ol
duğundan, 

Maddeye açıklık getirdiğinden, 
Yeni kurulacak tesislerin entegre olmasına 

ve nerelerde kurulması lâzım geldiğine yon ve
rici olduğundan, 

Kabulünde büyük faydalar sağlanmaktadır. 
Bu sebeple : 

728 nci paragrafın teklif ettiğim şekilde ka
bul buyurulmasım yüksek takdir ve tasvipleri
nize saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı daha 5 - 6 
önerge daha vermiş bulunuyor. Birinci önerge
sini okuttum. 

önerge üzerimde Hükümet adına sayın Ba
kan, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— iSayın Balkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Tosyalı'nın önergesinde de belirttiği 
gibi, eklenmek istenilen hususlar dana çok pla
na açıklama getirmek kastı ile teklif edilmiş 
bulunmaktadır. Nitekim, şimdi arz edeceğim hu
suslar bunlarım, yani sayın Tosyalı'nın hedef al
dığı konuların Planda esas itibariyle yer al
mış olduğunu gösterecektir. Yalnız, önerileri
nin (A) fıkrasında gösterilen 4 milyon ton 
üretim hedefi 1995 yılı hedefidir. Halbuki 
4 250 000 000 değer olarak gösterdikleri yatı
rım Üçüncü Han dönemine aittir. Bu nedenle, 
üretim hedefinin çoğaltılması için buna bir ek
leme yapılması mümkün değildir. 

Teklifin (B) fıkrası ise, 730 ncu paragrafın 
1 ve 2 nci maddelerinde aynen vardır; bunun 
tekrarına lüzum yoktur diye düşünürüz 

Teklifin (C) fıkrası, yıllık programlarda 
alınabilecek bir tekliftir. Nitekim bunu not et
miş bulunuyoruz; 1973 programına alacağımız 
bir açıklıktır bu. Bunun için başkaca bir işlem 
yapılmasına sanıyorum ki, sayın Tosyalı da lü
zum görmeyeceklerdir. 

Bu hususları arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. Beş dakikalık süre içinde önergeni
zi izah edeceksini. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

iSayın Bakanımızın verdikleri izahat ve okun
muş bulunan önergemdeki gerekçe sebebiyle 
fazla konuşmayacağım. 

Bu paragrafa eklenmesini istediğim bir (0) 
fıkrası vardır. Bu fıkrada diyorum ki, yeni ku
rulacak entegre kâğıt sanayii daha ziyade bu 
sanayide kullanılan orman mahsulleri, orman ar
tıkları, kendir elyafı, kendir sapı, çeltik otu gi-
foi iptidaî maddenin istihsal edildiği yerlerde 
kurulur; fıkra olarak bu hususların eklenmesi
ni istirham ediyorum. Bu fıkra eklendiği tak
dirde, bu iptidaî maddelerin istihsal edildiği 
bölgelerde, tomruk halindeki birinci sınıf ke
resteyi 050 kilometre öteye göndermekten ziya
de, orman artıklarının selüloz haline getiril
mesiyle bu birinci sınıf, üçüncü sınıf keresteyi 
sanayimizin diğer kesiminde kullanma imkânı 
hâsıl olacak, mahallî halka iş sahası temin edil
miş olacak, çok ekonomik olacak, planın sosyal 
gayelerine uygun olacak, sanayii yurt satlhma 
yayma şeklindeki hepimizin müşterek arzusuna 
uyjgun olacaktır. 

Bu sebeple, «kurulacak yeni kâğıt sanayii
nin daha çok, kâğıt sanayii iptidaî maddesini 
teşkil eden ürünlerin istihsal edildiği yerlerde 
kurulması öngörülmüştür.» ibaresinin eklen
mesine iltifat buyurmanızı sizlerden istirham 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Simidi Sayın Bakanın vermiş ol
dukları izahatta, geri verme önergesinde münde
miç (A), (B) ve (€) fıkralarından (B) fıkrası
nın esasen Planda öngiörülmüş bulunduğu do-
layısıyle şimdi tekrar müzakere ve oylanması
nın haşiv mahiyet arz edeceği belirtiliyor. 

(A) fıkrasına katılmıyorsunuz .. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Hayır efendim, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — (C) fıkrasına katılmıyorsu

nuz?... 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Programda yer alabilecek bir hükümdür; 
oraya koymak için not aldık dedim efendim 

BAŞKAN — Not aldınız, ama Planın ön
gördüğü sistem dahilinde mütalaa edilmesini 
kabule şayan görmüyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki. O halde muhterem arka
daşlarım geri verme önergesini müsaade eder
seniz üç fıkradan ibaret olduğu için ayrı ayrı 
oya sunacağım. Sayın Bakan, «(B) fıkrası esa
sen Planda var, onun için oylamaya lüzum yok, 
olan bir şeyin oylanmasına lüzum yok» diyor
lar. (A) fıkrasını tekrar okuyacağım. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
önergesinin (A) fıkrası tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz Plana gir
mesini istiyorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Pers
pektif devrede girmesini.. 

BAŞKAN — Tamam efendim; Hükümet bu
na katılmıyor. Yüce Meclisin.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Hükü
met yazdığına katılmamış oluyor Sayın Baş
kan. Bu fıkra Plıandakinin aynı. 

BAŞKAN — Aynı ise o zaman oylanmasınja 
lüzum yok diyoruz. 

Buyurunuz sayın Baykara. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, (A) fıkrasında önerilen 4 
milyon ton üretim hedefi 1995 yılı hedefidir; 
Üçüncü Beş Yıllık Planın hedefi değildir. Hal
buki, 4 250 000 000 liralık yatırım Üçüncü 
Plan dönemine aittir, ikisini bir araya getir
mek mümkün değildir. Bu sebeple, üretim he
definin - ki bu rakamlardan birisine istinadet-
mefctedir -• bizim gösterdiğimiz rakamlardan bi
risinin üstüne getirip eklemek mümkün değil
dir. Yani, uzun dönemli hedefin rakamını ge
tirip üçüncü Beş Yıllık Hanın hedefine ekle
yenleyiz efendim. 

BAŞKAN — Bu sebeple katılmıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 
perspektif dönemi kastediyorum efendim. 

BAŞKAN —- Madem bu kadar yakınen an
laşıyorsunuz o zaman bu önergeye ne lüzum 
var? Önerge geri verme önergesi, değiştirme 
önergesi. Bu kadar yaklaşmışsınız, aynı şeyi 
ifade ediyorsanız önergeye lüzum yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müsaa
de edermisiniz yerimden arz edeyim? 
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BAŞKAN — Tabiî efendim, mesele anlaşıl
sın, buyurunuz: 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu fık
ra Karma Plan Komisyonuna geldiği zaman 
«yeni teslislerin kurulması» ibaresi yoktu. Sa
yın Kevni Nedimoğlu ile sayın Nuri Bayar'ın 
teklifleri üzerine buraya bu monte yapılmıştı. 
Bendeniz ikinci monteyi (B) fıkrasıyle yap
mak sitiyorum. Yeni monte yapmam dolayısıy-
le paragrafın karmakarışık hale gelmemesi 
için önergemi fıkralara ayırdım; yaptığım iş 
bundan ibarettir. Birinci fıkra Hükümetin ken
di fıkrasıdır, ikinci fıkra sayın Kevnd Nedimoğ
lu ile Nuri Bayar tarafından teklif edilmiş 
fıkradır, üçüncü fıkra, yani (C) fıkrası da ben
denizin teklif etmekte olduğum fıkradır. Böy
lece üç fıkrayı önergeme almış oldum; benim 
ilâvesini istediğim fıkra (C) fıkrasıdır. Mesele 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sizin mutlaka ilâvesini istedi
ğiniz fıkra (C) fıkrası ise (A) ve (B) fıkrala
rım oylamayayım öyle mi?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, intizamsız şekle gireceği için tü
münün oylanmasını istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, tümünü bu vaziyette 
oylayamam efendim. Hükümet (A) fıkrasına 
katılmam; 1995 yılı gösteriyor diyor.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — (C) 
fıkrasını oylayalım efendim. 

BAŞKAN — Tamam, (C) fıkrasını oylaya
lım. 

(C) fıkrasını okuyorum. 
(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 

önergesinin (ıO) fıkrası tekrar okundu) 
BAŞKAN — Buna katılıyor musunuz efen

dim? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Efendim bu, zaten orman sanayiinde, kâ
ğıt sanayiinde, genel olarak bütün sanayide yer 
almış bir ilkedir. Optimal kapasitede kurulacak 
entegre tesisler olacak, ama açıklanmak isteni
yorsa memnuniyetle katılırız. Haşiv olur, fakat 
memnuniyetle katılınız. 

BAŞKAN — (C) fıkrasını önerge mahiyetin
de, dikkat nazara alınıp alınmamak üzere oy
larınıza sunuyorum. Dikkat nazara alınmasını 
kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. Dikkat nazara alınma kaydı için de Hü
kümete tevdi edilmiştir. 
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Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının kâğıt sa
nayi bölümüne ait; 376 ncı sahifesinde, «bu ya
tırımlarla kapsanaeak başlıca kamu yatırım 
konuları» başlığını ihtiva eden 729 ncu pa
ragrafın sonuna (7) nci madde olarak aşağıdaki 
fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

İlâvesi İstenen Madde ; 
(7) Entegre yeni kâğıt sanayii tesislerinin 

yapılması 

Gerekçesi 

1. 7 nci fıkra olarak ilâvesi teklif edilen 
fıkra; planda mevcudolan yatırımlar başlığı 
altında 728 nci paragraf metninde kabul Duyu
rulan entegre yeni tesislerin yapılması hükmü; 

729 ncu maddede, bu yatıranlarla kapsana
eak başlıca kamu yatırım konularının altındaki 
(1 - 6) maddelerinde yazılmamıştır. Yazılmadığın
dan yeni tesisler hiç yapılmayacakmış fikrini 
vermektedir. Oysa yeni tesisler plan devresinde 
harcanacak olan 4 milyar 250 milyon TL. ile 
yeni tesislerde elbetteki yapılacaktır. 

Bu sebeple bu 4 milyar 250 milyon TL. ile 
kapsanaeak başlıca kamu yatırım konuları baş
lığı altında (7) nci madde olarak entegre yeni 
tesislerin yapılması ibaresinin yazılması bir za
rurettir. 

2. Bu fıkranın ilâvesi planın bütünlüğünü 
ve malî dengesini de bozmamaktadır. 

Bilâkis böyle bir fıkranın yazılması noksan 
kalmış bir maddenin ilâvesinden ibarettir. 

Bu sebeplerle teklifimin kabulünü yüksek 
takdir ve tasviplerinize saygılarımla arz ©de
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye 
katılıyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Gerekçesine katılıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge ve gerekçesine katılı
yorsunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılıyoruz. 
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BAŞKAN— Peki efendim. Hükümet katıl
dığını beyan ediyor. Sayın Tosyalı izahatta bu
lunacak mısınız? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Vakit 
kaybetmemek için sarfınazar ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz; peki 
efendim. 

Geri verme önergesıini Yüce Heyetinizin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. Hükümete tevdi edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

i l i ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının maki
ne imalât sanayiii bölümünün, 

053 ncü sahifesindeki ilkeler ve tedbirler 
başlığı altındaki 1002 nci paragrafın sonuna (5) 
noi madde olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ©derim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Eklenecek Yeni Fıkra : 
-i(5) Makine imalât sanayi sektörü içinde 

plan devresinde başta yol yapım makineleri ol
mak üzere madencilik, hafriyat, inşaat gibi mal
ları üretecek ağur sanayiye öncelik verilecektir. 

IG>erekiçesi 

1. III ncü Beş Yıllık Handa ve 22 yıllık 
perspektifte sanayi kalkınmasını doğru ve ye
rinde olarak önplana almıştır. 

Sanayi kalkınmasının muvaffakiyeti için; 
bu sanayiin altyapı tesislerini yapacak ve ham
maddesinin üretilmesinde kullanılacak olan baş
ta Karayolları olmak üzere madencilik, hafri
yat ve inşaat sektöründe muvaffak olmak üze
re zarureti vardır. 

2. Bunlar içinde Karayolları Türkiye nak
liyatının yük ve insan taşıması bakımından en 
fazlasını çekmektedir. Yalnız Karayolları inşa
at makineleri ve yedek parçaları ithâli için her 
sene 600 ilâ 800 milyon liralık dövizimizi dışa
rıya vermekteyiz. 

3. Karayollannkine ilâveten madencilik, 
hafriyat ve diğer inşaat makinderinin ithâli 
için de bu miktara yakın döviz harcamaktayız. 

4. Bu maksatlarla ödedimiz bir yılhk para 
ile memleketimizde bu makineleri yapacak sa
nayiii kurmaya başlayabiliriz. 

Böylece kurduğumuz sanayide istihsal et
tiğimiz makinelerimizle yollarımızı daha çok 
ve daha iyi yapabiliriz. Madenlerimizi daha iyi 
i|letebiTiriz. Hafriyat ve diğer inşaatımızı daha 
başarılı kılabiliriz. 

5. Eklenecek fıkra; planın bütünlüğünü ve 
malî dengesini de bozmamakta, yalnız makine 
sanayii sektörü için de plan döneminde yol ma
kineleri başrta olmak üzere madencilik, hafri
yat ve inşaat makineleri üretecek ağır sanayiye 
öncelik verilmesini sağlayacaktır. 

' Bu sebeplerle eklenecek fıkranın kabulünü 
yüksek takdir ve tasviplerinize saygılarımla 
arz ederini 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Hükümet adına beyanda bu
lunacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Baykara. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Tosyalı'nın, planın 555 nci sayfasına 

5 numaralı ilke olarak eklenmesini önigördiMeati 
husus şudur: Makine imalât sanayii sektörü için
de plan devresinde, başta yol yapım makineleri 
olmak üzere madencilik, hafriyat, inşaat gibi 
malları üretecek ağır sanayile öncelik verilecek
tir. 

Gerçekten bu, bizim de planda öngördüğü
müz bir husustur. Nitekim, 552 nci sayfada 
şöyle belirtmişiz : - Bu yatırımları verdikten 
sonra, - «Bu yatırımların yarıya yakın ktsmı. 
daha önce proje çalışmalarına başlanmış olan 
başlıca aşağıdaki alanlara yönelecektir. 

1. — Otomotiv sanayii, 
2. — Dişli sanayii, 
3. — Buraya dikkatinizi çekmek isterim -

Madencilik, hafriyat, inşaat, yol yapım maki
neleri gibi malları üretecek ağır sanayii teçhi
zatı projesi.» 

Binaenaleyh, bizim planda ağırlık vereceği
miz konular olarak ve projelerine başlanmış 
bulunan konular olarak sayın Hasan Tosyalı'
nın önerisinde belirtilen konular vardır, Bunu 

— 148 — 



M. Meclisi B : 152 23 . 10 . 1972 O : 2 

bir de götürüp ilkeler haline sokmak, bunu 
projeler halinden, projelerle ilgisini keserek 
başka bir anlama gelebilecek bir mahiyet alabi
lir. Onun için planda, gerçekten sayın Tosyalı'-
nın ifade ettikleri öncelik, aynı ifadelerle - yol 
makineleri de dahil olmak üzere - planda var
dır. Onun için tekrarında haşiv olacaktır. 

Arz ederim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is

tiyorum Sayın Basjkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendini. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Makine imalât sanayiine «ilkeler» başlığı 
altımda 4 tane ilke yazılmıştır. Diğer her ko
nuya ait ilke yazılmış; fakat yol, inşaat, haf-
liiyat ve madenciliğe ait makine imalâtında 
ilke yazılmamış. 

'Sayın Bakanımızın da gayet ıgüzel olarak 
(belirttiği giibi, tekliflimiz, diğer tarafta ya
zılmış olan bir şeyin burada hasf en veya unu
tularak yazılmamış bir ilkeyi oraya yakmak
tan İbaretUir. 

Şimdi, makine sanayii imalâtında karayol
larında, madencilikte, hafriyatta, diğer nevî 
inşaatlarımız tümümde yapılacak malamala
ra öncelik verilmesM çok önemli buluyorum. 
Çünkü, sanayi kalkınmasını önpalana alan bir 
Hükümetlin bir üç yıllik ve perspektif kalkın
ma planının yapacağı, işlerin temeli bu ma-
kinalarla olmaktadır. Binaenaleyh, makina 
imalât sanayilimiiı ilkelerimi sıralayan 4 tane 
ilkenin yanına bir 5 noi ilke olarak bunu da 
ilâve edivermelkte bir fazlalık olmayacağı ka
naatindeyim. Kabulümde çok büyük fayda 
vardır. Takdirlerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önerge
sinin dikkate alınıp, alınmaması hususunu Yü
ce Meclisim oyuma sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

iSayın Hasan Tosyalı tarafından verilmiş 
bulunan diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

4. üçüncü Beş Yıllık Kafalıma Planı hak
kımda geri verme önergesli 

22 . 10 . 1972 
MiUiet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının; ta
rım âletleri ve makinaları imalât sanayii sek
törünün, 

659 nou sayfasında, yatırımlar başlığı al
tındaki, 

1017 nci paragrafın 7 nci satırın sonunda
ki pamuk kelimesinden sonra (kendir) kelime
sinin de ilâvesini saygılanımla arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

Gerekçesi : 
1. Kendir bitfldisi de pamuk ve pancar gibi 

bir sınaî iptidaî madde bitkisidir. 
(Kemdir elyafımdan sigara kâğıdı, urgan ve 

halat yapılmaktadır. Kemdir elyafı soyulduk
tan sonra arta kalan sapımdan da yazı kâğı
dının sellüloz hamuru yapılmıaktadır. 

!Bu sebeple kendir bitkisi sanayimizde 
lömemli yeri olan bitkilerden biridir. (Senelik ken
dir istihsalimliz bu nevî sanayimizin ihtiyacını 
tamamen karşılamaktadır. Senelik istihsalimiz 
takriben 10 bin tondur. Bu istihsalin % 75'i Kas
tamonu ve Taşköprüde yapılmaktadır. 

Kendirin ekimi, çapası, topraktan sökül
mesi ve bilhassa sapından elyafının soyulma* 
sı; İtalya , ispanya, Pakistan ve Amerika'da 
modern hasat makinaları ve kemdar soyma 
makinalarııyle ucuz, kolay ve kısa zamanda ya
pılmaktadır. Bu şekilde istihsal ©dilien kendi
rin evsafı ve kalitesi de çok yüksek olmakta
dır. 

Bu makina ve atelyelerden hiçbirisi bugü
ne kadar Türkiye'ye getirilmemiş, Türkiye'de 
yapılmamış ve kurulmamıştıır. 

Türkiye'de kendir hasadı ve bilhassa ken
dir soyması yahnz iptidali usullerle, el ile, çok 
zor şartlar altında paibalı ve uzun zaman için
de yapılmaktadır. 

Bu sebeple üçüncü Plan döneminde yapı
lacak pamuk ve pancar gibi sınaî bitkileri 
hasat maikinalaırı arasımda kemdir hasat ve 
bilhassa her (memlekette olduğu gibi kendür 
soyma makinalarının imaline ve istihsal böl
gelerinde kurulmasına yer verilmesi; hem eko
nomiye ve hem de insana önem vermenin bir 
icabıdır. 

îlâvesü teklif edilen (Kendir) kelimesi, pla
nın bütünlüğünü ve malî dengesini (bozmadığın
dan; ;bu kelimenin ilâvesini yüksek takdir ve 
tasviplerimize saygılarımla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, saz listliyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
iSayın Tosyalı, 1017 nci paragrafın 7 nci 

satırına «Pamuk» kelimıesinden sonra «Ken
dir» kelimesinin de ilâvesini öüermekteıdiirîfiır. 
Esasen, bizim, adı geçen 1017 numaralı tedibıi-
rimiz sadece pamuk ve pancarı değil, inhisarı 
ve tadadî olarak ayrıca «Bahçe tipli traktörler, 
pamuk, pancar, gibi» demek suretiyle, bunlar 
gibi sınaî bitkiler, öbür bitkileri de kapsıamı 
içine ;almaya müsait bir yapıdadır. «Kendir» 
kelimesinin buraya 'muhakkak konulması gere
kiyorsa, ona itirazımız olmayacaktır. Fakat, 
bu haliyle de kapsar. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önerge
sinin dikkat nazara alınması hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Katal etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dikkat nazara alınmak kaydı ile Hüküme
te tevdi edilmliştir. 

Sayın Tosyalı tarafından verilmiş diğer 
bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
III ncü Beş Yıllık Kalkınma Pahımın, ta

rım aletleri ve makinaları imalât sanayii sek
törünün 559 ncu sayfasında, 

2. Üretim başlığı altındaki, 
1015 nci paragrafın sonuna aşağıdaki iba

renin ilâvesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

1015 nci fıkra sonuna ilâvesi istenen fıkra : 

Yurt içinde imal edilen traktör ve her nevi 
tarım alet ve makinaları ila yedek parçaları; 
kullanıcı çiftçiye; fabrika çıkış maliyetine en 
fazla yüzde 30 kâr ilâvesiyle verilecektir. 

Gerekçesi 
1. Bugüne kadarki, tatbikatta; yurt için

de yapılan veya monte edilen traktör başta 
olmak üzere tarımda kullanılan diğer bütün 
tarım alet ve makinaları ile yedek parçaları; 

Fabrika içinde fabrika ortakları arasın
da çeşitli satış elleri değiştirerek maliyeti ve 
aracı kârı birkaç defa artırılarak fabrikadan 

bu mallar yüksek maliyet fiyatıyle çıkış göste
rilmekte, buna çiftçi eline geçinceye kadar 
çeşitli aracı ve komisyoncu ve banka kâr
ları da ayrıca ilâve edildiğinden; 

Bu nevi mallar maliyetinin 2 - 3 misli fazla 
kârla kullanıcı çiftçiye satılmaktadır. 

2. Bu şartlar altında traktör, hasat ve 
harman makinalarma ve diğer ziraî alet ve 
makinalara ihtiyacı olan çiftçi ya bunları ala
mamış, veya aldıysa da borcunu ödeyememiş, 
tefeciye ve bankalara borçlanmış ürettiği ma
lın maliyetini çok pahalıya mal etmiştir. 

Bu sebeple hem çiftçimiz ve hem de ekono
mimiz bu yüzden büyük zararlar görmüş ve 
hayat pahalılığı olmuştur. Ziraî üretim geri
lemiştir. 

