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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) Kalkınma 
Planı (3/906) (S. Sayısı : 747) üzerinde veri
len gerekçeli geriverme önergeleri bir süre gö
rüşüldü. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, dört silâhlı 
anarşist tarafından Bulgaristan'a kaçırılan uça
ğımız'hakkında gündem dışı bir demeçte bulun
du. 

Çalışma süresi dolduğundan : 
24 Ekim 1972 Salı günü saat 10,00'da topla

nılmak üzere Birleşime saat 23,55'te son veril
di. 

Başkan 
| Başkanvekili 

Nurettin Ok 
1 Kâtip 
! Urfa 
1 Bahri Karakeçili 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipınar 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — 153 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. _ Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Sayısı: 747) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının müzakeresine devam ediyoruz. 

66 Sıra Sayısını taşıyan gerekçeli geliverme 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki ibarenin 3 ncü Beş Yıllık Planın 

kamu yönetimi ile ilgili bölümünün 1033 ncü 
sayfasındaki ilkeler ve tedbirler kısmına ayrı 

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

bir paragraf olarak veya mevcut paragraflar
dan birine monte etmek suretiyle ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Siirt Milletvekili 
Âdil Yaşa 

Teklif : (Yatırım yapan ve hizmet dağıtan 
her merkezî kamu kuruluşunun illerde birer 
ünitesi bulunur. Merkezî kuruluşlar ile il ku
ruluşları arasındaki bölge müdürlükleri veya 
başkanlıkları tedricen tasfiye edilecek ve yeni 
bölge kuruluşları cihetine gidilmeyecektir.) 

Gerekçe : Merkezî kamu kuruluşları ile il 
kuruluşları arasındaki bölge kuruluşları, Ana
yasanın 112, 115 nci maddelerine ve il idaresi 
Kanununa aykırı kuruluşlardır. 

Yatırım ve hizmetlerin iller arasında sosyal 
adalet eşitlik ve bütünlük ilkelerine uygun şe
kilde dağılımını sağlayamamaktadırlar, il ida
resi Kanununa göre Hükümetin temsilcisi bu
lunan valilerin kendi vilâyetlerine ait konular-
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da bölge müdürlüklerini murakabe ve düzenle
me yetkileri fiilen gerçekleşememektedir. 

Uygulamalarda görülen diğer aksaklıklarla 
birlikte idare için büyük bir malî külfet ve 
uzman eleman israfına yol açtıklarından, iller
de ünitesi olmayan kuruluşların uygulamalarda 
hizmetlerini illere ulaştırmaları da müşkül 
olduğundan, yukarıdaki hükmün plana ilâvesine 
zaruret görmekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, katı
lıyor musunuz? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, 
biz daha evvel Komisyon olarak raporumuza 
bağlı bulunduğumuzu ve buna karşı herhangi 
bir itirazımız ve cevabımızın olmayacağını ifade 
etmiş idik. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Yaşa'nm okunan önergesinde,, «yatı

rım yapan ve hizmet dağıtan her merkezî kamu 
kuruluşunun illerde birer ünitesi bulunur. Mer
kezî kuruluşlar ile il kuruluşları arasında bölge 
müdürlükleri veya başkanlıkları tedricen tas
fiye edilecek ve yeniden bölge kuruluşları cihe
tine gidilmeyecektir.» önerisinde bulunmakta
dır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda idarî reform ça-
lışmıalarının tüm kamu kesimini, yani merkezî 
idareyi, merkezî idarenin taşra teşkilâtını, ma
hallî idareleri ve kamu teşebbüslerini kapsaya
cak şekilde bir bütün olarak yürütülmesi öngö
rülmüştür. Bu çalışmalarda kamu kesiminin 
genel kuruluşu ile ve kamuya verilen genel gö
revlerle ilgili Anayasa hükümleri dikkate alına
cak, bu arada idarenin bütünlüğü prensibi üze
rinde titizlikle durulacaktır. 

Yapılan teklif, idarî reform çalışmalarının 
bütünü ile ele alınmasını bozacak bir direktif 
mahiyetindedir. 

Bu nedenle reformun genel olarak ele alın
ması ilkesini bozacak olan bu öneriye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi: Sayın Yaşa, bu
yurun. 

ADÎL YAŞA (Siirt) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bün akşamki müzakerelerde Sayın Hükü
meti temsil eden Sayım Bakanın bir kısım öner

gelerimin kabulü hususunda gösterdikleri an
layışa şükranlarımı sunmakla bu önerge hak
kındaki sözlerime başlamak istiyorum. 

Şimdi okunan önerge, -planın bütünlüğüne 
aykırı olduğu bir tarafa, bilâkis planın bü
tünlüğünü teyidedici mahiyette, planın pren
siplerine, ilkelerine ve tedbirlerCne uygun bir 
paralellik getirtmiş bulunmaktadır. Planda ön
görülen mahallî planlamaya da tamamen uy
gun düşer bir ilkedir. 

Şimdi umumiyetle planda öngörülen, hem 
Anayasada, hem mevzuatımızda öngörülen hu
sus; merkezî teşkilâta karşı ilerli de bir bi
rim olarak kabul etmektedir. Bir ilde eğer 
yatımım götüren veya hizmet dağıtan bir teş
kilâtın birimi yoksa, o hizmet veya o yatırım 
o ilde lâyikiyle tahakkuk edememektedir, ger-
çeMeşemıemektedir. 

Bir misal olarak arz etmek istiyorum. Bun
dan iki sene kadar evvel Siirt'te DSt'nin muay
yen bir dönem içfinde ne gibi yatırımlar yap
tığına dair bir yazılı sual takririme karşı 
cevap, olarak: Sivas ilinde şu müddet içinde 
yapılan yatamların bir üstesi verilmekte
dir. Yani âdeta Siirt DSİ teşkilâtına göre mev
cut olmayan bir il mesabesinde bulunmakta
dır. 

Bu önergemin ilk kısmı, işte böyle yatırım 
yapan veya hizmet dağıtan kuruluşların her 
ilde mutlaka birer bMmiııin bulunması husu
sunu öngörmektedir. 

İkindi kısmı da; yine birtakım adaletsizlik
lere sebebiyet verdiği i#in öngörülmüştür. 
İkinci kısım için de yine bir misal arz etmek 
üzere, karayollarını misal olarak göstermek 
istiyorum. 

Şimdi karayolları için merkezden yapılan 
tahsisat iki kısmı ihtiva etmektedir. Bir kı
sım tahsisat muayyen yollar içim sarf edlilmesi 
lâzımgelen tahsisattır. Karayolları bölge mü
dürlüklerinin bu paralar üzerinde fazla bir 
tasarruf imkânları, sağa - sola kaydırma im
kânları pek yoktur; fakat bir kısım paralar 
da yolların bakımı idamesi için global olarak 
bölgelere dağılmış olmaktadır. 

İşte bu paralar bölgelere gittiği zaman, 
bölgenin merkez teşkil ettiği yere umumi
yetle bu paralar büyük mikyasta harcanmak
ta; fakat bölgeye bağlı diğer illere bu pa-
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raların gayet cüz'i bir miktarı [harcanmakta
dır. Diğer "bölge müdürlükleri ve bölge baş
kanlıkları veya başmüdürlükler de aynı şekil
de durumu tetkik etmekte ve aynı şekilde tat
bik etmektedirler. 

İşte bu iki hususu bertaraf etmek için bu 
önergemi takdim etmiş bulunuyorum. Bu pla
nın ilkelerine, planın prensiplerine de uygun 
Mir önergedir. Kabulünü ve reylerinize mazhar 
olmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Adil Yaşa tarafından 

verilen gerekçeli geriverme önergesine Hükü
met planın bütünlüğünü bozucu mahiyette bu
lunduğu gerekçeli izahı ile katılmamakta oldu
ğunu ifade etmiştir. Takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

67 numaralı takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Üçüncü Beş Yıllık Planın 967 nci sayfasın
da 1926 ncı maddesinin sonuna, 10 ncu fıfkra 
olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 
Fıkra : 10 köy halkının kültür seviyesinin 

yükseltilmesi için, halkın ilgilendiği konular 
üzerinde her yıl 3 ay gece halk kursları açı
lır. 

Bu kurslarda maddî ve manevî, sosyal ve 
ekonomik bilgiler verilir. 

Gerekçe : Türkiye'nin toplum olarak kal
kınması bugünkü küçüklere uygulanan, eğitim 
sILsteminden daha fazla, doğrudan doğruya 
halika kış aylarında gece okulları açmak ve 
günlük pratik, halkın anlayacağı şekilde eği
timin araç ve gereçlerindende istifade ederek 
sosyal,, ekonomik ve manevî bilgilerin öğretil
mesi ile mümkündür. 

Burada muhtar, öğretmen ve din görevlü-
leri koordineli bir şekilde çalışacaklardır. 

[Şimdiki tatbikat hem yetersiz ve hemde çok 
dağınıktır. Meselâ film ile öğretimi, ziraat teş
kilâtı, veteriner, orman, halk eğitimi ve sağ
lık teşkilâtları ayrı ayır, birbirinden haber
sin yapmakta olup, arzu ettikleri zaman bu 
eğitimi 'bırakuvermektedMer. 

Oysa bunlar plana bağlanırsa alt yapıda kı
sa zamanda kalkınma hamlesi topluca yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Komisyon .. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, 
bizim rapora ilâve edecek bir hususumuz yok
tur. O bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, önerge gerekçesinin temel 
•^anfrğma katılmamak mümkün değildir. Ni
tekim bizim huzurunuzda getirdiğimliz üçün
cü Beş Yıllık Planda yaygın eğitim adı al
tında bu çeşit kursların gösterilmesi ve bu
nun daha geniş bir şekilde ele alınması öngö
rülmüş bulunmaktadır. Baştan da arz etti
ğim gibi, mantığına katılmaktayız; fakat üç 
ay mı olur, beş ay mı olur, bu nihayet bir im
kan meselesidir. Bu yüzden gerekçesine ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Gerekçesine katılıiyorsunuz. Ya
ni sizin planda da bu gerekçe var mı diyorsu
nuz? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Efendim, zaten arz ettiğim glibi, yaygın eği
tim içerisinde bu konu ele alınmıştır. Gece kurs
ları, okuma, - yazma öğretmek, sanat öğret
mek VJS. yaygın eğitim içerisinde... Fakat üç 
ay ile tahdit etmek v.s. gibi hususlar blizi müş
kül duruma sokabilir. Onun için gerekçesine 
katılıyoruz. Bu demektir ki, bunu planın için
de yer almış tedbirlere uydurmak kaydiyle, 
önergenin gerekçelini nazara alıyoruz. Zaten 
burada bahis konusu olan gerekçedir efendim. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Bakan gerekçesi
ne katılmakta olduğunu ifade ediyor. Yalnız 
gürelerin planda yer almasının mümkün ola
mayacağını ifade buyuruyorlar. 

Bu sebeple takririn dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması hususu kabul edilmiştir. 

68 nci takriri okutuyorum. 
B : 153 
önerge No. : 68 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının say
fa 808, tablo 554'te, eğitimde topliam yatıran-
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lar 1971 yılı fiyatları esas alınarak 14 mil
yar lira olarak tespit edilmiştir. Bu, Beş yıllık 
dönemde eğitim yatırımlarının tümünü kap
samaktadır. 1,5 milyar lira temel eğitim ya
tırımlarına ilâve edilerek üçüncü Plan döne
minde eğitim yatırımlarının 15,5 mlilyar liraya 
çıkarılmasını saygıyle öneririm. 

'Kayseri Milletvekili 
Tufan Boğan Avşargii 

(Gerekçe : Birinci, İkindi Beş Yıllık Plan 
dönemlerinde; 

1. İlköğretimde sayısal gelişme sağlana
mamıştır. 

a) Okullaşma oranının % 100 gerçekleşti
rilmesi öngörüldüğü halde, ıbu rakam % 83,6'da 
kalmıştır. 

b) ilköğretim yatırımları plan hedefleri
nin gerisimde kalmıştır. 1968 - 1972 yıllarında 
1965 yılı fiyatları ile 2 milyar 200 milyon lira 
hedef alınmış, gerçekleşme ise 1 milyar 53 
milyon 300 bin lirada kalmıştır. 

c) Sınıf geçme oranları düşmüştür. 
1965 -1966 yıllarında şehirde % 92,9, köyde % 
93 iken, 1969 - 1971 yıllarında bu oran şehirde 
% 82,6'ya, köyde % 75,5'e düşmüştür. 

2. Yatılı bölge okuUannın gelişmesi plan 
hedeflerinin gerisinde kalmıştır. 

3. Fakir - kimsesiz korunmaya muhtaç 
binlerce çocuk fuhuşa, dilenciliğe, alkollü iç
kileri veya uyuşturucu maddeler kullanmaya 
veya serseriliğe terkedilmiş, zihni ve bedeni 
kusurları olan kör, sağır, dilsiz, geri zekalı 
çocuklar eğitimden yoksun bırakümıtş 14 bin 
çocuk hakkında korunma kararı alındığı hal
de, imkânsızlık yüzünden hâlâ yerleştirileme-
miştir. 

Ortaokul ve liselerde öğretmen sorunu çö-
züllememiştir. üçüncü Beş Yıllık Plan hedef
lerine göre genel liselerde 16 bin 400 öğretme
ne ihtiyaç olacaktır. 

4. Devlet, 8 yıllık temel eğitim denemesi
ne girişmektedir. 5 yılı ilk, 3 yılı orta seviyeli 
okul anlamında bir deneme, bir ölçüde 8 yıllık 
mecburî hizmet öğrenimi denemesi. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda 1973 - 1977 yılla
rı arasında çağ nüfusu 6 milyon 242 bin, top
lam öğrenci 6 242 000, okullaşma oranı % 100 
yeterli derslik sayısı 156 bin 86, öğretmen sa

yısı 180 bin olarak hedef alınmıştır. Elbette 
bunlar parayla olacaktır. 

5. Ders araçları kifayetsiz, anaokuUann 
sayısı yetersiz, ilköğretim müfettişlerinin du
rumu perişan, kabiliyetli olan öğrencilerin bir 
üst seviyede okuması burs ve yatılılık imkân
ları sınırlı, okuma yazma oranı düşük, örne
ğin: İlkokul çağım geçirmiş okuma - yazma 
tolilmeyen nüfus sayısı 1967'de 11,5 milyondan 
1972'de 14 milyona yükselmiş, yapılan hesap
lara göre 1977'de ibu rakam 18 milyona ulaşa
caktır. 

Bütün bu nedenlerle temel eğitim yatırım
larının 1,5 milyar lira dalha artırılarak, topıye-
kûn kalkınmanın ancak eğitimle mümkün ola
bileceği düşünülerek, tüm eğitim yatırımları
nın 15,5 milyar liraya çıkarılması uygun ola
caktır. 

Durumu Yüce Meclisin tensiplerine arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Avşargii tarafından ve
rilen gerekçeli geri verme önergesi okunmuş bu
lunuyor. 

Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

OlHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, 
bizim rapora ilâve edilecek bir hususumuz yok
tur. 

BAŞKAN — Hükümet?. 

DEVIMT BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, eğitim giderlerine 1,5 mil
yar lira ödenek ilâvesini öngören bu teklif esa
sında Planın bütünlüğünü bozacak nitelikte
dir. Ayrıca, kaldı ki, Planda yine 1 520 000 000 
liralık bir ödemeğin, imkânlar elverdiği takdir
de eğitim ödeneklerine ilâve edileceği hakkında 
da bir not mevcuttur. Binaenaleyh, hem Planın 
bütünlüğünü bozmakta, hem de esasen Planda 
:mkânlar elverdiği takdirde nazara alınacağı 
belirtilmiş bulunmaktadır. Bunun için teklife 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Avşargii, buyurun. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGtfL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Memleketimizin kalkmmasıyle ilgili Üçün
cü Beş Yıllık Plan birtakım meseleler ortaya 
getirmiştir. 

Planı uygulayacak olan elbette insandır. 
Plan bir eğitim sistemi içerisinde uygulanacak-
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tır. Hükümetin aldığı yeni birtakım tedbirler 
vardır, önümüzdeki günlerde Meclise gelip mü
zakeresi yapılacak olan bir eğitim reformu var
dır. Bunda da Yüce Meclis eğitim reformu ko
nusunda Hükümetin neler yapması lâzım geldi
ğine muttali olacaktır. 

Sayın Hükümet belki bir ölçüde haklıdır, 
ama, para ile ilgili veya başka bir mesele teklif
ler geldiği zaman «Planın bütünlüğü bozulacak
tır» şeklinde beyanda bulunmaktadır. 

Benim yalnız eğitim konusunda vermiş oldu
ğum önergede, Hükümetin 8 yıllık bir temel 
eğitim meselesi vardır, bunu programa almış
tır ve çevre şartlarına göre teknik, sanat ve ta
ran konularına ağırlık verileceğini beyan et
miştir ; teknik,â sanat ve tarım konularına ağır
lık verilirken, elbette maddî bir güce ihtiyaç 
olacaktır, diyorum. 

önergemde de arz etmeye çalıştığım gibi, 8 
yıllık temel eğitim birtakım meseleleri hedef 
almıştır. 

Meselâ, 6 242 000 çağ nüfusu var, toplam öğren
ci sayısı da 6 242 000^dir. Plan, okullaşma ora
nını % 100'e çıkaracağım iddiasındadır ve «Ye
terli derslik sayısı 156 086 olacaktır» diyor ve 
ilâve ediyor «öğretmen sayısını 180 000'e çıka
racağım» diyor. 

İlköğretim yatırımları Birinci ve ikinci Beş 
Yıllık Planda hedeflerin gerisinde kalmıştır. 
Bu husus o devrin hükümetlerinin birtakım 
olanaksızlıkları öne sürmesi neticesidir. 

Meselâ, 1968 - 1972 yıllarında, 1965 malî 
yılı hesaplarına göre 2 200 000 000 lira Planda 
hedef alınırken, gerçekleşme 1 053 000 000 lira
da kalmıştır. 

Önergemde ar^ ettiğim gibi, ilköğretimde 
sayısal gelişme sağlanamamıştır. Geçmiş plan
larda hedef % 100'dür, gerçekleşme oram % 
83,6'da kalmıştır. 

Sınıf geçme oranları çeşitli nedenlerle dü
şük olmuştur. Çünkü, geldiğimiz bölgelerdeki 
ortaokulların ve liselerin durumlarını, hatta 
ilkokulların durumunu gayet iyi biliyoruz. 

Meselâ, şehirlerde sınıf geçme oranı 1965 -
1966 yıllarında % 92,9 iken, köylerde % 93M. 
1969 - 1971 yıllarında bu oran düşmüş ve şehir
lerde % 82,6, köylerde, ise % 75,5 olmuştur. 

Yatılı böllge okullarında Plan hedeflerinin 
gerisinde kalınmıştır. 1972 yılında hedef 30 000 

öğrendi olduğu halde gerçekleşme yalnız 
19 755'de kalmıştır. 

Nüfusu 250'nin altında kalan okulsuz köy
ler ile nüfusu okul yapılmaya müsaidolmayan; 
fakat okula, dersliğe, öğretmene olan ihtiyaç
larını karşılamak bakımından merkezî köyler
de okulların kurulmasını Plan öngörmektedir. 
Bu okular 8 yıllık temel eğitim verecektir. 
Sonra yatılı, pansiyonlu ve gündüzlü olacaktır. 
Bunun için elbette paraya ihtiyaç vardır. 

1972'de yatılı okul sayısı hedef olarak 85'tir 
ve gerçekleşme 51 olmuştur. 

1971 - 1972 yıllarında 45 000 öğrencinin ya
tılı olması hedef alınmış, gerçekleşme 20 000'de 
kalmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Planda bu rakam 
biraz daha ileri götürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 6972 sayılı Koırunmaya 
Muhtaç Çocuklar Hakkında bir Kanun vardır. 
Bu Kanunun 1 nci maddesi, daha önce burada 
görüşüldüğü gibi, ana ve babası olmayan, kim
sesiz terkedilmiş, dilenciliğe, fuhuşa terkedil
miş çocuklar vardır. Memleketimizde korunma
ya muhtaç çocuk sayısı yüzbinlerin üzerindedir, 
ama bu tip çocuklardan yalnız çok cüz'i bir 
miktarı korunmak için mahdut sayıdaki okul
lara alınmış, 14 000 tane yavrunun korunma ka
ran alındığı halde hâlâ sıra beklemektedirler. 

Bir çocuğun muayyen yaşta alması gereken 
eğitimi, zamanı geçtikten sonra vermeye kal
karsak mümkün değildir. Bir köprünün alın
dan nasıl sular geçip gider, onları geri getir
mek mümkün olmazsa, bu çocuklara o yaşta ve
rilmesi gereken eğitimi daha sonra vermek de 
mümkün olmayacaktır. 

Bütün bu şartlar dikkate alındığı takdirde 
ana okulların sayısının azlığı meydana çıkmak
tadır. 

Bu kürsüye çıktığımız zaman, Hükümet üye
leri olsun, milletvekilleri olsun büyük lâflar 
ediyoruz. «Efendim, Türkiye'de anaokulları 
açıyoruz.» diyoruz. Bu okulların gerçekle ilgi
si çok azdır. Ders araçları, modern eğitim ge
reçleri mecvut değildir. Kabiliyetli çocuklar 
için özel sınıfların açılması mümkün değildir, 
bugünkü şarlar altında.. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, müddetiniz bit
ti, bağlayınız lütfen. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Bitiriyorum, sayın Başkanım. 
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ilkokul çağını geçirmiş, okuma - yazma bil
meyenlerin sayısı bir nispet dahilinde gittikçe 
artıyor. 1978 yılımda 18 milyona çıkacağı öngö
rülüyor. 

Aynca, 222 sayılı Kanunda «Devlet bütçe
sinin % 3'ü kadar millî eğitime yardım yapıla
caktır» demir, bunlar uygulanmaz. 

Şimdi, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planlarında eğitime ayrılan yatırım öde
nekleri verilmezken ve Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı «Reform yapacağım» iddiasıyle 
birtakım meseleleri ortaya getirirken, 8 yıllık 
temıel eğitimi öngörürken, para miktarının çok 
az tutulması elbette bu Planın tatbik kabiliye
tinin olmadığını gösterir. 

Defalarca söylüyoruz, insan kafasına yatı
rım yapmaya mecburuz.. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, kesinim, son 
cümlenizi kullanınız. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Şon cümlemi kullanıyorum, sayın Başkanım. 

Bazı noktalardan kesinti yapılabilir, ama 
mutlaka eğitim yatınmlanmdan kısıntı yapma
malı, eğitimle geniş mikyasta yatıran yapmak 
için para ayırma imkânını Yüce Meclis bulma
lıdır. Önergemi bu bakımdan takdim etmiş bu
lunuyorum. Takdir Yüce Heyetindir. 

Saygılar sunarım. 
BALKAN — Sayın Tufan Doğan AvşargiTim 

gerekçeli geri verme önergesi okunmuş bulun
maktadır. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Gerekçeli geri verme önergelerimden 69 ncu-
yu okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Müzakere edilmekte olan 3 ncü 5 Yıllık Pla
nın Ekonomik ve Malî örgütleşme Politikası 
başlıklı bölümünün Para yatmayan Malî Ku
rumlara ait kısmının Sigortalarla ilgili (d) ben
dinin 202 kenar no.lu «Devletçe millî reasürans 
Şirketine verilen inhisar ve öteki kamu hizmet
leri imtiyaz müddeti sonumda bir kamu teşeb
büsüne devrolunacaktır» hükmünün karma 
ekonomi sistemine ve A. E. T. anlaşma ve taah
hütlerime ters düştüğü için aşağıdaki şekilde 

değiştirilerek 2 nci & Yıllık Plandaki hükmün 
aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Orhan Cemal Fersoy Hasan Güngör 

2062. Devletin reasürans inhisarının iş-
letmeciliğ'lıni yapmak üzere özel bir kanımla teş
kilâtlandırılacak ve özel hukuk hükümleri da
hilinde yönetilecek, yönetime sigorta şirket
lerinin de iştirak edecekleri ve kârdan pay ala
cakları, fakat kamu temsilcilerinin yönetiminde 
siöz sahibi olacakları bir enstitü kurulacaktır. 

DeğişüMik Teklifi Gerekçesi : 
Gerekçeli geliverme önergesi vermemizin 

sebeplerimi özet olarak aşağıda arz ediyoruz. 

1. — Bilindiği gibi, 3 . 8 . 1971 gün ve 13815 
sayılı Resmî Gazete ile neşrolunan Avrupa Eko
nomik Topluluğuna katılmaya dair anlaşma 
Kanunumun 37, 61 ve 62 nci maddeleri ile Ban
kacılık ve Sigortacılık nimetlerinin liberasyo
nu esası benimsenmiş ve inhisarların tedricen 
kaldırılacağı ve yeni inhisarlar getirilmeyece
ği Devletçe taahhüt olunmuş olmasına rağmen 
derişiklik tekliflerimizden evvelki, yani 3 ncü 
5 Yıllık Plandaki hüküm bu anaesasa ters 
düşmüştür. 

2. — İkinci 5 Yıllık Planda, yukarıdaki Dev
letçe yapılan taahhütlerimiz nazara alınarak, 
şimdi vaki teklifimin aynısı mevcut içli. Deği
şiklik tekliflerimizle yeni bir durum ihdas et
memekte, Planların devreler itibariyle devam
lılığını da savunmuş olmaktayız. 2 nci 5 Yıl
lık Plan kısmen liberasyona imkân veriyor ve 
tedricen kaldırma serbestisini de tanıyor idi. 
Bu kere, Plana alınan hüküm 2 nci 5 Yıllık 
Plandaki esaslara tamamen aykırı olduğu gibi, 
3 ncü 5 Yıllık Planın stratejisine ve Sayın Baş
bakanın Plan esaslarını kamu oyuma takdim 
konuşmasına da aykırı düşmektedir. Yine Sa
yın Başbakanın Millet Meclisi Genel Kuruluna 
*akdim konuşmasının 6 nci sayfasındaki «Kar
ma Ekonomi sistemimizin ve topyekûn kalkın
ma amacımızın bir gereği olarak, kamu ve özel 
rektörümüzün bdr arada bu hedefleri gerçek
leştirmeye katkıda bulunmasını bekliyoruz.» te
lemini ve talebine de müspet bir cevap vermek 
-mümkün olmaz. Zira bu hüküm (3 ncü 5 Yıllık 
Plandaki hüküm) Sigortacılığı Devletleştirme 
fikrinin tahakkukumda önemli bir adımdır. Dev-
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letleştirme ile Karma sistem birbirine aykırı 
düşmektedir. 

Yukarıdaki değişiklik gerekçelerimiz naza
ra alınarak Planın geri verilmesini, gerekli de
ğişikliğin teklifimiz istikametinde yapılmasını 
arz ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon .. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, 
mahımuâliniz 77 sayılı Kanuna göre Komisyo
nun katılıp katılmama hususunda bir beyanı 
olmaz, sadece söz isterse söz verilir buyuruldu-
ğu için bizim rapora ilâve edeceğimiz bir hu
sus yoktur. 

BAŞKAN — Biz de sormak lüzumunu his
sediyoruz. Bilmiyoruz Komisyonun görüşlünün 
ne olacağını 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Persoy verdiği önergede reasüransın, 
yönetime sigorta şirketlerinin de iştirak ede
cekleri ve kârdan pay alacakları, fakat kamu 
temsilcilerinin yönetimde söz sahibi olacakla
rı bir enstitü haline getirilmesini öngörmekte
dir. 

Malumuâliniz bu mükerrer sigorta konusu 
bir kanunla Devlet tekelinde bulunmaktadır. 
Devlet bu tekeli uzun seneler önce iş Bankasına 
devretmiştir. Belli süreler için imtiyazı dev
retmiştir; bu süreler çeşitli defalar uzatılmış
tır. Durum bu merkezdedir. 

Bizim Üçüncü Beş Yıllık Planda bu konu 
için getirdiğimiz ilke şu şekildedir: Devletçe 
millî Reasürans Şirketine verilen inhisar ve öte
ki kamu hizmetleri, imtiyaz müddeti sonunda 
bir kamu teşebbüsüne devrolunacaktır. Bu dev
rin şekli ve buradan pay alacak yahut da katı
lacak başka şirketlerin mevcudolup olmayaca
ğı hususunda Planda bir ilke getirilmemiştir. 
Çünkü, bunların hazırlıkları yapılacaktır, ka
munun elinde ne şekilde işletileceği tespit edi
lecektir; belki yeni yeni daha başka mevzuata 
ihtiyaç olacaktır. O yüzden bu, yıllık programla
ra bırakılmıştır. Bu şekilde detaya inen bilgi
lerin Üçüncü Beş Yıllık Planda yer almasın
dan bir çeşit, programları Plana aktarmak gi
bi bir durum hâsıl olacağı için Üçüncü Beş Yıl
lık Planda bundan kaçınıldığını arz etmek iste-
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rim. Bu bakımdan, netice itibariyle zaten Sayın 
Fersoy'un öngördüğü de kamu yönetimindeı ya
ni kamunun söz sahibi olacağı bir kuruluş ba
his konusu olduğuna göre bunu önleyen bir hü
küm bizim getirdiğimiz ilkede mevcut değildir. 

Enstitü haline getirilip getirilmemesi hu
susuna gelince; bu bir şirkettir, tetkike değer 
bir konudur. Enstitü genellikle başka branş
larda, başka şekilde iş gören kuruluşlara ve
rilen isimdir. Bu bakımdan, sanıyorum M, Sa
yın Persoy'u tatmin edecek bir ilke getirmiş 
bulunuyoruz. Bunun detayını Planda açıkça ya
hut tafsilâtıyle göstermeye lüzum yoktur, ile
ride yapılacak işleri, alınacak tedbirleri bağlar 
nitelik arz edebilir. 

Bundan başka şurasını da arz edeyim M, 
Devletin, daha doğrusu Hükümetin genel ola
rak sigorta şirketlerini devletleştirme gibi her-
hanflfi bir düşüncesi de mevcut değildir. Bu ba
kımdan, maksadı sağladığı için, bizim Üçüncü 
Beş Yıllık Planda temel ilke olarak yer almış 
olan ilkenin benimsenmesini Yüksek Heyeti
nizden rica ederim. Aksi takdirde, bizim ile
ride yapacağımız düzenlemeleri bağlayacak 
olan bu öneriye katılmaya imkân görmemekte
yiz. 

BAŞKAN — Komisyon, Plana ilâve ede
cekleri bir hususun mevcudolmadığını beyan 
ettiler. Hükümet katılmayış nedenini gerekçeli 
olarak ifade etti. 

HASAN GÜNGÖR (istanbul) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güngör. 

HASAN GÜNGÖR (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bizim Planda endişe duyduğumuz husus, 
sigortacılıkta devletleştirmeye, doğru gidişin 
olup olmamasıdır. Halihazırda Ticaret Bakan
lığı tarafından uygulanmakta olan tatbikatta, 
sigorta şirketleri devamlı olarak devletleştir
meye doğru itilmekte ve bu, kaynaklarını ku
rutma şeklinde yapılmaktadır. Getirilen bu 
maddeyi halihazırdaki sigortacılıkta inhisarı 
temin ettiğinden, devletçiliğe giden, sigortacılık
ta devletçiliğe giden yolun bir adımı olarak 
mütalaa etmekteyiz. Sayın Bakanımız devlet
leştirme fikirlerinin olmadığını belirtmek su
retiyle içimize biraz olsun su serpmiş bulun
maktadır. 
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Esasında istediğimiz yeni bir şey değil, yani 
biz yeni bir durum yaratmıyoruz. İkinci Beş 
Yıllık Planda mevcudolan, hükmün, planların 
devamlılığı ilkesinden hareket ederek aynen 
Üçüncü Beş Yıllık Planda da bulunmasını arzu 
ediyoruz, ikinci Beş Yıllık Planda «Devletin 
reasürans inhisarının işletmeciliğini yapmak 
üzere özel bir kanunla teşkilâtlandırılacak ve 
özel hukuk hükmleri dahilinde yönetilecek, 
yönetime sigorta şirketlerinin de iştirak 
edecekleri ve kârdan pay alacakları, fakat ka
mu temsilcilerinin de yönetiminde söz sahibi 
olacakları bir enstitü kurulacaktır» denilmek
tedir. Bu ifadeler önergemizde bahsi geçen de
ğişiklik isteğiyle aynı paralelde bulunmakta
dır. Buna imkân bulunamamış, yapılamamış; 
şıimdi Üçüncü Beş Yıllık Planda bu istikamette 
çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Burada isim 
önemli değil; enstitü kaldırılabilir, bir teşek
kül, bir teşebbüs denebilir. 

Sigortacılık hakkında Planda getirilen hü
kümleri tetkik ettiğimide görülüyor ki, devam
lı olarak şirket adedinin azaltılması ve yeni 
sdlgorta şirketlerinin kurulmasını önleyici ted
birler getirilmektedir. HalbuM biz, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna taahhütte bulunmuş 
bulunuyoruz. Bu taahhüt kanunlaşmıştır ve in
hisarların kaldırılacağı, tedricen kaldırılacağı 
ve ilerideki yıllarda inhisarların tekrar kon
mayacağını taahhüt etmişiz. Şimdi ise inhisar
ları müdafaa eder bir duruma girmişiz ve 
Üçüncü Beş Yıllık Planda inhisarı teşvik edi
ci tedbirler getirmişiz. Hatta, Planın 2062'den 
sonraki hükümleri incelendiği takdirde orada 
da, tahdidetmek, sigorta şirketlerini azaltmak 
gibi yola tevessül etmişiz. Halbuki dış memle
ketlerde, bilhassa Avrupa Ekonomik Toplulu
ğuna dahil memleketlerde sigorta şiirketlerinin 
adetçe artırılması için teşvikte bulunulmakta
dır. Ne kadar çok şirket olursa rekabet dola
yısıyle fiyatlar o kadar düşük ve hizmetler o 
kadar iyi yapılmaktadır. Meselâ Almanya'da 
yerli ve yabancı olmak üzere 908 şirket bulun
maktadır ve şirket başına düşen nüfus 67 000' 
dir. Belçika'da şirket başına 18 000 nüfus düş
mekte, Fransa'da 523 şirket bulunmakta ve şir
ket başına 96 000 nüfus düşmektedir. Hollanda'
da 707 şirket bulunmakta ve şirket başına 
18 000 nüfus düşmekte, italya'da 159 şirket 

24 . 10 . 1972 0 : 1 

bulunmakta ve şirket başına 342 000 nüfus düş
mektedir. Lüksemburg'da 8 000 kişiye bir şir
ket düşmektedir. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunda 2863 tane şirket vardır ve 76 000 kişi
ye bir şirket isaJbet etmektedir .Türkiye'de ise 
21 yerli, 20 yabancı olmak üzere 41 şirket 
vardır ve 975 000 kişiye bir şirket düşmekte
dir. 

Böyle olunca Türkiye'deki şirket adedini 
artırmak gerekir ki sigortacılık inkişaf etsin, 
sigortacılık hizmetleri rahat olabilsin. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, lütfen sonuçlan
dırınız zira süreniz bitti efendim. 

HASAN GÜNGÖR (Devamla) — Sonuçlan
dırayım efendim. 

Efendim, meseleyi daha uzun şekilde ifade 
etmek, birçok konuya temas etmek mümkün, 
fakat vakit darlığı dolayısıyle buna imkân 
yok. Değişiklik önergemizin kabulünü Yüce 
Heyetinizden saygılarımla arz ederim. (Alkış
lar) 

BALKAN — Sayın Güngör'ün gerekçeli ge
ri verme önergesi okundu; Komisyon ve Hü-
kümt görüşlerini ifade ettiler. Gerekçeli geli
verme önergesini Yüce Meclisin oylarına arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Dikkate* alınması kabul edil
miştir, önerge Hükümete tevdi edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Planın 72 nci sayfasındaki 16 ncı paragra
fın sonuna aşağıdaki ibarenin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : 
Kamu binalarının sağlam, ucuz ve zamanın

da inşasını sağlamak maksadıyle, bir Devlet in
şaat Ofisi kurulacaktır. 

Gerekçe : 
Son yıllarda, sık sık vukubulan deprem 

felâketleri sonucunda açıkça görülmüştür ki, 
kamu binalarının inşaatında büyük ihmal ve 
suiistimaller vardır. Son Gediz, Burdur dep
remlerinde, büyük kamu binalarının bir anda 
kum yığını halini alması, millet parasının, 
bugünkü sistemle nasıl çar çur edildiğini açık
ça ispatlamaktadır. 

Milletim sınırlı kaynaklarını müteahhit .adı 
altında kolay ve hızlı milyoner olma hevesinde-
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ki bazı çıkarcılara peşkeş çekmeye daiha fazla 
devam edemeyiz. Çoğu zaman, can kaybına da 
sebebolan bu ihmal yüzünden ceza görmüş bir 
tek insan da hatırlamıyoruz. 

Devlet kendi binasını kendisi yapmalıdır. 
Bu onun, bazı ciddî müteahhit firmaların işbir
liğine başvurmasını önlemez. 

BABKAN — Komisyonun görüşünü izah 
edecek misiniz efendim? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİGEHAN (Balıkesir) — Rapora ilâ
ve edeceğimiz bir husus yok efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Hü
kümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Baslkan, böyle bir ofisin kurulması 
Planda öngörülmemiştir, yalnız Devlet binala
rın daha sağlam, daha kullanışlı yapılması için 
Planda birçok tedbirler mevcuttur. Bu bakım
dan, yeni kurulacak bu ofisin gerektireceği 
harcamanın Planda öngörülmemiş bulunması 
sebelbiyle bu teklife katılmıyoruz. 

Bundan başka, konu çok çeşitli bakanlıkla
rı, halen kamu binalarının inşaatı işleriyle uğ
raşan başta Bayındırlık Bakanlığı olmak üze
re çok çeşitli bakanlıkları ilgilendiren bir ko
nudur. Bu da, konunun bu geniş çapıyle idarî 
reform çalışmaları içinde ele alınmasını gerek
li kılmaktadır. Bu bakımlardan önergeye katıl
madığımızı arz ederim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

iSon derece ciddî bir konunun tazelenmesine, 
vesile olması biraz da hafızalarınızı tazelemek 
için bu önergeyi vermiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde sık 
sık tabiî âfetler olmaktadır. Özellikle deprem 
âfeti karşısında hepimizin tüm millet olarak 
nasıl sarsıldığımız, nasıl yürekler acısı facialar 
karşısında üzüntüye kapıldığımız malumunuz
dur. Yalnız millet olarak bir niteliğimiz daha 
var; adeta bu çeşit facialara karşı bir unutkan
lık içindeyiz, çabuk unutuyoruz, olaylara, fa
cialara alışmış bir halimiz var. Zelzele felâket
lerini hatırlatayım; Varto, Bingöl, Gediz, Bur
dur.. Buralarda kamu kuruluşlarınla ait bi

naların hiç birisi ayakta kalmamıştır. Küçük 
bir zelzelede Devlete ait dev bir yatılı okulun, 
büyük bir hastanenin, büyük bir kışlanın âdeta 
bir kibrit kutusu gibi eziiliverdiğini görmüşüz
dür. O zaman basın meseleyi ele almıştır, sa
yın bakanlar, Başbakanlar faciayı yerinde gör
dükleri zaman suçluların mutlaka cezalarını 
göreceklerini söylemişlerdir, tahkikat için emür 
verdiklerini söylemişlerdir; fakat facia geç
tikten sonra biz yine eski alışkanlığımıza dön-
müşüzdür. 

Ş|mdi muhterem arkadaşlarım, olaylar he
nüz sıcaklığını muhafaza ederken, bendeniz 
Bayındırlık Bakanlığına ve Adalet Bakanlığı
na bir soru önergesi yönelttim. Bu çeşit facia
lar önleımek için ne gibi idarî ve tekniik tedbir
ler düşünüyorsunuz? Sorumun birinci kısmı 
bu idi. İkincisi de, ihmal yüzünden büyük Dev
let paralarının kaybına sebebolan, can kaybı
na stabebolan bu çeşit, bu tür müteahhitlerden 
şiimdive kadar ceza almış kaç kişi vardır? idi. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Bakanlığı 
bunu arşivlerden araştıracağını söyledi. Belki 
bir yıldır bekliyorum. Türkiye'de henüz böyle
sine bir ihmal için bir ay harais cezası almış tek 
kişinin ismini verebilmiş değiller. 

Muhterem arkadaşlar, kontrol yapalım, şu
nu yapalım, bunu yapalım, gerekli idarî ted
birleri alalım denebilir, ama bir gerçek var ki, 
kamu kuruluşlarının binalarını, yine bir ka
mu kuruluşuna yaptırmaktan başka pratik 
bir çare yoktur. Bu aslında, Türkiye'nin genel 
siyasal sistemine de uygun bir gidiştir. Karma 
Ekonomi düzeninde, Devletin binasını Devletin 
yapmasında hiç bir doktriner, hiç bir ideoloji 
kuşku aramaya hiç bir arkadaşın burada hak
kı yoktur. Bana göre, en pratik çare budur. 
Milyonlarca zarara uğruyoruz bu çeşit ihmal yü
zünden. Uğrayacağımız zararı peşinen kabullen
mek suretiyle, bir miktar fona para ayırmakla 
böiyle bir ofisi geliştirebiliriz. Bu memlekette 
Petrol Ofisi var, Devlet Malzeme Ofisi var, 
bir de Devlet inşaat ofisi kurarsınız. Bu Devlet 
inşaat ofisi ciddî özel firmalarla işbirliği ya
par, ortaklıklar kurar, standardizasyona önem 
verir, böylece hu facialar önlenir. Hem de Tür
kiye'nin böylesine israfa ayıracak parası, kay
nağı yoktur. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet müta
laalarını beyan ettiler. Takrir sahibi önergesini 
izah etti. Dikkate alınıp, alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Kemal Yılmaz'in 71 numaralı takriri
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Planın 795 nci sayfasındaki 1 numaralı pa

ragrafında, yetiştirilecek bireylerin nitelikleri 
arasında, «hür ve müspet düşünce sahibi» ibare
sinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklifin Gerekçesi : 
Hür ve müspet düşünce, Atatürk'ün Türk 

toplumuna hedef olarak gösterdiği «Çağdaş 
Medeniyet seviyesine» ulaşmış ileri, demokra
tik ülkelerin en belirgin niteliğidir. 