Bu büyük mahsuru önlemek için arz etti
ğim sebeplerle teklif ettiğim ibarenin ilâve
sinde büyük faydalar vardır. 

3. ilâvesi istenen ibare planın bütünlüğü
nü ve malî dengesini de bozmayacağından ka
bul edilmesini yüksek takdir ve tasviplerinize 
arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— ıSaym Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Tosyalı önergesinde, «Yurt içinde 

imal edilen traktör ve her nevi tarım alet ve 
makinalarıyla yedek parçalarının kullanıcı 
çiftçiye, fabrika çıkış maliyetine en fazla 
% 30 kâr ilâvesiyle verilecektir.» Fıkrasının 
eklenmesini istemektedir. 

Takdir buyuracağınız gibi, planda hiç bir 
malıin fiyatı yahut bunu fiyat üzerinden 
alınacak kâr oranı ve saire ile ilgili bir hu
sus yer almamaktadır. Esasen planın yapısı 
da böyle bir şeyin planlarda yer almasına mü
sait değildir. Yapılan teklifin planda yer al
ması yerine belki de, uygulamada Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına bir temenni şeklinde ile
tilmesi mümkün olabilir. Aksi halde, her 
mal için böyle bir politikaya gidersek planlık-
tan çıkar ve bir tarife ve fiyat cetveli haline 
döner. 

Bu bakımdan, arz ettiğim sebep dolayı
sıyla buna katılmamız mümkün değildir. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is* 
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun ISayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bugün en fazla ezilen, en fazla himayeye 

muhtacolan, her türlü sosyal güvenlikten mah
rum olan köylü, çiftçi bir traktör almak is
temektedir. Bu bir nakliye aracıdır. Merke
bin, katırın yerine kaim olmuştur. Bu bir 
ziraat aracıdır. Bununla birlikte, ziraatte 
kullanılan, zirai mahsullerimizin her nevi ha
sadında kullanılan çeşitli ziraat alet ve edevatı 
var. 

Hepimizin çok iyi bildiği gibi, ben bu
raya milletvekili olarak geldiğim zaman 16 
bin liraya mal olan Massey Ferguson Trak
törü - montaj fabrikasında 16 300 liraya mal 
olmakta idi - şimdi 33 bin liraya mal ol
makta. 

Takdirinize sunarım; 75 bin liraya mı, 
değil mi, 80 bin lirayı bulunuyor mu, bulunmu
yor mu? Bugün 75 bin ilâ İ00 bin lira arasın
da satılıyor Massey Ferguson Traktörü. Güya 
Türkiye'de monte edilmektedir. 

Diğer bütün makinalar da bu şekilde mali
yetinin iki ilâ üç misline, asgari % 200 - 300 
fiyatla satılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, plana biz bu il
keyi koymazsak, yurt içinde yapılan ziraî 
alet ev makinaları en fazla, fabrikadan çıkış
tan itibaren kullanıcı çiftçiye kadar ister üç 
el değiştirsin, isterse beş el değiştirsin en 
fazla % 30 kârla satılır, ilkesini koymazsak, 
bugünkü mahvedici sistem devam edecek mi, 
etmeyecek mi? 

Bunu koymaya mecburuz arkadaşlar. Sa
nayi kalkınmasını planlayan bir Hükümet bu 
ilkeyi koymak mecburiyetindedir. Çünkü, bu 
ilke konmadığı zaman «Millet gider Mersin'e 
biz gideriz tersine» oluyor, Millet fennî araç
larla ziraî üretim yapıyor. Bizde hiçbir zi
raî fennî âlet kullanamayacağız, demektir. 
Çünkü, köylümüz çiftçimiz alamıyor; alsa da 
borcunu veremiyor; almak için de tefeciye, 
aracıya muhtacoluyor; aldıktan sonra, 2 - 3 
senede elinden çıkarıyor; bankaya, tefeciye 
aracıya borca saplanıyor. 

Binaenaleyh, mutlaka buraya bir en yük
sek kâr haddini koymamız lâzımdır. Huzuru

nuzda bir def a daha söz almamak için, bundan 
sonraki önergemde... 

BAŞKAN — Yoo, Sayın Tosyalı. Onu ay
rıca müzakere edem. Bir kere bunu bitirelim 
de. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstü-
ne efendim, baştüstüne. 

Şimdi, «Dahilde imal edilen başta traktör 
olmak üzere, her nevî ziraat âlet ve makina
ları, yedek parçalarına en fazla % 30 bâr 
haddi tanınacaktır.» diye bir ilkeyi koymaz
sak; biz ziraî kalkınmanın da, sanayi kalkın
manın temeli olan her şeyin de, daha bida
yetten olmamasını istiyoruz, demektir. Tabiî 
ki, böyle bir şeyi istemeyiz. O halde, bu tah
didi, kâr tahdidini mutlaka koymamız lâzım
dır. Millet bizden; Yüce Millet Meclisinden 
bunu bekliyor. Takririme iltifat buyurmanızı 
bilhasas hassaten rica ediyorum. 25 milyon 
çiftçi bunu beklemektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ISayın Hasan Tosyalı tarafın-
| dan verilmiş bulunan gerekçeli geriverme 
I önergesinin dikkate alinıp, alınmaması hu-
| susunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum, öner

geyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

ALt NAİLİ ERDEM (izmir) — Bunun yeri 
• burası değil... 
i SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
I —Bir oy ile kaybettiniz Sayın Tosyalı. 

| İHSAN KABADAYI (Konya) — Tosyalı, 
! bizzat kendisi oy veremedi, de ondan kaybetti. 

(Gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Bazı beyanlar zapta geçiyor. 
I Tashih etmek isterim, rica ederim. «Bir oy ile» 

filâb kaybetmedi; çok oyla kaybetti. 2 tane 
kabul oyu vardı, diğerlerinin hepsi de ret oyu 
idi. 

| Başka bir önergeyi takdim ediyorum : 
j Üçüncü Beş Yılık Kalkınma Planı hakkın

da geriverme önergesi. 

I Millet Meclisi Yüksek Başttoanlığına 

I Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının tarım 
aletleri ve makinaları imalât sanayi sektörü
nün 559 ncu sayfasında, 

s 3. İthalât başlığı altındaki; 
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1016. paragrafım sonuna aşağıdaki iba
renin ilâvesini saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

1016. paragrafın sonuna ilâvesi istenen 
ibare : 

İthal yolu ile yurda giren traktör ve her ne
vi tarım alet ve makinaları ile yedek parçaları; 
kullanıcı çiftçiye, bu malların gümrükten çı
kış maliyetine en fazla yüzde 25 kâr ilâvesiyle 
intikal ettirilecektir. 

Gerekçesi 
1. Bugüne kadarki tatbikatta ithal edilen 

başta traktör olmak üzere her nevi tarım alet 
ve makineleri ile yedek parçalan gümrük çıkı
şından sonra çeşitli eller değiştirerek aşırı ara
cı kârları ilâvesiyle, malın gümrük çıkış mali
yetinin birkaç misli fazla kârla çiftçiye intikal 
ettirilmektedir. 

2. Memleketimizde traktör alım ihtiyacı 
köylü, çiftçi ve kasabalının gerek nakliye ve 
gerekse ıziraî alet olarak kullanma ve sahibol-
ma isteği her geçen yıl tahmin edilmeyecek öl
çülerde artmaktadır. Bu alım ve sahibolma ih
tiyacının çokluğu başta traktör olmak üzere 
her nevi tanm alet ve makinelerinin fiyatlannı 
aşırı derecede artırmaktadır. 

3. Bu durum hem köylü, çiftçi, ve kasabalı
nın nakliyat ihtiyacını ve hem de çiftçimizin zi
raî üretimde kullandığı araç ve gereçlere sahi
bolma imkânını önlemektedir. 

Bu mahzurlan önlemek için teklif ettiğim 
yukardaki ibarenin ilâvesinde çeşitli faydalar 
vardır. Bu ilâve planın bütünlüğünü ve malî 
dengesini de bozmamaktadır. Bu sebeple kabu
lünü yüksek takdir ve tasviplerinize saygılarım
la arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bayka-
ra, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— 'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 

Bu önerge hakkında da, biraz önce, M bun
dan önce görüşülen bir önerge dolayısıyle arz 
ettiğim hususlan tekrarlamak durumundayım. 
Bir malın gümrükten çıkış maliyetine yüzde 
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kaç kâr ilâve edileceği, cidden planın meşgul 
olamayacağı bir ayrıntı olarak nitelendirilir. 
Bu nedenle teklifin kabulünü, Hükümetçe be
nimsenmesi gereğini mümkün görmüyoruz. Bel
ki de bu teklif, Ticaret ve Sanayi bakanlıklan-
na, uygulamalannda bir temenni olmak üzere 
zabıtlara geçmiş olarak mütalaa edilebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, buyuru

nuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım, 
Köylünün, çiftçinin, esnafın, sanatkânn kul

landığı başta -traktör ve her nevi tanm aleti, 
sulama aletinin; gerek fabrikada Türkiye ̂d© 
imalâtından ve gerekse ithalden ısonra, fiyatlan-
na bir tahdidi konmadığı takdirde, tekrar edi
yorum - memleketimizde en fazla ezilmiş ve ezil
mekte olan 25 milyonluk bir kitleyi, ezilmeye 
devam edilmesine göz yumuyoruz, demektir. 

Muhterem arkadaşlanm; montaj fabrikala
rının içinde - çok iyi biliyorum ve ismen de tes
pit etmiş bulunuyorum; Hükümet de isterse 
isim vereceğim - 3 ilâ 4 defa el değiştiriyor. El 
değiştirme kârını fabrikanın içinde bir traktö
re yapıyor. Fabrikadan bu şekilde yüksek mali
yetle çıktıktan sonra, kullanıcı çiftçiye kadar 
5 defa komisyoncu kân ilâve ediliyor. Onun için, 
30 000 liralık bir traktör, 80 - 100 000 liraya 
satılıyor. Aynı şekilde, gümrükten memlekete 
giren bir traktör veya ziraat âleti, 4 ilâ 5 defa 
aracı kârını üstüne koyarak, kullanıcı çiftçiye 
intikal ediyor . 

Plan yapan ve planı müdafaa eden, gelmiş 
geçmiş bütün 10 yıllık hükümetlere hitabedi-
yorum: Bu facia Türkiye'de seyredilmiştor. 
10 000 liraya satılan bir traktör, 100 000 lira 
olmuştur. Bu tahditler konmadığı için, mille
tin tümünün kamını doyuran bir kitleyi ezil
meye terk etmiş oluyoruz. Buna hiçbir Hükü
metin hakkı yoktur. 

Plana şöyle bir madde konunca kıyamet 
kopmaz ve fakat Türkiye kurtulur. Bunu tah-
ditetmezsek, bu aşın 3 - 5 tane memleketin 
mahvına giden anarşistten daha çok memleketin 
mahvına giden, bu iktisadî, bu ticarî anarşistle
ri 3 - 5 kuruş fazla kâr edeceğim, diye 25 mil
yonluk Türk köylüsünü ve çiftçisini mahveden, 
hayat pahalılığına sebebolan, üretimin artma
sına ve dış rekabetin artmasına sebebolan bu 
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insanların karına tahdit koymayacağız da, ne
ye tahdit koyacağız? Bunu plana almayacağız 
da, neyi plana alacağız? (O. H. F. sıralarından 
«Aferin Tosyalı» sesleri) öbür tarafın hepsi de
ğersizdir. 

Hükümet olarak, Millet Meclisi olarak biz, 
büyük kitleyi istihsali engelleyen bu mahdut 
zümreyi kontrol altına alamazsak arkadaşlar, 
çalışmamız boşadır. Binaenaleyh... 

BAŞKAN — Hükümet öyle söylemedi. «Bu, 
kanun işidir, plan işi değil» dedi. Ona cevap 
verin lütfen. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın Baş
kanım; işte bu plan işidir. Plana ne yazarsanız 
yazın. 3 - 5 kişinin aşırı kârını siz kontrol al
tına alamazsanız; o 3 - 5 kişi Hükümeti de, pla

nı da, Milleti de mahva çalışıyor ve çalışmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, binaenaleyh, hiç ol
mazsa ithal mallarına, ithal yolu ile giren trak
tör ve ziraî aletlere bu tahdidi koyalım. Bu
nu istirham ediyorum. Teşekkür ederim. (O. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı tarafından ve
rilmiş bulunan, gerekçeli geriverme önergesinin 
dikkat nazara alınıp alınmaması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir . 

Muhterem arkadaşlarım; saat 21,00'de top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum . 

Kapanma saati : 18,55 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 152 nci Birleşiminin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

m - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkın
ma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Planı ile 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirge
lere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Plan Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/906; Cumhuriyet Senatosu 3/170) 
(S. Sayısı: 747) 

BAŞKAN — Başkanlığa gönderilmiş bulu
nan 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı üzerinde de
ğişiklik yapılmasını öngören gerekçeli geriver
me önergelerinin müzakeresine devam ediyoruz. 

Sayın Süleyman Mutlu tarafından verilmiş 
bulunan gerekçeli geriverme önergesini takdim 
ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Plan teklifinin 267 nci 

sayfada 552 nci maddenin sonuna 11 nci fıkra 
olarak aşağıdaki yazının eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

11. Çeşitli bakanlıklar bünyesinde mev-
cudolup da birbirinden değişik gayelerle çalışa
rak, koordinasyon temin edemeyen hayvancılık, 
su ürünleri ve beslenme mevzuundaki kuruluş
lar daha verimli çalışabilmeleri için (üretimden 
tüketime kadar) yeni bir kuruluş şeklinde de
ğerlendirilirler. 

Gerekçe : Türkiye'de beslenme sorunu halle
dilememiştir. Sebebi ise var olan gıdanın çeşitli 
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yönlerele her kuruluşun kendi anladığı manada 
tefsir ederek yürütmeye kalkışmasından kuvvet
ler birbirini yok etmede ve neticesine Türk hal
kı katlanmak zorunda kalmaktadır. Et - Balık 
Kurumu Ticaret Bakanlığına bağlı olduğu için 
sadece bulduğu hayvanı kesmekle yetinmekte, 
Yem Sanayii ayn bir kuruluş olarak kendisini 
görmekte mezbaha artıklarını değerlendireceği 
yerdo pahalı yem yapımına girmekte, Türkiye 
Süt Kurumu süt kaynaklarmı geliştireceği yar
de sadece köylüden basit bir tüccar gibi süt al
makta olup Devletçilik zihniyeti neticesinde dai
ma zarar etmekte, Yapağı - Tiftik Kurumu bu 
ürünlerin kaynaklarını geliştireceği yerde, birer 
basit tüccar niyeti ile hareket etmekte ve daima 
zarar etmekte olup yıllarca merinos yünü mev
zuunu halledememiştir. Halen dışarıdan ihti
yacımız olan tekstil sanayii için merinos yünü 
ve tops'un % 97'sini ithal etmekteyiz. Dileğimiz 
o dur ki, Türkiye'nin beslenme sorunu kadar dı
şarıya hayvansal gıda ihracı yolu ile döviz kay
naklarımız geliştirilebilir ve önemlidir. Bunlar 
bir kuruluş kontrolünde birleştirilirse bu kay
naklar öğretimden üretim, kredi ve kontrol-
dan imaline kadar koordine etmek imkân dâhi
line girecektir. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri/erme önergesi
ni okutmuş bulunuyorum. Komisyon ve Hükü
met beyanda bulunmak istiyorlar mı? 

Buyurunuz Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Mutlu kamu idaresinde hayvancılık, su ürünle
ri ve beslenme mevzularında çalışan kuruluşla
rın bir tek kuruluşta birleştirilmesini öngören 
bir önerge vermişlerdir. 

Bilindiği gibi bu hizmetler arasında entegras
yon sağlanmadan, konu iyice incelenmeden ba
zı kuruluşlann birleştirilmesi pian ilkeleriyle 
çelişmekte, bu daima böyle oluştur ve plan bü
tünlüğüne aykırı sonuçlar vermektedir. Esasın
da söz konusu üç konunun biribirinden çok fark
lı problemleri vardır ve biribirlerınden ayrı me
totlar isteyen müstakil konulardır. Her üç konu 
ve bunlara çok yakın ilişkileri olan diğer konu
lardan meselâ, kredi, çiftlik planlanması, hayvan 
yemi tedariki, ürünlerin stoklanması ve pazar
larda istikrar sağlanması ve tarım ürünlerine uy
gulanan destekleme alımları da başka kamu ku

ruluşları tarafından ele alınmış ve genel idare 
sistemimizde kendi aralarında koordinasyon 
sağlanması zaten esas alınmıştır. Bu konuların 
tamamı 3 ncü Beş Yıllık Planda kamu kesimi
nin yeniden düzenlenmesi yani idarî reform de
diğimiz şey ve belki de iktisadî Devlet Teşekkül
leri reformu bölümlerinde ele alınarak, araların
da entegrasyon sağlanmak suretiyle çözüme bağ
lanabilirler. Bu bakımdan konunun bu şekilde 
münferit olarak ele alınmak sureliyle çözüm ge
tirilmeye çalışılması planın bütünlüğünü boza
bilir, bozmaktadır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Süleyman 
Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın 
Devlet Bakanını dün ve bugün devamlı olarak 
dinledim. Sizin de bildiğiniz gibi büyük partimi
zin biri özel teşebbüs bu kesimde haklıdır de
yince Sayın Devlet Bakanı, bu, planı alt üst 
eder diyorlar. 

Aynı mevzuda başka birisi böyle olsun, dev
letçilik olsun deyince hayır efendim, bu, planı 
alt üst eder. Yani bu plan Kurbanı Kerim, hiç 
dokunulmaz bir şey gibi geliyor artık bana. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz Yüce 
Parlamentoda affınıza sığınarak, bir tek vete
riner hekim olduğum için bu mevzuu size izah 
etmek istiyorum. Beslenme mevzuu ve tarım 
kesimi bugün Türkiye halkımızın yani nüfusu
muzun % 80'ninden fazlasını ilgilendirir ve bu
gün ticaretimizin % 75'i aslında tanm menşeli 
ürünlere bağlıdır. 

Aziz arkadaşlarım; biz bugün tarım ülkesi 
olduğumuz halde aslında tarım ülkesi olmayan 
ülkelerin tarımından da geriyiz. Hayvan adedi 
bakıanndan dünyada 4 ncülüğü işgal ettiğimiz 
halde bir Holanda'nın hayvansal mahsullerinin 
% l'i kaidar dünya pazarına bu mahsulleri çıka
ramayacak kadar âciziz. İşte size şimdi birkaç 
istatistik vereceğim, göreceksiniz ki, ne kadar 
kötü durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarını; biade bir dananın 
ağırlığı, 1 yaşındaki bir dananın ağırlığı 70 Kg. 
gelirken Avustralya'da bir koyunun ağırlığı 
140 Kg. dır. Biz bugün işte tarım teknisyenleri 
ve temsilciler vardır, buradadır, doğru söylüyo
rum, bir koyundan en yüksek verimli merinos
tan 3 Kg. yapağı aldığımız halde bugün bir tek 
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merinos koyunundan 30 Kg. yapağı alan devlet
ler vardır. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; bu Tarım Bakanlı
ğı aslında bakanlıklar içinde en büyük kesimi 
işgal eden bir bakanlıktır. Ama ne bitkisel ke
simde, ne de hayvansal kesimde muvaffak ola
mamış tek bakanlık da budur. Sayın Tarım Ba
kanlığının bünyesinde 16 tane genel müdürlük, 
Ziraat Bankası, Et- Balık Kurumu, Ticaret Ba
kanlığına bağlı, bu ayrı bir hava çalar. Et - Ba
lık Kurumu bugün hayvan üretiminden çok, 
aynen insafsız bir kasap gibi ne bulursa besili 
nü değil mi, yaşı küçük mü, kilosu tutar mı tut
maz mı, bulduğunu keser, satar. Bu, memleket 
gerçeklerine çok aykırı düşen bir harekeittir. 

Muhterem arkadaşlarım; Şeker Şirketi be
sicilik yapmaktadır ama Sanayi Bakanlığına 
bağlıdır. Yapağı tiftik, yem sanayii, Türkiye 
Süt Kurumu, su ürünleri bütün bunlar arka
daşlarım hiçbir kâr etmemiş, zararla bütçe
lerini kapatmış ve genel bütçeye yük olmaktan 
ileri gidememiş kuruluşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan sonra taşe 
Genel Müdürlüğü, Haşhaş Genel Müdürlüğü, 
Ziraat işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme 
Çiftlikleri, Ziraî Mücadele, Ziraî Donatım, Pa
muk, Atatürk Orman Çiftliği V© saire. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, toparlayınız lüt
fen. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım; Tarım Bakanlığı
nın içinde biz ayrı ayrı bakanlıkların bünyesin
de bulunup başına gelen genel müdürün görü
şüne göre veya o bakanlığın politikasına göre 
ayrı ayrı yönlerde kuruluşlar çekiştirirlerse 
biz bu kuvvetleri bir yönde teksif edemez isek 
mutlaka bu millet aç kalacaktır ve dengesiz 
beslenmeye devam edeceğiz, nüfusumuz üreye
cek, üredikçe işsizlik ve açlık da artacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Ziraat Bankasının bün
yesinde kontrollü Ziraî krediler sistemi kurul
muştur, verdiği kredinin % 67'si hayvancılık 
kesianinedir; ama bana Sayın Bakan çıkıp da bir 
tek veteriner hekim vardır diyebilir mi? Diye
mez. öyleyse ne yapalım; tarımsal üretimi, bit
kisel üretimi Tarım Bakanlığının bünyesinde 

genel müdürlükleriyle ve hayvansal üretimi, 
yani menşeî hayvansal olan üretimleri bir ayrı 
kuruluşta toparlayalım, beraber, birlikte daha 
iyi organize olacaklarına, daha veriımü olacak
larına birbirine teknik elemanları daha kolay 
vazifelendirip nakledeceklerine inandığım için 
bunu burada söylüyorum. 