Aslında, hür ve müspet düşünce kavramını 
bu metne eklemekle, esasen belirtilen Atatürk' 
çü yaklaşıma, daha bir açıklık getirmiş bulu
nuyoruz. 

Atatürk, «ilmî hür, vicdanî hür nesiller ye
tişmesini istemiştir. Hür düşünce sahibi kimse 
her türlü doğmadan, taassuptan uzaktır ve kar
şı fikre saygılıdır. Bugün Türk toplumunun 
içinde bulunduğu manevî ortam, sıkıcı hava, 
birbiirinin fikrine tahammül edemeyen insanlar 
haline gelişimiizdendir. Fikir tartışmalarının 
kavgaya, silâha çatışmaya kadar vardınlması, 
Atatürk'ün gösterdiği bu hedeften uzak kalı-
şımızdandır. 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÖÎHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Bizim ra
pora ilâve edeceğimiz bir husus yoktur efen
dimi. 

BAŞKAN — Rapora ilâve edecek bir husu
sun bulunmadığını ifade ettiler. 

Hükümet? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, önergede teklif edilen husus
lar, yani yetiştirilecek gençliğin hür ve müs
pet düşünce sahibi olması keyfiyeti, planda 
başka ifadelerle ve kelimelerle bir çok defalar 

yer almıştır. Bu bakımdan, eğer burada da tek
rarı isteniyorsa buna memnuniyetle katılırız. 

BAŞKAN — Takrir sahibi? 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

Gerekçeye ilâve edecek başka bir şey söyleme
yeceğim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, plana eklenecek bir 
husus bulunmadığını ifade buyurdular. Hükü
met de Sayın Kemal Yılmaz'in önergesinde ya
zılı beyanın, planın muhtelif yerlerinde yer al
dığını ve beyan edilen paragrafta da yer alma
sına katıldıklarını ifade ettiler. 

Takririn dikkate alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

72 numaralı takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Planın 875 nci sayfasının sonuna aşağıdaki 
fıkranın ayrı bir paragraf olarak eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : 
Halen özel bir dernek statüsünde bulunan 

Halkevleri Teşkilâtı, Halk Eğitimi, Millî Kül
tür ve sanat kuruluşları köylere kadar yaygın
laştırılacak ve Devlet himayesi altına alına
caktır. 

Gerekçe : 
Halkevleri, 50 nci yıldönümünü kutlamaya 

hazırlandığımız Cumhuriyetin en belirgin millî 
kültür ocaklarıdır. Cumhuriyete muhteva ka
zandıran müspet düşümce, Atatürk devrimleri 
ve kültürel birlik, köylere kadar teşkilâtını gö
türen Halkevlerinde oluşturulmuş ve halka be-
nimsetilmiştir. Bu kültür ocakları, birçok gizli 
kalmış millî kültür değerlerinin meydana çıka
rılmasına, seçkin sanat yetenekli yurt çocuk
larının yetiştirilmesine önayak olmuştur. Ya
bancı halk eğitim uzmanları, halkevlerimizi, 
örnek halk eğitimi kuruluşları olarak tanımla
mışlar ve övmüşlerdir. 

Gençlerin boş zamanlarını olumlu bir şekil
de değerlendirmeleri, halkevlerinin çeşitli dal
larındaki faaliyetlerine katılmak suretiyle 
mümkün olmuştur. Bugün ise gençleri sokakla
ra, kahvelere terketmiş durumdayız. 1950'den 
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sonra, eski tek partiye aşırı 'bir tepki olarak 
Halkevlerinin kapatılması hatalı olmuştur. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BÎLGEHAN (Balıkesir) — Rapora ilâ
ve edilecek bir husus yoktur efendim. 

BAŞKAN — Rapora ilâve edecek bir husus 
olmadığını beyan ediyorsunuz. 

Hükümet? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 

ıSaym Başkanım, şimdiye kadar hiç bir planda, 
bir bakanlığın kurulacağı veya kaldırılacağı 
hakkında bir hüküm yer almış değildir. Bu özel 
bir kanuna tabi ve Hükümetin lüzum gördüğü 
hallerde kullanacağı bir yetkidir. Planda yer 
almasına imkân yoktur. Bu yüzden katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Buyurun iSaym Yılmaz. 
MUOTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Sayın Hükümet Sözcüsü Bakan arkadaşı

mın cevabını ben anlayamadım. Zannedersem 
bir başka önergem için hazırlanmış cevabı bu
rada Yüksek Kurula sundular. Çünkü, bu öner
gede, Halkevlerinin bir Devlet Kuruluşu hali
ne getirilmesini istemiştim. Bunu daha başka 
bir ifade ile söylemek gerekirse, Halkevlerinin 
Devlet himayesine alınması. Oysa, bir bakanlık 
kurulmasından bahsetmiş değilim ban. Bir 
başka bakanlık kurulmasını öneren teklifim 
daha sonra gelecek. 

Muhterem arkadaşlar, önyargılardan uzak
laşarak tam bir soğukkanlılıkla hüküm vermek 
gerekirse, Halkevleri Teşkilâtı, uygulamadaki 
kusurları, eksiklikleri bir yana - hangi organı
mız zaten kusursuz ki - Cumhuriyet tarihinde 
eğitim alanında, halk eğitimi alanında özellikle 
Cumhuriyet fikrinin yerleşmesinde, Atatürk il-. 
kelerinin benimsetilmesinde, halkın birbiri ile 
kaynaşmasında aydın - halk ayırımının gideril
mesinde, millî kültür birliğimizin sağlanmasın
da tarihî büyük görevler yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, öyle zannediyorum 
ki, çeşitli partilere mensup değerli arkadaşları
mın içerisinde Halkevlerinden feyiz almış arka
daşlar mevcuttur. Halkevlerinin çok çeşitli sa
nat, kültür ve spor dallarında görev yapmış, 
oralarda yeteneklerini geliştirmiş arkadaşlar 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türk Gençliği
nin içinde bulunduğu bunalımdan rahatlıkla 
şikâyet eden bizler, Türk Gençliğine karşı Hal
kevleri gibi bir kuruluş yaratamadığımız için, 
veremediğimiz için belli bir alanda ihmal için
deyiz. İstirham ederim, okullarımız çifte öğre
nim yapar, üçlü öğrenim yapar, öğleye kadar 
okula giden gençlerimizi, öğleden sonra nerede 
ders çalıştıracaksın. Hangi mahallemizde ku
lüplerimiz vardır? Spor kulüplerinin dışında 
halkevi kulübü, halk kulübü, halk eğitimi ku
lübü, sanat kulübü vardır? Gençlerimizin sıcak 
bir odada oturup ders çalışmak olanaklarını 
bile Devlet olarak hazırlayabilmiş değiliz. Ma
halle aralarında üçlü, beşli gruplar halinde ço
cuklarımız kahve köşelerinde, langırt salonla
rında perişan olup gitmesi karşısında bu Meclis 
duygusuz kalamaz. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi halkevleri teş
kilâtı zamanında halk arasında, köylerde, kent

lerde unutulmuş bir çok sanat değerlerimiz 
meydana çıkmıştır. Bir çok halk türkülerimizin 
ortaya çıkması Halkevleri sayesinde olmuştur. 

Bugün burada rahmetle anmak isterim; bir 
Muzaffer Sarısözen, halk türkülerini radyodan 
bütün millete duyuran bir Muzaffer Sarısözen 
Sivas Halkevinin eseridir. Rejisör Mahir Cano-
va Edirne Halkevinin eseridir. Bir çok halk 
türküleri, manilerimiz, halk oyunlarımız, Ka
ragöz, orta oyunu, bütün bunların toplanması 
Halkevleri çalışmaları zamanında olmuştur. Ama, 
ne yapalım ki, tek partidir. E. tek parti zama
nında kurulmuş bütün müesseselere karşı mey
dan savaşı vermeye lüzum yoktur. Demokrasiyle 
beraber pekâlâ bu kuruluşlar yeni demokratik 
dönemin gereklerine göre ıslah edilebilirdi. 
Ama, 27 senelik bir idareye karşı olan aşırı duy
gusal tepki karşısında bu müesseseler de kay
nadı, gitti. Eski kültür yuvalan birer tapu 
dairesi haline getirildi. Ancak 27 Mayıstan 
sonra Halkevleri fikri üzerinde daha objektif 
duruldu. Bir dernek kuruldu. O zamanlar adı 
«Kültür Dernekleri» şeklindeydi, sonradan de
ğiştirildi. 

Planda memnuniyetle müşahade ettiğimiz 
bir unsur var: Halk eğitimi hizmetlerine geniş 
yer vermiş, kültür çalışmalarına geniş yer ver
miş. Ama, bu kültür çalışmalarını ne şekilde 
halka götüreceksiniz? Bunun için gerekli idarî 
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tedbir alınmamış. Bugün Halkevleri bir dernek 
halinde şuradan buradan göreceği küçük yar
dımlarla can çekişir halindedir, Bence, Büyük 
Meclisin direktiflerine uygun olarak her türlü 
siyasî mülâhazanın dışında Cumhuriyet ilkele
rine, Anayasaya, Anayasanın temel felsefesine, 
esprisine uygun Atatürkçü gençler yetiştirecek 
birer kültür müessesesini köylere kadar götür
meye mecburuz. 

Bu teklifime olsun Yüce Meclisin iltifat 
edeceğine inanarak sözlerimi bitiriyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Yılmaz'm 
beyan ettiği veçhile bundan sonra okuyacağı
mız bir önergede Kültür Bakanlığının kurulma
sı hususu öngörülmüştür. Cevabınız, 72 sayılı 
Halkevleriyle ilgili konuya temas etmediği ci
hetle tekrar Hükümetin mütalaasını almak za
rureti tahaddüs etmiştir. Bu hususta ne diyor
sunuz? istirham edelim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, önergelerin numaralanması 
sırasında yapılan bir yanlışlık, bizi başka bir 
önerge üzerinde konuşmuş gibi bir duruma sok
tu. Gerçek durum şudur: 

Bizim elimizdeki 72 numara - ki 71 numa
ralı Sayın Yılmaz'in önergesi okunduktan son
ra sıra buna gelmiştir - planın 875 nci sayfa
sına bir paragrafın eklenmesini öngörmektedir. 
O da, kültür faaliyetleriyle ilgili bir bakanlığın 
kurulması istenmektedir. Hükümet olarak bizim 
elimizde Halkevlerinin daha yaygınlaştırılması 
ve dernek halinde Devletin himayesi altında iş
letilmesiyle ilgili bir önerge mevcut değildir. 
Şimdi baktık, onu bulduk. Benim o şekilde be
yanda bulunmam bundan ileri gelmiştir. 

önergeye gelince: Planda gerçekten, biraz 
önce bîr başka önerge vesilesiyle de arz ettiğim 
gibi, çok geniş şekilde yaygın eğitime yer veril
miştir. Bunun teşkilâtı ve işleyiş tarzı, bilhassa 
millî eğitim reformu içerisinde de önemle ele 
alınmıştır. 

Halkevleri, halen özel bir statüde çalışan bir 
dernektir. Bunu devlet himayesine almanın ne 
şekilde mümkün olacağını, bunun devlete hangi 
külfetleri getireceğini bilmeden önergeye katıl
mamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet ve önerge 
sahibi önerge üzerindeki fikirlerini söylediler. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

73 numaralı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Planın 875 nci sayfasına aşağıdaki paragra

fın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : Yukarda sayılan kültürel faaliyet
leri yürütme, teşvik etme ve geliştirme mak-
sadıyle bir Kültür Bakanlığı kurulacaktır. 

Gerekçe : Millî Eğitim Bakanlığın adı bir 
zamanlar Kültür Bakanlığı idi. Eğitim ve kül
tür, 12 Marta kadar, bu Bakanlığın çalışma 
alanı içine alınmıştı. 1 nci Erim Hükümeti, isa
betli bir kararla Kültür Bakanlığını kurdu. Bu 
bakanlığın, sonradan, hiç bir ciddî gerekçe gös
terilmeden lâğvedilmesi doğru olmamıştır. Bir 
gerçeği gizlemeye lüzum yoktur. O da şudur: 
Bugün Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim hizmetle
rini! bile doğru dürüst yürütemez haldedir. 
Elindeki öğretmenleri, ihtiyaca göre, zamanın
da hizmete koşamayacak kadar bunalmıştır. Ar
tan okul, öğretmen ve Öğrenci sayısının getir
diği problemlerle uğraşmaktan, bu bakanlığın, 
kültür ve sanat işlerine ayıracak zamanı yok
tur. Bu nedenle sanat ve kültür çalışmaları ih
male uğramakta, devletten gereken yardımı ve 
himayeyi görmemektedir. Bu da, milletimizin, 
iç dünyasının kurutulmasına, insanı mutlu kı
lan manevî dayanaklardan mahrum kalmasına 
sebebolmaktadır. Kültürsüz ekonomik kalkın
ma olmayacğı gibi, millî birlik ve beraberliği 
sağlayan en kuvvetli harç da, kültürdür, sanat
tır. Millî Eğitim Bakanlığını çok aşan bu hiz
met alanındaki faaliyetlerin ayrı bir bakanlık 
olarak tanzim ve teşvik görmesi zarureti vardır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Efendim, 
rapora ilâve edeceğimiz bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon, rapora ekleyecek 
bir husus olmadığını ifade ettiler. Sayın Hükü
met, buyurunuz efendim. Sayın Bakan, bu hu
susta beyanınızı biraz evvel oturduğunuz yer
den ifade ettiğinizi tahmin ediyorum, çünkü 
zabta geçti. 
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DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım; Kültür Bakanlığının ku
rulması üzerinde biraz önceki, bir hata yüzün
den yaptığım görüşmeyi, burada tekrarlamak 
istemiyorum. Yalnız, o söylediklerime ilâveten, 
orada malûm olduğu üzere şunları söylemiştim: 
Bakanlıkların kuruluşu özel bir kanuna tabidir. 
Bu kanun gereğince, kuruluş şekli ve usulü bel
lidir. Sayın Başbakanın teklifi ve Sayın Cum
hurbaşkanının onaylaması üzerine bir Bakanlık 
kurulur veya kaldırılır. Planda da şimdiye ka
dar hiç bir bakanlığın kurulup, kaldırılması 
hakkında hiç bir hüküm yer almış da değildir. 

Buna ilâve olarak şunu da arz etmek istiyo
rum: 

Halen Kültür işleri, Millî Eğitim Bakanlı
ğından alınarak, bir Devlet Bakanlığına bağlan
mış durumdadır. Bu yüzden önergeye katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, önergenizi izah 
etmek üzere buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım: 

önergelerimizin gerekçelerinin zor anlaşıl
masını sağlayacak bir süratte Yüce Meclise su
nulmuş olması, beni tekrar söz almaya şevketti. 
Zira, önerge gerekçesi gereği kadar açıktır. 

Muhterem arkadaşlar; bugün Fransa'da yıl
lardan beri bir Kültür Bakanlığı vardır; batı
dan örnek vermek gerekirse, bu örnek verile
bilir. 12 Mart'tan sonra, sanırım ki, bütün top
lumu sevindirici bir karar olarak, Birinci Nihat 
Erim Hükümeti; daha sonra süratle unutuver-
diği bir gerekçe ile Kültür Baaknlığmı kurmuş
tu. Kültür Bakanlığının çalışması sırasında, ne 
gibi aksaklıklar ve sakıncalar görüldü ki, on
dan sonraki Hükümette bu Bakanlığa yer ve-
rinmedi. Bunu - bilmem - kamuoyunda bilen
ler var mı? Bendeniz bilmiyorum. 

iSevgili arkadaşlar; aslında evvelâ Devlet 
olarak ciddî olmaya mecburuz. Her hangi bir 
küçük müessese kurmuyorsunuz. Kabine içeri
sinde bir Bakanlık kuruyorsunuz ve daha son
ra aradan bir kaç ay geçmeden, veyahut 5 - 6 
ay geçtikten sonra aynı Bakanlığı kaldırıyor
sunuz. Evvelâ şu teşhisi koyalım: Bu, kelime
nin tam mânasiyle bir «hafiflik» tir. 

Muhterem arkadaşlar; Kültür Bakanlığına 
ihtiyaç vardır. Bugün Millî Eğitim Bakanlığı, 

milyonlara varan öğrenci, yüzbinlerin üzerinde 
öğretmen, onbinlerce okul arasında bunalmış 
vaziyettedir ve bu bunalımı giderici en küçük 
tedbiri, de yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; Siirt'in her hangi kü
çük bir yerindeki, bucağındaki ortaokulun öğ
retmen ihtiyacını, ders sayısını, Orta Öğretim 
Genel Müdürlüğünde bir şube müdürünün önü
ne koyduğunuz kalın kara kaplı bir defterden 
takibedemezsiniz. Bugün Millî Eğitim Bakan
lığı, zaman zaman okullarının sayısını kaybet
mektedir. Ben, bir lisenin kaybolduğunu hatır
larım. 

Muhterem arkadaşlar; bazı öğretmen arka
daşlar askere giderler. Askerden gelirler, «Ben 
askerliğimi yaptım, geldim. Beni tayin edin» 
derler. Kara kaplı defter, «iSen askere gitme
din» diye iddia eder. 

Seçim bölgelerimize gideriz. Seçim bölge
sinde okul müdürü yalvarır: «Dersler boş geçi
yor. Bana öğretmen gönderin» der. Buraya 
Umum Müdürlüğe geliriz: «Hayır efendim, ora
da bütün öğretmenlerimiz tamamdır» der. Böy
lesine bir perişanlık içerisinde kültür hizmet
lerinin yürütülmesi mümkün değildir. Bu ger
çek bir dereceye kadar anlaşılmış olmalı ki; 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kültür Müs
teşarlığı, Devlet Bakanlığına bağlanmıştır. 

Ama istirham ederim arkadaşlar; Devlet Ba
kanlığı bugünkü siyasal ortam içerisinde, Hü
kümet Sözcüsü olarak basma söz yetiştirmek
ten, hangi kültür meselesiyle uğraşacaktır. 

Bugün kültür işlerini yürüten kişiler; Tür
kiye'de sanat, kültür alanında birer temsilci 
olacak nitelikte olmalıdır. Her hangi bir kimse, 
Kültür Bakanı olamaz; her hangi bir kimse de 
Kültür Müsteşarı olamaz. 

Şimdi, birçok şikâyetlerimizin kaynağında; iş
te bu kültür ve sanat meselelerine Devletçe Millet
çe gereği kadar önem vermeyişimiz gelmektedir. 
Millî birlik ve bütünlük, nutuklarla sağlanmaz. 
Millî birlik ve bütünlüğü, ekonomik kalkınma 
ile de sağlayamazsınız. Aslında, birçok bölge
lerimizde geliri yüksek olan bazı köylerde, dış-
tan baktığınız zaman gördüğünüz sefalet, ora
daki halkın kültür seviyesinin eksikliğindendir. 
Çok kazandığı zaman, kazancını har vurup har
man, savurmak; ertesi yıl bu sefer çaresizlik
ten tefeciye şuna buna muhtaç olmak, belli bir 
kültür eksikliğindendir. 
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Bu ihtiyacı, Yüce Meclisin kabul ettiğine | 
inanıyorum. Ama, bir Bakanlığın kurulması me
selesi teknik olarak, Planlarda yer almayabilir, 
Sayın Bakana katılırım. Fakat hiç olmazsa, bu 
önergenin görüşülmesi vesilesiyle şu gerçeğin 
kabul edilmesini ve Hükümetin bu önergedeki 
önerileri değerlendirmesini rica etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz'ın gerekçeli geri 
verme önergesi, Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. Komisyon, rapora ilâve edilecek bir 
hususun bulunmadığını, bildirmiştir. Hükümet, 
gerekçeli olarak, katılmama sebebini izah etmiş 
bulunuyor. Takrir sahibi de, gerekçesini Yük
sek Heyete izah etmiş bulunmaktadır. Dikkate 
alınıp, alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Dakkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

74 numaralı gerekçeli geri verme önergesini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kalkınma Planının 924 ncü sayfasındaki 20 

nci paragrafın sonuna aşağıdaki cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ediyorum. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif: 
Gerek fiyat, gerekse kalite bakımından ilâç 

piyasasını tanzim için, Devletin ilâç fabrikaları 
kurması esas olacaktır. Bu konuda, mevcut 
kamu iktisadî kuruluşları ile Sosyal Sigortala
rın, ciddî özel kuruluşlarla işbirliği yapmaları 
üzerinde durulacaktır. 