Merinos yünü : 
Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de yetişen 

merinos Avrupa yünleri arasında birinciliği al
mıştır; ama bugün Türkiye, istatistiklere ba
karsanız 169 milyon liralık tekstil sanayiimiz 
için merinos yünü ve tops ithal etmekteyiz, bu 
ne kadar yüz karasıdır! 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, tam bağlıyordu
nuz bu sefer merinosa girdiniz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Peki 
efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Bakanın söy
lediği gibi bu, aslında bir zincirdir, bu zincirin 
halkalarını ayrı ayrı metalden yapmak, bu hal
kaların birisinin fazla birisinin az aşınması ile 
bir zaman sonra kopmasına sebebolacaktır. Çün
kü; bu hayvancılık ve su ürünleri mevzuunu 
aynı kalitede yapılmış bir zincir halkaları ola
rak düşünmek mecburiyetindeyiz. Aslında bu, 
planı bozmaz, planın gaye ve hedeflerine va
rabilmesini daha kolaylaştırır, kontrolü daha ko
lay olur, takdirlerinize arz ediyorum ve muh
terem milletvekili arkadaşlarımdan istirham 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılık kesimi 
yabana atılacak bir mevzu değildir* bizzat 
üzerine bütün ağırlığıyle, bilhassa Parlamenter 
arkadaşlarım ve partiler bütün ağırlığı ile eğil
melidirler. Aynı zamanda halkı, köylüyü ve köy 
aile ekonomisini ilgilendiren bir mevzudur oy
larınızı bu yönde kullanmanızı istirham eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu tara
fından verilmiş bulunan gerekçeli geri çevir
me, geri verme, önergesinin dikkat nazara alın
ması hususunu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kemal Güneş tarafından verilen bir 
diğer önergeyi takdim ediyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 2106 No. lu pa

ragrafının aşağıda belirtildiği şekilde değiştiril
mesi arz ve teklif olunur. 

Kırşehir 
M. Kemal Güneş 

2106. Topraklandırmada yeter gelirli aile 
işletmelerinin kurulması ve bunların korunması 
esas alınacak; verimliliği sağladığı ölçüde top
lulaştırmaya başvurulacaktır. 

2106 No. lu paragrafta yapılan değişikliğin 
gerekçesi: 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer 
alan 2106 sayılı paragraf; 2112 No. lu paragraf
larla çelişki halindedir. Zira, 2111 sayılı pa
ragraf dağıtımda verilecek arazi büyüklüğünün 
tayininde «çiftçi ailelerine yeter gelir sağlama» 
ve «işgücünü değerlendirme ilkesini esas al
makta, 2112 sayılı paragraf yeter gelirli işletme 
bütünlüklerinin korunması gereğini gerektir
mektedir. 

Yeterli büyüklükteki aile işletmesi ile yeter 
gelirli aile işletmesi terimleri eş anlamlı değil
dir. Bu itibarla Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nına Toprak ve Tarım Reformu ile ilgili kısım
da tecanüsü sağlamak üzere; 2106 sayılı para
grafta değişiklik yapılması ve bu 2106 sayılı pa
ragrafta «yeterli büyüklükte aile işletmesi» te
rimi yerine «yeter gelirli aile işletmesi» teriminin 
kullanılması suretiyle bu paragrafın teklif etti
ğimiz şekilde değiştirilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi 
üzerinde Komisyon ve Hükümet beyanda bulun
mak istiyorlar mı efendim?.. 

Buyurunuz Sayın Devlet Bakanı. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

ZEYYAT BAYKARA — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; 

Sayın Güneş'in teklifleri Üçüncü Beş Yıllık 
Planın 2106 ncı paragrafında yer alan «yeter
li büyüklükte» kelimesinin, «yeterli gelirli» ola
rak değiştirilmesini öngörmektedir. 

Yeterli büyüklükle, ekonomik büyüklük kas-
dedildiğhıden her İM ibare eş anlamda kullanıl
mıştır, bu bakımdan teklif, Planın bütünlüğünü 
bozacak nitelikte değildir. Gerekçesine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Bahri Dağdaş da bu ko
nuda aynı mahiyette bir önerge vermiştir. Onun 

için, beyan da aynı olduğu cihetle okutmuyo
rum. 

Sayın Kemal Güneş, Hükümet katıldığını be
yan ediyor, izah edecek misiniz efendim?.. 

KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Hayır, lüzum 
görmüyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. Hükümet, bu
nun üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını siste
minde bulunmasının mahzur yaratmayacağını 
beyan ediyor, Sayın Kemal Güneş ve Sayın Bah
ri Dağdaş tarafından verilmiş bulunan önerge
ler aynı mahiyeti kapsadığı cihetle her iki öner
ge muhtevasını Yüce Heyetin oyuna sunaca
ğım. 

Gerekçeli geriverme önergesinin dikkate alın
ması hususunu oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir ve Hükümete tevdi edilmiştir. 

Bir başka geçerli geriverme önergesini tak
dim ediyorum. Yalnız bu önerge bir değişiklik
ten ziyade tüm olarak Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının iadesini öngörmektedir, tüm ola
rak reddini öngörmektedir... 

PLAN — KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bunu en sonra oylamak gerekecektir, eğer 
diğer değişiklikler kabul edilirse... 

BAŞKAN — Evet. Sayın Mümtaz Akışık, 
zatıalinizin önergesinin ihtiva ettiği husus, bu 
şimdi müzakereye konu teşkil ettiğimiz Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının tümünün reddini 
gerektirmektedir... 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Kabul edi
lirse müzakereye lüzum yok. 

BAŞKAN — Muhteva itibariyle böyle, bu ko
nuda şu anda bir müzakereyi açmamız gerekli 
mi efendim? Esas itibariyle bu, Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plam, sonunda tümü itibariyle Yü
ce Meclisin oyuna sunulacak, Yüce Meclisin oyu 
ile kabul edilirse edilecek, reddedilirse reddedi
lecek. Reddedildiği zaman da zatıalinizin ileri 
sürdüğü fikirler kendiliğinden yerine gelmiş ola
cak, nasıl buyuruyorsunuz?.. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, izin verirseniz izah edeyim, daha ev
vel de arz etmiştim. 

BAŞKAN — Aslında, tabiî önergeleri diğer 
kanun müzakerelerinde yapmış olduğumuz gibi 
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aykırılık itibariyle bir sıraya tabi tutmuş olsa 
idik, bu önergenin en başta müzakereye konu ol
ması ve ona göre halledilmesi gerekirdi. Fakat, 
böyle bir tertip yapma imkânını bulamadık. Çün
kü hangisinin Planda, aykırılık bakımından ters 
düştüğünü tam tespit etmek mümkün değildi. 
O sebeple sıra numarasına göre buraya geldi. Bu 
sebeple müzakeresine devam edeceğiz. 

Takdim ediyorum : 

iSayın Başkanlığa 
Müzakeresi yapılan üçüncü Beş Yıllık Plan 

tasarısı bir yönü ile 1995 yılma kadar öngörü
len kalkınmanın ilkelerini koymakta, diğer yö
nü ile de 1977 yılına kadar gereken kalkınma
nın esaslarını planlamaktadır. Ancak çok dar 
bir rantabilite anlayışı içinde Devleti sadece 
tutucu bir tüccar olarak düşündüğü için ve 
Devletin eylemlerinde de daima kârlılık esasını 
birinci plana aldığı için smaileşme adı altında 
ve güçlü çevreler lehine sermaye birikimlerini 
hazırlamak amacını gütmektedir. Bu anlayışla 
hazırlanan plan, dönem sonunda global olarak 
gayri millî hâsılada ve istatiksel açıdan kişi ba
şına düşen millî gelirde artışlar gösterse bile bu 
sonuçlar hiç bir zaman sosyal adalet esaslarına 
uygun bir dağılımı ifade etmeyeceği için mev
cut ve büyük kitleler aleyhine olan ve bazı yö
reler aleyhine olan dengesizliği aynen sürdüre
cek çoğu halde de daha göze batan farklılaşma
lar yaratarak buna dayalı bunalımların da sü
rüp gitmesine meydan verecektir. 

Çünkü Üçüncü Beş Yıllık Plan, Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık Plan sonuçlarından da yarar
lanmamış görünmekte ve belirtilen dönemlerde 
güçsüz kişi ve yörelerin daha güçsüz hale geti
rildiği gerçeği üzerinde sakıncaları giderici ted
birler de getirmemektedir. Oysa Üçüncü Beş Yıl
lık Planlamada evvelce denenmiş metotların 
terk ©dilmesi ve bu arada bölgeler arası denge
sizlik derdinden kurtulmak üzere özel bölge 
planlaması usulüne iltifat edilmesi lâzımgelirdi. 
Böyle bir planlama gereği elbette ki, evvelâ Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu yörelerini amaç edi
necektir. Ama benzeri bölge ya da iller varsa 
özel'plan anlayışının onları-da kapsaması kaçı
nılmaz bir zorunluktur. 

Artık kimse inkâr edemez ki, iç yapımız iti
bariyle bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, 

tüm ülkenin kalkınması kadar kazanmıştır ve 
bölgesel dengesizlikler giderilmedikçe bir or
gan rahatsız olan bir bünye ile büyük ve hızlı 
kalkınma yolculuğunun zorluklarına katlanma
nın yetersiz ve pahalı olacağı da ortaya çıkmış
tır. 

Gerçekten 36 milyondan fazla nüfusu olan 
bir ülkenin 7 milyon insanı, içine kapalı statik, 
gelenekçi, ataya bağlı aile tipi içinde, illeri bile 
köy kaynaklı, göçebe, çadır ya da toprak için 
meskenli olursa ve bu kesimde insanların % 76' 
sı 250 den az nüfuslu köylerde yaşar, okuma 
çağına gelmiş nüfusun ancak % 0,99'u lise me
zunu % 1,98 "i ortaokul mezunu olur ve gerçek 
ölçüleri içinde ancak % 15 okur - yazar olursa, 
yarıdan fazlası gizli işsiz olur, okul ile Öğretme
ni, hastane ile sağlık personelini, Devlet hizme
ti ile kaliteli idareciyi ve aracı, mahkeme ile 
hâkimi ve hâkim ile adaleti bir arada bulamaz
sa, köyün % 56'sı radyoyu, % 95'i gazeteyi gö
rebilecek maddî ve eğitimsel ortamdan mahrum 
ise, 11 000 köyün sadece 106'sı elektriğe ulaş-
mışsa, kadınlarının % 93,6'sı okur - yazar de
ğilse, birçok köylerde yaşayan aile içine senede 
giren para 1 000 lirayı bulmazsa, birçok orta
çağ nüfuz mihrakları Devlet örgütlenmesine pa
ralel müesseseler halinde yaşamaya devam eder
se ve hele insanlar Devletten göremediklerini 
bu mihraklardan gördüklerine şahidolur ve ina
nırlarsa, üstelik bütün bu ve benzeri sayısız ra
hatsızlıklar ülkenin bir yerinde toplanır, diğer 
yerlerine oranla eğer vicdanları sızlatıcı ağır 
ve geri koşullar içinde bırakılırsa, o ülkedeki 
kalkınma sağlıklı olmayacak ve devamlı güven 
sağlamayacaktır. 

Buna rağmen Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısı, 
ülkemizdeki belgelerarası dengesizliği giderici 
özel ve bölgesel bir plan lüzumu üzerinde dur
mamıştır. Her görevli için ahlâk ve vicdan bor
cu olan, adaletli ve insaflı bir kalkınma anlayı
şı içinde dahi itibar ve şeref borcu haline gelen 
bu konunun ya doğrudan doğruya üçüncü Beş 
Yıllık Plan dahilinde özel durumu ile ele alın
ması, ya da ayrı bir çalışmaya konu yapılarak 
kısa zamanda kesinleşmesi lüzumunun üçüncü 
Beş Yıllık Plana ilke olarak konulması gerek
tiğine bu nedenlerle de müzakeresi yapılan plan 
tasarısının iade edilerek yeniden gözden geçi
rilmesi zorunluğuna inanmaktayız. 
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Bu itibarla; geri kalmış yörelerin dengeli 
•kalkınmaları hususunun özel bir plan ve uygu
lama anlayışına bağlanarak ona göre gereken 
değişikliğin yapılabilmesi için Üçüncü Beş Yıl
lık Plan tasarısının Hükümete iadesini öneririz. 

(Saygılarımızla. 
Bitlis Erzincan 

OK. M. Akışık H. Çetinkaya 
Amasya Afyon 

V. Meşhur S. Mutlu 
Kars Kırşehir 

T. Artaç M. Aksoy 
Malatya 
H. Gökçe 

BAŞKAN — Siz iadesini talebetmiş olduğu
nuz bu önergede Doğu - Anadolu'ya gerekli öne
min verilmesi ve gerekirse özel plan yapılması 
hususunun plana dercolunması için istiyorsu
nuz?... 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
Sayın Komisyon söz mü istiyorsunuz? Buyu

runuz efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akı
şık ve altı arkadaşının takrirlerinde ifade etti
ği gerçekler gerek Yüce Meclisin, gerekse Hü
kümetin malumu olan konulardır. 

Biz, komisyon olarak şu noktanın üzerimde 
durmak için söz almış bulunuyoruz : 

Bildiğiniz gibi Anayasa Türkiye'de tek bir 
planın yapılmasını emretmiş bulunmaktadır. 
iSayın Kenan Mümtaz Akışık ve arkadaşları Ku
rucu Mecliste ve Temsilciler Meclisinde planla 
ilgili müzakereleri inceledikleri takdirde, bu 
konunun o zaman da müzakere konusu oldu
ğunu ve Türkiye'de yapılacak olan puanın bü
tün Türkiye'yi kapsayacak şekilde olması lâzım-
geldiği hususunda karar verilmiş bulunmakta
dır. Binaenaleyh Türkiye'de bir italya'da oldu
ğu gibi bir Vanon Planı yapmak, yani bölgesel 
planlar yapmak imkânı mevcut değildir. Bu 
bakımdan Anayasaya uygun olarak bir plan 
yapılmış olması itibariyle bölgesel plan yapıl
masını istemek gerekçesi yerinde bulunmadı
ğından ve böyle bir talebin kabul edilmesi Ana

yasaya aykırı olacağı cihetle bu önergenin kar
şısında bulunduğumuzu arz ve ifade ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Akışık, buyurunuz efen

dim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Akışık, Hü

kümet adına Sayın Baykara söz istiyorlar, lüt
fedin onu da dinleyelim ondan sonra siz ko
nuşursunuz. 

Buyurun Sayın Devlet Bakanı Baykara. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Akışık ve 6 arkadaşının verdiği ve 

biraz önce Sayın Bülgehan tarafından Anayasa
ya aykırılığı belirtilmiş olan konu hakkında 
müsaade ederseniz ben de bazı şeyler eklemek 
istiyorum. 

Millî kalkınmayı amaçlayan planlarda ülke
nin topyekûn kaynak ve ihtiyaçlarını dikkate 
alan bir planlama tekniği kullanılması zorun
ludur. Bu arada girdi - çıktı ve programlama 
gibi tekniklerin bölge seviyesinde uygulanması 
imkânsızlığı bir yana Anayasada belirlenen 
idarî sistem çerçevesinde de her bölge için müs
takil planlar yaparak bölgelere ayrı ayrı kay
nak tahsisine gitmekte imkânsızdır. 

Bölge puanlarının uygulandığı ülkeler daha 
çok ya millî seviyede kalkınma planı hazırla
mayan, ancak çeşitli bölgelerde karşılaşılan 
belli sorunları çözümlemek durumunda olan 
kalkınmış ülkelerdir, ya da federatif sistemle 
yönetilen ülkelerdir. Bunların dışında bölge 
planlaması yapılması örneğine raslanmamakta-
dır. Ancak Türk planlamasında söz konusu fi
ziksel ve bölgevî ilişkiler projelerle ilgili ola
rak dikkate alınma yoluna gidilmiştir. Yani 
bölge planlaması suretiyle değil, o bölgelerde 
uygulanacak, o bölgelerin kalkınmasını sağla
yacak özel projeler yolu ile. 

Esasen Üçüncü Beş Yıllık Planda getirilen 
ve planın 379 - 380 - 381 -1878 - 2247 ve 2255 nci 
paragraflarında yer alan sektör anaplanlan 
fonksiyon, ölçek, yer ve zaman ilişkilerini gö
zetmek amacı ile bilhassa bölge yer amacını 
gözetmek gayesi ile getirilmiştir. Ayrıca idarî 
sistem'imize uygun olarak mahallî müşterek ih
tiyaçların karşılanmasına dönük ve millî plan-
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la tutarlı il, yani mahallî idareler planlaması 
sistemi1 de bu planda getirilmiştir. 

Bu vesile ile şunu arz edeyim ki, birçok mil
letvekilimizin üzerinde çok hassasiyetle dur
duğu az gelişmiş bölgelerin yahut yörelerin 
kalkınması konusu bu planda çok önemle ele 
alınmış bir konudur. Az gelişmiş illerin duru
mu, belirttiğim gibi ciddî ve ayrıntılı bir şe
kilde ele alınmıştır ve Planlama Teşkilâtımız 
içerisinde bu işleri yürütmek için, proje bazın
da yürütmek için; (plan bazında, bölge planı 
bazında değil, proje bazında yürütmek için) 
özel birimler kurulmuştur. Hükümet olarak 
amacımızın sanayii yurt düzeyine, özellikle 
az gelişmiş bölgelere dengeli bir şekilde yay
mak olduğunu birçok vesilelerle arz etmiştik. 

Arz ettiğim bu durum muvecehesinde Sayın 
Bilgehan'm da belirttikleri Anayasa ilişkisi de 
gözönünde bulundurularak bu önergenin ka
bulünün mümkün olmadığı görüşünde bulun
duğumuzu arz etmek isterim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Soru sora
bilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Maalesef. 
Buyurun Sayın Akışık. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — O bölgelerde 

alman vergiyi nereye sarf edeceksiniz? 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Planın müzakeresi dola-
yısıyle sunduğum; geri kalmış illerin, yörelerin 
özel bir plan içinde ele alınmasına dair teklifi
me Sayın Komisyon Başkanı ve Sayın Devlet 
Bakanı lütfedip izahta bulundular. Fakat ikisi 
de sanırım hem planın kendileri tarafından 
hazırlanan metnine, hem de Anayasanın mak
sadına ve bizim bugüne kadar da kamu oyunda 
tartışılması yapılmış maksadımıza uygun düş
medi. Çünkü her şeyden evvel acele olarak arz 
edeyim, Anayasaya burada aykın olan bir ta
raf yoktur. Biz özel bölge planlamasını, özel il 
planlamasını genel millî planlamanın dışında 
müstakil, kendi başına geliri ve gideri olan bir 
plan şeklinde düşünmüyoruz. Millî genel plan
lamayı bazı bölgelerde daha hızlandırıcı, daha 
zaman ve imkân kazandırıcı bir plan olarak 
düşünüyoruz. Kaldı ki, Anayasaya aykırılık 
olsa Üçüncü Beş Yıllık Planlamanın tahmin 
ederim 1070 nci sayfasında, geri kalmış yöre

lerle ilgili kısmında bunun Anayasaya aykın 
olduğu için nazara alınmadığına işaret edilirdi. 
Bunun tartışması kamu oyunda bilimsel çerçe
velerde yapıldı ve daha evvel bu iş karara bağ
landı. Genel millî planlama ile bunun içindeki 
özel planlamalann aynı hedefe yönelik çalış-
malannda müstakil planlamalar şeklinde düşü
nülmeye yer olmadığı artık her türlü kuşku
dan uzak tutuldu. 

Şimdi bizim maruzatımız; bir millî planla
ma içinde genel planlama esasları ve mantığı 
içinde bazı yörelerin mevcut kalkınma dengesi 
açısından çok aşağıda kalıp birçok ıstırap ve 
istismarların kaynağı olması vasfını ortadan 
kaldırmayı giderir. Bu, Anayasaya aykın değil 
bizim nazarımızda Anayasanın esasen isdihdaf 
ettiği bir hedeftir. Planlamada önümüze çıkan 
şudur: 

özel plan, birliği bozan, genelliğe aykın 
nitelikte görüldüğü için ele alınmamıştır der. 
Bizim anlamadığımız mantık; o nasıl bir plan
dır ki açlığa, sefalete birçok kitleyi, illeri ve 
ilçeleri sevkeder; Fakat bu açlık ve sefaletten 
kurtanlmak için uzatılacak devlet eline de ayı
rıcı bir el nazan ile bakar. Aslında bu, ülke
yi, öteden beri söylediğim ülkeyi iyi tanıma
manın da bir icabıdır. Gerçekten Doğuyu iyi 
tanıyan kişilerimizin kabul edeceği üzere oranın 
insanına; iklimine, eğitim şekline ve hızlı kal
kınmasının gerektirdiği şartlara uygun bir ça
lışma tarzı vermeye mecburuz. Devlet olarak 
bütünlüğümüzü, insancıl anlayışımızı, ahlâkî, 
vicdanı görevlerimizi yerine getirmek için dev
let olarak Doğuya koşmaya mecburuz. Bu bir 
ayıncılık ise bunun izahını savunanlar her hal
de bu savunmayı çok zor yapacaklardır. Kaldı 
ki, böyle bir şey yapmayacağız, böyle bir te
şebbüsümüz olmayacak, ama Doğu ve benzeri 
yerler bugünkü sefalet, işkence ve eğitimsizlik 
içinde kalacaklardır. Peki bundan kim ne ka
zanacak? Allah aşkına bunu izah ederler mi? 
Devlet bundan bir kazanç mı sağlıyor? Bizim 
bilmediğimiz uzak geleceklere şâmil bir şeyler 
mi var ki, bunu biz ayakta tutuyoruz? Bunu 
lütfen izah etsinler, etmemişlerdir, edememiş
lerdir. Aslında bunun bazı nedenleri vardır; 
ama daha başka fırsatlarda, ümidederiz ki, 
tartışmasına girişeceğiz. 
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Sayın Süleyman Demirel hemen iki gün ev
velki konuşmasında bizi çok memnun eden özel 
bölgesel planlara artış lüzum görüldüğü
ne dair işaretler ileri sürdüler. Hemen bunun 
arkasından dedim ki, birçok kafaların ve vic
danların özel bir uygulama ve plan anlayışına 
yönelik olduğu bir safhada bunu Anayasaya 
aykırı görmek mevsimi geçmiş bir haldir. Bu
nu Anayasaya aykırı görüp şahısları açlığa 
ve eğitimsizliğe mahkûm etmek de bizim hakkı
mız değildir. Hiç bir şeyi düşünmesek, Devlet 
ve yüce bir millet olmanın itibarını kendimize 
yakıştırabilmek için, bunun şerefini alnında 
şerefle taşıyabilmek için buna (g&ne tekrar 
edeyim) devlet olarak koşmak zorundayız. Bu
nu devlet olarak, millet olarak «Doğuya koş
mak» adı olarak söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akışık müdetle kayıtlı
sınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Sayın Başkanım lüfederseniz bunu tamamlaya
yım. Çünkü dikkatime göre 5 dakikalık tah
dit bazı hallerde aşıldı. Müsamahanızı istirham 
©diyorum. 

BAŞKAN — Ben de ona göre müsamaha 
ediyorum, siz de ona göre ayarlayınız. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Teşekkür ederim, ben de ona göre mümkün 
olanı yapacağım. 

Sayın arkadaşlarım, bugün Doğuda 80 dö
nümlük bir toprak ancak bir aileyi besliyor. 
Fakat yapılan hesaplara göre vatandaş en faz
la 25 dönümlük toprak sahibi. % 32'si toprak
sız, % 80'i bir aileyi beslemeyecek kadar top
rağa sahip, ve bir aileye senede 1 000 lirayı geç
meyen para geliyor, bu aileler hudutsuz. Birçok 
defa söyledim hayretler içinde kaldılar, bir kıs
mı daha evvelki konuşmalarımda; fakat ben 
onu şu şekilde biraz daha tamamlayayım. 

O hayret edenler, acaba Doğuda evine 1 000 
lira girmeyen bir aileye Türkiye hudutları için
de tesadüf edilir mi diyenlere şöyle bir tekli
fim olur : Onları, aile değil köy olarak yaşa
yan böyle bir kalabalığın içine 15 günlüğüne 
terkedersek, tahmin ederim ki, çıldırma sevi
yesine geleceklerdir. Bu seviyeyi göre göre, he
le vicdanlı insanlar olma iddiasında olarak 
ayakta dura dura bu sefaleti biz yürütmeme-
liyiz. , 

Şunu özellikle belirtmek isterim; Doğuda 
yaşamak ya çok cahil olmaya, dünya ve insan
lık haysiyetinden hiç bir bilgiye saJhibolmamaya 
bağlıdır; veyahut çok mecbur olmaya, eğer 
vicdan varsa bir çok fırsatlarla göz yaşı dök
meye, tahammül etmeye de bir nevî mecburdur. 
Biz bunu günümüzün şartlarına uygun bulmu
yoruz, onun için özel planlamaya lüzum görü
yoruz. Bugün % 85'inin tarım işçisi olarak 
göründüğü bu yerde % 56'sı g'izli işsiz, sanayi 
kolunda çalışanın sayısı % 2,5 ve bu da aslın
da sanayi değil atelyede çalışan insanlar anla-
mmadır ve 'bu atelyeler de Diyarbakır, Gazian
tep, Elâzığ, Erzurum yörelerinde toplanmıştır. 
Demek oluyor ki, % 56'nm, % 60'm bir nevi 
işsiz kaldığı bir bölgede, % 35'inin topraksız ol
duğu bir bölgede bir bu kadar da gizli işsiz ka
lırsa bunun sefaleti ileri derecededir. 

Sırası gelmişken hemen arz edeyim, biz 
bunları istatistiklerden alıyoruz. Fakat affınıza 
mağruren söyleyeyim, bu istatistikler çoğu za
man gerçeklerin dışında, çoğu zaman şişirilmiş
tir. istatistiklere bakarsanız % 27 okur - yazar 
nispeti vardır. Hayır arkadaşlarım, hassaten 
uğrayabildiğim birçok köylerde % 27 okur - ya
zar nispetine ulaşamadım. En toleranslı görü
şümle bunu % 10 - 15 den yukarı çıkaramıyo
rum, okumuş olup da ilkokulu bitirmiş olduğu 
için 3 ncü sınıfı bitirmiş olduğu ileri sürülüp 
de okuyabilir, okuduğunu anlayabilen tek kişi
ye rastlamadım. 

BAŞKAN — Sayın Akışık lütfen bağlayı
nız. Aslında bu konuşmanızı tümü üzerinde ya
pılan bir konuşma mıahivetinde tecelli ettirseniz 
çok daha faydalı olurdu. Yanığımız müzakere 
geri verme önergeleri üzerinde müzakeredir. 
Beni de müşkül vaziyette bırakmamanızı rica 
edeceğim. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Efendim, özür dilerim; o halde son kısımlara 
geliyorum. Maalesef her zaman bu tip... 

BAŞKAN — 13 dakika oldu sayın hatip. 
Ben de seyyanen hareket etmeye mecburum. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Devamla) — 
Sayın Başkan müsamahanıza teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktada şunu söy
lemek isterim. Halen 2 dönem plan uygulan
dı; fakat bu planlamadan elimizde kalan, ger
çekten fakirin daha fakir, gerçekten fakir ilin, 
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ilçenin daha fakir il ve ilce haline gelişidir. 
Devamlı Doğudan sermaye, insangücü ve nü
fus kayıyor; bu kayış senede % 11 ilâ % 19 
arasında. Bunların herhalde ifade ettiği bir an
lam vardır. Bunlara Devlet olarak eğilmek zo
rundayız. 

Biz sefaletin adı olarak Doğu, Güneydoğu 
gibi isimler kullanıyoruz; ama bu demek değil
dir M, Türkiye'nin bunun dışında başka hiçbir 
yeri yoktur. Benim, görebildiğim kadarı ile Or
ta Anadolunun çöl olmuş ilçeleri, köyleri ile 
büyük ilgi bekleyen, büyük yardım bekleyen 
yöreleri vardır. Ama, tümü bizim gözümüzün 
içine baka baka sefalet içinde sürünürlerse, 
bize aklı başında olan dünya kamuoyu herhal
de iyi not vermez. 

Teklifimden hedefim şu: Planın tümünün ge
ri alınması mevzuu bahis değildir. Eğitimsel, 
bayındırlık sahalarına ait, sosyal ve sağlık sa
halarına ait, ekonomik, enerji ile ilgili bütün 
sahalarda bir özel değerlendirme ve hızlandır
ma esas alındığı için, bunu bir teklif içinde 
planlamaya veya Hükümete takdim etme bir 
milletvekilinin gücünün yetmeyeceği bir husus. 
Geri alabilirler, arzu buyururlarsa bir tek cüm
le içinde bunu ifade edebilirler; ama arzu bu
yururlarsa bir tek cümle içinde bunu ifade ede
bilirler; ama arzu buyururlarsa sayabildiğim 
bütün bakanlık görevlerine giren kısımlarda bu
nu istedikleri şekilde değerlendirebilirler; yani, 
hiçbir zaman planın tümünü terk etme mev-
zuubahis değildir. 

Bununla beraiber her türlü iltibası orftadan 
kaldırmak üzere, 1070 noi sayfadaki, bir say
falık kısmı tek cümle halinde ifade edebilmeyi 
ortaya koyan bir ek önerge takdim ediyorum; 
gene bunu sayın Hükümet ve komisyon diledik
leri şekilde değerlendirebilirler. 

Maruzatımız, bunun plana konulması olmak
la beraber, bunun uzun süre devam edemeyece
ğine işaret etmekle beraber, hemen el konula
cak bir konu olarak da üzerinde durulması şek
linde değildir. Çalışmalar hazırlanır, zamanı gel
diğinde; fakat özel planlama mantığı içinde ele 
alınır. 

Zamanınızı fazla aldım, sabrınıza teşekkür 
eder, saygılar sunarım. (0. H. P .sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Aslında Sayın Akışık bu uzun 
beyanı ihtiva eden önergenizin sonuna bunu 
eklemiş olsa idiniz, bizi de müşkülât içinde bı
rakmamış olurdunuz. Her önüne gelen burada 
konuştuktan sonra bir ek önerge de sunarsa 
bunun sonunu almak mümkün mü? Saat 10,00'a 
kadar bugün usulen önergeleri kabul edeceği
mizi, bundan böyle önerge kabul etmeyeceğimi
zi söyledik. Şimdi 'beyan etmiş olduğunuz hu
susu önergenize daha önce dercedebilirdiniz. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Efendim bir iltibasa mahal vermemek için, yeni 
ortaya çıktığı için, telâfi etmek için sundum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
tavzih yönünde meseleyi ele alıyorum, ancak 
usulen bu yönden şekle uydurmam mümkün. Sa
yın Akışık önerge muhtevasında planın tümden 
Hükümete iade edilmesini teklif etmiyorlar da 
onun yerine, 1070 nci sayfadan 2271 numaralı 
paragraftan 2280 numaralı paragrafa kadar de
vam eden kısmın tamamen çıkarılmasını ve ye
rine, «Yeniden ekonomik, sosyal, kültürel ba
kımdan geri kalmış yöreler, yapılacak özel bir 
plan dairesinde ele alınacak ve hızla kalkrndırı-
lacaktır.» ibaresinin konulmasını teklif ediyor. 
Bu şekliyle gerekçeli geriverme önergesinin dü
zenlenmiş olduğunu beyan ediyor, tavzihen. 

Komisyon ve Hükümet?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

01HAT BİGEHAN (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. -

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet buna 
katılmadıklarını beyan ettiler. Gerekçeli geri
verme önergesini şimdi ifade ettiğim muhteva 
dâhilinde Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Bir diğer önergeye geliyoruz. 

Başkanlığa 
Planın 630 ncu sayfasında tedbirler kısmın

da 1 numaralı tedbirin plandan çıkarılmasını 
saygı ile arz ederiz. 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Oinisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 
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Gerekçe : 
Memlekette enerji kaynakları büyük ölçüde 

Devletin elindedir. Devlet memleketin enerji 
ihtiyaçlarını karşılamaya süratle cevap verme
mektedir. Durum böyle iken, Antalya ve Ada
na bölgelerinde hususî teşebbüse aidolan ve böl
gelerin enerji ihtiyaçlarını istikrarlı bir şekilde 
karşılayan tesislerin devletleştirilmesini düşün
menin hesabı ve ölçüsü yoktur. Üstelik bu şir
ketlerdir ve halk kapitalizminin güzel örnekle
ridir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okun
muş bulunan önerge üzerinde beyanda buluna
cak mı efendim?... Buyurunuz Saym Bakan. 

Sayın Baykara çok kısa ise yerinizden de 
izah etmeniz mümkün. Buyurunuz, nasıl arzu 
ederseniz, tercih hakkı size ait; uzunsa kürsü
den, değilse yerinizden. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Turgut, Sayın Cinisli ve Saym Engiz'in önerge
lerinde değiştirilmesi öngörülen plan ilkesi şu
dur : 

«Sanayileşmenin ve yükselen yaşama düzeyi
nin gerektirdiği elektrik enerjisi ihtiyacını sağ
lamada ve azamî yararlanmayı temin için yurt 
içi enerji üretim kaynaklarının değerlendiril
mesinde Devlet tekeli esastır.» 

Devlet tekeli esastır demek, bir çeşit öncelik 
anlamı da taşıyabilir, taşır. Devlet tekeli altına 
alınmıştır denilme dikçe «esastır» kelimesi bir 
çeşit öncelik de taşıyabilir. 

Burada daha çok üzerinde durulması gere
ken bellîbaşlı enerji hammaddeleri, linyit ve 
taşkömürü olmaktadır. Taşkömürü bugün fiilî 
olarak Devlet tarafından zaten işletilmektedir, 
başka bir Özel sektör, yahut başka bir işletme 
bu sektörde yer almamıştır. O halde geriye ka
lan linyit oluyor. Linyit, bundan önceki, öğle
den önceki görüşmelerde de, bahis konusu ve 
görüşme konusu olduğu gibi, tüm Devlet teke
line alınacak bir madde olarak mütalâa edilme
mektedir. tyi işletilmeyen, enerji ihtiyacımızın 
karşılanmasında zorunlu olan linvit karşılamak 
üzere başvurularacak bir Devlet işletmeciliği 
şeklinde düşünülmektedir. Bu düşünce özel sek
törün bu alanda çalışmasını tamamen önleyecek 
bir hüküm de getirmemektedir. Nitekim, ko
misyonlarda incelenmekte olan Maden Reformu 
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kanunu tasarısında da bu ilke bu şekilde tek
lif edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan linyit 
üzerindeki sabah yapılan görüşmelerde, 6 nu
maralı önergede özellikle, o önergeye dolayısiy-
le yapılan görüşmelerde durumu arz etmiştik. 

Ayrıca, bilinmektedir M, 1312 sayılı Kanun
la kurulmuş olan Türkiye Elektrik Kurumu, 
(kısa tâbiri ile TEK) aslında enerji üretiminde 
tekelci bir kuruluştur. Bunun istisnaları kendi 
içerisinde 6 ncı ve 7 nci geçici maddelerinde 
belirtilmiştir. Binaenaleyh, işletme yönünden, 
üretim yönünden tekelcilik bir kanunla getiril
miş ve onun içerisindeki istisnalar da belirtil
miştir. 

Bütün bu enerji politikasının belli bir istika
mette ve ihtiyacı karşılayacak bir şekilde kar-
şılanabilmesini temin için, biraz önce arz etti
ğim enerji hammaddeleri ve yine anlattığım 
şekilde linyit ve taşkömürü özellikle, Devlet 
eliyle işletilmesi esas tutulan maddeler olmuş
tur. Bunun esas düşüncesi, hepimiz tarafından 
kabul edilen, Türkiye'mizin yakın bir gelecekte 
elde etmek mecburiyetinde bulunduğu enerji
dir. Biliyoruz ki, hidrolik enerji, hidrolik kay
naklardan elde edilecek enerji, elektrik enerjisi, 
gerçi ucuz olmaktadır; fakat tesislerinin yapı
mı çok uzun süreler almaktadır. Bu ilke arz 
ettiğim sebeplerden dolayı, bunun için getiril
miştir. Kalmasının, bu şekilde muhafaza edil
mesinin memleketin çok yararına olacağını dü
şünüyoruz ve bu önergenin gerekçesine bu yüz
den katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut, buyu
runuz efendim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Değerli ar
kadaşlarım, bu takririn getirdiği 2 husus var
dır. Birincisi, plandaki bu hüküm enerji ham
maddelerini devletleştirmektedir; ikincisi de, 
elektrik istihsaliyle uğraşan ve hakikaten Tür
kiye'de halk şirketi olarak büyük halk kitlele
rine açık şirket olarak kurulmuş, hakikaten bü
yük şirket olan ve bulundukları bölgelerde ener
ji meselesini hakikaten Devletin hâkim oldu
ğu bölgelerdekinden çok daha iyi idare eden, 
gerek istihsalini, gerekse dağıtımını çok daha 
iyi idare eden ve kâr eden, kâr edip Devlete 
vergi veren 2 şirketi devletleştirme hedefine 
matuftur. Bu bakımdan plandan çıkarılmasını 
istiyoruz. 
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Simidi, linyit ve taşkömürünün, daha evvel 
çok üzerinde konuşuldu. Ben burada sadece 
elektrik istihsal eden şirketlerin durumu üze
rinde duracağım; bir de TEK Kanununun za
ten tekel getirdiği iddası üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlar, TEK Kanunu Devle
tin muhtelif müesseseleri arasında dağılmış olan 
enerji mevzuunu bir tek umum müdürlükte 
toplamak gayesiyle getirilmiştir ve TEK Kanu
nunda bu 2 şirket istisna olarak kabul edilmiş
tir ve TEK Kanununda bunun yeri vardır. O 
bakımdan bunların devletleştirilmesi diye, te
kele alınması diye bir şey mevzuu bahis değil
dir ve bu 2 şirketin sayesinde hakikaten bu
gün büyük bir sanayi bölgemiz olan Adana böl
gesinde enerji sıkıntısı yoktur. Ben iddia edi
yorum, eğer bu devletleştirme tahakkuk eder
se Türkiye'de Üçüncü Demir - Çelik bitinceye 
kadar bu bölgenin enerji meselesi halledilme
yecek ve Üçüncü Demir - Çelik sadece Devle
tin gerekli enerjiyi temin edememesinden do
layı vaktinde açılamayacaktır. 

O bakımdan bu devletleştirmeyi Türk mev
zuatına getirmemek için, bu devletleştirmeyi 
Türk mevzuatına getirip de birtakım hususî te
şebbüsün daha senelerce geriye çekilmesini te
min etmemek için bunun plandan çıkarılması 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin parası 
varsa hakikaten Türkiye'de yatırım yapılacak 
çok saha vardır. Devletin yatırım gücü varsa, 
Türkiye'de hizmet götürülecek çok insan var
dır. Devlet kendi hizmetini götüremezken, ken
dine düşen vazifeleri yapamazken hususî te
şebbüsün senelerden beri kendisinden daha iyi 
idare ettiği sahalara gidecek; hem bunu para 
vererek satmalacak, hem de bundan sonra bu 
şirketlerin yapacağı yatırımları Devlet yapa
cak... Bunun hesapla, kitapla kabili telif edil
mesine imkân yoktur. 

Takrire iltifat göstereceğinizi ümideder, say
gılarımı arz ederim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — 1312 sa
yılı TEK Kanununun geçici 6 ve 7 nci madde

leri gereğince halihazır özel teşebbüs tarafın
dan işletilmekte bulunan Çukurova ve Kepez 
Anonim Şirketlerinin bu çalışmalarına imtiyaz
larının süresince herhangi bir şekilde el konul
mayacaktır. Bu bakımdan herhangi bir tered-
düte mahal yoktur. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

Sayın Komisyon Başkanına benden evvel 
söz vermiş olsaydınız şimdi söyleyeceğim husus
ları demin kürsüden söyleyebilirdim 

Bu maddelere dayanılarak bu şirketlerin 
yapmak istedikleri santrallara mâni olunmak
tadır. Bu hususta resmen yazılmış yazılar var
dır. Bu bakımdan Sayın Komisyon Başkanının 
söylediği husus, zannediyorum ki, bu kısmı bil
mediği için varit değildir. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, 
bendeniz sadece bir kanun hükmünü ifade et
tim. Bilip bilmeme konusu ayrı bir mesele. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Mehmet Turgut tarafından verilmiş bulu
nan gerekçeli geriverme önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.. .Kabul edilmiştir ve önerge dikkat na
zara alınma kaydı içinde Hükümete tevdi edil
miştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Planda sayfa 43 paragraf 7.17'nin çıkarıla

rak yerine aşağıdaki pragrafm konulmasını say
gı ile arz ederiz. 

«Kalkınmanın hızla, plan disiplini içinde ve 
İstikrarlı bir şekilde yapılabilmesi için yabancı 
sermayenin finansman gücünden, teknoloji gü
cünden, ihracat ve pazar temini /nicünden, iş
gücü ve araştırma gücünden en verimli şekilde 
istifade yolları aranacaktır. Bu hedeflere ula
şılmasında yerli ve yabancı sermaye işbirliği 
teşvik edilecektir.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Yabancı sermaye Türkiye'ye bugünkü şart

larda bile normal ölçülerin çok altında gelmek-
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tedir. Plandaki hüküm mevcut durumu da bir
takım şartlara bağlamakta ve belirli birkaç 
sahaya inhisar ettirmektedir. Bilhassa Ortak 
Pazara üye olacak Türkiye'mizde bazı saha
larda sanayimizin yaşaması ve dış piyasalara 
çıkabilmesi yabancı sermayenin, kolay gelmesi
ne bağlıdır. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesini 
okutmuş bulunuyorum. 

Komisyon, Hükümet beyanda bulunacak mı 
efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Baykara. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, daha önce birkaç önergede 
bahis konusu olduğu gibi, bu önerge de stra
tejiye taallûk eden bir maddeyi değiştirmek is
teyen bir önergedir. Bu bakımdan daha önce 
ortaya çıkmış olan bir içtihadın buna da uy
gulanması zannediyorum mümkün olabilir; bir. 

tkincisi; esası hakkında söyleceğim şeyler 
vardır; onu arz etmeme müsaade eder inisiniz? 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
Esas hakkında buyurunuz mütalâada bulu

nun. Çünkü Millet Meclisinin iradesine tabi 
bir konudur. Planın bütününü reddedebileceği, 
kabul edebileceği gibi, istediği değişikliği de 
yapabilecek güç ve küvettedir. O bakımdan bu
yurunuz esasına giriniz. Demin o meseleyi hal
lettik ve oya va'zettâm; oyda bazı önergeler red
dedildi başka; ama oya sundum. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce yerimden arz ettiğim husus hak
kındaki görüşümüz baki kalmak kaydıyle 7/17 
paragrafını stratejiden çıkartmayı öngören 
önerge hakkındaki esas görüşlerimizi açıklıyo
rum: 

Bilindiği gibi stratejinin 7/17 nci maddesi 
aynen şöyledir efendim: «Yabancı sermaye, iç 
tasarruf açıklarına karşı yararlanılabilecek bir 
kaynak ve özel millî teşebbüsün millî kaynak
lardan üretilemeyen teknolojiyi kullanmasında 
yüksek vasıfta işgücünü işbaşında eğitmesinde 
ve dış pazarlara çıkışında işbirliği yapacak bir 
ortak olarak kabul edilecektir.» 

Bu okuduğum paragraftan da anlaşılacağı 
gibi, stratejinin bu kısmında yabancı sermaye-

I den yalnızca iç tasarruf açıklarına karşı kul
lanılacak bir kaynak anlamını çıkartmak müm
kün olmadığı gibi, yabancı sermaye girişleri 
elbette döviz açığı, ya da döviz dengesini ken
diliğinden etkileyecektir. Bu nedenle İfçüncft 
Beş Yıllık Planda izlenecek yabancı sermaye 
politikasını şu esaslar içinde toplayabiliriz: 

Yabancı sermaye evvelâ yurt içinden sağla
namayan bir teknoloji getirecektir. 

ikincisi; uluslararası alanda rekabet imka
nına sahip kapasitede kurulacaktır. 

Bundan başka, verilen iznin başlıca karak
teristikleri belirlenmiş projelere bağlanacak
tır. 

Dördüncüsü; mümkün olduğu kadar ihracat 
şartı aranacaktır. 

İzinlerin kullanılması isin belirli süreler ola
caktır. 