Gerekçe : Son yıllarda cereyan eden bir kısım 
olaylar ve özellikle Parlamento araştırma ko
misyonu raporu göstermiştir M, halkın sağlığı 
konusu, bazı özel ticaret erbabı tarafından bir 
aşırı kâr alanı haline getirilmiştir. Devletin, ilâç
ları kalite ve miktar bakımından kontroldan aciz 
kaldığı bir gerçektir. Sağlık bakanlarının demeç
leri, Devletin bu büyük kâr erbabı tarafından 
nasıl baskı altında tutulmak istsndiğini göster
miştir. Piyasada dolaşan birçok ilâcın vasıfsız 
olduğunun anlaşılması, bunların satıştan kaldı
rılması, bu görüşümüzün doğruluğunu kanıtla
maktadır. 

Halkın hayatını ilgilendiren bu derece önem
li bir faaliyet alanı, kendi kârından başka şey 
düşünmeyen bir sistemin tekelinde bırakılamaz. 
Bu alanda da Devlet, halkı koruma görevini üze- | 
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rine almalıdır, Bunun en etkin şekli, ilâç imalâ
tına Devletin katılmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT B1LGEHAN (Balıkesir) — Bizim rapo
ra ilâve e&eceğimiz bir husus yoktur, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım; Üçüncü Beş Yıllık Planda 
politika olarak, Devletin ilâç fabrikaları 
kurma politikası, benimsenmiş değildir. Bu 
yüzden de, bu iş için herhangi bir ödenek, ya
tırım da ayrılmamıştır. Onun için, bu önergeye 
katılmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — önergenizi izah etmek üzere 
Sayın Yılmaz, buyurunuz. 

Sanırım M, Yüce Kurulunuza sunduğum bu 
konu, gereği kadar bütün arkadaşlarımın malu
mudur. Çünkü konu, Yüce Parlamentoda bir Se
nato araştırma konusu yapılmıştı. Çok ciddî 
ve uzun süren çalışmalardan sonra, Senato Ko
misyonu raporunu yayınladı. Rapor o zaman 
basında yer aldı ve Türkiye'de büyük yankılar 
uyandırdı. Hatta Sağlık bakanları, rapor üzerin
de bazı tedbirler alma teşebbüsüne giriştiler. 

O bakımdan hafızalarınızı tazelemeye ihtiyaç 
olmadığı kanısındayım. 

Bu mesele üzerinde ben Sağlık Bakanlığına 
bir soru önergesi yöneltmiştim. O önergede, bu
gün piyasada bulunan ilâçlardan ne kadarının 
vasıfsız olduğunu, sormuştum. Şimdi bana ve
rilen cevap yanımda değil, ama zabıtlardadır. 
Hafızam beni yanıltmıyorsa; piyasada dolaşan 
ilâçların 1/4'ine varan kısmı vasıfsızdı ve bu va
sıfsız ilâçların piyasadan toplattırılması için 
Sağlık Bakanlığı karar almıştı. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi insafınıza sığı
narak arz etmek istiyorum. Milletin hayatı ve 
sağlığı ile ilgili bir konu, alabildiğine başıboş 
bırakılmış, şu ihmal etmiş veya bu ihmal etmiş; 
ama bir gerçek var : Başıboş bırakılmıştır. Nasıl 
başıboş bırakılmıştır? İlâç diye satınaldığınız 
nesne, ilâç değildir. Sonra birçok hallerde, bel
ki de hastalar, doktor arkadaşları kınıyorlar : 
«Bu doktorun verdiği ilâçlar iyi gelmiyor.» di
yorlar. Bu gerçeği bilen doktorlar da, çoğu za
man birbirinin aynı niteliğinde olan birkaç ilâç 
yazmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer hastalar, 
maddî imkânları olmadığı halde, o ilaçlan satın-
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almaya kendilerini zorluyorlar. Bizim halk için
de yürekler acısı gözlemlerimiz olmuştur. Ecza
neye gelip de, elindeki reçetenin 50 - 60 lira tu
tacağını öğrenince, «Eczacı bey, bunun hiç ol
mazsa yarısını veremez misin, yarısını alacak 
param yok.» diyen vatandaşlara rastlamışızdır. 

Şimdi, piyasada sayısı lüzumundan fazla bu
lunan ilâçlar için tedbir, planda öngörülmüştür. 
Bu bakımdan Hükümeti takdir ve tebrik etmek 
isterim. Aynı konuda yüzlerce ilaç olmaz. Ama, 
şu bir gerçek ki, bütün alınan tedbirlere rağmen, 
Devlet bu konu üzerinde kamu yararına yeteri 
kadar bir kontrol tesis edemiyor. Şu halde, Dev
letin bazı alanlarda olduğu gibi, bu alanda da 
üretime geçmesıinde fayda var. Bunun için, Sa
yın Bakanın dediği gibi, Devlet Bütçesine para 
konması gerekmez, iktisadî Devlet Teşekkülleri, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı gi
bi, diğer sermaye sahibi bulunan kuruluşlardan 
meydana getirilecek bir ciddî kuruluş, pekâlâ bu 
alanda çalışmalar yapabilir. Ama gelin, görün 
ki, karşınızda büyük menfaat grupları vardır. 
Biz burada, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç 
fabrikası yapması teklifinin, nasıl bir macera
dan geçtiğini hatırlayanlardanız. Bence Devlet, 
belli grupların şu veya bu yöndeki çıkarları kar
şısında, Devlet gücünü ispat edebilen Devlettir. 

O bakımdan, Devlet bu alanda üretime geç
melidir. Şu veya bu şekilde; bunun yöntemi 
tâyin edilebilir. «Karma ekonomi» diyorsunuz. 
Milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren böyle 
bir konuyu, ilâç konusunu, belli kişilerin kâr 
metaı halinde, kâr konusu halinde bırakabilir 
misiniz? Karma ekonomi, prensibi uygulamak su
retiyle bir İD sim Devlet kuruluşlarını, belli yön
temlerde ciddî özel ilâç kuruluşlarının da bun
lara iştirakini sağlamak suretiyle bu meseleye 
bir çare bulunabilir kanısındayım. Aksi halde 
bu üzücü durumun devam edip gitmesi, öyle sa
nırım ki, Devlet anlayışı ile, kamu çıkan anla
yışı ile bağdaşmaz ve bu durum böylece yüz kı
zartıcı olarak devam eder gider, bundan sade
ce üzülmemiz gerekir. 

E AŞK AN — Sayın Yılmaz'm önergesine Ko
misyon rapora eklenecek bir husus bulunmadı
ğını ifade ettiler. Hükümet gerekçeli olarak ka
tılmadığını bildirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Yılmaz da önergesini izah' etmiş bulu
nuyorlar. 

Gerekçeli geriverme önergesini oya sunu
yorum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

75 sayılı gerekçeli geriverme önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Planın 967 nci sayfasında, 1926 ncı bölümün 

5 nei paragrafına aşağıdaki cümlenin eklen
mesini. arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : 
Halk katkısının tespitinde, köyün ekonomik 

gücü gözönünde bulundurulacaktır. Fakir köy
lerde bu katkı, sadece bedenen çalışma şeklinde 
anlaşılacaktır. 

Gerekçe : Bugün, Devletten en çok yardım 
görmeye hak kazanmış öyle köylerimiz var ki, 
istenen birkaç bin lirayı bir araya getirip vere
mediğinden, yoldan, sudan ve elektrikten yok
sun kalmaktadır. 

Küçük köyler, genellikle ana ulaşım şebeke
sinden uzakta olduğundan, buralara kamu hiz
meti götürebilmek için, istenen köy katkısı büs
bütün dayanılmaz olmaktadır. 

Bugünkü sistemle ancak varlıklı köylere ka
mu hizmeti götürebilmektedir. Bu sistem mu
hakkak ıslah edilmelidir. Fakir köyler, iş mev
simi dışında, kendi köyleri için seve seve çalı
nacaklardır. Bu da bir katkı demektir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BîLGEHAN (Balıkesir) — Bizim rapo
ra ilâve edecek bir hususumuz yoktur efendim. 

BAŞKAN — Rapora ilâve edecek bir husus 
bulunmadığını ifade buyurdular. 

Hükümet. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, halk katkısının tespitinde kö
yün, bulunulan yerin ekonomik gücünün naza
rı itibara alınması gayet tabiî bir şeydir. Za
ten uygulanmaktadır. Bu bakımdan eğer Plan
da bu konuya bir daha sarahat getirilmek iste
niyorsa, o maksatla verilmiş olduğu anlaşılıyor. 
Çünkü bu hizmet, bu tutum vardır şimdi. Bu 
gerekçeye katılmamız gerekiyor ve katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz; katıldıklarını 
ifade ettiler, oylayacağım. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; bu önergenin 
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çeşitli partilere mensup değerli arkadaşlarımın 
çeşitli vesilelerle burada dile getirdikleri görüş
leri Özetleyen bir önerge olduğuna inanıyorum. 
Köylerin ihtiyacı olan kamu hizmetlerinin köy
lere götürülmesinde köyden büyük bir istek gel
mektedir, hepimiz bunun baskısı altındayız. As
lında bunu memnunlukla karşılamalıyız. Bu me
denî ihtiyaçları köylü artık duymaya başlamış
tır. Fakat şu veya bu nedenle çoğunlukla kat
kıda payını erken ödeyen daha fazla şekilde 
katkıda bulunan köylere Köy İşleri Bakanlığı ve 
diğer kuruluşlar tarafından öncelik tanınmak
tadır. Oysaki bu öncelik uygulamada gerçek ih
tiyacı ve köyün ekonomik durumuna göre tayin 
edilmek gerekirdi. Şimdi benim bölgemde öy
le köyler var ki, ilgili kuruluş bu köye elektrik 
götürülmeli diye karar vermiş, programa alın
mış, projesi yapılmış; fakat köye gelmişler, köy
den belli miktarda katkı istemişler, köy o dere
ce şartlan bozuk bir köy ki, yanıbaşmdan geçen 
elektrik anahattmdan elektrik almak için ken
dinden istenen bu katkıyı veremeyecek durumda. 
Bu nedenle programdan çıkanlmış. 

Şimdi bu uygulamalar karşısında bence pla
na açıklık vermek gerekir. Madem ki, bu ih
tiyaç planın çeşitli yerlerine serpiştirilmiş bulu
nuyor, burada da belirlenmesinde sanırım ki, 
Meclisin ortak görüşüne tercüman olmuş olaca
ğız, hem bunda da kamu .yaran var. Şimdi asıl 
kamu hizmetlerinin götürülmesi gereken köyler 
uzak köylerdir, dağ köyleridir, fakir köylerdir. 
Zaten fakir olmakla gereği kadar koşullar onu 
cezalandırmış; yolu yok, suyu yok, elektriği yok, 
okulu yok, her biri için ayrı ayrı katkıda bulun
masına imkân yok. Ne oluyor neticede? Daha 
varlıklı olan köylerimiz yola da kavuşuyor, bu 
sefer asfalt istiyor, okula kavuşuyor, elektriğe 
kavuşuyor. Böylece köyler arasında da bir yü
rek sızlatan sosyal adaletsizlik devam edip gidi
yor. 

Bence bir prensip kararı burada alınabilir, 
plana konabilir. Fakir köyler bedenen çalışmak 
suretiyle katkıda bulunurlar ancak, bunlardan 
aynca para yardımı istenmez, denebilir. Bu bir 
direktif olur, Hükümetlere ışık tutar, iyi bir 
uygulamacı bu direktif ışığında sanırım ki, bu 
benim şikâyetimi ortadan kaldırıcı tedbirler ala
bilir. iltifatınızı esirgememenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz'm gerekçeli geri-
verme önergesine Hükümet katıldığım beyan 

etmiş bulunmaktadır. Komisyon rapora ekle
necek bir husus olmadığını ifade etmiştir. 

önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

76 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Planın «Çevre sorunlannı» kapsayan 1940 
ncı bölümünün sonuna (sayfa : 970) aşağıda
ki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : 
«Hava tarlenmesinin en çok tehlikeli bir hal 

aldığı Başkent için âcil ve pratik tedbirler araş
tırılacaktır. 

Gerekçe : Ankara'da kirli hava konusu, mil-
yonlann hayatını tehdideder hale gelmiştir. Bu 
konuda yapılan yayınlar, televizyon program
lan, özellikle bu meseleyi kendine dert edinen 
Ankara Milletvekili arkdaşımız Şinasi özden-
oğlu'nun İsrarlı gayretleri sayesinde kamuoyu 
gereği gibi uyanlmıştır. Mesele ciddidir. Nite
kim İkinci Erim Hükümetinin programına da 
girmiştir Ankara'da bir kısım hastalıkların sü
ratle arttığı bilimsel bir gerçek olarak tespit 
edilmiştir. Alınacak tedbirler vardır. Meseleye 
derhal çare aramak lâzımdır. 

BAŞKAN — Komisyon. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Bizim ra
pora ilâve edecek bir hususumuz yoktur efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Yılmaz, hava kirlenmesinin en çok tehlikeli bir 
hal aldığı Başkent için âcil ve pratik tedbirlerin 
araştırılması önerisinin planda yer almasını is
temektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda 970 nci sayfada
ki 4 numaralı tedbirde, bu konu genel olarak 
ele alınmıştır. Arz ediyorum bu paragrafı; 
«çevre sorunları konusunda ilgili bakanlık ve 
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanma
sı ve ulusal düzeyde görev dağılımını yeniden 
düzenlenmesi Devlet Planlama Teşkilâtı koor
dinatörlüğünde yapılacak çalışmalarla tespit 
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edilecektir», denilmektedir. Bu suretle görev, 
bütün Türkiye şâmil ve genel olarak ele alınmış 
olmaktadır. Elbetteki bu genellik içerisinde An
kara'nın da büyük yeri vardır. Fakat, biraz 
önce de başka vesile ile arz ettim, bu çeşit şeyler, 
belli yerde mesaiyi tekısif etmeye ait hususlar ge
nellikle bizde yıllık programlarda yer alır. Za
ten biraz önce arkadaşlarımla konuştum, 1973 
programının Ankara için özel tedbir konulaca
ğını söylediler. Onun için müsaade ederseniz 
bu tedbir böylece kalsın, Ankara'nın büyük 
derdi vardır gerçekten, Ankara'nın hava kir
lenmesinde programlarda özel tedbirler getire
lim. Burada Ankara, istanbul, izmir diye yaz
mayalım planda. Çünkü başka şehirlerimizin de 
Ankara kadar olsun veya olmasın büyük çev
re sorunları gene vardır. 

BAŞKAN — Bu gerekçe tahtında katılma
dığınızı beyan ediyorsunuz, Sayın Bakan. 

Saym komisyon raporu eklenecek bir husu
su bulunmadığını ifade ettiler. Saym Bakan ge
rekçeli olarak katılmama sebebini ortaya koy
dular. 

Gerekçeli geriverme önergesini oya sunuyo
rum; kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

77 sıra sayısını taşıyan önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Planın, «ithalât politikası» bölümünün sonu

na (sayfa 998) aşağıdaki paragrafın eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : Kamu kuruluşlarının kendi ihtiyaç
ları için geerkli yabancı kaynaklı her çeşit mal
zeme, makine ve eşyanın doğrudan doğruya it
halini sağlamak üzere bir Devlet ithalât Ofisi 
kurulacaktır. 

Gerekçesi : Türkiye'nin, kaynakları israfa 
müsait değildir. Bu mahdut kaynaklarla hızla 
kalkınmak zorundayım. Oysa ki> bugünkü sis
temle, kamu kuruluşları, yurt dışından getire
cekleri malzeme ve makine için, aracı ithalâtçı
lara milyonlar ödemek zorunda bırakılmakta
dır. 

iller Bankası ile Sağlık Bakanlığı, bir kısım 
ihtiyaçlarını doğrudan ithal etmek suretiyle Ha
zineye milyonlar kazandırmışlardır. Bu başarılı 
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örneklerin yaratıcısı iki arkadaş bugün Parla-
mento üyesidir. Vedat Âli Özkan, Sağlık Baka
nı. iken bu denemeyi yapmış ve kamuoyunu 
uyarmıştır. Selâıhattin Babüroğlu'nun da, İller 
Bankası Genel Müdürü iken müesseseye bu yol
la milyonlar kazandırdığı unutulmamıştır. 

Kanma ekonomide, ekonomik faaliyetlerin 
özel teşebbüsle, Devlet tarafından yürütülmesi 
esas alındığına göre, ithalâtın münhasıran özel 
teşebbüsün elinde bulundurulması, karma eko
nomi ilkesine de aykırı düşmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, bu konuda sadece Doğu blo-
ku memleketleri ile yapılacak ticarî muamele
lerde bir ofisin kurulması öngörülmüştür. Sade
ce Doğu bloku memleketleri ile yapılacak itha
lât muameleleri için. Çünkü özelliği vardır, iki
li ticarî işlemlerdendir. Fakat, serbest piyasa
dan, onun dışında kalan piyasadan yapılacak 
ithalât işlemleri için böyle bir ofisin kurulma
sı öngörülmemiştir. Çeşitli nedenleri vardır. 
Bunları burada şimdi uzun boylu arz etmek is
temem. 

Katılmıyoruz efendim, bu görüşe. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Peki teşek

kür ederim efendim. 
Buyurun Saym Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; gerekçede de ge
reği kadar açıklandığı üzere çeşitli faaliyet 
alanlarında, ekonomik faaliyet alanlarında 
kamu menfaatini önde tutmak gerek
tiği kanısındayım. Meseleye hiç bir zaman 
şu veya bu siyasal ön yargı ile bakmıyorum. 
Sadece ve sadece Türk milletinin menfaatini, 
ekonomik menfaatini, devletin kaynaiklarınm 
gereği gibi değerlendirilmesi gerektiğini, her 
türlü israftan kaçınmamız gerektiğini düşüne
rek bu teklifi yaptım. 

Şimdi ithalât yolu ile kuruluşlarına getirilen 
malzemelerin bir kısmının, bir kısım fatura 
oyunları ile proforma faturalarda şişkinlik mey
dana getirmek suretiyle pahalı olduğu şeklinde 
şikâyetler, iddialar vardır. Ayrıca bunların za-
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man zaman, tümünü birden itham etmek iste
mem, kalitelerinde de eksiklik olduğu iddiaları 
basında yer almaktadır. Şu halde Türkiye, Ordu 
dahil bir çok kamu kuruluşları yurt dışından 
araç, gereç, malzeme getirmek ihtiyacmdadır-
lar. Bu ihtiyacını muhakkak surette şu veya bu
radaki bir özel kâr müessesesine temin ettirmesi 
bence gerekmez. 

Şimdi, denemeler yapılmış, denemelerin bi
rincisi, bugün Parlamentoda bulunan, o zaman
ki tiler Bankası Genel Müdürü olan Sayın Ba-
büroğlu tarafından yapılmış ve çok başarılı ol
muş. iller Bankasının elektrik yapım işleri için 
getirttiği 25 milyon civarındaki malzemenin 
hem kalitesi eski ithal edilen mallara göre da
ha yüksek, hem de 25 milyon liralık bir ithalât
ta Davlete, müessesesine 10 milyon lira kâr sağ
lıyor. 

ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Allah bi
lir. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Basında 
yer aldı, arkadaşımız Parlamento üyesi, bura
dadır, en az her birimiz kadar doğru söylediği
ne inanmak zorundayız; tanıklığına başvuruyo
rum. 

Pekiyi, Babüroğlu'nu geçelim, kendisine kar
şı belki belli şekilde önyargılarınız olabilir. Pe
kiyi, Adalet Partisi iktidarının Sayın Sağlık 
Bakanı Vedat Âli Özkan Bey, o da bu deneme
yi yapmış, onun şahitliğine başvurmanızı rica 
edeceğim. O da başarılı oldu ve öğündük onun 
bu çalışmasından. Kendi partinizin bir mensubu 
olarak her halde sizin de öğünmeniz lâzım. Ben, 
bu kürsüden Vedat Âli Beyin bu başarısını tak
dir etmek istiyorum. 

Madem ki, böyle başarılı denemeler var, ön
yargılı olmayalım. Katı olmayalım, ithalâtı hem 
böyle bir ofis yapsın - kamu kuruluşları için -
hem de özel teşebbüs yapsın. Hiç bir faaliyeti 
kısıtlamaktan yana değilim. Bunlar arasında 
belki bir rekabet de olur. Belki de büyük bir 
ihtimaldir ki, bugünkü ortam içerisinde yani 
özel sektörün büyük himaye gördüğü, Parla
mentonun büyük çoğunluğunun koruyucu ka
nadı altında olan özel sektör, bu konuda belki 
başarılı olur. Ondan da memnun olurum. Ama 
sonunda Türk Milleti kazanır, Türkiye'nin Ha
zinesi kazanır. O halde bu rekabete imkân ver
mek lâzım. Bir şeyi açıklamak isterim; aklımda 

kaldığına göre gerek Sayın eski Bakan Vedat 
Âli Özkan'ın, gerekse Babüroğlu'nun ithal etti
ği mallar demirperde gerisinden değildi. Bu ih
tiyacı, bu önerge vasıtası ile Yüce Meclisinize 
sunduğum için memnunluk duyuyorum. Takdir 
sizindir. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın .Kemal Yıl
maz'm gerekçeli geri verme önergesine katılma
dığını; Hükümet ise, gerekçeli olarak Batı itha
lâtı ile ilgili ofisin kurulmasına mütedair plan
da yer bulunduğunu bu sebeple diğerine katıla
mayacaklarını, gerekçe ve izahının çok uzun 
bulunduğunu beyan ettiler ve bu sebeple katıl
madıklarını ifade ettiler. 