Tekel yaratılmayacaktır. 
Hazır ilâç yapılmayacaktır gibi hususlardır 

ki, bunlar bu plan stratejisine dayanılarak 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 2006 ncı paragrafın
da detaylı olarak ve biraz önce arz ettiğim 1/17 
maddeyi açan, onu izah eden detaylar olarak 
planda yer aldığı için uygulanacak şartlar ola
rak belirtilmiştir. Bunlar içinde tekel yaratıl
maması gayet önemli bir şey. Hazır ilâç yapımı 
için izin verilmemesi önemi bir şey, turizmde 
fiziksel planları yapılmış bölgelerde, kitle tu
rizmine ve dış turizme dönük olması gibi biraz 
önce saydıklarımla beraber 9 tane önemli ted-

I bir getirilmiştir. 
özellikle şunu belirtmek isterim M, Üçüncü 

Beş Yıllık Planda yabancı sermaye politikası
na, şimdiye kadar olduğundan daha çok bir uy
gulama politikası getirilmeye çalışılmıştır. Bu 
sebeple getirilen bütün ilke ve tedbirler elbette 
ki, Türkiye'nin, millî menfaatlerinin titizlikle 
korunması esasına dayandırılmışıtır. 

Yurt içinde sağlanamayan bir teknoloji ge
tirecek. Avrupa Ekonomik Topluluğuna giriyo
ruz elbette. Memleketimize gelen bir yabancı 
sermayeden bunu elbette ki arayacağız. Diğer 
unsurları da millî menfaatlerimiz açısından ara
yacağız elbette ki gayet yerinde bir tedbir ola
caktır. 

Hiçbir şarta ve esasa bağlı olmadan yabancı 
sermaye gelsin demek; zannediyoruz ki, burada 

| hiç kimsenin düşünemeyeceği bir konu olmak 
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icabeder. Bu bakımdan hem stratejinin bir 
maddesi, hem de çıkarılmasında büyük sakınca
lar gördüğümüz bir strateji maddesi olduğu 
için bu önergenin gerekçesi ile mutabık olma
mız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, buyurunuz. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Değerli ar

kadaşlarım, 

önce bîr hususu arz etmek isterim. Yabancı 
sermaye gibi bir mevzuda gerek kanunlarda, 
gerek planda belirli ölçülerle kıstaslar ortaya 
koymak mümkün değildir. Türkiye'ye yalnız 
maden sahasında gelse, yalnız imalât sanayii sa
hasında gelse dahi yabancı sermayeyi birtakım 
ölçülere göre barajlamak mümkün değildir. 
Yabancı sermaye Türkiye'de 100 proje ile gelir
se 100 projenin de kendine göre ayrı hususiyet
leri olur; bu da geldiği zamanki pazarlık gücü
ne bağlıdır. O bakımdan burada yabancı ser
maye için konulmuş olan bütün hususlar ya
bancı sermayenin gelmemesini temin eder. El
bette yabancı sermaye elini-kolunu bağlarak 
gelmeyecektir. 

Meselâ maden sahasını ele alalım, Sivas'taki 
bir maden için gelen yabancı sermaye iskende
run'daki bir maden için gelen yabancı sermaye
den daha başka türlü şartlan getirebilir ve Si
vas'ta ekonomik olan bir yabancı sermaye, 
Türkiye'nin lehine olan bir yabancı sermaye, 
İskenderun'da Türkiye'nin aleyhine olabilir. 
O bakımdan burada birtakım kıstaslarla, bir
takım ölçülerle yabancı sermayeyi ne teşvik et
mek, ne barajlamak mümkündür. 

Bir yabancı sermaye kanunu vardır. Bu 
Devletin de idare edicileri elbette Türkiye'nin 
menfaatlerini düşüneceklerdir. Planda bunları 
birtakım barajlamalara getirmek yabancı ser
mayenin Türkiye'ye gelmemesini temin eder. 
Bunu arz ettikten sonra Planla yabancı serma
ye anlayışında aynı noktaya gelemediğimizi 
belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, ekonomide bugüne 
kadar iki unsur önemli idi. 

Birincisi; sermaye unsuru, 
İkincisi; emek unsuru. 
Zamanımızda bu emek unsuruna ve sermaye 

unsuruna 3 ncü bir unsur ilâve edilmiştir; bu 
da beyin unsuru denen unsurdur. Beyin unsu
ru, insanın sahibolduğu organizasyon kabiliye

tidir; bu da en fazla yabancı sermaye ile gel
mektedir. Bunu birtakım barajlamalarla veya 
teşvik etmekle memlekete hizmet etmeye imkân 
yoktur. 

Dünyanın her tarafında, son yıllar tetkik 
edildiği zaman yabancı sermayenin lehinde, 
aleyhinde birtakım cereyanlar olmuştur; fakat 
bunlar artık durulmuştur ve yabancı sermaye
nin aleyhindeki cereyan bugün Batı Avrupa' 
da tamamiyle kalkmıştır. Belçika gibi bir mem
leket, yabancı sermayenin Belçika'nın neresine 
hangi sanayii getirirse getirsin yapılan yatı
rımları devlet bütçesinden % 30 nispetinde des
teklemek üzere bir kanun çıkarmıştır. Türki-
e'nin yabancı sermayeye olan ihtiyacını rakam
la ifade etmek mümkün değildir. Almanya'ya 
işçilerimiz gidiyor, Alman fabrikalarında çalı
şıyor. Canlan istediği zaman bunlan Türkiye' 
ye göndermek imkânları var. Bir Alman fir
ması Türkiye'ye gelse de sadece işçilerimizi ça
lıştırmak için fabrika kurmaya kalksa bu pla
na göre buna müsaade veremeyeceğiz. Çünkü 
bu şarta uygun değil, «Bu şarta uygun değil» 
şeklinde teknisyenleri bağlayıcı hükümler var
dır. 

Yabancı sermayeyi mümkün olduğu kadar 
gelen sermayenin mevzuuna göre ve geldiği za
manki müzakerelere göre Türkiye'nin lehine 
çevirmek imkânı vardır. Daha evvel birtakım 
kaidelerle yabancı sermayeyi getirmek imkânı
mız yoktur. O bakımdan biz verdiğimiz takrir
de aşağı yukan hepsini ortaya koymuş durum
dayız. 

Diyoruz ki; teknoloji gücünden istifade edi
lecek, finansman gücünden istifade edilecek, 
ihracat ve pazar temini gücünden, işgücü ve 
araştırma gücünden istifade edilecek. 

Şimdi, bunlann hepsinden istifade edilecek 
veya birinden istifade edilecek veya bir kaçın
dan istifade edilecek. Bunlann ne şekilde ola
cağı da yabancı sermayenin geldiği mevzua, 
yabancı sermayenin geldiği sahaya, hattâ kuru
lacak tesisin yerine göre bile değişir. Bu da 
Türk teknisyenlerinin ve Türk idarecilerinin 
müzakere gücü ile ancak Türkiye'nin lehine 
çevrilebilir. Yoksa burada birtakım barajlama-
lar yabancı sermayeyi kaçırmaktan başka bir 
işe yaramaz kanaatindeyiz. 
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O bakımdan, getirdiğimiz teklif daha elâsti
kidir. Türk teknisyenine ve Türk idarecisine 
daha geniş müzakere imkânı vermektedir, Tür
kiye'nin lehine daha geniş birtakım avantajlar 
elde etmek, aynı zamanda da yabancı sermaye
yi getirmek İmkânını vermektedir. Yoksa ya
bancı sermayenin zaten Türkiye'ye aktığı da, 
geldiği de yoktur. Takririmize iltifat buyurula-
cağmı ümideder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Gerekçeli geri verme önergesi
nin dikkate alınması hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... önerge kabul edilmiştir. 

önerge dikkat nazara alınma kaydıyle Hü
kümete geri verilmiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum : 

Başkanlığa 
Planın 227 nci sayfasında 'tedbirler kısmına 

9 numara ile aşağıdaki cümlenin ilâvesini say-
giyle arz ederiz. 

«Meyve ve sebze ihracı için meyve ve sebze 
yetiştirilmesinde tarlada planlamaya öncelik 
verilerek, tarla ve pazar arasındaki irtibatsızlı
ğın giderilmesi ciddiyetle ele alınacaktır.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisll 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 
Gerekçe : 

Memleketimizde meyve ve sebzelik ilmî şe
kilde ele alınmadığından aynı türden meyve ve 
sebzelerin çeşitleri İle pazar ihtiyaçları arasın
da bir irtibat yoktur. Bu irtibat sağlanamadan 
ne fiyatlarda bir istikrar sağlamak, ne de de
vamlı şekilde ihracat yapmak mümkün olacak
tır. Bu bakımdan tarla planlamasının ele alın
masına şiddetle İhtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi üzerinde 
beyanda bulunacak mısınız efendim? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, okunan önergenin gerekçesi
ne katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi izah etmek isti
yor mu efendim?... Etmiyor. 

Gerekçeli geri verme önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümete, geri verme önergesi şeklinde, 
dikkat nazara alınmak kaydıyle havale edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Başkanlığa 

Planın 296 ncı sayfasındaki 11 numaralı pa
ragrafın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say-
gıyle arz ederiz. 

«Bilinen maden rezervlerinin işletilmesinde, 
kaynakların israf edilmeden kısa zamanda ve 
en önemli verimli şekilde değerlendirilmesi sağ
lanacaktır.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisll 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Madenlerimizin en kısa zamanda ve en ve

rimli şekilde memleketin ve milletin refahı için 
faydalı hale gelmesi esastır. Bu mevzuda işlet
menin menşeinden çok, faydalı ve verimli olma
sı ve milletimizin kalkınmasına yardımcı ol
ması esas alınmalıdır. Kendi kıt kaynaklarımız
la bunu temin etmeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
Buyurunuz Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Planın 296 ncı sahafesinde 11 numaralı 

tedbir olarak öngörülmüş bulunan; bilinen ma
den rezervlerinin geliştirilmesi, işletmeciliğin 
^ıiilî kalması temel ilke olacak, kaynakların is
raf edilmeden en uygun biçimde değerlendiril
mesi sağlanacaktır. 

Evvelâ ifade edeyim ki, bunu değiştirmek 
isteyen önerge şüphesiz bir ekonomik tercihi 
ifade etmektedir. Nitekim, bizim tedbirimiz de 
ekonomik bir tercihin ifadesidir. Maden işlet
meciliği önümüzdeki dönemde daha çok yerli 
sanayiin, - evvelce de belirttiği gibi - hammad
de taleplerini karşılamaya yönelmektedir. Bu 
önemli gelişme sanayiimizin millî kaynaklar
dan beslenmesinıin önemini de artırmaktadır. 

Uluslararası ilişkilerdeki iktisadî gücümü
zün bizi ilerde, kurulu sanayiimizin hammadde 
taleplerinin karşılanmasında güç durumlara 
düşürmemesi için bu tedbiri almayı çok yerinde 
bir tedbir olarak mütalaa ettik. 

— 166 — 



M. Meclisi B : 152 23 . 10 . 1972 O : 3 

Üçüncü Plan, yatırım kaynaklarının tahsi-
sinde madenlerimide öngörülen gelişımenin sağ
lanmasını dikkate almış ve yerli kaynakların 
bu sanayi kolu için kullanılmasına öncelikler 
vermiş bulunmaktadır. Kaldı ki. Türk halkının 
madenler üzerindeki ilgisi bildiğimiz gibi ol
dukça faladır. Gerek işçilerimiz, gerekse halk 
tasarruflarının bu alanda yoğunlaşması müm
kündür. 

Bu nedende, madenlerimizin işletilmesinde 
milli bir nitelik aranması, öngörülen gelişme
lerin sağlanmasını durduracak bir unsur ola
rak görülmemektedir. 

Ayrıca bu tedbir, madenlerimizin değerlendi
rilmesi konusunda dış kaynaklardan yararla
nılmasını da önleyecek hiç bir etki yapmayacak
tır. 

Bu bakımdan, bu 11 numaralı tedbirin Plan
dan çıkarılmasını öngören önergeye katılma
dığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayım teklif sahibi Mehmet 
Turgut, buyurunuz. 

MEHMET TÜDGÜT (Bursa) — Değerli ar
kadaşlarım; 

Biraz önce aynı mahiyetteki bir teklif kabul 
edilmişti. Burada bütün mesele, biraz evvelki 
konuşmamda da arz ettim, Türkiye madenleri 
hakikaten büyük yatırım isteyen ve işletmesi 
zor olan madenlerdir. 

Şimdi biz Türkiye'de yabancı sermayeyi ma
den işletmesinden uzaklaştırıyoruz. Yerli ser
mayeyi de birtakım devletleştirmelerle ürkü
tüp, hiç olmazsa bu isteki arzusunu azaltıyoruz. 
Devletin imkânları da mahdut olduğuna göre, 
Türkiye'deki maden değerini nasıl ortaya çı
karacağız ve Türkiye'nin madenlerini nasıl 
Türk milletinin refahı için, kalkınmanın kısa 
zamanda meydana gelmesi için, sanayimizin 
hammaddesinin yerli madenlerimizden elde 
edilmesi için kullanılır hale geleceğiz? 

Bizim getirdiğimiz esas nokta şudur: Biz 
diyoruz ki; Türkiye'de maden vardır. Bu ma
denleri en kısa zamanda ve en verimli şekilde 
Türk halkının menfaatlerine, Türk halkının re
fahına, Türk halkının hizmetine verelim. Bu
nun için Devletin bütün imkânlarını kullanalım, 
yabancı sermayenin bütün imkânlarını kulla
nalım, hususi teşebbüsün bütün imkânlarını 
kullanalım. Bizim istediğimiz ve getirmek iste

diğimiz budur. Plan diyor ki; hayır, yabancı 
sermayeyi bu sahadan atalım, hususî teşebbüsü 
de ürkütelim, bu isi Devlet yapsın. 

Muhterem arkadaşlar, Devletin bu işi ya
pamadığı, yıllarca mevcudolan tecrübeden an
laşılmıştır. Zaten madenlerin % 70 U, 80'i Dev-

. letin elindedir. Devlet eğer bu işi yapabilmiş 
olsa idi zaten bu mesele buralara kadar gel
mezdi, şimdiye kadar Türkiye'nin maden mese
lesi hallolurdu. 

O bakımdan, takririmizin kabulünü rica 
©der, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesin 
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

Greriverme önergesi dikkate alınmak kaydı 
içinde Hükümete verilmiştir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
«yabancı şirketler madenlere girsin» önergesi 
mi dikkate alınmıştır? 

BAŞKAN — Önerge muhtevası ne yazılı ise 
o kabul ediliyor. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Anlayamadım da 
onun için sordum. 

BAŞKAN — Beyefendi, dikkatle dinleseydi
niz, anlasaydınız sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Olabilir efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi verin de anlasın be
yefendi. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sokun bakalım 
yabancı şirketleri, nereye kadar sokabileceksi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Oral, ne lüzum var, iyi
ce dinleyin müzakereyi, Mecliste resmen müza
kere ediyoruz. 

^Bilinen maden rezervlerinin işletilmesinde 
kaynakların israf edilmeden kısa zamanda ve 
en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlana
caktır» bu kabul edildi, bilmiyorum ne çıkarır
sınız. Hepsinin muhtevasını ben Başkan olarak 
izah mı edeceğim? 

Başka bir önergeyi takdim ediyorum. 

Başkanlığa 
Planın sayfa 48'de paragraf 744'ün son cüm

lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesüni saygı 
ile arz ederiz 
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«Demiryolu ulaştırması, sanayiin gelişme
si ile doğacak yük taşıması ihtiyaçlarını karşı
layacak şekilde ıslâh edilecek ve Devlet Demir 
yollarında işletme ile imalât tesisleri birbirin
den ayrılacaktır.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Milletvekilli Erzurum Milletvekili 
Mehmet Turgut Rasim Cinisîi 

Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Necati Çakıroğlu Vehbi Engiz 
Gerekçe : 
Devlet Demiryolları İşletmesi çok eski bir ku

ruluştur ve entegre bir tesis olarak kurulmuş
tur. işletme için gerekli bütün malzemeleri ken
di tesislerinde yapmakta ve çok pahalıya mal 
edilmektedir. Bugün memlekette sanayi geliş
miştir ve Devlet Demiryolları için lüzumlu mal
zemelerin çoğu dışarda çok daha ucuza yapıla
bilmektedir. Devlet Demiryollarının imalât te
sisleri ise belirli bazı malları piyasaya yapmak 
üzere rahatça kâr edecek duruma gelebilir. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet?.. Buyu
run Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— 'Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri. 

önerge ile değiştirilmek istenen sadece bir 
strateji maddesidir. Bahis konusu maddenin 
madde metnini okuyorum : 

«Deniz ve hava yolları ulaştırmasında özel
likle dış payasalarda rekabeti gerçekleştirile
cek bir kapasite, modernleşme ve işletmecilik 
anlayışı sağlanacaktır. Demiryolu ulaştırması, 
sanayiin gelişmesi ile doğacak yük taşıması 
gereklerini karşılayacak duruma getirilecek
tir.» 

Değiştirilmek istenen, okuduğum ikinci 
cümledir, yani, «demiryolu ulaştırması sana
yiin gelişmesi ile doğacak yük taşıması ge
reklerini karşılayacak duruma getirilecektir» 
önerge ile öngörülen değişiklik ikinci cümle 
için şu oluyor»; Demiryolu ulaştırması sana
yiin gelişmesi ile doğacak yük taşıması ihti
yaçlarını karşılayacak şekilde ıslah edilecek 
ve Devlet Demiryollarında işletme ile imalât 
tesisleri birbirinden ayrılacaktır; yani Devlet 
Demiryollarının bugünkü dizel lokomotifi imal 
eden tesisinden yahut lokomotiflere tekerlek 
imal eden tesislerinden ayıracağız. Bu gerçek
ten ortaya atılabilecek en aykırı teklif olmak 

icabederdi. Hele gerekçe, müsaade ederse
niz okuyayım : 

«Demiryolları işletme için gerekli bütün 
malzemeleri kendi tesislerinde yapmakta ve 
çok pahalıya maletmektedir. Bugün memle
kette sanayi gelişmiştir ve Devlet Demiryolu 
lan için lüzumlu malzemelerin çoğu dışarda 
çok daha ucuza yapılabilmektedir.» Ucuza ya
pılabildiği nasıl tespit edilmiştir? Biz, Devlet 
olarak elimizde bu kadar imkân varken, belli 
malzemelerin, hem Devlet Demiryolları atel-
yelerinde yapılan ve hem de dışarda yapılan 
malzemelerin fiyat tesbitinin nasıl yapılabil
diğini bilemiyoruz. Devlet Demiryolları imalât 
tesisleri ise, belirli bazı malları piyasaya yap
mak üzere rahatça kâr edecek duruma geline
bilir. Biz, eğer bu gerekçe ile hareket eder
sek, Sayın Turgut'un sanıyorum ki, daha bir 
çok gerekçeli önergeleri buraya getirmesi lâ
zımdır. Faraza; Şeker Şirketinin bir çok ima
lathaneleri vardır, hatta fabrika imal eden
leri dahi vardır. Onların da belki imal et
tikleri malların serbest piyasa ile belli mukaye
seleri yapılarak, «bunları da ayırın» denebilir. 

Bu şekilde, hele önergenin sadece stratejiye 
de taallûk etmesi itibariyle gerek bu bakım
dan, gerekse biraz önce arz ettiğim bakımlar
dan bu öenergeye katılmamız mümkün değil
dir. 

Olsa olsa, iktisadî Devlet Teşekküllerinin 
yeniden düzenlenmesinde (ki, bu bir reform 
konusu olarak ele alınmıştır.) iktisadî Devlet 
Teşeküllerinin makina yapan sanayi kısmı
nın veya , makina imalâtı kısmının ayrı bir 
Kamu İktisadî Teşebbüsünde toplanması ön
görülürse (ki, böyle bir düşünce vardır) ikti
sadî Devlet Tebekküllerinden biri olarak Dev
let Demiryollarından da belli kısımları, işlet
me ile direkt irtibatı bulunmayan belli kısım
ları alınarak ayrı bir iktisadî Devlet Teşek
külü yapılabilir. Ama, Devlet Demiryolların
dan bugün için tek başına imalât kısmının 
alınıp başka bir kuruluşa verilmesini katiyen 
tutarlı bir politika olarak mütalâa etmiyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde bu

yurun Sayın Turgut. 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlarım, zannediyorum ki, takririmiz tam 
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manasıyla anlaşılmamış. Arkadaşımız bu ba
kımdan biraz yanlış izahatta bulundu zanne
diyorum. Mesele şudur : 

Türkiye'de birtakım tesisler, vaktiyle en
tegre tesis olarak kurulmuştur. Bunları artık 
bu halden kurtarmak lâzımdır. Meselâ sonra
ları kurulan çimento fabrikaları, Tekel fabri
kaları tamir atelyelerıne sahip değillerdir, 
Bunlar bütün işletme ile alâkalı malzeme
lerini dışardan alırlar vs diğer fabrikalara nis
petle de çok kârlı durumdadırlar. Sümerban-
kın, Şeker Şirketimin fabrikaları entegre te
sis olarak, yani tamiri ile, susu ile, busu ile 
kurulmuştur. Bu, Devlet Demiryollarında çok 
daha fazladır. Devlet Demiryollarmm bugün 
hakikaten çok büyük vs Türkiye'nin sanayii
ne rahatça yan sanayi olarak büyük hizmet 
edecek fabrikaları vardır. Bunlar meselâ bir 
cîvatayı 13,5 liraya mal ederler, hesabı ya
pılmıştır. Halbuki bir cıvata Türkiye'de 150 
kuruş veya iki liradır. 

Şimdi biz diyoruz ki, işletme kısmı ile ima
lât kısmı ayrılsın. Bunlar ayrı ayrı prensip
lere bağlansın ve görülecektir ki, sadece şu 
ayırım yapıldığı zaman Devlet Demiryollarının 
7 - 8 milyonluk zararı yarı yarıya düşecektir. 
Ayrılan imalât kısmı da hem piyasaya açıla
cak, bugün Türkiye'de yapılmayan birçok şey
leri yapıp kâr edecek duruma gelecektir, hem 
de Metme bir kısım malzemelerini dışardan 
çok daha ucuza malederek kendi zararını azal
tacak veya kapatacaktır. 

Meseleyii bu ölçüde ele almak lâfındır. 
Ama, stratejide deşril de son kısımda istiyor
larsa oraya koysunlar, biz takririmizi ona göre 
düzeltiriz. 

ıSaygiyla arz ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli 
geriverme önergesinin dikkat nazara alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum : 

Başkanlığa 
Planın 296 ncı sayfasında «Kamu demir ma

denciliği» ne ait 10 numaralı kısmın Plandan çı
karılmasını saygı ile arz ederiz. 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisli 
Trabzon 

Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Demir - Çelik tesisleri entegre tesis olarak 

kurulmuştur. Uzun zamandan beri de böyle 
çalışmaktadır. Bugün hammadde kısmı ondan 
ayrılarak Etibanka bağlandığı takdirde, arada 
büyük sürtünmelere, çatışmalara ve gecikmele
re sebebolacak hadiseler meydana gelecektir. 
Demir - Çelik tesislerinin istihsal ve verimi ham 
cevherle çok yakın derecede alâkalıdır. Bu du
rum iki müessese arasında iddialara, anlaşmaz
lıklara ve verim düşüklüklerine sebebolur. Ay
rıca böyle bir ayırma özel sektör demirlerinin 
devletleştirilmesi için de adım olacaktır. Bugün 
Azot, Etibank, Demir - Çelik ve Kömür işletme
leri gibi müesseseler arasındaki çatışmalar ve ve
rim düşüklükleri, gecikmeler nazarı itibara alın
malı ve paragraf çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu ko
nuda beyanda bulunacaklar mı?.. Buyurun Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Planda 296 ncı sayfada yer alan 10 numaralı 
tedbir şudur : Kamu demir madenciliği Etibank-
ta toplanacaktır. Bu şekilde Divriği demir ya
taklarında demir dışındaki diğer minerallerin de 
değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Sayın Turgut, bu toplama ameliyesinin, yani 
kamu sektöründe bulunan ve çeşitli kamu kuru
luşları eliyle işletilmekte olan demir cevherleri 
işletmeciliğinin Etibankta toplanması hakkında
ki bu hükmün kaldırılmasını önermektedir. 

Bugün 1,5 milyon ton dolaylarında olan de
mir cevheri üretimimizin Üçüncü Plan dönemi 
sonunda (M, bunu defaatle tekrar ettik) 5 mil
yon tonu aşması hedef alınmıştır. Miktarlar yüz
de yüz demir eşdeğeri olarak, (yani cevher ola
rak veribniyor, demir eşdeğeri olarak) verilmiş-
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tir. Üçüncü Plana göre hızla geliştirilecek olan 
demir - çelik sanayii demir cevheri talebini yurt 
içi madenlerden karşılayacaktır. Ortak Pazar ve 
sanayileşme hedefleri çerçevesinde sağlıklı bir 
sanayi kurma politikasının içinde demir - çelik 
sanayiinin çok önemli bir yeri bulunmaktadır. 
Üçüncü Plan, demir - çelik sanayiimize ayrıca 
prodüktivite artışı, prodüktivite hedefleri de ver
miş bulunmaktadır. 

Şimdi demir - çelik sanayiimizin ciddî sorun
larının gelecek düzende geliştirilmesi düşünülür
ken, demir madenlerimizde de daha ciddî sorun
lar bulunmaktadır; çok zengin ve iyi demir ma
denlerimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi 
Divriği'dedir; Türkiye Demir - Çelik işletmele
ri elinde bulunmaktadır. Bu maden, Türkiye De
mir - Çelik İşletmeleri kurulmadan önce esasen 
Etibank elinde bulunmakta idi. ikinci önemli 
demir madenimiz, Hasançelebi'de bulunmakta
dır ve Etibankın elindedir. Divriği madeni üç 
yıldır istenilen tevsi çalışmasına henüz geçmiş 
değildir. Bu gecikmelerin, iskenderun ve Ereğ
li yeni tesis ve tevsilerinin bitirileceği yıllarda 
memleketimizi demir cevheri ithali zorunda bı
rakması mümkündür. 

Madenlerde yapılması gereken işler, dünya 
standartlarında cevher üretimine geçmeyi de ge
rektirmektedir. Bunu sağlamak için demir cev
herlerini zenginleştiren ve onları pelet haline ge
tiren büyük tesislerin kurulması da gereklidir. 

Bütün bu çalışmalar için maden alanında 
yeterli tecrübesi ve elemanı bulunmayan bir ku
ruluşu tahkim etmek, Etibank gibi madenci bir 
kuruluşu bu alanda daha da güçlendirmekten 
zor olsa gerektir. 

Alüminyum gibi dev bir konuyu büyük bir 
ustalıkla geliştiren Etibankın, demir için de ay
nı şekilde gelişme göstereceğine inanmaktayız. 
Kaldı ki, bu tedbir sadece Devlet kuruluşları 
elinde bulunan demir madenleri için öngörülmüş
tür. Devletin daha rasyonel çalışmasını kimsenin 
kınamayacağını temenni etmek isteriz. Bu bir 
rasyonelleştirme tedbiridir. Türkiye'de hiçbir 
Devlet kuruluşunu yaptığı hizmette, başka Dev
let kuruluşları ile veya özel sektör kuruluşları ile 
münasebette bulunmayacak şekilde düşünmek 
mümkün değildir. Kuruluşların birbirleri ile mü
nasebetleri daima mevcuttur. Demir madenciliği 
konusunda Üçüncü Plandaki yatırımın 5 milyar 

TL.'nm üzerinde olduğu dikkate alınırsa, bu 
alanda yapılacak işin büyüklüğü daha iyi anla
şılacaktır. Bu tedbirlerin, Türkiye'yi halen mev-
cudolan yurdiçi demir madeni zenginliğinden 
azamî ölçüde yararlanmasını sağlamak yolunda 
•hizmet olacağı, aksi durumların demir cevheri 
ithalâtına yol açacağı görüşünde olduğumuzu 
arz ederim. 

özetlemek istersek; biraz evvel isimlerini arz 
ettiğim iki Devlet maden işletmecisinin daha 
rasyonel çalışabilmesi için bir elde, Etibank elin
de toplanmasını öngören bir tedbirdir. Bu ted
birin ilerdeki ihtiyaçlarımızı, özellikle maden 
cevheri ihtiyacımızı daha rasyonel bir şekilde 
karşılayacağına kaani bulunuyoruz. 

Bu bakmıdan Sayın Turgut ve arkadaşlarının 
önergelerine ve gerekçelerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, buyurun efen
dim. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, burada Demir - Çelik sanayiinin 
bir hususiyeti vardır. Nitekim Sayın Devlet Ba
kanı, alüminyum sanayiini misal olarak verdi
ler. Eğer Demir - Çelik sanayii kül halinde Eti-
banka bağlanacaksa, ona bizim bir diyeceğimiz 
yoktur. Nitekim, Alüminyum Sanayii entegre 
olarak Etibanka bağlıdır, Bakır entegre olarak 
Etibanka bağlıdır; diğer madenler de öyledir. 
Yalnız, Demir - Çelik Sanayiinin işletme kısmı
nı ayn bir müesseseye alıyoruz, ham cevher kıs
mını ayn bir müesseseye alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Demir - Çelik Sana
yiinde randıman çok büyük ölçüde cevher kali
tesi ile, cevherin nispeti ile, büyüklüğü ile alâ
kalıdır. Bunlar ayrı ayn müesseselerde olduğu 
zaman istihsalin düşüklüğünü hiçbir müessese
nin üzerine veremezsiniz. Ben size bir misal ver
mek isterim; bugün çok münakaşa mevzuu ol
muştur, Elâzığ'da bir Gübre Fabrikası kurulmuş
tur, ayrı bir müessese kurmuştur, iki seneden 
beri Etibank o müesseseye hammaddeyi temin 
edecek müesseseyi kurmadığı için o fabrika ora
da yatmaktadır. Türkiye'de 1972 senesinde 52 
milyon dolarlık gübre ithal etmiştir. 

Bir müesseseyi parçalayıp bir kısmını başka 
bir müesseseye, diğer kısmını başka bir müesse
seye verdiğiniz zaman Türkiye'de çok büyük 
anlaşmazlıklar çıkmaktadır. Meselâ; Kütahya' 
daki Azot Sanayiinin istihsal düşüklüğünün, Eti-
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bankın elektriği kesmesinden mi yoksa Azot Sa
nayiinin oradaki işletmecilerinin hatasından mı 
olduğu yıllardır münakaşa mevzuu olmuştur. Ka
rabük'teki istihsal düşüklüğünün Kömür İşlet
melerinden mi, yoksa Karabük'teki işletmeciler
den mi geldiği, yine yıllar yılı münakaşa mevzuu
dur. 

Bugün Üçüncü Demir - Çelik, yine Karabük'e 
bağlı olarak kurulmaktadır. Eğer üçüncü Demir -
Çeliğe birtakım hazırlıklar yapılmamışsa, Eti-
bank da Devlet müessesesidir, Karabük de Dev
let müessesesidir, emir verilir, Etibanlan yapa
cağını Karabük yapar. 

İhtisas meselesine gelince muhterem arkadaş
larım, demir mevzuunda bugün Karabük, Eti-
banktan daha çok elemana sahiptir ve daha çok 
ihtisas elemanları yetiştirmiştir. Etibank bunu 
aldığı zaman onları da aynen devralacaktır. Ken
disinde demir ile uğraşan elemanı olduğunu zan
netmiyorum. Kurulmuş bir düzen vardır, bunu 
parçalamak demir istihsalimize büyük ölçüde te
sir edecektir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli ge-
riverme önergesinin dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Başkanlığa 

Planın 342 nci sayfasında tedbirler kısmına 
4 ncü tedbir olarak aşağıdaki paragrafın ilâve
sini saygı ile arz ederiz. 

«Sigara ihracatında gümrük duvarlarını aş
mak üzere yerli ve yabancı sermayenin pazarla
ma ve teşebbüs gücünden istifade yolları arana
caktır.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasım Cinisli 
Trabzon 

Necati Çakıroğlu 
Gerekçe : 
Tütünü sigara olarak satmak esas hedef ola

rak alınmalıdır. Tekel İdaresinin bunu yapması 
mümkün değildir. Fakat yerli ve yabancı özel 
teşebbüsle teşriki mesai yapılarak bunu sağla
mak mümkündür. Bu sebepten ilâvenin yapıl
masına ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. Buyurunuz Sayın Hükümet. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Hükümet olarak biz de bu 
önergeye katılmıyoruz. Şu bakımdan ki, Tekel 
İdaremiz burada özellikle ihracata dönük sigara 
yapamaz deniliyor. Tekel idaremiz bu işin üze
rindedir. Yeni bir kuruluş, yeni bir imal sistemi 
ile daha iyi sigara yapmak ve dışarıya dönük 
bir sanayi kurmak durumundadır. 

En iyi tütünleri yetiştiren bir memleket ol
duğumuz da gözönünde bulundurulursa, eksik 
tarafımızın demin arz ettiğim gibi makina ve iyi 
tesisler kurmak olduğu anlaşılır. 

Bu bakımdan bu sahaya, yabancı sermayeyi 
sokma ihtimali olan bu önergeye de katılmadığı
mızı arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen olmadığına 
göre verilmiş bulunan gerekçeli geriverme öner
gesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Başkanlığa 

Planın 553 ncü sayfasındaki tedbirler kısmın
da 1 numaralı tedbirin çıkarılarak aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini saygı ile arz ederiz. 

«Motor ve aktarma organları sanayiinin en 
kısa zamanda ve Ortak Pazar memleketleri ile 
rekabet edecek ölçülerde kurulması için, önce
lik özel teşebbüste olmak üzere, Devlet hem yer
li, hem de yabancı özel sektör arasında gerekli 
işbirliği sağlanacaMır. Mevcut kuruluşlardan da 
faydalanılarak mevzuun en kısa zamanda reali-
ze edilmesi temin edilecektir.» 

Demokratik Parti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisli 
Trabzon 

Necati Çakıroğlu 
Gerekçe : 
Mevzu özel teşebbüs tarafından ele alınmış, 

kara nakil vasıtaları sanayii özel teşebbüs tara
fından kurulmuştur. Devlet bu mevzuda hakem 
ve yardımcı olmaktan daha ileri gitmemektedir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılma
maktadır. 

Buyurunuz Sayın Hükümet. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; 
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Sayın Turgut ve arkadaşları Planın 553 ncü 
sayfasında yer alan 1 numaralı ilkeyi değiştir
mek amacıyle biraz önce okunan önergeyi ver
mişlerdir. 

Evvelâ şurasını arz edeyim ki, motor sanayii 
kurulmasında Devlete öncelik veren bir tedbir 
getirilmiş bulunmaktadır. Sayın Turgut ve sa
yın arkadaşlarının buraya getirdikleri yenilik; 
Devlete değil de özel sektöre öncelik verilmesi 
anlamındadır. 

Gerçekten motor ve ona bağlı olan sanayiler 
İkinci Planda özel sektöre verilmiş ve onun ön
cülüğünde yürütülmesi öngörülmüş bir sanayi 
dalı idi. ikinci Plan devresinde maalesef özel 
sektör tarafından gerçekleştirilememiş bir konu 
olarak ortaya çıkmıştır. Memleketimizin bugün 
için muhtaç olduğu, hele Üçüncü Beş Yıllık Plan 
gibi bir atılım dönemini ifade edecek olan bir dö
nemde daha çok önem kazanan bu sanayie Dev
letin el atması bir zaruret olmuştur. 

Makina imalât sanayiinin 1 numaralı değiş
tirilmek istenen ilkesine biraz önce arz ettiğim 
sebepler yüzünden katılmamız mümkün olama
maktadır. Sözü geçen ilke keyfî bir devletçilik 
yapma hissiyle değil, fakat ikinci Plandan edini
len tecrübelerin ışığında hazırlanmıştır. 

Birinci Planın sonlarından beri, otomotiv sa
nayiimizin temel problemi motor ve aktarma or
ganlarının yerli üretimidir, ikinci Plan bu prob
lemi çözmek için şu iki yolu göstermiştir: Birin
cisi otomotiv firmaları birleşecekler motor ve 
aktarma organlarını ortak bir teşebbüsle ürete
cekler ve Devlet kendilerini destekleyecektir. 

İkinci husus; bu teşebbüs gerçekleşemediği 
takdirde Devlet bizzat bu malların üretimine ge
çecektir. (ikinci Plandaki husus) Bu hususlar 
ikinci Planda iki yerde sarahaten ifade edilmiş
tir; sayfa 372, «Montaj Sanayiinde Gelişme» 
başlıklı paragraf ve sayfa 489, Makina İmalât 
Sanayiinin iM numaralı ilkesi. 

ikinci Plan döneminin ilk üç yılında özel te
şebbüsün bu sanayileri kurması için Devletçe çe
şitli teşebbüsler yapılmış, teşvik edilmiş, fakat 
konu ile ilgili olanların iyi bildikleri nedenlerle 
bu sanayilerin kurulması mümkün olamamıştır. 
Bu durum karşısında Devlet, çaresiz yukarıda sö
zü edilen plan ilkesinin ikinci,merhalesine baş
vurmuş bulunmaktadır; yani, özel teşebbüs eliy
le gerçekleştirilecek otomotiv sanayi gerçekleş-

I tirilemediği takdirde Devletin bizzat bu malların 
üretimine geçmesi ilkesine. 

Üçüncü Planda bu konu ile ilgili olarak sözü 
geçen ilkenin tekrar konmasının sebebi şudur : 
Çok büyük finansman isteyen bu işi tek başına 
Devletin yapmaması, özel teşebbüsün dinamiz
minden yararlanmak ve özellikle küçük tasarruf 
sahipleri ve dış ülkelerde çalışan işçilerimiz gibi 
geniş halk kitlelerinin de bu büyük ve hayırlı 
teşebbüse katkılarını sağlayacak bir teşebbüs ya
ratmaktır. 

ilke dikkatele incelenecek olursa Devletin 
buradaki rolü sadece öncülük yapmak, teşebbü
sün sahipsiz kalmamasını sağlamaktır. Formüle 
edilen şekille ilke; ikinci Planın öngördüğü çö
züm yolunun ikinci merhalesinden, yani zaruret 
halinde Devletin tek başına bu sanayileri kurma 
alternatifinden çok daha az devletçidir. Bu se
beplerle önergeye katılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde başkaca söz is
teyen olmadığına göre verilmiş bulunan gerekçe
li geriverme önergesinin dikkate alınması husu
sunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Dikkate 
almayı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Planın 872 nci sayfa 1682 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Çeşitli kültür ve sanat dallarında derleyi
ci, korucuyu, geleceğe aktarıcı, yaratıcı, tanıtı
cı ve diğer yapıcı kurumsal ve kişisel çabaları 
ve faaliyetleri özendirici bir mekanizma ve teş
vik edici sistemlerde geliştirecek zengin, millî 
değerlerimizi işleyen Türk Sanat ve Edebiyatı
nın, millî ülkülerin gerçekleşmesine ve çağdaş 
uygarlığa katkıda bulunmaları özendirilecek
tir.» 

Demokratik Pariti Grubu adına 
Bursa Erzurum 

Mehmet Turgut Rasim Cinisli 
Kocaeli Trabzon 

Vehbi Engiz Necati Çakııroğlu 
Gerekçe : Kültür bölümünün 872 nci sayfa

sındaki uzun dönemli gelişme yönü başlıklı alt 
bölümünün 1682 numaralı paragrafının son kıs
mında «zengin yerli değerlerimizi işleyen Türk 

] Sanat ve Edebiyatının çağdaş uygarlığa katkı-
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da bulunmaları özendirilecektir.» denilmekte
dir. Burada görüldüğü gibi, «millî değerleri
miz» den değil de yerli değerlerimizden söz 
edilmektedir. Bu ifade uygulamada büyük sa
kıncalar doğuracak niteliktedir. Çünkü «millî 
değerler» ile «yerli değerler» arasında şok* bü
yük fark vardır. 

Kültür alanında millî değerleri; milleti 
meydana getiren bütün fertlerin müşterek top
lumsal vicdanını teşkil eden, onları duygu, dü
şünce ve ülkü birliği etrafında toplayıp fertler, 
zümreler ve etnik grupları tek ve bölünmez bir 
millet (haline getiren değerlendir. 

Memleketimizde milletin parçalanmasını he
def tutan aşırı solcular ve azınlık ırkçıları, 
bütün millet fertlerini ortak değerler etrafında 
birleştiren «millî kültür» e karşıdırlar. Onlar, 
Türkiye'de tek bir «Türk halkı» değil, çeşitli 
etnik grupları temsil eden «Türkiye Halkları» 
mevcut olduğu, dolayısıyle milletin bütününe 
şamil bir millî kültür değil, her etnik grubun 
kendine has orjinal ve birbirinden farklı kül
türleri bulunduğu, bu kültürlerin de Devletçe 
tanınması ve (himayesi gerektiği tezini savunur
lar. «Türk Halklarının kendilerine has kültür 
değerleri» ifadesini açıkça kullanmayı sakıncalı 
gördükleri hallerde de «yerli kültürler», «yerli 
kültür değerleri», «yerli değerler» tabirlerini 
kullanırlar. 

Kültür değerleri; dil, din, hukuk, ahlâk, sa
nat, tarih, gelenek gibi müesseseler olduğuna 
göre, kültür alanında «yerli değerler» de etnik 
grupların dilleri, din ve meshepleri, gelenek 
ve tarihleri, ülküleri v.s. kavramlarını içine 
alır. Nitekim, yeni kurulan Afrika devletlerin
de, toplum henüz bir millet düzeyine erişme
diği için, toplumun bütünlüne şamil bir millî 
dil mevcudolmayıp birçok yerli diller (kabile 
dilleri) bulunmaktadır. Bu sebeple, bu ülkeler
de müstemleke dili olan ingilizce ve Fransızca 
resmî dil olarak kullanılmaya devam olunmak
tadır. 

Bu bakımdan «yerli değerlerimiz» ibaresi
nin, «millî değerlerimiz» şeklinde değiştirilme
sinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bay-
kara buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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Peşinen ifade edeyim ki, önerge sahipleri 
Sayın Turgut, Sayın CinMi ve Sayın Engiz'in 
gerekçelerinde belirttikleri «yerli» tabiri île 
«millî» tabirinin bizim açımızdan aynı anlamda 
kullanıldığını peşinen ifade etmek isterim. Ya
ni, bizim anladığımız anlamda yerli tabiri ile 
millî tabiri arasında hiç bir fark mevcut değil
dir. 

Bu bakımdan önergede belirtildiği gibi ger
çekten bizi üzen, «halkçılık» «halklar» millî kül
türle uyuşmayan tabirler, Türk halkını değil 
çeşitli etnik grupları temsil eden «Türkiye Halk
ları» mevcudolduğu vesaire gibi bununla hiç 
ilişkisini düşünmediğimiz hususların ilişkilen-
dirilmiş olmaları gerçekten bizim için bir sürp
riz olmuştur. Kullandığımız dilde daima «millî» 
yerine «yerli» dediğimiz olmuştur. Benim bil
diğime göre... 

NEOATi ÇAKIROĞLU (Devamla) — Hiç 
öyle şey yok. Nerede görülmüştür? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
(Devamla) — Benim bildiğime göre «yerli» 
dediğimiz olmuştur. Memlekette üretilen bir 
mala «yerli» denildiğini biliriz. Bu, bir bölge
nin malı demek değildir her halde. Ben peşi
nen, «yerli» yerine, «millî» kullanılmasının 
mümkün olduğunu söyledim; fakat bizim anla
mımızda burada kullandığımız anlamı ifade et
mek istiyorum, yani «millî» anlamında kullan
dığımızı ve bazen bu kelimenin «millî» anlamı
na geldiğini de ifade etmek istiyorum. Bazen 
değil, umumiyetle gelir. 

Bu bakımdan, «yerli» olmuş, «millî» olmuş, 
düzeltilmesine karşı çıkmıyoruz. Yalnız, bizim 
kullandığımız anlamın da burada ideolojik her 
hangi bir tarafı bulunmadan «millî» anlamında 
kullanılmış olduğunu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mesele anlaşıldı. Sayın Çakır-
oğlu, ne var öyle heyecanlanacak? Mesele anla
şıldı. Yani ıSayın Bakan «yerli, millî aynı şey» 
diyor, siz oradan reaksiyon gösteriyorsunuz. 

ISayın Cinisli, bir şey mi söyleyeceksiniz? 
Sayın Bakan beyanınıza katılıyor. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Müsaade 
ederseniz bir şey ifade etmek istiyorum. As
lında biz önergemizde, Hükümetin başka türlü 
düşündüğü şeklinde bir ifade kullanmadık. 
Daha sonraki bir önergemizde de dil meselesi 
üzerinde duracağız, işte bu sebepledir ki, çeşit-
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li manalara gelen, aynı çatı altında bulunan iki 
arkadaşın ayrı ayrı anlamalarına sebebolan dil 
kullanılmasının mahzuru burada ortaya çıkmış
tır. 

Madem M katılıyorlar, söyleyecek sözümüz 
yok. 