Takdirin dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

78 sıra sayılı önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Planın «Tarımsal destekleme politikası» bö
lümünün sonuna (Sayfa 1014) aşağıdaki parag
rafın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Teklif : 
«Tarım ürünlerinin cins ve miktarını iç ve 

• dış piyasaya göre düzenlemek ve köylünün za
rar etmesini önlemek maksadıyle, tarım ürünle
rinde taban fiyatlar, çok önceden, henüz ekime 
başlamadan ilân edilecektir.» 

Gerekçe : 
Köylü, gözü kapalı olarak veya alışkanlık 

nedeniyle belli bir mahsulü üretmekte, varını 
yoğunu toprağa dökmekte, daha sonra da acaba 
fiyatlar nasıl olacak diye korkulu rüyalar gör
mektedir. Tütünde durum aynıdır. Pamuk'ta du
rum aynıdır. Bu ilkel bir gidiştir. Hükümetlerin 
köylüyü, belli bir ürün alanına yönetmesi gereği 
kadar, köylüyü koruma vazifesi de, fiyatları ön
ceden ilân etmeyi gerektirir. 

Fiyatlar önceden ilân edilirse, köylü ona göre 
tercihini yapar, ona göre maliyetlerde dikkatli 
davranır, israftan kaçınır. Ciddî ve koruyucu 
devlet anlayışı, bu tedbirin alınmasını gerektir
mektedir. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
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PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Bizim rapora 
ilâve edilecek bir hususumuz yoktur efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, rapora ilâve edilecek 
bir husus bulunmadığını ifade ettiler. Hükümet 
efendim?... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Sayın Yılmaz'm, plana eklen
mesini öngördüğü tedbir aşağı - yukarı aynen 
planın 1014 ncü sayfasında altıncı tedbir olarak 
yer almıştır, aynen okuyorum. 

«Destekleme fiyatları ürünlefin özelliğine gö
re ekimden veya hasattan önce ilân edilecektir.» 
bu bakımdan, bir tekerrür olmaması için bu 
önergenin nazara alınmaması gerekir. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Yılmaz, buyurun 
efendim. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Hiç şüphe yok ki, çok kısa bir zaman içerisin
de, bu son derece değerli çalışmaların ürünü 
olan, bu büyük hacimli plan kitabını başından 
sonuna kadar yeteri kadar, beklendiği şekilde, 
ciddiyetle incelemek, üzerinde durmak mümkün 
olamamıştır. Partiler için mümkün olamadı, şa
hıslarımız için mümkün olamadı. 

özellikle planda, hepimiz kendimize en çok 
munis gelen, en çok ilgi duyduğumuz konuları 
aradık. Ben, bu önergemde dile getirmeye çalış
tığım ihtiyacın planda yer almış olduğunu sayın 
Bakanın ağzından duymakla son derece bahtiya
rım, kendisine teşekkür etmek isterini. 

Muhterem arkadaşlar, ihtiyaç ortadadır. Ço
ğu zaman, bu yıl olduğu gibi, köylü ürününü ye
tiştirmek için sarf ettiği gayretten daha çok 
acaba kaça satacağım endişesi içerisinde çırpın
maktadır. Geçen sene pamuk fiyatları bir parça 
iyi oldu. Ben, köylülere gelecek yıl bunun böyle 
olmayabileceği ihtimalini söyledim, tedbirli ol
malarını istemiştim. Ama bu seneki durumu he
piniz biliyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlar; şu gerçek ki; herhan
gi bir üretim alanına girerken, köylü daha önce
den belli bir hesap yapmaya, bu yönde mecbur 
edilmelidir. Elindeki bütün maddî olanaklarını 
veriyor, emeğini ve alın terini veriyor 
masulünün iyi olması için Tanrıya dua 
ediyor. Mahsulü iyi olduğu zaman da acaba ka
ça satacağım diye kara kara düşünüyor. O ba

kımdan, planda yer aldığını memnunlukla öğ
rendiğim bu hükmün hükümetler tarafından ge
reği gibi benimsenmesini Türk köylüsünün sa
dece serbest piyasa kurallarına teslim edilmeme
sini buradan tavsiye etmek isterim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz'm gerekçeli geri 
verme önergesinin planda yer aldığını sayın Ba
kan ifade etmişler ve bu sebeple katılmadıkları
nı beyan etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu sebeple önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — önergemi 
geri aldım. 

BAŞKAN — Geri aldım ifadesini kullanma
dınız, geri mi aldınız efendini... 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın 
Bakan, «Planda yer aldı» dediğine göre ben tak
ririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri mi aldınız efendim, onu 
kullanmadınız, dikkate alınmış olmasından do
layı teşekkür ederim dediniz. Geri alsaydınız ge
ri alıyorum derdiniz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Geri al
dım. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz, oya arzı 
esnasında takririni geri aldıklarını ifade ettiler, 
takrir geri verilmiştir. 

79 sıra sayılı önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık Plan 
belgelerinde kullanılan bazı kelimeler ve ifade
ler anlaşılamıyor. Sayın üyelerin de ilmî açıdan 
eleştirdikleri plan dili, yaşayan Türkçeye uy
gun gözükmüyor. Türk dilini en güzel şekilde 
kullanmak mevkiinde olan T. B. M. M. eseri 
olacak Üçüncü Beş Yıllık Planın dilinin yeni
den gözden geçirerek gerekli düzeltmelerin ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 
D. P. Grubu Adına) 

Bursa Erzurum 
M. Turgut R. Oinisli 

Trabzon 
N. Çakıroğlu 

Gerekçe : 
Üçüncü Be§ Yıllık Plan belgeleri dil bakı

mından yaşayan Türkçeyi aksettirmiyor. Plan 
her Türk vatandaşının anlayabileceği bir belge 
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olmalıdır. Türk dili tabiî seyri içinde gelişmek
tedir. Dil zorlama usullerle değiştirilemez. Lo
kal bir iddianın, özleştirme gayretine katılan 
planlama teşkilâtı objektif olma niteliğinden 
uzaklaşmıştır. Planda kullanılan dil Anayasa 
dilinden çok farklıdır. 

Hatta Anayasanın 10 ncu maddesi. «Şart» 
kelimesini de belli heves istikametinde «Koşul» 
olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eseri olacak 
plan belcelerinin dilini tashih etmek maksadiy-
le bu teklifimizin itibar görmesi gerekir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Rapora ilâ
ve edilecek bir hulusumuz yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon, rapora ilâve edile
cek bir husus olmadığını söylüyor. 

Hükümet? 
Buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Turgut, Cinisli, Çakıroğlu tarafından 
verilmiş olan ve biraz önce okunan önergede 
«Üçüncü Beş Yıllık Plan belgelerinde kullanılan 
bazı kelimeler ve ifadelerin anlaşılamadığı, ya
şayan Türkçeye uygun gözükmediği» ifade edi
lerek, «Türkçeyi en güzel şekilde kullanmak 
mevkiinde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin esir olarak Üçüncü Beş Yıllık Planın dilinin 
yeniden gözden geçirerek gerekli düzeltmenin 
yapılmasını» istemektedirler. 

Çok özür dilerim, fakat sanki bir yabancı 
dilden Türkçeye bir tercüme yapacakmışız gibi 
bir hava var. Bunu çeşitli defalarla belirttik, 
yine de belirtiyorum ki, Hükümet, hem Yüksek 
Planlama Kurulunda, hem Bakanlar Kurulunda 
Planın dilinin yaşayan dile ve Anayasa diline 
uygun olması için elinden gelen bütün gayreti 
göstermiş ve anlaşılamayan kelimeler varsa on
ları dahi teker teker değiştirmeye gayret etmiş
tir, Balkanlar seviyesinde bu işler yapılmıştır. 
Fakat arada geçen birkaç kelime, ki, bunlar da 
ilmî olarak kullanılması gereken yeni kelimeler 
veyahut da dilimizde yerleşmiş kelimelerdir, 
bunlar da birkaç tanedir, sayılırsa pek fazla 
çıkmaz. Bazen gözden kaçmış veya kullanılma
sı gerekli olmuş yeni terimler dolayıısiyle Üçün
cü Beş Yıllık Planın dilinin yerinden gözden 

geçirilmesini isteyen bu önergeye katılmamız 
ne esastan ne de teferruattan mümkün değildir. 
Kullanılan dil Anayasanın dilidir ve arz etti
ğim gibi yeni kelime kullanılmışsa, Sayın Cinis-
li'nin de önergesinde belirttiği gibi «Koşul» den
miş ise; Koşul, artık bugün «Şart» yerine kul
lanılmaktadır ve bu okul kitaplarımıza dahi 
geçmiş bir Türkçe kelime anlamındadır. Onun 
için bir kelimeyi başka anlamlarda alarak, ya
hut yorumlayarak planın dilinin değiştirilmesi 
için bunu Hükümete yahut da Meclise tavsiye 
etmenin gerekli olduğuna kani değiliz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Cinisli, buyurun efen

dim. 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
ıSayın Bakanın gösterdiği hassasiyetten daha 

fazla hassasiyet içindeyiz. Bu konuyu Plan Ko
misyonunda ele almış, Hükümetin bu düzeltme
yi yapmasını istemiştik. Hükümet, o zaman da 
tutumunda ısrar etti ve kullandığı dilin Anaya
sa dili olduğunu iddia etti, daha da ileri giderek 
bu önergenin planın bütünlüğünü bozduğunu 
savundu. Yani kullanılan dilin planın bütünlü
ğünü bozduğunu iddia ederek 77 sayılı Kanu
nun Hükümete tanıdığı avantajı oir bakıma ob
jektif ölçülerden uzaklaştırdı ve yetkisini kendi 
hevesleri istikametinde kullandı. 

Muhterem arkadaşlarım; dil üzerinde hassa
siyet gösteriyoruz, özellikle beş yıl Devlet me
kanizmasında yazışmalara mehaz olacak, kay
nak olacak bir belgenin dili üzerinde hassasiyet 
gösteriyoruz. 

Türk Hükümetinin dilini aksettirmesi ba
kımından planın dili üzerinde hassasiyet gös
teriyoruz, Türkiye Cümjhuriyetinin Yüce Mec
lislerinin eseri olacak planın dili üzerinde 
hassasiyet gösteriyoruz. 

Bu dil, Anayasa dili değildir Sayın Ba
kan. Anayasa dili olmadığını misalleriyle arz 
etmeye çalışacağım. 

Her şeyden önce «koşul» kelimesini yaşa
yan Türkçeye uygun düşer; iddiasında bulu
nan «Sayın Bakan, Anayasanın dilinin tahrif 
edildiğini bu ölçüde kabul etmiştir. Anayasa
nın 10 ncu maddesindeki; «İnsanın maddî ve 
manevî varlığımın gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlar» ifadesi planın 24 sayfasının alt 
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kısmında, maddî ve manevî varlığının geliş
medi için gerekli koşulları» diye değiştiril-
mistir. Demek ki, plan Anayasa dilini kullan
mıyor. Ayrıca Anayasada yazılı olan «millî» 
kelimesi devamlı ve birçok yerde «ulusal» 
olarak geçmiştir. «İmkân» kelimesi çok yer
de «olanak» olarak kullanılmıştır. «îdare» ke
limesi «Yönetim» olarak ifade edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kullanılan bu ke
limelerin hepsini yaş-amıayacak, uymayacak, 
dilimizi zenginleştirmeyecek iddiasında de
ğiliz. Fakat, bu öteden beril Cumhuriyetin ku
ruluş yıllarından bu yana ortaya atılan bir 
iddiadır. Özdeşjtirme çoğu zaman türeticilik 
iddiası altında ilmî ölçülerden uzaklaşmış, di
limizi bozmaya, dejenere etmeye yönelmiş
tir. Bu iddiaların zaman içinde dilimize, ko
nuşulan Türkçetye kazandırdığı bazı kelimeler 
vardır. Bunlar taibiî seyri içinde uyum yapmış 
dile yatışmış Türk hançeresine, Türk aksamına 
ve dilin ahengine, vurgularına uygun düşmüş, 
tutulmuş. Ama ıbunların bugün ortaya konulan 
kelimelerin hepsinin yarın tutunacağı iddiası or
taya koymak bugüne kadar başarısız imtihan 
veren kimselerin yerine çeker, Hükümeti. O se
beple bu işin öncülüğünü değil, Hükümet ge
tirdiği planda objektif ölçülere uymak ve Türk 
halkının rahat anlayacağı dili kullanmak zo-
zundadır. 

Ben size müsaade ederseniz bu plan belge
si içinden çıkardığımız bazı kelimeleri ifa
de edeyim. Anayasa 157 madde ve 11 geçici 
maddeden ibarettir. Anayasanın içinde «yöne? 
tim, özdeştirme, tanımlamak, yansıyacak, bul
guları, doğurganlık, yaşam, örneğin, olanak, 
tasarımcı, bağımlaşma, girişim, algılama, örgüt
sel, ikilem» gibi kelimeleri bulamayacaksınız 
Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, sonuçlandırmanı
zı rica edeceğim, 5 dakika süreniz dolmuştur. 

RASİM CÎNÎSLÎ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sıon derece önemli bir konuda 
meramımızı ifade edemeden vaktin dolduğu
nu ikaz buyuruyorlar, saygı duyacağım. Bu 
ikaza uyacağım, yalnız şu kadarını ifade ede
yim anlaşlanmyacak ibir belgedir, plan ibel-
gesi. Hattâ 26 ncı sayfasının içinde bir ifade 
kullanılmıştır, 4 ncü satırda. «Alışkarlıik». Ben 
bu cümlenin mânâsını tam açıklığı ile kav

rayamadığım için «abşkârlık» bir mürettip ha
tasından ötürü mü yazılmıştır? «Alışkârlıktır» 
da «alışkanlık» olarak mı yazılmıştır? Yoksa 
gerçekten bu da bir türetilmiş kelime midir, 
gibi bir tereddüt içindeyim. Nitekim dün «yer-
değerler» ifadesini Sayın Bakan «millî de
ğerler» şeklinde düşünüyor ve anlıyoruz de
miştir. Yerli değerler ile millî değerler ara-
smıdaıki farkı aynı çatı altında görev yapan 
ilki arkadaş açıklığı ile tefrik edemezse bu plan
daki kelimeleri sunacağımız Türlk milletinin 
rahatlıkla anlayacağını iddia etmek kolay 
olmayacaktır. 

îşte bu sebeplerledir ki, pk n dilinin ehem
miyetle ele alınması zaruretini ortaya koyu
yoruz. Sayın Bakanın düşündüğü tarzda de-
ğQ, niyetleri istikâmetinde değil. Enfüsidir, 
niyetleri kendisine aittir, 'iyi niyetli olabilir. 
Fakat kendisini söz konusu etmeden ifade 
ediyorum, Türk milleti ve özellikle Türk dili 
iyi niyetli kimselerin bilmeden gösterdikleri 
gayretlerle, kötü niyetli kimselerin maksat
ları yüzünden çok zarar görmüş ve bozul
muştur. Takririmize itibar gösterilmesini say
gılarımla arz ederim (D. P. sıralarından alkış
lar) " 

BAŞKAN — Sayın Basim Cinüsli ve arka
daşları tarafından gerekçeli geriverme öner
gesine, Komisyon rapora ilâve edecek ibir hu
sus bulunmadığını, Hükümet ise gerekçeli iza
hatında katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Tak
rir sahiplerinden Sayın Cinisli'de takrirlerini 
izah etmiş bulunuyorlar. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dik
kate alınması hususu kabul edilmiştir ve Hü
kümete verilmiştir. 

MEHMET TURGUT (Bursa) — Saym Baş
kan, değiştirirlerken biz yardımcı oluruz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Saym Başkan, çok özür dilerim, şimdi bi
zim ne yapacağımızın yolunu da gösterir mi
siniz? 

FERRUH BOZBEYLİ (istanbul) — Anaya
sayı açıp okuyacaksınız, 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
çok rica edeceğim. 
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M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Sayın 
Bakan, Meclise saygı duyacaksınız, Dünya
nın her yerCnde bu böyledir. 

BAŞKAN — Sayın Vedat Önsal, Sayın Ba
kanın bir saygısızlık yaptığına... Sayın önsal 
Saym Bakan bize hitabetti, siz oradan Sa
yın Balkana hitaıbe diyor sunuz. Bu doğru bir 
hareket değil bize hitabedin siz de. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ben size 
hitaibediyorum efendim. 

BAŞKAN — Ben böyle bir harieket gör
medim. Yani biz 'bunu hangi kıstas ve kriter 
içinde ele alalım dediler ve Saym Bakanın bu 
şekildeki beyanına da Saym Mehmet Turgut' 
un bulunduğu yerden bir ikazının selbeboldu-
ğunun farkındadır, Başkanlık Sayın Mehmet 
Turgut, «gerektiğü takdirde biz yardımcı ola
biliriz» ifadesini kullandılar. Onun üzerine de 
Saym Bakan, bu yardımın ne şekilde olabile
ceğini ima eder mahiyette bir beyanda bulun
dular. Tamam, devam ediyoruz efendim. 

83 Sıra Sayılı gerekseli geriverme önerge
sini okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 2104 

ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

D. P. Grubu adına 
Trabzon Konya 

Necati Çalor'oğhı Bahri Dağdaş 
2104 Toprak ve Tarım Reformu ile yurt top

raklarının verimli olarak işletilmesi, geçimini 
tarımdan sağlayanların gelir ve hayat seviye
sinin yükseltilmesi, topraksız ve az topraklı 
ciftç!i ailelerinin yeter gelirli işletmelere sa
hip kılınması, uzun dönemde çiftçilerimizin 
teşkilâtlandırılıp donatılması, üretimin sürek
li olarak artırılması sağlanacaktır. 

2104 No. lu pragrafla ilgili gerekçe : 
Teklif ettiğimiz değişiklik, Anayasanın ge

reğidir. Yurt topraklarının verimli olarak iş
letilmesi Anayasanın 37 nci maddesinin, ge
çimini tarımdan sağlayanların gelir ve hayat 
seviyesinin yükseltilmesi ve yeter gelirli iş
letmeler kurulması, Anayasanın 41 nci mad
desinin anailkelerine dayanmaktadır. 

BAŞKAN — Bir hususu Genel Kurula arz 
edeceğim. 79 S. Sayışma taşıyan önergeden 
Sonra 83 S. 'Sayısını taşıyan önergeyi mu
ameleye koymamızın sebebi daha evvel Sa-
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yın Bahri Dağdaş ve arkadaşlarının 80 - 81 ve 
82 S. Sayılarını taşıyan önergeler1! işlem gör
müş bulunmaktadır. 

Sayın Komisyon okunan önergeye katılıp 
katılmadığınızı ifade eder misiniz? 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 
KEVNÎ NEDÎMOĞLU (Zonguldak) — Rapora 
ekleyecek bir husus yoktur Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rapora ekleyecek bir husus 
bulunmadığını ifade ediyorsunuz. Saym Ba
kan? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Saym Başkanım, Saym Çakınoğlu ve Saym 
Dağdaş'm verdikleri bu önergede planın 2104 
ncü paragrafında yer alan «gelir dağılımının 
iyileştirilmesi» tabiri ile «insan - toprak ilişki
lerinin geliştirilmesi» gibi tabirlere ve unsur
lara yer verilmemiştir. Bu unsurlardan her 
ikisi de toprak ve tarım reformu kanun tasa
rısı ve gerekçesinde yer almış tabirlerdir. Plan, 
arz ettiğim gibi, toprak ve tarım reformu tasa
rısı hükümlerine paralel olarak hazırlandığın
dan teklife katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden konuş
mak isteyen? Yok. Komüsyon raporuna ekle
yecek bir hususu bulunmadığını, Hükümet ge
rekçeli izahatında katılmama sebebini bildir
miş bulunmaktadır. 

Takririn dikkate alınıp alınmama hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

87 Sıra numaralı Önergeyi Genel Kurula 
arz etmeden evvel 84 - 85 ve 86 S. Sayılı öner
geler daha evvel işlem gördüğü cihetle, 87 S. 
'Sayılı önertgeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Askerî Harp sanayimize ve ağır sanayimi

ze dalha fazla katkıda bulunabilmek, maden 
cevherlerimizlin işletilmesine daha geniş im
kânlar sağlayabilmek, işsizliği mümkün oldu
ğu kadar azaltarak istihdam mülâkini önle
yebilmek, art niyetli gayri millî unsurların 
iktisadî hayatımızdaki hâkimiyetlerine kıs
men de olsa sıon verebilmek, millî tasarrufa da
ha riayetkar olunmasını temin edebilmek, dış 
ticaret açığını kısmen kapayalbilmek ve netlice 
itibariyle topyekûn millî kalkınma hamlemi
zin başarılmasına yardımcı olabilmek için 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının temel 
Ihedefleri ve stratejisinin dış ticaretle alâkalı 
7.20 maddesinin ithalât ile ilgili bölümüne 
«Kamu sektörüne ait her türlü ithalât dev
letleştirilecektir.» ibaresinin konmasını arz ve 
teklif ederiz. Saygılarımızla. 