BAŞKAN — Evet, yani «yerli» deyiminden 
çıkan veya çıkarılmak istenen mana ile, bizim 
ilgimiz yok» diyor Hükümet. Onu, tabiî sizin 
değişik anlamda kullanmış olmanızdan biraz 
üzüntü duymuş. Halbuki, anlaşılan sizin muha
tabınız da Hükümet değil. 

BASİM CİNİSLİ (Erzurum) — İzin verir 
misiniz konuyu izah edeyim? 

BAŞKAN — Tamam efendim. «Yerli» deyi
minin, «millî» olarak değiştirilmesinde hiç bir 
mahzur yok» diyor Hükümet, «katılıyoruz» di
yor. «Yerli deyimini biz aynı zamanda millî 
olarak da anlamakta idik» diyor. «Yerli olarak 
kalmış olsa da, yine millî olarak deyim ifade 
eder» diyor. «Bu sebeple, millî olarak değişti
rilmesinde hiç bir beis yok» diyor. 

Yüce Heyetin hakemliğine başvuruyorum. 
Gerekçeli geriverme önergesinin dikkate alın
ması hususunu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Yerli deyimi de, millî olarak bu şekliy
le düzeltilmek üzere Hükümete tevdi edilmiştir. 

!Bir başka önerge takdim ediyorum. 

ıSaym Başkanlığa 

Planın «Kalkınma Politikalarının ilkeleri» 
başlıklı VII nci bölümünün sonundaki (sayfa 
52) «ıGençlik ve Kültür» yan başlığını taşıyan 
7.61 numaralı paragraftan sonra (7.62) nci 
paragraf olarak aşağıdaki metnin eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

7.62 «Millî Kültür ortamının kalkınmayı ve 
millî birlik ve bütünlüğü etkili bir şekilde des
tekleyici bir güç olarak geliştirilmesi çalışmala
rında millî kültür mirasının korunmasına, de
ğerlendirilmesine, kitlelere götürülmesine ağır
lık verilecek; millî değerlerimize dayalı yeni 
kültür eserlerinin yaratılmasında Türk Sanat, 
edebiyat ve fikir çalışmaları devletin öncülük 

ve yardımları, çeşitli koruma ve teşvik sistem
leri ile etken bir şekilde desteklenecektir.» 

D. P. Grubu adına 
Bursa Milletvekili Erzurum Milletvekili 
Mehmet Turgut Rasim Cinisli 

D. P. Trabzon 
Necati Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Yan başlık «Gençlik ve Kültür» olarak dü

zenlenmiş fakat asıl metinde kültürden söz edil
memiştir, Bu boşluğu doldurması için teklifi
mizin itibar görmesi tamamlayıcı olacaktır. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — «Etken bir 
şekilde» değil, «etkili bir şekilde» olacak. 

BAŞKAN — Etken değil, «etkili bir şekil
de». 

Komisyon, Hükümet, bu önerge muvacehe
sinde beyanda bulunacak mısınız? 

PLAIN KARMA KOMİSYONU ADINA AH
MET KARAASLAN (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bay-
kara, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ISayın Turgut ve Cinisli'nin verdikleri öner
ge yine, stratejinin 7 ye 61 nci maddesinden 
sonra bir fıkra eklenmesini öngören bir öner
gedir. Bu bakımdan, strateji ile ilgili önergeler 
üzerinde bundan önce arz ettiğim görüşleri bu
rada kısaca tekrarlamak isterim. 

'Strateji bir Hükümet vesikasıdır. Bakanlar 
Kurulundan çıktıktan sonra keısbi katiyet ader. 
Başka bir organın tasdikine muhtacolmayan bir 
belgedir. Bu belge içerisinde elbette ki, plana 
daJha doğrusu planlamaya hedef gösteren ilke
ler mevcuttur. Fakat vesika olarak son kademe 
iBakanlar Kuruludur. Bakanlar Kurulunun bu 
tasarrufuna bir fıkra ilâve etmenin, yine an
cak Bakanlar Kurulu tarafından yapılmasının 
mümkün olacağı hakkındaki görüşümü tekrar
lamak isterim. 

Bu (önergeye gelince, stratejinin değiştiril
mesi hakkındaki fikrimi böylece belirttikten 
sonra, sözü edilen konulara, planın 872 nci say
fasında 1680, 1681, 1682 numaralı paragraflar
da yer verildiğini belirtmek isterim. 

BAŞKAN — 'Sayın Cinisli, buyurunuz efen
dim. 
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RASÎM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Biraz önceki önergemizden üzüntü duydu
ğunu ifade eden Sayın Bakanın, bu önergemizle 
ilgili beyanlarına ben de samimî bir üzüntü ile 
cevap veriyorum. Sayın Bakan ısrarla strateji 
üzerinde duruyor ve bunun, başka bir organın 
tashihine ihtiyacolmayan bir Hükümet 'bel
gesi olduğunu ifade ediyor. Yani, Meclislerin 
tashihine ihtiyacolmayan, Meclisin vermiş oldu
ğu karara lüzum olmayan bir Hükümet belgesi 
olduğu üzerinde, hemen her değişiklik öner
gesinde ısrarla duruyor ve Yüce Meclisin daha 
önce, usul yönünden karara bağladığı bir ko
nuyu yeniden ele alarak kararınızın, Meclis
lerin kararının aleyhinde bulunduğunu her 
fırsatta ifade ediyor. 

Bunu da samimî bir teessür olarak Sayın 
Bakana ifade ediyorum. 

Strateji hakkında, Yüce Heyetiniz usul 
yönünden karar vermiş, değişiklik yapılacağını 
öngörmüştür. Bu değişiklik yapma hakkını da 
kullanmaktadır. Binaenaleyh, «Gençlik ve Kül
tür» yan başlığı altında düzenlenen stratejide, 
planın hazırlanması için Hükümet tarafından 
ortaya konulan görüş nedir? Kültür konusunda, 
planın hazırlanması için stratejide bir boşluk 
vardır, hangi ölçüler içinde plan hazırlanmıştır? 
Kültür konusunda Hükümetin görüşü nedir? 
Bu boşluğu görmüşüz ve bu sebeple, bu boşluğu 
doldurma maksadıyle önergemizi takdim etmi
şiz. Bu sebeple, önergemizin iltifat görmesini 
arzu etmekteyiz. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

(Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Gerekçeli geriverme önergesi
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

3 ncü Beş Yıllık Planın 296 ncı sayfasındaki 
13 ncü. fıkraya aşağıdaki hususun eklenmesi 
için gerekçeli öneriyi sunuyoruz. 

Fıkra 13 : Kamu sektörüne öncelik tanına
caktır. 

Zonguldak Milletvekili Erzincan Milletvekili 
Hüseyin Baytürk Hasan Çetinkaya 

Ordu Milletvekili 
Ferda Güley 
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Gerekçe 
Bugüne kadar yürütülen petrol politikası 

Türk Devletinin kendi topraklarında petrol 
arama olanaklarını kısıtlamıştır. 

Bu durum ıbağımsua bir Devlet anlıayışıyle 
birleştirilemez. Petrol sanayiimizin gelişmesinin 
yabancı şirketler eliyle gerçekleştirilemeyeceği 
18 yıl gibi büyük bir zaman kaybından sonra 
kesinlikle anlaşılmıştır. 

Bütün Sonuçlar bunu göstermektedir. Ara
malarda yapılan yatırım millî kuruluşumuz ile 
bütün yabancı şirketler için. miktar itibariyle 
aynıdır. 

Millî kuruluşumuzun yaptığı keşifler sayı 
itibariyle eşittir. Yabancı şirketler üretiminin 
fazla olması yeraltı özelliklerine bağlı daha 
ziyade bir şanstır. Arama, işletme ve rafinaj 
işlerine ilâveten dağıtım konusu petrol sanayi
inde hayati bir önem taşır. Yurdumuzdaki sa
tışların % 70'i yabancılar tarafından ya doğru
dan doğruya yapılmakta ya da kontrol edil
mektedir. 

Mevcut rafinerlerin % 66'sı kamu sektörüne 
aittir. Petrol Ofisi ise, bu miktarı satacak güç
te değildir. Millî dağıtım kuruluşuna öncelik 
tanınmaz, destek olunmazsa, Türk Petrol sana
yiinin gelişmesi yabancı satış faaliyetleri karşı
sında mümkün olamaz. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet?.. 
Buyurunuz Sayın Baykara. 
DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Baytürk ve arkadaşlarının verdiği 

önerge ile, 2®6 njcı sayfadaki 13 ncü fıkraya 
petrol aramasıyle ilgili şu cümlenin eklenmesi 
öngörülmektedir. «Kamu sektörüne öncelik ta
nınacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, Üçüncü Plan, çeşitli 
vesilelerle arz ettiğim gibi, petrol araması ala
nında kamuya bundan önceki yılların, on yılın 
toplam yatırımımian daha fazla yatınım tahsisi 
yapmış bulunmaktadır. Bu bakımdan, bu arama 
konusuna, özellikle petrol arama konusuna 
önemli bir yer vermiş bulunmaktadır, 

Buna karşılık, şimdiye kadar kamu teşeb
büslerimiz ve özel teşebbüs tarafından, yabancı 
sermaye, daha ziyade, özel teşebbüs tarafından 
bu alana yapılmış olan, yani yatırımlara har
canmış olan yatırımlar aşağı yukarı birbirine 
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eşit bir hale gelmiştir. Çünkü gerçekten arama 
faaliyetleri, petrolün en pahalı ameliyelerini 
teşkil eder. Birçok yerde arama yapılır, sondaj 
yapılır, sonuç çıkmaz veya umulduğu şekilde 
çıkmaz. Oraya yapılan yatırım bu şekilde bir 
çeşit heba olmuş veya kendi kendini amorti ede
meyen küçük bir rezervle karşılaşılmış olur. 
Demek ki, burada hem sermaye önemlidir, hem 
de bilindiği gibi teknoloji önemlidir. Bilhassa 
teknoloji önemlidir. Aramalarda kullanılan tek
nolojiler bugün gerçekten daha ileriye götürül
müş ve bizde de bunu arayacak sermaye, yerli 
«Usun, yabancı olsun, bu teknikleri kullanma
ya başlamıştır. Fakat daha tecrübeli şirketle
rin daha fazla teknoloji kullanabildikleri de 
bir vakıadır. 

Bu bakımdan, hem kaynak bakımından, hem 
de teknloloji getirmesi bakımından burada özel 
sektörün, bu arada yabancı sermayenin yerli 
sermaye ile eşit şartlar altında çalışmasının da
ha uygun olacağını düşünüyoruz. 

Bu bakımdan önergeye, bugünkü durumu
muz itibariyle, yani sermayeye ve teknolojiye 
olan ihtiyacımız dolayısıyle ve onların bu kat
kılarının memleketimizde kullanılmasının millî 
menfaatlerimize daha yatkın; olduğunu düşüne
rek bu önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden izah ede
cek,.. Yok. 

Gerekçeli geriverme önergesinin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
M. KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Numarası 

kaç? 
BAŞKAN — 59 sıra numarasını taşıyor; ama 

aslında okutacağım önerge tahmin ediyorum 
06,67 oluyor. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü Beş Yıllık Planın 295 nıci sayfasındaki 

601 numaralı ilkeler ve tedbirler kısmının 3 ncü 
fıkrasına Linyit Ve Fosfat madenlerinin de ilâ
vesini ekli gerekçe nedeniyle arz ve teklif ede
riz. 
Zonguldak Milletvekili Erzincan Miletvelkil 

Hüseyin Baytıürk Hasan Çetinkaya 
Ordu Milletvekili 

Ferda GiUey 

Gerekçe : 
Gübre ihtiyacımız günbegün artmaktadır. 

Ulusumuzun beslenmesi için bile gübrenin öne
mi açıktır. Tarımın gelişmesi modem anlamda 
bir ölçüde gübre kullanılmasına bağlıdır. Kul
lanılan gübrenin önemli unsurlarından biri de 
fosfatlardır. Fosfat İse, petrolden sonra en çok 
ithal edilen maden türüdür. 1972 yılında 500 
bin ton fosfat ithal edileceği hesaplanmaktadır. 
Bunun değeri yaklaşık olarak tonu 13,5 dolar
dan 6 750 000 dolar eder. Fosfat ihtiyacı ise, 
10 yıl sonunda yılda 3 milyon tonu aşacağı he
saplanmaktadır. 10 yıl sürede ödenecek döviz 
dolar olarak 24 milyon ton fosfat için 328 mil
yon dolar olacaktır. Halbuki, Mardin'in Mazı
dağı mevkiinde ve onun civarında 12 yıl önce 
fosfat yatakları bulunmuştur, özel teşebbüs 
elinde olan bu maden zenginliğimiz aranama-
makta ve işletilememektedir. Bu durum karşı
sında Devletin konuya el atması ve kalkınma
mız için önemli olan bu servetin değerlendiril
mesi zorunluğu ortaya çıkmaktadır. 

Yine, yurdumuzun kömür ihtiyacı hem nü
fus çoğalması hem de uygarlık seviyesinin yük
selmesiyle artmaktadır. Plan devrelerinde sa
nayileşmeyi sürükleyici sektör olarak kabul et
tiğimize göre, enerjinin bu sektördeki önemi 
kendiliğinden büyük ölçüde artmaktadır. 

Enerji sağlanmasında İse, en önemli etken 
emniyet unsurudur. Dışa bağlı bir enerji poli
tikasının mahzurları ise son Ortadoğu petrol 
anlaşmamazlığı yüzünden anlaşılmış bulunuyor. 
Bütün batılı ülkelerde bugün öz kaynaklara 
dönüş çareleri aramaktadır. 3 ncü Beş Yıllık 
Planda enerji sorununu öz kaynaklarımızla 
çözmeyi ilke olarak kabul etmiştir, öz kaynak
ların en önemlisi İse linyitlerimizdir. 1980 yı
lında enerji açığını kapamak için en azından 
30 ilâ 35 milyon ton her cinsten linyit üretimi
ne ihtiyaç olacaktır. Bu ölçüde bir üretim ise, 
ancak bu sürede 10 milyar bir yatırımı gerek
tirir. Özel teşebbüs böyle bir yatırımı yapacak 
güce ve tekniğe sahip değildir. Bu sorun ancak 
Devlet gücüyle çözülebilir. Linyitlerin aran
ması ve işletilmesi böyle bir politika ile yurt 
ihtiyaçlarını karşılayamaz bir duruma gelirse, 
enerji veya enerji hammaddesi zorunluğu do
ğacak ve sonunda sanayileşmemiz sekteye uğ
rayacak ve planın bütünlüğü tamamen ortadan 
kalkacaktır. 
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BAŞKAN — Komisyon, Hükümet, okun
muş bulunan önerge üzerinde konuşacak mısı
nız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, fosfat ve linyiti Devlet teke
line alan bu önergeye, linyit daha önce zaten 
bir karara bağlandığı için, fosfatı da biz tekele 
alınacak bir duruma gelmiş olmadığı veya bu 
zaruretin bugün ortaya çıkmış olduğuna kani 
olmadığımız için Devlet tekeline alınmasını ön
görmedik ve bu düşüncemiz çerçevesinde öner
geye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Gerekçeli geri verme önergesinin dikkat na

zara alınıp alınmaması hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir, 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

3 ncü Beş Yıllık Planın 296 ncı sayfasındaki 
8 nci fıkranın aşağıdaki şekilde gerekçeli değiş
tirme önergesini arz ve teklif ederiz. 

Fıkra 8 : Yurdumuzun doğal zenginliklerini 
meydana çıkarmak için jeolojik yapıyı bilimsel 
ve ekonomik açılardan araştıran ve inceleyen 
bir yer bilimleri enstitüsü kurulacaktır. 

M. T. A. Enstitüsü petrol dışındaki tüm ka
mu maden aramalarının prospeksiyon, detayı 
arama, rezerv tespiti faaliyetlerini işletmeye el
verişli maden yönünden geliştirilecek rezervi 
tespit edilmiş madenlerin ekonomik ve teknik 
maden işletme ilkesini esas alacaktır. Diğer ka
mu kuruluşları ancak kendi işletmelerinin ge
rektirdiği aramalar ile yıllık programlarda yer 
alacak diğer maden aramalarını yapacaklardır. 
Maden sanayiinde uzun dönemli hedeflere ula
şabilmek için bir Maden Teknoloji Enstitüsü 
kurulacak. Teknolojik araştırma ve geliştirme 
çalışmaları bu enstitü eliyle hızlandırılacak ve 
maden aramalarına paralel bir hale getirilecek
tir. Bu üç enstitü arasında gerekli koordinas
yon sağlanacaktır. 
Zonguldak Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Hüseyin Baytürk Hasan Çetinkaya 
Ordu Milletvekili 

Ferda Güley 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 

okunmuş bulunan önerge aynı zamanda bir 

nevi gerekçeyi de ihtiva etmiş olmasına rağmen, 
arkasına, aşağı - yukarı Maden Teknolojisi Ens
titüsünün kurulmasına mütedair bir kanunun 
gerekçesi şeklinde taş basması çok uzun bir 
gerekçe eklemiş. 

Bu gerekçeyi Hükümet okudu, tetkik etti 
mi efendim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Hayır efendim, bir tek bu sayfa var elimiz
de. 

BAŞKAN — Ona murtabit uzun bir gerekçe 
var, basılmış. Pek spesifik ve detaylı bir ge
rekçe. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Hayır Sayın Başkanım, bizde bir bu kâğit 
vardır. Başkaca ona ilâve, ek bir şey yok
tur. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bize verin, lütfederse
niz incelensin. 

BAŞKAN — Hayır, size verip vermemek de
ğil, böylesine bir önergeyi okutup okutmamayı 
düşünüyorum. Şimdi bunu okuttuğum takdir
de bir diğer arkadaş da kitap gibi bir şey iliş
tirip gönderirse o zaman bu işin altından kalk
mamız mümkün değil, onun üçün söylüyorum. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Takdir yük
sek makamınızın efendim, elbette doğrudur. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden kimse 
var mı bu hususta Başkanlığa cevap verebile
cek?.. Hüseyin Baytürk, Hasan Çetinkaya, 
Ferda Güley?... Üçü de yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — öner
ge, gerekçe gibi olduğu için konusunu açıklıyor 
zaten Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konusu : Maden Teknoloji 
Enstitüsü kurulması öngörülüyor, düşünülü
yor. Zaten söylenmiş; fakat gerekçesini tetkik 
ettiim, bu Maden Teknoloji Enstitüsünün ku
rulmasına mütedair sanki bir kanun gerekçesi 
mahiyetinde hazırlanmış, çok detaylı ve spesifik 
vakıaları ihtiva ediyor. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — önergedir, 
önerge okunsun efendim. 

BAŞKAN — Ben de önergenin önerge ol
duğunu biliyorum. Bu önergenin 450 sayfa 
olanını da okuttuk zamanında, 450 sayfasını da 
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okuttuk; ama iste o hallere tekrar düşmeyelim 
diye üzerinde bu kadar tereddüt geçiriyorum. 
Yoksa benim için okunsun, hikâye gibi... Ben bu 
kürsüden 450 sayfalık önerge okuttum. 

Okutuyorum efendim. 
G-erekçe 

Türkiye'de kalkınmayı başarabilmek için bü
tün üretim ve hizmet sektörlerinde sanayileşme 
şarttır. Sanayileşmenin başlıca koşullarından 
biri de doğal servet kaynaklarımızdan gerekti
ği gibi yararlanmaktır. Bunun için güçlü bir 
teknik örgütün, uzun vadeli hedeflere göre ter
tipleyeceği bir plan gereğince, tedbirler alın
ması ve bunların uzmanlaşmış Devlet örgütle
rince etkili bir biçimde uygulanması gerekir. 

Kuşkusuz bütün bir amaca ulaşabilmenin ilk 
şartı yurdun jeolojik bünyesini bilimsel bir şe
kilde ortaya koymaktır, zira bu bir altyapı so
runudur. 

Bu nedenle ekonomik kalkınmada doğrudan 
doğruya etken kuruluşlardan biri de kesinlikle 
denilebilir ki, jeoloji araştırmaları yapanlardır. 
Bu kuruluşlar ülkelerin mineral zenginliklerini 
meydana çıkarmak üzere jeolojik yapısını bi
limsel ve ekonomik açılardan araştırır ve ince
lerler. Bu hedeflere ulaşmak ancak esaslı bir 
biçimde jeoloji temel bilgilerinin toplanması ve 
yurdun jeoloji haritalarının sistemli bir şekilde 
ve ekonomik gereklere uygun ölçek ve stan
dartlarda (1/25 000 gibi) yapılması ve yayın
lanması suretiyle kamu yararına sunulmakla 
mümkündür. Şöyle ki; maden, endüstriyel ham
madde, tarım, orman, su, bayındırlık, yurt sa
vunması, turizm ve benzeri alanlarda yapılacak 
her türlü faaliyet için bu bilgiler ve jeolojik 
haritalar en zorunlu birer alt yapı unsurdurlar. 

770 000 Km. karelik bir yüzölçüme sahip ül
kemizde yaklaşık olarak 6 000 adet 1/25 000 
lik paftanın jeoloji haritası halinde hazırlan
ması ve yayınlanması büyük bir uzman eleman 
gücünü ve bunların uzmanlık grupları halinde 
örgütlenerek ekip çalışması yapmalarını gerek
tirmektedir. Uzun vadeli ve uzmanlık isteyen 
böyle bir konunun mümkün olan en kısa bir sü
re içinde ve en yararlı bir şekilde çözümlenmesi 
salt bu işle uğraşan bağımsız bir kuruluş için 
dahi güçlükle mümkündür. Bu gibi kuruluşlar 
Avrupa'da 19 ncu yüzyılın ilk, Amerika'da ikin
ci yarısında, Balkanlar ve Ortadoğu'da ise 20 nci 

yüzyılın başında (Geological Survey, Geologîs-
che Landesanstalt, Service de la Oarte Geolo-
gique ve saire gibi adlar ile) kurulmuş ve son 
yıllarda ise bunlar ingiltere'de olduğu gibi Yer 
Bilimleri Enstitüsü (Institute of Geological Sci
ences) şeklinde getirilmiştir. Türkiye'de 1935 
yılında 2804 sayılı Kanunla kurulan M. T. A. 
Enstitüsü daha çok maden, endüstriyel hammad
de ve enerji kaynaklarının aranması gibi konu
larla uğraşmak zorunluğunda olduğundan yu
karda bahsedilen şekildeki bir Yer Bilimleri 
Enstitüsü halinde çalışması mümkün olmamış
tır. Çok geniş bir alana yayılmış bulunan bü
yük ülkemizin jeolojik bünyesini bilimsel pren
siplere uygun bir şekilde inceleme ve araştırma
yı değil bir M. T. A. Enstitüsünün yan görevi 
olarak başarmak, bağımsız bir Yer Bilimleri 
Enstitüsü için dahi çok çetin ve uzun vadeli bir 
iştir. Yurdumuzun jeolojik yapısını doğru ola
rak iyice bilmeden doğal kaynaklarımızın bü
tün potansiyeli ile geliştirilmesi ve bunlardan 
yeteri kadar faydalanılması mümkün değildir. 

Her ne kadar Yer Bilimleri Enstitüsünün 
görevleri M. T. A. Enstitüsünün işlerini kolay
laştırıcı ve tamamlayıcı nitelikte ise de bu işle
rin bir arada yürütülmesinin sakıncaları geçmiş 
35 yıl içinde kendisini açık seçik göstermiştir. 
M. T. A. Enstitüsü daima kısa vadede bazı so
nuçlara ulaşmak zorunda kalmış ve mevcut gü
cünün büyük bir kısmını daha çok ekonomik de
ğerde maden yatakları ve enerji kaynaklarını 
arama ve bulmaya yöneltmiş bulunduğundan 
yurdumuzun jeolojik yapısını inceleyen çalış
malar gereği kadar ele alınamamış ve geliştiri
lememiştir. Ayrı ve bağımsız bir Yer Bilimleri 
Enstitüsü kurulmadığı takdirde bu durum dai
ma böyle kalmaya mahkûmdur. Halbuki yurdu
muzun jeolojik yapısı tam ve sıhhatli bir şekil
de bilinmiş olsa idi. M. T. A. Enstitüsünün eko
nomik değerde maden yatakları ve enerji kay
nakları arama ve bulma olanağı çok daha ve
rimli ve başarılı olarak gerçekleştirilmiş olurdu. 

Bu nedenlerle, esas gayesinin yer bilimleri 
ile ilgili temel bilgileri toplamak, çeşitli jeolo
jik haritaları hazırlamak ve kamu yararına sun
mak olan uzmanlaşmış bağımsız ayrı bir kuru
luşa gerek olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bütün görevleri yalnızca memleketin jeolo
jik bünyesini inceleme, tara,ma ve araştırmaya 
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yönelmiş olan böyle bir Yer Bilimleri Enstitüsü 
kurulması halinde doğal kaynakların tümünün 
en verimli şekilde aranması ve kullanılması için 
gerekli inceleme ve araştırmaların belirli yön
temler içinde ve sistematik bir şekilde yapıl
ması ve sonuçlandırılması mümkün olabilecek 
ve her halde bu kuruluş yurdumuzda ekonomik 
kalkınmaya büyük çapta katkıda bulunacaktır. 

BAŞKAN — «Maden Teknoloji Araştırma 
Enstitüsünün kuruluş gerekçesi» deniyor ve 
devam ediyor : «Kanunun gerekçesi...» Onun 
için bu tarafını okutmuyorum müsaade ©derse
niz. Biz, Kanun müzakere etmiyoruz. Biz Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planının hedeflerini ta
yin ediyoruz... 

Bu konuda Hükümet olarak beyanda bu
lunacak mısınız Sayın Baykara?.. Buyurunuz. 

DEVLET BAKANI SEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce okunan önerge ile, Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsü dışında iki enstitü
nün daha kurulması öngörülmektedir. Bunlar
dan bir tanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, bir ta
nesi de Maden Teknoloji Enstitüsüdür. 

Evvelâ biz, bunlar için Üçüncü Beş Yıl
lık Planda gerekli olan yatırımları öngörme
miş bulunuyoruz. 

ikincisi, Üçüncü Beş Yıllık Planda yer 
alan bir ilke ile Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsünün kendi içinde geliştirilmesi öngörül
müştür. önergede öngörülen Teknoloji Ensti
tüsünün ayrı bir enstitü olmaksızın Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün bir servisi 
olarak kendi içinde kurulması öngörülmüş
tür. 

Bu bakımdan, hem Üçüncü Beş Yıllık Plan
da yatırımı öngörülmemiş olan ve hem de Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü içerisinde biz
zat bunlardan birisinin kurulması öngörül
düğü için bu önergeye katılmamız mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli 
geriverme önergesine Yüce Meclisin katılıp ka
tılmadığını soracağım. 

Dikkat nazara alınmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
'Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki ibarenin 3. ncü Beş Yıllık Planın 
köy ve köylü sorunu bölümü ilkeler ve tedbir
ler kısmının 1926. sayılı paragrafın, 967. nci 
sayfasındaki 5 nci maddesine ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Siirt Milletvekili 
Adil Yaşa 

Teklif : Geri kalmış yörelerdeki köylere 
hizmetlerin götürülmesinde öncelik için hal
kın katkısı aranmayacaktır. 

Gerekçe : Bilindiği üzere ve Planın muh
telif yerlerinde belirtildiği gibi geri kalmış yö
relerin bilhassa köylerde yaşayan vatandaşla
rımız en ilkel ihtiyaçlarını sağlamakta zorluk 
içerisindedirler. Köye götürülecek en müb-
rem bir hizmet için dahi ödemede bulunma 
imkânından mahrum olabilirler. O takdirde 
hizmet gelişmiş bölgelere götürüleceğinden böl
geler arasında yeni bir dengesizlik problemi 
ile karşı karşıya kalınmış olacağı cihetle iş 
bu önergeyi takdim etmiş bulunmaktayım. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet, Komisyon?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, zaten mecburî bir şey olma
yan katılma paylarının Üçüncü Beş Yıllık 
Planda öngörülmemesi halkın, özellikle köylü
lerimizin kendi arzuları ile yapmak isteye
cekleri katkıları da önleyeceğinden biz bu 
önergeye katılmıyoruz. Bunlar gönüllü şeyler
dir. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Yaşa, buyurunuz 
efendim. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

önergemde yerini belirttiğim husus ilke 
itibariyle şehirle köylü arasındaki adaletsiz
liğe ve fırsat eşitliğine mani teşkil eden bir hü
küm. 

Şehirlere yatırım götürdüğümüz zaman, 
hizmet götürdüğümüz zaman şehirlilerin katkı
sını aramıyoruz da, köylüye yahut da köye 
hizmet götürdüğümüz zaman köylünün ve kö
yün katkısını arıyoruz... Bu, ilke itibariyle 
bir defa bir adaletsizlik sebebi oluyor. Fa
kat geri kalmış yörelerde bu adaletsizlik da
ha da fazla kendini hissettirmektedir. Çün-
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kü, Sayın Bakan herne kadar, biz bunu gö
nüllü bir katkı olarak tatbik eriyoruz diyor
larsa da, tatbikatta bu haddizatında böyle 
tecelli etmiyor. 

Şimdi, köye yatırım yapan daireler belli; 
ya Topraksudur, ya Yol ISu Elektrik ida
residir. Bunlar planda, beyle bir imkânla 
karşı karşıya kaldıkları zaman birtakım yö
netmelikler veya birtakım prensip kararları 
alırlar. Meselâ, götüreceğimiz bir hizmete 
muayyen nispette katkı yapmayan, katkıda 
bulunmayan köylere öncelik tanımıyoruz, di
yorlar. Bu takdirde de bir zengin köyle 
bir fakir köy arasında, bu katkıda bulunama
mak yüzünden birtakım adaletsizlikler tecelli 
etmektedir, önergemi bu sebeple takdim et
miş bulunuyorum. 

Bu hüküm kabul edilmediği takdirde bir
çok fakir köyler hizmetten mahrum kalacak, 
bunun yerine daha çok imkânlara sahibolan 
köyler ufak bir katkıda bulundukları için bu 
hizmetten istifade etmiş olacaklardır. 

Esasen tatbikatta da bu sembolik bir kat
kıdır ve idarelerin bir bahane sebebiyle bir 
köyü diğer köye tercih için bir imkân hazırla
mış olmaktadır. Bu itibarla, bu önergeye ilti
fat buyurul'masmı istirham ediyorum. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli 

geriverme önergesine Hükümet katlımamakta-
dır. Dikkat nazara alınması hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Anlaşılmadı. 
önergenin dikkat nazara alınması hususunu 

kabul edenler lütfen, işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Yine anlaşılmadı. 

önergenin dikkat nazara alınmasını kabul 
edenler lütfen ayağa kalkmak suretiyle işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir ve dikkat nazara alınmak kaydıyla 
Hükümete tevdi edilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki ibarenin 3 ncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının 4 ncü kesim on dördüncü yer
leşme bölümünün uygun bir paragrafına ilâve
sini veya yeni bir paragraf olarak monte edil
mesini arz ve teklif ederim. 

Siirt 
Âdil Yaşa 

Teklif : (Üçüncü Beş Yıllık Plan döne
mi sonuna kadar mağaralarda ve çadırlarda 
yaşayan aile bırakılmayacak bunlara mesken 
olanakları sağlanacaktır. 5'r.ci Yıllık dönem 
zarfında her yıl kaç aileye mesken sağlana
cağı yıllık uygulama planlarında belirtilecek
tir. 

Gerekçe : Gelmiş geçmiş hükümetler mem
leketimizde husule gelen her vatandaşı üzen 
yer sarsıntısı gibi, su baskını gibi tabiî âfet
ler karşısında, felaketzedelerin yaralarının sa
rılmasında başarılı ve süratli tedbirler almış
lardır. Mağaralarda ve çadırlarda yaşayan 
vatandaşlarımızın içinde bulundukları gerçeği 
de bir sosyal âfet telâkki edilerek yaraları
nın sarılmaları, Anyasamızm muhtelif mad
delerinde yer alan ilkeler ve planda bBİirtilen 
insanca yaşama gereğine ve diğer beyanlara 
göre zarurî bulunduğundan iş bu önergenıi 
takdim etmiş bulunuyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN - - Hükümet, Komisyon? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Yaşa'nm önergesini inceledik. Bu 

önergede, mağaralarda ve çadırlarda yaşayan 
vatandaşlarımızın durumlarını ıslah etmek için 
Üçüncü Beş Yıllık Plana bir ilke konulması 
istenmektedir. Çok yerinde bir tekliftir. 

ISanıyorum ki, önergede belirtilen hususun 
başka bir şekilde ifade edilmiş olması yüzün
den planda yerini bulamamışlardır. Haklıdır
lar. 938 nci sayfada bir tablo vardır. O tab
loda, asgari standardın altındaki barınakla
rın yenilenmesi, yani bina, konut yapılması, 
diye bir sütun vardır. Bu sütunda aslında ma
ğaralarda ve çadırlarda yaşayanlar ifade edil
memiştir, ama onlar kaydedilmiştir asgari 
standart olarak; 1973 - 1977 yılları arasında 
ve bu yılların herbirinde 4 biber konut ya
pılmak suretiyle buralarda oturan vatandaş
larımıza 20 bin konut planlanmıştır. 

Bunun ödeneği de onu takibeden 340 ncı 
sayfada 601 nci tabloda 230 milyon lira ola
rak yer almıştır. 

Bu bakımdan, Sayın Yaşa'nm önergesinde 
belirttikleri ve plana ilâvesini istedikleri hu
sus başka bir ifadeyle planda esasen yer al
mıştır. 

Arz ederim, 
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ADİL YAŞA (Sürt) — Sayın Bakanın iza
hatı beni tatmin etmiştir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergenizi geri mi alıyorsu-
sunuz? 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — önerge sahibinin talebi üze

rine önerge geri verilmiştir. 
Diğer bir önergeyi takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki ibarenin 3 ncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planının 630 ncu sayfa 1123 ncü sayılı pa
ragrafa ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Teklif : 
(Dicle ve kollarının elektrik istihsali, sula

ma ve taşkın korunma projeleri süratle ikmal 
edilerek yapıma geçilecektir.) 

Gerekçe : 
Planın 1113 ncü paragrafında da ifade edil

diği üzere hızla sanayileşmenin gereği olarak 
1995 yılma kadar uzanan perspektif içinde 
elektrik enerjisi tüketiminin hızla artması bek
lenmektedir. Gene bu dönem içindeki enerji 
taleplerini karşılamak için bugün bilinen ener
ji hammaddelerinin yetersizliği de bilinmekte
dir. Bu nedenle büyük bir enerji potansiyeli ih
tiva eden Dicle ve kollarından süratle istifade 
edilmesinde zaruret bulunmaktadır. 

Saygılarımla. 
Âdil Yaşa 

Siirt Milletvekili 
BAŞKAN — Komisyon, Hükümet okunan 

önerge muvacehesinde beyanda bulunacak mı
sınız? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde Dicle ve 
kolları ile ilgili olarak, Deregeçidi, Batman -
Silvan projeleriyle ilgili olarak başlanmış yatı
rımlar devam edecektir. 

Daha sonraki plan dönemlerinde master 
plan seviyesinde etüdü yapılmış 7, planlama 
seviyesinde etüdü yapılmış 4 tarım projesiyle, 
4 adet enerji - tarım projesinin önceliği diğer 
projelerle birlikte tartışılacaktır. Teklifin plan
da yer almasında sakınca yoktur. Yalnız tek
lif edilen 1123 ncü paragraf bunun yeri değil
dir, çünkü orada projesi yapılmış ve başlamış 
şeyler ifade edilmiştir. Başka bir yere koyma 
kaydıyle bu önergeye katıldığımızı arz ederim. 

ADİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sa
yın Bakan önergeme katılmış olduklarını be
yan ettiler, eğer yerini de bildirirlerse bende
nizin itirazım yok. 

BAŞKAN «Katılıyorum» diyor, ama Ko
misyonun veya Hükümetin katılmış olması kâfi 
değil ki, onun ibare olarak plana geçmesi için 
Meclisin kararı lâzım. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — öyle olacak da, yal
nız yerini de acaba belirtebilirler mi? 

BAŞKAN — Yerini, dikkat nazara alındık
tan sonra kendileri daha sonra bulup koyarlar, 
usul öyle. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Bir diyeceğimiz yok, 
öyle olsun efendim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan gerekçeli ge
ri verme önergesi Komisyon ve Hükümetçe ka
bule şayan görülmektedir. Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Dikkate alınma kaydı içinde kabul edil
miştir ve Hükümete geri verme önergesi şeklin
de iade edilmiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki ibarenin 3 ncü Beş Yıllık Planın 

madencilik bölümünün yatırımlar faslı 295 nci 
sahifesinin 600 ncü paragrafına ilâvesini arz 
ve teklif eederim. 

Siirt Milletvekili 
Âdil Yaşa 

Teklifler : 
(Şirnak ve civarı linyit (asfaltit) rezervle

rinin elektrik üretimine dönük olarak ve ihtiva 
ettikleri nikel, vanadyum molibdan ve uranyum 
gibi kıymetli ve nadir metallerin değerlendiril
mesi için gerekli tedbirler alınacaktır.) 

Gerekçe : 
Şirnak ve 'civarındaki segürik, harbol ve av-

gamsya mıntıkalarında MTA. Enstitüsünce ya
pılan aramalarda 22-25 milyon ton arasında 
asvaltit tespit edilmiş ve yapılan jeolojik etüt
lerde ise rezervin bir kaç yüz ton civarında ol
duğu tahmin edilmiştir. Bölgede iptidaî usul
lerle ve cüzi miktarda yakacak olarak istihsal 
edilen asvaltit dışında bu millî servetten istifa
de edilememiştir. Asvaltitte ayrıca çok kıy
metli metaller mevcudolup Devlet Planlama 
Teşkilâtınca yapılmış bir önproje taslağına 
göre metallerin çıkarılması için kurulacak bir 
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tesisin verimli olacağı tespit edildiğinden böl
genin geri kalmış bir bölge oluşu da gözönüne 
alınarak önergemi takdim etmiş bulunuyorum. 

Saygılarımla. 
Siirt Milletvekili 

Âdil Yaşa 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Yaşa tarafından verilen önergede, Şir-

nak çevresindeki asvaltit madenlerinin işletilme
si ve içindeki kıymetli metallerin üretimi için 
gerekli tedbirlerin alınması mealinde bir ifade
nin Üçüncü Beş Yıllık Plana alınması önerilmiş 
bulunmaktadır. 

Konuyu sayın önerge sahibi ile aynı önemde 
buluyoruz ve yakından izlemekteyiz. Kalkınma
da öncelikli 33 ilimizden biri olan Siirt ilimizde
ki bu tabiî kaynağın değerlendirilmesi için konu 
proje haline getirilmiş ve öncelikli yöreler için 
düşündüğümüz projeler arasına girmiştir. Bölge
nin koşullarını da dikkate alarak proje uygula
masına çok önem vermekteyiz. Ancak, ifadenin 
plana dahil edilmesi diğer iller için benzer bir 
konunun planda yazılması gereğini de doğurur. 
Bu bakımdan planın bütünlüğü ile ilgili görmek
teyiz. Arz ederim. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 
Bakanın bu izahatı karşısında önergemi geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — önerge, sahibinin beyanı üzerine 
geri verilmiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki ibarenin Üçüncü Beş Yıllık Kal

kınma Planının 1082. sayfasının 2315 sayılı 
paragrafın sonuna ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Siirt Milleltveki! 
Âdil Yaşa 

(Yıllık uygulama programları her yıl büt
çe ile birlikte T. B. M. M. sunulur.) 

Gerekçe : Beş Yıllık Kalkınma planları kal
kınmanın prensip, ilke ve tedbirlerini tespit 
eder. Prensip ilke ve tedbirlerin uygulanıp uy
gulanmadıkları ancak yıllık programlarda izle
nebilir. Yıllık programlar ise umumiyetle büt

çenin kabulünden sonra ilân edilmektedir. Yıl
lık programların Meclislerde müzakeresi söz ko
nusu olmadığından plan uygulamalarının Mec
lisler ve binnetice senatör ve milletvekilleri 
tarafından takip ve murakabe edilmesine imkân 
hâsıl olmamaktadır. 

Teşriî organların ve üyelerin plan uygula
malarını takip ve murakabe edebilmelerini sağ
lamak için yukardaki hükmün planda yer al
masında fayda mülahaza etmekteyim. Saygıla
rımla. 

Siirt Milletvekili 
Âdil Yaşa 

BAŞKAN — Hükümöt olarak katılıyor mu
sunuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, 91 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi bu konudaki usulü tespit etmiştir. Bunun 
dışına çıkmak, elbetteki kanun hükmü oldu
ğu için mümkün değildir. Bu hükme göre, Yük
sek Planlama Kurulundan geçtikten ve Bakan
lar Kurulundan da tasdik edildikten sonra yıl
lık programlar uygulamaya konur. 

Kanun emrine aykırı bir hükmü plana koy
mamız mümkün olmadığından önergeye katıl
mıyoruz. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yaşa. 
ÂDİL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; 
Yüksek huzurunuza takdim etliğim önerge 

Sayın Bakanın bahsettikleri kanun maddelerine 
aykırı bir önerge değildir. 

Şimdi umumiyetle tatbikatta şöyle bir du
rum hâsıl olmaktadır. Gerek şimdi müzakeresi
ni yaptığımız Üçüncü Beş Yıllık Planda, gerek
se Birinci ve ikinci Beş Yıllık planlarda deği
şiklik yapmak için sayın milletvekilleri tarafın» 
dan verilen önergelere verilen cevapta bu tek
lifin planın ilke ve prensipleri bakımından yıl
lık programlara geçebilecek teklifler olduğu
nu, bu itibarla yıllık programlara bu hususun 
nazarı itibara alınacağını ve Beş Yıllık Kalkın
ma planlarında bu hususta bir değişiklik yap
maya imkân olmadığı belirtilmektedir. 

Yıllık programlar ise milletvekillerinin ıttı
laına arz edilebilen ve milletvekilleri tarafından 
ıtetkik edilebilen, takilbedilebilen program değil-
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dir. Yıllık programlar, Sayın Bakanın şimdi 
bahsettikleri gibi, Yüksek Planlama Kurulun
dan geçer ve oradan geçmekle kesinleşmiş olur. 
Bütçelerde de gelir ve masraf gösterilmekte
dir. Bu gelirlerin nereye sarf edileceği ancak 
yıllık planla milletvekilleri ve senatör tarafın
dan, yani sayın teşriî organı temsil eden ki
şiler tarafından bilindikten sonra tespit edilebi
lir. E, bütçe çıktıktan aylarca sonra yıllık 
programlar ıttılâa sunuluyor ve ondan sonra 
bütçede yadedilen hususların, icabında hiçbiri
nin bu yıllık programlara geçmediği tespit edil
miş oluyor. 

Halbuki yıllk programlar bütçe ile beraber 
teşriî organa, teşriî organ üyelerine, bunların 
ıttılâlarına sunulduğu takdirde, milletvekilleri
nin ve senatörlerin bunları daha yakından izle
me imkânı hâsıl olmuş olacaktır, önergemi de 
bu sebeple takdim etmiş bulunuyorum, öner
gem Sayın Bakanın buyurdukları kanuna aykı
rı düşen bir önerge değildir. Bu itibarla iltifat 
buyurmanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gerekçeli geriverme önergesi
nin dikkate alınıp alınmaması hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Dikkate alınmasını 
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kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın Âdil Yaşa, bir önergeniz yarına kalı
yor. Yarın sabah saat 10/OOMa bulunun ve öner
genizi takibedin. 

ÂDİL YAŞA (Siirt) — 5 dakika var, onu 
da bitirebilirsiniz Sayın Bakan. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kaçıncı öner
gede kaldık Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sıra numarası (KTda, görüştü
ğümüz önerge 74. Bazı numaraları tevhidede-
rek yukardan aşağı aldığımız için 66, ama ha
kikatte 104'e ulaşmak için 74 önergeyi görüş
müş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 24,00'e gelmek 
üzeredir. Ajansı da dinlemek için size imkân 
bırakmak istiyorum. Esasen 4 anarşist tarafın
dan Bulgaristan'a kaçırılmış bulunan Türk 
uçağı, anarşistlerin Bulgarlara teslim olması 
neticesinde serbest bırakılmış bulunmaktadır. 
Gecenin bu son anında sizlere bu noktayı da 
müjdelemekten bahtiyarlık duyuyorum. 

İyi geceler dilerim. 
24 Ekim 1972 Sah günü saat 10,00'da top

lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,55 
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