Tokat İsparta 
Hüseyin Abbas Hüsamettin Akmumcu 
(') 7.20 maddesinin matufu 2000 nci prag

raf m ithalât (ile ilgili bölümüne.. 
•BAŞKAN — Komisyon 
PLAN KASIMA KOMİSYONU ADINA 

KEVNÎ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora 
ilave edilecek bir husus yoktur efendim. 

BAŞKAN — Rapora ilâve edilecek bir hu
sus bulunmadığını beyan buyuruyorlar. 

Hükümet? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkanım, bundan önce geçen bir1 

önerge ile de kısmen ilgiisi vardır. Kısaca gö
rüşümüzü arz edeyim. 

Bu konu evvelâ siyasî bir tercih konusudur. 
Hükümetiniz bu tercihi yapmamıştır, bu birin
cisi. İkincisi de ayrıca böyle bir şeyin kurul
ması hem kaynak hem de yeni bir organizasyo
nu gerektiren bir konudur, bu da planda nazara 
alınmamıştır. Bu açılardan önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu önergenizi 
izah etmek için buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu sek
töründeki ithalâtın devletleştirilmesi ile alâ
kalı olarak ileri sürdüğüm sebepleri takririmde 
kısmen olsun izah etmiş bulunuyorum. Türki
ye'de gerek özel sektöre ait, gerekse kamu sek
törüne ait ithalât % 85'inden fazlası ile Yahu
di'nin, Rum'un ve Masonun elinddeir. (Gülüş
meler)... Evet, evet, ne gülüyorsunuz, aksini 
mi iddia edeceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, müsaade bu
yurun, devam edin efendim. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Şimdi biz.. 

FEYZULLAH ÇARIKÇI (Kırklareli) — 
Türk Vatandaşı Rum olamaz. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Bir Türk Vatandaşmnı Rum olup olmayacağı 
meselesine de temas edelim; Yahudi de, Mason 
da Türk Vatandaşı olabilir. 

BAŞKAN — Müdâhale buyurmayınız efen
dim 5 dakikalık süre ile mukayyetsiniz Sayın 
Akmumcu. Bu duraklamalar sürenizi uzatmaz, 
devam buyurun. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Şimdi, kamu sektörüne ait ithalât devletleşti-
rilirse büyük bir millî tasarrufa girmiş olaca
ğız. Nitekim, 1968 veya 1967 senesinde Sağlık 
Bakanlığı, Ticaret ataşelikleri vasıtasıyle direkt 
ithalât yoluna gitmiş, aracısı olmadığı takdir
de 13 milyon liraya ithal edeceği malzemeyi ara
cının girmesi1 dolayısıyle 29 milyon liraya ithal 
edebileceği söylenmiştir. Bir de buna paravan 
şirketler inzimam ederse ithalâtta kamu sektö
rüne ait ithalâtta şuna, buna açıktan ödenen 
millî servetin ne kadar korkunç bir rakama 
baliğ olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Ama, 
illâ bu memleketteki mutlu azınlık tatmin ol
sun, kesenin ağzı onlara açılsın, Rumun kazancı 
Kıbristaki vatandaşıma sıkılan kurşuna tahvil 
edilsin, Yahudi İsrail'in kalkınması için Türki
ye'den para ayırsın, döviz kaçırsın. Böyle bir 
düşünce hâkim oluyorsa, o zaman reddedersi
niz, olur biter. Fakat. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde buyurduğunuz düşünceler hiçbir zaman 
hâkim olamaz. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Olamayacağına göre biz de millî bir düşünce
den hareket ettik; dedik ki, kamu sektörü itha
lâtının devletleştirilmesinde büyük millî fayda 
vardır, istanbul'un içme suyu tesisleri için daha 
Avrupa'dan borç para alıyoruz. Hiç olmazsa ne 
zarurî ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılamak 
için kamu sektörüne ait ithalâtı devletleştirip, 
oradan temin ettiğimiz geliri koyabiliriz. Biz 
bu düşünceden hareket ettik. Millî tasarruf 
zihniyetini ele aldık. Bu itibarla kamu sektörü
ne ait ithalâtın devletleştirilmesinin kati lüzu
muna inandık. Onun için bu fikrimizi müdafaa 
ediyoruz. Yoksa, özel sektöre ait ithalâtı dev-
letieştirelim, devlet olarak bu işlere tamamen 
el koyalım düşüncesinde değiliz. Elbetteki, fer
din şahsî ticaret hakkı vardır. Hiç kimse bu 
hakka tecavüz edemez; meşru kâr herkesin hak
kıdır. Servet düşmanlığına kimsenin hakkı yok
tur. Biz yalnız ve sadece kamu sektörüne ait 
itlhalâtm devletleştirilmesi üzerinde durduk. Sa
yın Bakan da burada diyorlar ki, «böyle bir 
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tercin yapılmadı» Böyle bir tercih yapılabilir. 
Böyle bir teklifte bulunuyoruz, temenni halin
de Hükümete aksetmesinde ne gibi bir mahzur 
olacak? Birtakım beynelmilel güçler bundan 
rahatsız mı olacak? Ne münasebet? Madem ki, 
millî taJsarrufa riayet etmek zorundayız ve 
madem ki, yatırım için büyük meblağlara ihti
yacımız vardır, madem ki, en zaruri ihtiyaçla
rımıza dahi Avrupa'dan borç alıyoruz. Dış kay
naklara bağlı durumdayız, muhtaç bir devlet 
haline düşmüşüz, bu itibarla hiç olmazsa azamî 
tasarruf düşüncesinden hareketle kamu sektö
rüne ait ithalâtı devletleştirme cihetine gidelim. 

iSözlerim bundan ibarettir. Teşekkür ederim 
(Sayın Başkan. 

FEYZULLAH ÇARIKÇI (Kırklareli) — İs
parta'dan aldığın reyleri geri ver. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (Devamla) — 
Ispartalılar benim kafamda, benim duygumda 
ve benim düşüncemdedirler. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu bitti efendim. 
Sayın Akmumcu tarafından verilen önerge

ye, Komisyon raporuna ekleyecek bir hususun 
bulunmadığını, Hükümet ise bunun bir siyasî 
tercih meselesi bulunduğunu ifade ile gerekçeli 
diğer beyanlarıyle katılmadıklarını ifade ettiler. 
ISayın Akmumcu'nun gerekçeli geriverme 
önergesinin dikkate alınıp, alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar lütfen işaret etsinler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

88 S. Sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
664 ncü sayfada Üçüncü Beş Yıllık Kalkın

ma Planının ulaştırma bölümüne ait 1158 nci 
maddedeki ilkeler ve tedbirler başlığı altına 
(10) ncu madde olarak aşağıdaki maddenin ilâ
vesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı 

1158 nci paragrafa ilâvesi istenen (10) ncu 
madde: 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma döneminde Ka
rayollarına ait yatırım, yapım, onarım ve stan
dartların yükseltilmesinde önem ve öncelik da
ha ziyade; Devlet Planlama Teşkilâtınca geri 
kalmış ve öncelikle kalkındırılacak diye tavsif 
edilen bölge, il ve ilçeler Devlet, il ve köy yol
larına verilecektir. 

GEREKÇESİ 
1. Gerek Cumhuriyet devrinde ve gerekse 

'Birinci ve ikinci Kalkınma Planı devresinde 
Karayolları bakımından en fazla ihmale uğra
yan bölge, il ve ilçelerin devlet yollan, il yol
ları ve köy yollan olduğu Devlet Planlama 
Teşkilâtımızca tespit edilmiş ve karara bağlan
mıştır. 

2. Kalkınmanın temeli olan karayollan şe
bekesinin yatırım ve yapım işlerinin öncelikle 
geri kalmış bölgelerimizde yapılacağı Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının da ekonomik, 
sosyal ve kalkınmayı yurt içinde yayma ilkele
rine uygun olarak hek bölüm ve sektöründe 
belirtmiştir. 

3. Aynı husus Hükümet programında, baş
ta geçmiş Hükümetlerin ve şimdiki Hükümetin 
Başvekili ve ilgili bakanları olmak üzere mem
leketimizde adaletli ve dengeli kalkınmayı is
teyen mesul her vatanperver adamı ve millet
vekilleri tarafından ifade edilmiştir. 

4. Kalkınma planlarında, Hükümet prog-
ramlannda, yıllık bütçe programlarında ve mez
kûr Hükümet Başkanları ve bakanlan beyan-
lannda ifadesini bulan yukardaki teklifim ma
hiyetindeki ilkenin Üçüncü Beş Yıllık Plana 
dahil edilmesi gerekmektedir. 

Böyle bir ilke planın bütünlüğünü ve den
gesini de bozmamaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet efen
dim?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 
KEVNİ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora 
ilâve edilecek bir husus yok. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, kalkınmada öncelikli bölgeler 
malûm olduğu gibi planda, ayn bir bölümde ve 
özel önemle ele alınmış bir konudur. Bunun 
yanında sanayiin yaygınlaştınlması politikası 
da kabul edilmiştir. Bu kabuller açısından 
önergenin gerekçesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon rapora ilâve edilecek 
bir husus olmadığını ifade ettiler. Sayın Tos
yalı, buyurun efendim, takririnizi izah edin. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlanm; sözleri
me Sayın Hükümetimizin, Devlet Planlama Teş
kilâtımızca geri kalmış olarak tavsif edilen Kİ 
ve ilçelerimizin yollarının yapımında ve onarı-
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mmda öncelik verilmesini kabul buyurmuş ol
malarından dolayı teşekkürlerimle başlıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere Devlet Planlama Teşkilâtımız 33 
vilâyetimizi ve 86 ilçemizi geri kalmış ve önce
likle kalkındırılması lâzımgeldiğini kabul ve 
buna dair karar almıştır. Bu il ve ilçelerimizin 
sanayi bakımından kalkındırılması, Devlet hiz
metlerinin oralara gidebilmesi için evveliyetle „ 
yol lâzım. Plana bir ilkenin bir satır halinde 
ilâvesini talebediyorum, iştirak buyurmuşlar
dır; «geri kalmış bölgelerimizin yollarının ya
pım ve onarımında öncelik verilecek» ibaresi 
eklenecektir. Buna hepimizin iştirak edeceğine 
yürekten inanıyorum. 

Şu kısmı ilâve etmek istiyorum muhterem 
arkadaşlarım, söylemeden geçemiyeceğim, son 
olarak. 

50 yıldan beri hiç bir hizmet gitmeyen vilâ
yetler arasında, tekrar edeceğim müsaadenizle, 
benim vilâyetim de vardır, önümüzde Cumhu
riyetin 50 noi yıldönümünü büyük gururla, Ata
türk'ümüzün bize en büyük mirası, kahraman 
Türk milletinin en büyük eseri olarak kutla
yacağız. 

Sayın Demirel A. P. büyük kongresinde, se
çim yapmazsak 50 nci yıldönümünü ne yüzle 
kutlayacağız buyurmuşlardır. Ben de diyorum 
ki, muhterem arkadaşlarım, 50 yıldan beri Baş
kentten il merkezî Kastamonu'ya yol yapılma
mış ise; il merkezinden 13 ilçesine yol yapılma
mış ise... 

BAŞKAN — Gerekçeli takrirde Kastamonu 
yazmıyor Beyefendi. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — ilçeleri
nin pek çoğuna kışın 6 ay ilâ 8 ay arasında 
posta işlemez ise, 1 200 köyünün % 85'ine te
kerlekli vasıta gitmez ise, 1 200 köyünün 
% 70'nin okulu yok ise, okulu var öğretmeni 
yok ise, 7 tane ilçesinde bir tek doktor yok ise, 
biz nasıl Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kut-
layalım? Tarihinde bir defa dahi isyan etme
miş olan bir vilâyeti, Cumhuriyetin 50 nci 
yüzdönümünde ıstırap içinde, meyus bırakma
ya, boynu bükük bırakmaya, Cumhuriyetin ni
metlerinden hiç faydalanmamış bir il olarak bu
lundurmaya her halde Yüce Millet Meclisinin 
ve milletin vekilleri olan yüksek hazırunun 
gönlünün razı olacağını zannetmiyorum. Bu se

beple muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar 
olan olmuştur; hiç olmazsa bundan sonraki 
planların tatbikatında geri kalmış illerimizin, 
ilçelerimizin yollarının; Devlet yollarının, il 
yollarının, köy yollarının yapımında öncelik 
verilir diye şu ibarenin kabul buyurulmasını, it
tifakla kabul buyurulmasını Yüce Meclisten 
saygılarımla istirham ediyorum. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kastamonu Milletvekili 
Hasan Tosyalı tarafından verilen gerekçeli geri 
verme önergesi Genel Kurulun bilgilerine arz 
olundu. Komisyon rapora eklenecek bir hu
susun bulunmadığını ifade ettiler. Hükümet ise 
önergeye katıldıklarını ifade ettiler, önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
ara ediyorum. Dikkate alınmasını kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
hususu kabul edilmiştir. 

89 sıra sayısını taşıyan önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1968'de 500 000 den çok nüfuslu şehirleri

mizde kiracı oranı % 56'dır. 100 000 ilâ 
500 000 nüfuslu şehirlerimizde ise kiracı ora
nı % 49'dur. 1955 yılında büyük şehirlerde 
kira konutlarında oturanların oranı % 36 iken 
bu oran 1960'da % 40'ye çıkmıştır. Bu durum
lar kira konutu yapma eğiliminin yoğunlaşa
rak devam ettiğini göstermektedir. 

1972 sonunda gecekondu sayısının 700 000'i 
bulacağı hesaplanmıştır. 

1970'de 600 000 hesaplanan gecekondu sa
yısının 1972 sonunda 700 000 hesaplanması de
mek her yıl ortalama yeni 50 000 gecekondu 
yapıldığını göstermektedir. 

Konut arzının dar gelirli gruba yöneltil-
memesi, dar gelirli ailelere kiralık konut sağ
lanmaması, neticesinde vatandaşlar bu açığı 
gecekondu ile karşılamakta, karşılayamayanlar 
ise kirada oturmak zorunda kalmaktadırları 

1963'de Kira Kanununun kira bedelleri ile 
ilgili maddelerinin Anayasa Mahkemesinde 
iptal edilmesi sonucunda bugün kiralar bir 
içtihadı birleştirme kararına göre adeta ser
best gibidir. Diğer bir içtihadı birleştirme 
kararı da her yıl yeniden kira artırma iste
nebileceği kabul etmiş bulunmaktadır. Şu an-
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da kiralar hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan 
alıp yürümüştür. 

Kira bedeli bir yurttaşın toplam gelirinin 
% 8 - 10'unu aşmaması gerekmektedir. 

Oysa bugün toplam gelirinin % 30, 40 hatta 
% 50'sini kiraya ödeyen yurttaşlarımız var
dır. 

Bunun yanında yaptığı binayı 4 - 5 senede 
amorti edenler de vardı?. Mal sahibinin 
makul bir kira almak hakkı aşikârdır, Buna 
karşılık fahiş bir kira almaya sosyal bir Dev
let göz yumamaz ve yummamalıdır. 

Anayasamız 49 ncu maddesinde «Devlet, 
yoksul veya dar gelirli ailelerim sağlık şartla
rına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı ted
birler alır» hükmü vardır. 

Bu nedenle lüks binaların dışındaki binala
rın kiralarının makul bir ölçü içinde sınırlan
ması ve her yıl iktisadî göstergelere göre ayar
lanması gerekmektedir. 

Bu sebeplerle 3 ncü 5 Yıllık Planın 941 nci 
sayfasında 1865 No. da 3 ncü bende aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini öneririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Eklenecek fıkra : «Binaların değerlerliyle 
kiralar arasında makul bir orantı sağlayacak, 
mülk sahibi ve mülkün korunmasını engelle
meyecek ve her yılki fiyat değişikliklerine 
göre ayarlanabilecek bir kira sınırlaması ge
tirecek kanun çıkarılacaktır.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 
KEVNi NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora 
ilâve edilecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet .. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, Üçüncü Beş Yıllık Plan
da, piyasa araçlarıyla özel Mare ve belediyele
rin desteklenmesi suretiyle kiralık konut yap
maya imkân verecek düzenlemekr 941 nci 
sayfadaki 1865 nci paragrafın 1 nci madde
sinde öngörülmüştür. 

Planda olduğu gibi, özellikle düşük ge-
gelirli grupların mülk ya da kiralık konut ih
tiyacının karşılanması bu probleme doğrudan 
doğruya tesiri olacak bir tutumdur. 

Kiraların sınırlandırılmasmm sadece idarî 
tedbirlerle mümkün olmadığı bundan önceki 
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uygulamalarla da bellidir. Bu bakımdan so
nucu çok verimli olmayacağı evvelki tecrü
belerle anlaşılan bu teklife katılmamız 
mümkün olmuyor. Arz ettiğim gibi, biz bunu 
başka yollardan, düşük gelirli kimselere kira
lık veya mülk konut yapma suretiyle gider
meyi Planda öngörmüş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon rapora eklenecek 
bir hususu bulunmadığını, Hükümet gerekçeli 
izahatı ile katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 
Sayın Reşit Ülker'in önergesinin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

BAŞKAN — 90 S. Sayılı gerekçeli geri-
verme önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek) Başkanlığına 
Türkiye'de konut sorunu hızlı nüfus artışı 

ve şehirleşme sonucu, belli bir yerleşme, şehir
leşme, konut ve arazi politikasının izlenmeyişi, 
konut arzının dar gelirli gruba yöneltilmemesi 
şehir çevrelerinin gecekondu kuşaMariyle sarıl
masına yol açmıştır. 

775 sayılı Gecekondu Kanunu önleme, ıslah 
ve tasfiyeyi esas almıştır. Kanunun kabul etti
ği esasa göre gelişigüzel gecekondu yapımını 
önlemek için, bu ihtiyacı duyanlara önleme 
bölgelerinde arazi verilecek ve yardımlarda 
bulunulacak buna karşılık da yeni hiç bîr gece
kondu yapımına müsaade edilmeyecek, yapılan-
yıkılacaktı. Ancak yeterli kaynak tahsis edile
memiş olması, gecekonduların seçimlerde bir 
istismar kapısı sayılması gibi sebeplerle uygula
mada başarılı olunamamıştır. 

1960'ta 240 000 gecekondu var iken 1967' 
de 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre yapı
lan tespitte bu sayı 403 000 olarak bulunmuş 
1972'de ise 700 000 olacağı tahmin edilmekte
dir. Yani Gecekondu Kanunu tespitinden sonra 
300 000 yeni gecekondu yapılmıştır. 

Bu 300 000 Gecekondu Kanuna göre yıkıl
ması gerekli gecekondudur. Bu 300 000 gece
konduda yaşayan vatandaşlar sosyal hizmetler
den yoksun, elektriksiz, susuz, her an tehdit al
tında bir durumdadır. 

Devlet güçlüdür. Yasak olan bir şeyi yaptır
maz, güçlü devlet yasak olan bir şeyin yapılma
sına göz yummuşsa bu fiilin cezasını yoksul 
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vatandaş çekmemelidir. Milyarlarca liralık mil
lî değeri tahribetımeye kimsenin hakkı yoktur. 
Bu kimseleri oy için tehdidetmeye, bu kimseleri 
siyasî kanaatlarınm tersine hareiket etmeye zor
lamaya kimsenin hakkı yoktur. Bu sömürülere 
de mutlaka son verilmelidir. 

Bunun için belli bir tarih gösterilerek o ta
rihe kadar yapılmış gecekondular af edilmeli 
yani yıkılmamalıdır. Cezaları varsa kalkmalı
dır. Bu gibi gecekondular Gecekondu Kanunu
nun sağladığı imkânlardan yararlanmalıdırlar. 
O belli tarihten sonra da gecekondu yapımı 
Devletin bütün gücü kullanılarak önlenmelidir. 
ihtiyacı olanlara hemen yer sağlanmalıdır. Bu
nun için de Arsa ofisinin sermayesi artırılmalı, 
Anayasanın 38 nci maddesinde iskân projele
rinin gerçekleştirilmesi için 20 yıl taksitle ka
mulaştırmadan yararlanılmalıdır. Bu gerekçeler
le 3 ncü Beş Yıllık Planın 941 nci sahifesinde 
V - ilkeler ve tedbirler - 1865, 2 No. ya şu iba
relerin eklenmesini öneririm. Saygılarımla. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Arsa ofisinin kuruluş ve sermaye yetersiz
likleri giderilecektir. Önleme bölgeleri için ge
rekil araziyi elde edebilmek amaciyle Anayasa
mızın 38 nci maddesinde öngörülen 20 yıl tak
sitle kamulaştırmadan yararlanılacaktır. 

775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 nci 
maddesine uyan kanunsuz gecekonduların affı 
için bir kanun çıkarılarak, bunların da Gece
kondu Kanunu hükümlerinden yararlanmaları 
sağlanacak. Bundan sonra gecekondu yapımı 
kesin surette engellenecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA KEV-
Nt NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora ilâ
ve edilecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, burada 2 konu var. 

Birisi; Arsa Ofisi ile diğeri de gecekondu ile 
ilgilidir. 

Bu konudaki görüşlerimiz şöyle oluyor : Sa
yın Ülker tarafından teklif edilen metnin, Arsa 
ofisinin şehirleşme gelişme alanlarında iskân 
alanlarının kamulaştırılmasını sağlayacak şe

kilde güçlendirilmesi konusu planın 958 nci sa
hifesinde 6 nci fıkrada (tabiî başka ifadeler
le; fakat aynı maksat içinde) yer almış bulun
maktadır. 

Gecekonduya gelince; 775 Sayılı Kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi ko
nusunun önergedeki şekli ile plana konabil
mesi için ilgili kuruluşların da katılacağı geniş 
bir incelemeye ihtiyaç olacaktır. Şu anda müs
pet veya menfî bir sonuca varmak imkânımız 
yoktur. Oysa konunun planda yer almamasına 
inceleme sonunda gerek duyulduğu takdirde, 
bu yönde bir mevzuat çıkarılması uygulamaya 
da mani değildir. 

Bu nedenlerle önergeye katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in önergesi
ne, komisyon rapora ilâve edilecek bir husus 
bulunmadığını beyanı ile iktifa etmiş, Hükü
met ise katılmadığını ifade etmiştir. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

BAŞKAN — 91 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Planlı dönemde kanalizasyon tesislerindeki 
yetersizliğin olumsuz etkileri hızlı şehirleşme, 
sanayileşme ve turizmin gelişmesine paralel ola
rak daha belirli duruma gelmiştir, özellikle 
sağlık ısorunlan kanalizasyonun önemini daha 
da artırmıştır. 

öte yandan kanalizasyon yapımı mahallî bir 
ihtiyaç olup, mahallî idarelerin ise malî gücü 
yoktur. Bu takdirde merkezî idare veya mahal
lî idareler malî bakımdan güçleninceye kadar 
bu işe el sürmemek gibi bir durum ortaya çıka
caktır. Nitekim Birinci Beş Yıllık Plan bu gö
rüşte olmuştur. 

Oysa kanalizasyon vatandaşın doğrudan 
doğruya yararlandığı bir hizmettir. Kanalizas
yon olmadığı zamanda bu \hizmetle ilgili büyük 
masraflar yapılmak zorunludur. 

öte yandan örneğin İstanbul şehrinin kana
lizasyonunun yapılması için 30 yıla ihtiyaç gö
rülmektedir. 

Halen bu gerçekleri bilen ıhalk kanalizasyon 
yapımına büyük katkıda bulunmaktadır. Fa
kat kanalizasyon şebekesinin yapılabilmesi için 
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kanalizasyonun geçtiği yolların her iki tarafın
daki mülk sahiplerinin adaletli ve mecburî şe
kilde kanalizasyon yapını masraflarına katıl
maları takdirinde kanalizasyonlar yapılabilir. 
Batı da bu isi bu yolda çözümlemiştir. 

Ptfof. Kehr tarafından hazırlanan «İstanbul 
kanalizasyonu işletmesi» kanun taslağında da 
bu esas kabul edilmiştir. Halen tarafımızdan 
hazırlanan böyle bir teklif Meclis komisyonun
dadır. 

ikinci Beş Yıllık Plan hazırlanırken bütün 
bu mülâhazalar tarafımızdan ileri sürülerek 
611 nci sayfada (b) tedbirler başlığı altında 
«(1) belediyelerin genellikle programla, uzun 
süreli işlere ayıracakları ödenekler yetersizdir. 
Belediyeye ait hizmetlerin, bu arada kanalizas
yon hizmetlerinin uygun beldelerde objektif 
esaslara bağlı usullerle istifade edenlerden alın
ması bir zaruret olarak kabul edilmelidir. Hal
kın bu hizmetlere gönüllü katılması teşvik edi
lecektir.» ibaresi konmuştur. 

Bu ibarenin üçüncü Beş Yıllık Planın 700 
ncü sayfasında 1227 No. altında V - tikeler ve 
tedbirler 2 - No. ya 2 nci fıkra olarak eklenme
sini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

KEVNÎ NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora 
ilâve edilecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
Gerekçesine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takririn dikkate alınıp alınma
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — 92 S. Sayılı gerekçeli geriver-
me önergesini okutuyorum. 

Mîllet Meclisi Başkanlığnıa 
Konu : 3. BYKP hakkındaki tadil teklifi. 
Özü : 3. BYKP'nm «Temel hedefleri ve stra

tejisi» Bölüm 1 «Türk toplumunun temel so
runları» ve Bölüm 3 «Uzun vadeli kalkınmanın 
amaçları» bölümlerine «fiyat istikrarı» kısmı
nın ilâvesi. 

Gerekçe : 
Halihazır ekonomik yapıda gizli, açık birçok 

israflar yer almaktadır. Yüksek faiz nispetleri 
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I cari olmaktadır. Faizin bu ekonomik tatbikatta 
I her yıl paranın hakikî kıymetini o ülkede cari 

olan ortalama faiz hadleri nispetinde kaybet
mesi, faizciliğin tabiî ve otomatik bir neticesi
dir. Paranın devamlı kıymetini kaybetmesi ve 
fiyatların artışı ile sonsuz yan problemlerin 
doğmasına sebeb olmaktadır. Devamlı ücret ar
tışları ve taban fiyat artışları gerekmekte ve 
bunlara bağlı çeşitli meseleler ve huzursuzluk
lar birbirini kovalamakta ve cemiyet hayatında 
huzur ve sükûn kalmayıncaya kadar bu mese
leler artmakta ve gün geçtikçe büyümektedir. 
Ayrıca fiyatların devamlı yükselmesi ve 
dolayısıylıe para kıymetinin devamlı düş
mesi birikmiş paraların yani evvelce 
yapılmış çalışmalar ve hizmetler dola
yısıyle iktisabedilmiş hakların zayiine yol 
açmakta ve böylece bir nevi zulme müncer 
olmaktadır ve yine devamlı fiyat artışları yü
zünden gelir artışı refahın ifadesi olmamakta, 
planda vadedilen gelir artışı rakamları deği
şen şartlar muvacehesinde refalh mı getireceği, 
yoksa darlık mı getireceği hususunda fikir 
saihibi olmak mümkün olamamaktadır. Bu ka
dar mühim bir meselenin, planın strateji bö
lüm 1 temel sorunlar bölümünde başhbaşına 
önemli bir kısım olarak ele alınmasının ve pla
nın strateji bölüm 3 hedefler kısmında bu me
selenin hallinin çarelerine tevessülün gaye edil-
'dliğinin açıkça belirtilmesinin yerinde ve zaru
rî olduğu kanaatindeyiz. 

Bu çok mühim sebeplerden dolayı aşağıda
ki teklifleri yapıyoruz: 

Teklif 1 : 
«3. BYP temel hedefler ve strateji» sayfa 18, 

bölüm 1 paragraf l,9^dan sonraya aşağıdaki ilâ
venin yapılması : 

Fiyat artışları 1,10 : Halen cari çeşitli is
raflar ve faizci ekonomik tatbikat yüzümden fi
yatları bir istikrar içinde tutmak mümkün ola
mamaktadır. Bu durum devamlı olarak ücret
lerin, mahsullerin, maden cevherleri ve arsala
rın fiyatlarının ve dolayısiyle bunlara bağlı ola
rak da yeniden bütün fiyatların artması zaru
retini doğurmakta, evvelce yapılan çalışma ve 
edinilen kazançların bir ifadesi olan birikmiş 
paraların tekabül ettiği hakların ise ziyama 
ısebebolmakta ve rakamla gelirin artması aynı 

I ölçüde refah getirememekte ve bütün bunların 
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neticeleri gün geçtikçe büyüyerek cemiyette 
huzur bırakmayacak noktalara kadar gelişebil-
ımekfcedir. Bu mühim meselenin saadet ve ada
let getirecek bir şekilde halli gerekmektedir. 

Teklif 2 : ' 
«3. BYP temel hedefler ve strateji» sayfa 

25, bölüm 3, paragraf 3,2'den sonraya aşağıdaki 
ilâvenin yapılması : 

«Fiyat istikrarı 3,3 : Fert başına gelir ar
tışının refah artışı ölçüsü olabilmesi için ve ce
miyette saadet, huzur, selâmet ve adaletin tees
süsü için fiyat istikrarının sağlanması başlıca 
gayemizdir. Bunun teessüsü için de her şeyden 
önce israfların önlenmesi, verimliliğin artırılma
sı ve faizciliğin terki ve her türlü istismarcılı
ğın ve tefeciliğin ortadan kaldırılması başlıca 
prensip ve gaye edinilecektir.» 

Tokat Konya 
Hüseyin Abbas Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Komisyon ?... 
PLAN KOMİSYONU ADINA KEVNİ NE-

DİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora ilâve edile
cek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, Üçüncü Beş Yıllık strate
ji ile ilgili bir önerge karşısındayız. Planı de
ğil, stratejiyi ilgilendiren bir ilâve önergesidir. 
Bilindiği gibi Üçüncün Beş Yıllık Planın stra
tejisinde «Temel sorunlar» adı altında sırala
nan meseleler, Türkiye'nin kalkınmasında hal
ledilmesi gerekli sosyal ve ekonomik yapıdan 
gelen temel problemleri belirtmektedir. 

Halbuki, fiyat istikrarı konusu tamamen uy
gulamaya dönük politikalarla ilgili bir konudur. 
Bu yüzden fiyat istikrarı konusu Üçüncü Beş 
Yıllık Planda maliye politikasında, para ve 
kredi politikasında, fiyat ve ücret politikasın-. 
da, destekleme politikasında ve ticaret politi
kası bölümlerinde önemle ele alınmış bir ko
nudur. 

. Ayrıca, planda yapılan bütün hesaplar da, 
sa%it fiyatlar üzerinden yapıldığı için planın 
öngördüğü refah artışları, nominal artışlar de
ğil, gerçek artışlardır. 

Arz ettiğim bu nedenlerle önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, önergenizi izah 
etmek üzere 5 dakika sürelidir, buyurunuz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem milletvekilleri; 

Değiştirme önergemizde, Üçüncü Beş Yıllık 
Plan stratejisinin başlangıç kısmında, bininci 
bölümünde memleket meseleleri, üçüncü bölü
münde de bu meselelerin halli için erişilmesi 
gerekli amaçlar sıralanmış bulunmaktadır. Biz
ler bu bölümlerin içerisine fiyat istikran baş
lığı altında birer kısmın ilâve edilmesini zarurî 
mütalâa ettiğimiz için bu önergemizi vermiş bu
lunuyoruz. 

Burada fiyat istikrarı, birinci bölümde sayıl
mış olan meselelerin her birisi kadar ehemmi
yetli ve onların kilit noktasını teşkil eden bir 
husustur, önce muhterem Hükümet sözcüsüne 
teşekkür ederiz .Çünkü, dünkü mütalâalarda 
plan stratejisi hakkında değişiklik tekliflerini 
iyi bir görüşle- karşılamadıkları intibaını bıra
kıyorlar idi. Bugün bu tutumu değiştirmiş ol
malarından dolayı teşekkür ederiz. 

Dünkü tutumları hatırlanacağı üzere, stra
teji bir Hükümet belgesidir, bunun Mecliste 
eleştirilmemesi lâzımgelir istikametinde olu
yordu. Halbuki, dün Yüce Meclis, strateji üze
ninde de her türlü değişikliğin yapılabileceği 
hususunu karar altına aldı. Çünkü, dünkü mü
talâa stratejiye karışmayın, esaslar olduğu gi
bi kalsın, Yüce Meclis ancak teferruatlar üze
rinde fikir beyan edebilir şeklinde bir mâna 
da taşımakta idi. Bunun Meclis kararı ile ve 
bugün de Sayın Hükümet temsilcisinin tutumu 
ile değişmiş olmasından memnun oluyoruz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Ben öyle bir şey söylemedim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Bizler, asıl temel belge mahiyetinde olduğu ve 
bütün kalkınmaya istikamet ve ehemmiyet ve
receği için Yüce Mecliste her şeyden önce bu 
temel stratejiler üzerinde durulmasını faydalı 
ve zarurî görüyoruz. O münasebetle, bu kısma 
ait şimdi bu teklifimiz ve bundan sonra da di
ğer bazı tekliflerimiz mevzuubahısolmaktadır. 

Fiyat istikrarı bu bölümün içerisinde neden 
başlibaşma bir kısım olarak ele alınmalıdır? 
Refah getirmek için plan yapıyoruz. Bu fiyat 
istikrarı sağlanmadıkça refaha ait bir bilgi yer
memiz ve plan yapmamız mümkün değildir. Sa
yın Hükümet sözcüsü biraz önce, «Plandaki 
hesaplar sabit fiyatlar üzerinden yapılmıştır» 
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dediler. Buna göre, 1995 senesinde fert başına 
gelir 20 bin T.L. na çıkacağına göre, o gün de 
bugünkü fiyatlar aynı kalacağına göre, bu
günküne nazaran 4 misli refah artacaktır mana
sını ve fikrini ileri sürmektedirler. 

Halbuki, biz 20 sene sonra bugünkü fiyat
ların kalacağını kabul etmek kadar yanlış bir 
hareket tarzı kendimize seçemeyiz. 

Bu bakımdan, fiyatlar zamanla değişecek, 
fakat biz bunun istikrarını temin etmek mecbu-
riyetıindeyiz. Şimdi, muhterem Hükümet sözcü
sü bu istikrarın planın muhtelif bölümlerinde 
gerekli tedbirlerle yerine getirmeye çalışacağı
nı. ifade buyurdular. Fiyat istikrarı meselesi, o 
muhelif bölümlerde zikredilmiş, perakende ted
birlerle halledilecek bünyeye sahip bir mesele 
değildir. 

Fiyat istikrarı, bizim tatbik etmekte olduğu
muz temel, ekonomik, politika ve stratejinin 
en mühim tatbikatı, daha doğrusu en mühim 
yanlış neticelerinden birisi olarak korunama
maktadır. Zira, bugün tatbik etmekte olduğu
muz usuller muvacehesinde fiyat istikrarını te
min etmek zaten mümkün değildir. Bunu baş-
libaşına bir mesele olarak ele alıp; bunun hal
ledilmesi için gerekli köklü tedbirlere tevessül 
etmek mecburiyetindeyiz. Bir defa bu konu pla
nın ne ifade ettiğini anlamak bakımından bü
yük bir ehemmiyete haizdir. 

İkincisi; cemiyetimizde huzur ve saadetin te
mini bakımından zaruridir. Zira, fiyat deği
şiklikleri meydana geldiği zaman, işte işçi üc
retlerini devamlı olarak artırmak gerekiyor, 
Bunlar fiyat artışlarına paralel olarak hemen 
anında yerine getirilmediği için, bu sebepten 
dolayı çeşitli huzursuzluklar oluyor ve Hükü
metlerimizin, çeşitli müesseselerimizin bütün 
plan devrelerindeki başlarına gelen en uğraş-
tırıcı meseleler bu ücret değişikliklerinden mey
dana gelen meseleler oluyor. Hattâ bugün bir 
mağazada satış yapan kimse, malını hangi fi
yata satacağını bilmeyecek kadar ortada sürat
li büyük fiyat artışları oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz bitmiş
tir. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Topluyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir cümle ile sonuç
landırın. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Evet efendim, ikazınıza teşekkür ederim. 

Bunun bu kısma konulmasında en büyük 
ehemmiyet şuradan ileriye gelmektedir. Huzur 
ve adaletin meydana gelebilmesi için fiyat istik
rarını parakende tedbirlerle temin etmek müm
kün değildir. Bunun için planda temel strate
jimizde israfın kaldırılmasının başlıca hedefi
miz olduğunun zikredilmesinin bütün planlı 
devreye ışık tutacak bir mesele olarak büyük 
ehemmiyeti vardır. 

Yine planda, prodüktivite artırılmasına bü
yük ehemmiyet verilmesinin çok büyük bir öne
mi vardır ve bunların hepisinin üzerinde, plan
da bugünkü bu koyu faizcilik tatbikatının kal
dırılacağına dair tek kelime zikredilmemiştir. 

Halbuki, temel stratejide bunun büyük bir 
ehommiyetle ele alınıp, bu faizcilik tatbikatı
nın kaldırılacağım kendimize temel prensip yap
maya mecburuz. Bugün kapitalist nizamın en 
büyük... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, istirhamım 
olmuştu zannediyorum, sonuçlandırın efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkan. 

Onların dahi en büyük problemi budur, 
bu problemi kökünden halletmek için bu koyu 
faizciliği kaldırmamız şarttır; planın temel taşı 
olmalıdır ve ilkeler kısmında da yerini almalı
dır. Böylece başka memleketlere dahi içtimaî 
huzur ve adalet bakımından örnek olabilecek 
bir durumun meydana getirilmesine yardımcı 
olmaya mecburuz. Maruzatımın esas kısmı bu
dur, bu büyük ehemmiyetinden dolayı strateji 
içerisinde yer almasının zaruretine inandığı
mız için teklif ettik. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan'm, takriri Ge
nel Kurulun bilgilerine arz edilmiştir. Sayın 
komisyon, rapora ekliyecek bir husus bulun
madığını ifade etmişler; Sayın Bakan gerekçeli 
olarak katılmama sebebini izah etmişlerdir. 

Gerekçeli geriverme önergesinin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

93 sıra sayısını taşıyan önergeyi okutuyo
rum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : 3. BYKP hakkındaki 
tadil teklifi 

özü : 3. BYKP nm temel hedefleri ve stra
tejisi «Bölüm 1 Türk toplumunun temel sorun
ları» ve bölüm 3, «Uzun vadeli kalkınmanın 
amaçları» bölümlerine «Mevzuat» kısmının ilâ
vesi,. 

Gerekçe : 
Bir yandan süratli kalkınma ve sanayileş

memizin zarureti belirtilirken, kalkınma ve bil
hassa sanayileşmemize engel olan sayısız mevzu
at, zihniyet ve tutumların izalesinin zaruretini 
görmemezlikten gelmek mümkün değildir. Bu
gün birtakım mevzii ve kısmi teşvik tedbirlerine 
rağmen sanayileşmemize mâni olan sayısız mev
zuat, zihniyet ve tutum hükmünü icra etmekte 
ve kalkınmada ve sanayileşmede, milletimizde 
mevcut potansiyel kuvveden fiile çıkma imkânı 
bulamamaktadır. Bu mühim konunun strateji
nin Bölüm 1. «Türk topltımunun temel sorun
ları» ve Bölüm 3. «Uzun vadeli kalkınmanın 
amaçları» bölümlerine sarahaten başlı başına 
birer kısım olarak ilâvesinde büyük fayda ola
cağı kanaatindeyiz. 

Teklif 1 : 
Stratejinin sayfa 21'deki Bölüm 1, paragraf 

1.19'dan sonraya aşağıdaki kısmın ilâvesi : 

Mevzuat 1.20. Sanayileşmemizin en mühim 
manilerinin başında halihazır mevcut mevzuat 
gelmektedir. Malî ve idarî birçok mevzuat çı
kartılırken bugünkü sanayileşmenin gerekleri 
gözönünde tutulmadığından sayısız engel ve 
tatbikatı önleyici ve gelişmeye mani olucu hu
suslar ortaya çıkmıştır. Bu maniaların süratle 
mümkünse tek bir kanunla ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Teklif 2 : 
Strateji sayfa 26 Bölüm 3, sanayileşme kıs

mı 3.5 maddesinden sonraya aşağıdaki kısmın 
ilâvesi : 

«3.6 sanayileşmemizi engelleyen mevzuat ve 
tatbikatın süratle ortadan kaldırılması için ve 
sanayileşme tatbikatının gerekli yetkilerle do
natılmış tek bir teşkilât ile yürütülebilmesi için 
yeni bir «Türkiye sanayiini teşvik ve geliştirme 
Kanunu» çıkartılacaktır.» 

Tokat Milletvekili Konya Milletvekili 
Hüseyin Abbas Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA KEV-

Ni NEDİMOĞLU (Zonguldak) — Rapora ilâ
ve edilecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

Sayın Başkanım, stratejide bir değişiklik veya 
ilâve yapılması ile ilgili bir önerge karşısında
yız. Bunu bundan önceki önerge vesilesi ile de 
arz etmiştim. Meclisin bu konuda karar aldı
ğını zannetmiyorum, bu önergeler dolayısı ile 
alınmış kararlar vardır, Hükümet de stratejide
ki görüşünü değiştirmiş değildir. 

Önergeye gelince, önergede sanayiin teşviki
ni öngören hususlar yer almaktadır. Sanayiin 
teşviki planın 1008 nci sayfasında yer almıştır. 
Ayrıca, Yüce Meclise sunulmuş olan geniş kap
samlı bir teşvik kanunu da sanayiimizin geniş 
şekilde desteklenmesini öngören hükümleri Ön
görmüştür. Mevzuatta ayrıca birleştirilmiş ve 
sadeleştirilmiştir. 

Bunun dışında olarak, planın 309 ncu sayfa
sındaki 8 nci fıkra, sınai gelişmeyi hızlandırmak 
amacı ile Sanayi Bakanlığının reorganize edil
mesini öngörmektedir. 

Bu bakımdan, önergenin amaçları planda 
esasen daha geniş kapsamı ile dikkate alınmış 
olduğu için ve strateji de bahis konusu olduğu 
için, onun stratejiye eklenmesine ihtiyaç gör
müyoruz ve bu bakımdan önergeye katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, müddetiniz 5 
dakikadır. Çünkü, 10 tane önergeniz var, her 
sefer 4 dakika alırsanız, 10 önergede 40 dakika 
eder. 

Buyurun efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Yine demin arz ettiğim gibi, planın asıl te
mel istikametini teşkil öden strateji kısmına 
bir ilâvenin yapılmasına zaruret duyduğumuz 
için bu önergemizi takdim etmiş bulunuyoruz. 

Bugün sanayiin yapısı, üretimin yapısı, tek
nolojik yapı gfiibü birtakım kelimeler başlığı al
tında strateji kısmında bölümler ayrılmıştır. 

t Halbuki, üretimin yapısı kadar bugünkü mev
zuat âlemimizin yapısı da çok mühimdir. Bu 
büyük ehemmiyete haiz olan hususu memleke
timizi süratle kalkındırmak istediğimiz bir nok-
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tada mutlaka lâyiki ehemmiyette alıp, planda 
gereken yerleştirmeye mecburuz. 

Mesele, muhterem Hükümet sözcüsünün ba
his buyurdukları gibi basit bir mesele değildir. 
Planda mevzuat meselesine gereken ağırlık ve
rilmemiştir. Üçüncü Beş Yıllık Planın temel bel
kemiği olarak sanayileşmeyi koyuyoruz. Eğer 
biz bu sanayileşmeyi temin edecek mevzuat me
selesine gereken ağırlığı vermezsek hiç bir şey 
yapmamız mümkün değildir. 

Bugün nasıl sanayileşebiliriz ki, şimdi arz 
edeceğim hususlara yer verilmiştir ki, bu mese
leyi küçümsemeye kalkışabilelim. Bugün bir 
alâtı sabite vergisi belediyeler tarafından alı
nır, bir kırang milini bir usta, krang taşlaya
cak tezgâhını yerine tespit edemez, yer tespit 
edildiği zaman vergi nispeti yüksektir. Onun 
için bir kırang milini dahi ciddî bir şekilde, tek
nik şartlara uygun olarak taşlayamaz. Bugün 
bir gider vergimiz vardır, bir dökümhanede bir 
silindir gömleğinin kaliteli olarak dökülmesi 
için içerisine krom, nikel halitası kalamaz. Bu 
krom - nikel halitası katıldığı tespit edildiği za
man çok daha yüksek nisbette vergi vermekle 
mükellef olacaktır. Yıllardan beri bugün sana
yileşmeye verdiğimiz ehemmiyet gözümüzün 
önünde durmadığı için, çeşitli malî ve idarî 
mevzuatımız sanayie en büyük engeli teşkil ede
cek bir büyük yumak haline gelmiş yolumuzu 
tıkamıştır. Bunun ehemmiyetini idrak ederek 
çalışmaya başlamaya mecburuz. Bunları bir bir 
ayıklamaya kalkarsak beş yıllık plan değil 22 
yıllık ömrümüz dahi yetişmez. Bunun bir tek 
çaresi, tek bir kanunla kökünden sanayie engel 
olan bütün mevzuatın ortadan kaldırılması ve 
ona yararlı olacak genel hükümlerin getirilip 
tatbikatçılara yetki verilmesi yoludur. Bunun 
için de bir sanayi teşvik geliştirme kanunu şart
tır. 

Planda getirilen teklifler ve Hükümet tara
fından sanayii teşvik hususunda hazırlanmış 
ojan belgeler bizim üzerine büyük ağırlık verdi
ğimiz bu meseleyi şümulü ile kavramamaktan 
mütevellit belge mahiyetindedir. Çünkü, getiri
len bu belgelerin hepsi birtakım malî tedbirleri 
ile bu işi gereken şekilde hızlanacağını zannede
cek safiyet içerisindedir. Bundan beş sene önce 
yaptığımız bir sanayi kongresinde sanayii engel
leyen mevzu hakkında konuşan bir kardeşimiz 

104 tane engel saymıştı. Bir sonraki kongrede; 
«933 sayılı Kanun çıktığı halde engeller ancak 
93'e inebilmiş» dedi. Bugün bu engellerin hepsi 
aynen durmaktadır. Sanayiin karşılaştığı müş
külât sadece birtakım vergi muafiyetlerinden 
ibaret değildir. «Bugün almayım, yarın alma
yım,» sözü ile istenen hızı yerine getirmek müm
kün değildir, idarî bakımdan bir sağlık memu
ru dahi en büyük fabrikayı kapatma yetkisine 
sahiptir bugün. Sanayi Bakanlığının reorganize 
edilmesi ile de bu iş hallolmaz. Bu bütün bir 
Hükümet reorganizajsyonuna bağlı bir hüküm
dür aslında. Yetkiler bir tek teşkilâtta toplan
maya mecburdur. Kapı, kapı, millet gelip bura
da muhtelif yerlere, aynı meseleyi altı ayrı Ba
kanlığa anlatmak suretiyle iş göremez. 

Geçenlerde TEK idaresi çıkıyor, «Elektriği
nizi temin ediniz, sonra fabrika kurmaya kalkı
şınız.» diyor. Biz bir yandan bölgesel dengesiz
liği kaldıralım, Anadolu'da fabrika kurulsun, 
diyoruz. Daha bizim çeşitli devlet teşkilâtlınızı 
dahi tanımayan falanca köydeki köylü Mehmet 
ağa, önce elektriği temin edecek, biz Hükümet 
olarak ona temin edemeyeceğiz, o temin edecek 
de sonra fabrikayı kurmaya teşebbüs edecek... 

Bütün bu hizmetlerin hepsinin Devlet tara
fından baştan yapılmasını ele alacak teşkilâtı, 
zihniyeti, tutumu ve bütün mevzuatı değiştire
cek topyekûn bir sanayii teşvik kanunu çıkar
tılmadıkça, bu plan, sadece önümüzdeki devre
de, bugünkü dengesizlikleri biraz irileştirip bu
günkü problemleri daha büyük hale getirip hiç 
bir şeyi halletmeye mahkûm bir plan halinde 
kalır. Planın içerisinde meydana getirilmiş tek
lifler yetersizdir. Bu ağırlığın strateji içerisinde 
ele alınıp, bütün plan tatbikatında gözetilmesi 
şarttır. 

Bizler, bu hususta Hükümete ve tatbikata 
yardımcı olmak için bir sanayii teşvik kanunu, 
bu anlattığımız mânada olmak üzere teklif ola
rak hazırlamış bulunuyoruz, inşallah Hükümet 
çalışmalarına faydalı olur. Ancak, strateji içeri
sinde bu noktaya, bu mevzuatın ayıklanması 
noktasına lâyık olan ehemmiyeti vermek mec
buriyetindeyiz. Kendi koyduğumuz kanunlarla 
kendi sanayileşmemize en büyük engeli koymu
şuz. Amerikalılara atfedilen bir söz var: «Tür
kiye büyük Devlet olacak ama, mevzuatı müsait 
değildir» demişler. Çok doğru bir sözdür. Mev
zuat bu kadar ehemmiyetlidir, stratejide mutla-
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ka yerini almalı ve tedbirler kısmında, amaçlar 
kısmında bunların kaldırılması büyük bir ehem
miyetle zikredilmelidir. 

Teşekkür ©derim. 
BAŞKAN — Saym Erbakan tarafından ve

rilen gerekçeli geriverme önergesi Genel Kuru
lun bilgilerine arz olunmuştur. Komisyon, rapo
ra ekleyecek bir hususun bulunmadığını ifade 
etmektedir. Hükümet gerekçeli beyanı ile katıl
madığını ifade etmiş - bulunuyor. Sayın önerge 
sahibi de görüşlerini izah ettikler. Dikkate alı
nıp alınmama hususunu oylarınıza arz ©diyo
rum. Dikkate alınmaJsmı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

94 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : 3. BYKP hakkında tadil 
teklifi. 

özü : «3. BYKP'nm temel hedefleri ve stra
tejisi» Bölüm 1 «Türk toplumunun temel so
runları» ve Bölüm 3. «Uzun vadeli kalkınmanın 
amaçları» bölümlerine «Devlet - Millet kay
naşmasının artırılması» kısmının ilâvesi. 

Gerekçe : 
Gerek 1 nci ve 2 nci BYKP stratejilerinde, 

gerekse 3 ncü BYKP stratejisinde ve plan tasa
rılarının muhtelif bölüm ve yerlerinde planın 
başarısının milletçe benimsenmesine bağlı ol
duğu belirtilmiştir. Bu benimsenme için temel 
şart Devlet - Millet kaynaşması ve gönül ve 
işbirliğinin gelişmesi olduğu halde strateji ve 
planda bu mühim hususların gerçekleşmesi için 
atılması lüzumlu adımlara temas edilmemiş ol
ması büyük noksanlıktır. 

Plana bu kısımların ilâvesini büyük ehemmi
yetine binaen zaruri görüyoruz. 

Teklif : 
Planın temel hedefleri ve stratejisi sayfa 

16'daki bölüm 1. paragraf 1 - 3'ten sonraya aşa
ğıdaki kısmın ilâvesi 

Devlet - Millet kaynaşması : Yurdumuzda 
Devlet - Millet mefhumlarının daha iyi anlayış 
ve tatbikatına ihtiyaç bulunmaktadır. Devletin 
tahakküm için değil, millete hizmet için millet 
tarafından kurulduğu gerçeğinin tatbikatta 
nutulmaması gerekmektedir. 

Teklif : 
Planın temel hedefleri ve stratejisi sayafa 

25, bölüm 3. paragraf 3.1'den sonraya aşağıda
ki kısmın ilâvesi : 
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Devlet - Millet kaynaşması : Devlet - Mil
let kaynaşması planlı çalışmanın temel hedefle
rinden birisi olduğu gibi plan başarısının da te
mel şartlarından birisidir. Bu gayenin tahak
kuku için, demokratik nizamın her türlü arıza
dan arınmış olarak samimî bir şekilde tatbiki 
için gereken tedbirlerin alınması ve Devlet -
mensubunu ve yetkilerini ımilletin örf ve anane
lerine daha büyük bir ihtimamla saygı ve hür
met göstermelerinin temini ve bütün Devlet 
muamelelerinde vatandaşa şefkat ve sevginin 
hâkim olmasının temini başlıca gaye olacaktır 
ve yine bu maksatla Anayasa tadilâtı ile: «Re
isicumhurun tek dereceli seçimi», «Referan
dum», «Millet teşebbüsü», «Halk vetosu», 
«Mahkemelerde jüri» müesseselerinim getirilme
si uygun olacaktır. 

Tokat Milletvekili Konya Milletvekili 
Hüseyin Abbas Necmeddin Erbakan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
Rapora ilâve edilecek bir husus yok efendim, 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
— ISayın Başkan, yine strateji ile ilgili bir de
ğişiklik bahis konusudur, önerge, esâs itiba
riyle plan çerçevesini çok aşan, planın ilgilene-
meyeceği, düzenleyemeyeceği konuları öneren 
bir teklif halindedir, örneğin: Reisicumhurun 
tek dereceli seçimi, referandum, millet teşebbü
sü, halk vetosu, mahkemelerde jüri gibi, plan
da yerini alması mümkün olmayan hususları 
kapsamaktadır. Bu bakımdan katılmamız müm
kün değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erbakan. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri, bu
güne kadar birinci, ikinci ve hattâ bu seferki 
Üçüncü Beş Yıllık Plan stratejilerinde, Planın 
başarısı milletçe benimsenmesine bağlıdır, cüm
leleri, müteakip yerlerde değişik şekillerde yer 
aJlmıştır ve bu söz de tabi çok büyük bir haki
katin ifadesidir. Kalkınmak için topyekûn se
ferber olmak, millî kaynaşmayı temin etmek 
ve planı yapanlarla tatbik edecek olanların gö
nül ve elbirliği içerisinde çalışması başarının 
en büyük âmilidir; bunda hiç şüphe yoktur. 
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Bugün memleketimizin kalkınması bakımın
dan bu hususta acaba yeterli noktada mıyız? 
Devlet, millet kaynaşması tam teşekkül etmiş 
midir sualini sorarak işe başlamaya mec
buruz. Erzurum'da iller Bankası bir köye 
içme suyu getirmek için köyün borularını ge
tirmiş, çimentosunu getirmiş, bütün teçhizatını 
getirmiş, oradaki iller Bankasında eski talebe
miz olan bugünkü yetkili kardeşlerimiz; «Efen
dim, köylü bunların taşınması için dahi bize yar
dım etmiyor. Bundan dolayı istediğimiz randı
manı alamıyoruz.» tarzında şikâyette bulundular. 
O Erzurum ki, vatan ve millet için canını ver
miş ve tarihimizde ne büyük hadiseler ile ne bü
yük işler başaracağını göstermiş bir milletin ev
lâtları, bugün aynı heyecan ile yurt kalkınması 
için çalışmaları gereken bir noktada bu alâkayı, 
bu kalkınmaya candan katılmayı yapamıyor. 
Bunların köküne inmeye mecburuz. Eğer plan
lardan randıman almak istiyorsak, meseleleri
mizi samimî olarak orta yere koymakla işe baş
lamak mecburiyetindeyiz. 

Bugün Devlet ile milletin tam kaynaşmış ol
duğunu iddia edemeyiz. Halbuki başarının te
mel şartı budur. Buna çeşitli yönlerden gölge 
düşüren tutumlar oluyor, millet benimseyip katı
lamıyor. Başarının tılsımını teşkil eden bu nok
taya büyük bir ağırlık vermek ve stratejide bu
nu belirtmek sadece samimiyetin ifadesi olurdu. 

Bunu temin edilmesi için Devletin memur
larının millete iyi muamele etmesi, bütün ifade
lerde ve tutumlarda milletin anane ve örfüne 
hürmetkar olması temel şarttır, istediğiniz pla
nı yapın, eğer Devlet ve millet kaynaşmasını 
temin edemezseniz hiçbir başarı olmaz, işte iki 
milyon işsiz insan, işte Avrupa gazetelerinin be
yanı : Türkiye'yi büyük bir işsizlik infilâki bek
lemektedir... 

Kalkınma, kalkınmanın planını yapmak de
mek değildir. O kalkınmayı fiilen gerçekleştir
mek demektir. Bunun fiilen gerçekleşmesi için 
de her şeyin samimî olarak ortaya konması lâ
zımdır. Devlet ve millet yekvücut olmadıkça 
hiçbir kalkınma olmaz. Bu milletin büyük po
tansiyelini sadece heba etmiş oluruz. 

Bu ehemmiyetli noktayı bütün samimiyetiyle 
ve bütün ehemmiyetiyle hatta stratejinin başına 
almaya mecburuz. Bundan dolayı Devlet, arada 

bir bazı görüntülerini gördüğümüz gibi, tahak
küm görüntüsü vermekten kaçınmalı, daima mil
lete hizmet için seçilmiş ve teşkil edilmiş, millet 
tarafından teşkil edilmiş bir varlık, bir müesse
se olduğunu hiçbir an hatırdan çıkartmaman 
ve bu prensibi kendisine rehber edinmeli. «Bu 
milleti biz adam edeceğiz, istediğimiz şekle so
kacağız.» zihniyeti olursa, bu memlekette ne 
plan yürür, ne de tatbikat. «Bu millet efendi-
mizdir, ona hizmet için vazife görüyoruz, ondan 
ilham alacağız» zihniyeti planın temeli olmalı
dır ; çünkü, başarının tılsımı budur. 

Bu kaynaşmanın temini için getirdiğimiz, 
teklif ettiğimiz bazı idarî hususlar; yani, Reisi
cumhurun tek derece ile seçilmesi.. Bu millet 
başkanını kendisi seçtiği zaman, bugünkü hal 
için bir şey demiyorum, yalnız böyle olursa daha 
iyi olur, diyorum. Bütün tarihinde çok büyük 
muvaffakiyetler göstermiştir, olabilir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ana
yasa mevzuudur o. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Efendim, bir meselenin Anayasa meselesi olması, 
Planda bunların tavsiye edilmemesini gerektir
mez; Plan bunları tavsiye eder, bu istikamet
lerde hareket edilmesi uygundur, der. Strateji 
demek, bu demektir. Plan baştan sona kadar bir
çok kanunların çıkmasını âmir bulunuyor, bun
ları teklif ediyor. Planlama Teşkilâtı veya Hü
kümet bu kanunları kendisi baştan çıkartmış mı 
ki, bu tavsiyelerde bulunuyor?.. Bir meselenin 
kanun veya Anayasa meselesi olması demek, bir 
stratejide tavsiye edilmemesi demek değildir. 

Bu bakımdan bu kaynaşmanın temini için 
Planda pekâlâ tek dereceli Reisicumhur seçimi, 
referandum, millet teşebbüsü, halk vetosu ve 
mahkemelerde jüri bulundurması gibi teklifler 
ve tavsiyeler yapılabilir. Çünkü Plan, Devlet -
millet kaynaşmasının temini başlıca şart olarak 
görmek ve stratejisini almak mecburiyetinde
dir. Bu tavsiyeler yapılabilir ve yapılırsa çok 
yerinde olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan'm gerekçeli ge-

riverme önergesi Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Komisyon, rapora ekleyecek bir hu
sus olmadığını ifade etmiştir. Sayın Devlet Ba
kanı katılmadıklarını gerekçeli olarak ifade bu
yurmuşlardır. önergenin dikkate alınıp alın-
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maması hususunu oylarınıza ara ediyorum. Dik- ı Saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşime ara 
kate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... veriyorum. 
Kabul edilmemiştir efendim. | Kapanma saati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Bagkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan ı(Kayseri), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 153 ncü Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

II, — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Ferid Helen'in, dört silâhlı 
anarşist tarafından Bulgaristan'a kaçırılan 
THY na ait Truva uçağı ile ilgili gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Başbakan sayın Ferid Melen 
gündemi dışı söz talöbetmişlerdir, kendilerinet 
söz veriyorum. 

Buyurunuz? sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (C. Senatosu 
Van Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

iki gündür hepimizi çok üamüş ve Dünya 
kamu oyunu haklı endişe ve heyecan içinde 
meşgul etmiş ve nihayet aralıksız gayretler 
sonunda, uçağın ve içindeki vatandaşlarımızın 
kurtarılması ile olumlu surette sonuçlanmış bu
lunan bir (Uçak kaçırma olayı) üzerinde yük
sek Meclise bilgi arz etmek için huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Bildiğimiz gibi, Bulgar Hükümeti ile son iki 
gün içinde yürüttüğümüz temaslar sonunda, 
22 Ekim Pazar sabahı dört silâhlı hava korsanı 
tarafından Sofya'ya kaçırılan Türk Hava Yol
larına ait uçağımızın yolcularının ve mürette
batının serbest bırakılması ve uçağın kurtarıl
ması müsbet bir şekilde sonuçlandırılmıştır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Onlar 
Korsan değil, komünist anarşistlerdir. 

BAŞBAKAN FERİD MELEN (Devamla) — 
Kaçırma olayının sefahati, iki hükümet arasın
daki temaslar hakkında arkadaşım Doğan Ki
taplı Yüce Meclisinize kısa açıklamalarla iza
hatta bulunmuştu. 

Boing 707 tipindeki uçağımız ve mürette
batı ile birlikte 81 kişinin hayatlarını tehlike
ye sokan bu menfur hadisenin öğrenilmesini 
müteakip Hükümetimiz, vatandaşlarımızın can 
€mniyetini teminat altına almak için gereken 
tedbirleri sistemli bir şekilde yürütmüştür. Dış
işleri Bakanlığımız, uçağın Sofya Hava Alanı
na indiği yolundaki haber alınır alınmaz der
hal Sofya Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla Bulgar 
Hükümetinden yolcuların kurtarılması ve uça
ğın iadesi için işbirliği ve yardım talebinde bu
lunmuştur. 

Sofya Büyükelçimiz Nihat Dinç (Bulga
ristan Hariciye Vekâleti) ile yaptığı temaslarda 
Mayıs ayı başında kaçırılmış bulunan ilk uçak 
hadisesini hatırlatarak, Bulgaristan Hükümeti
ni (uçakların gayrikanuni yollarla ele geçiril
mesinin önlenmesine dair 1970 La Haye Sözleş
mesine) göre olaya müdahale etmesini talebet-
mek suretiyle hukukî durumun gerektirdiği 
ilk teşebbüsleri yapmıştır. Bunu müteakip 
Bulgaristan Başbakanına gönderdiğim bir "me
saj ile bu kaçırma olayında da Bulgar makam
larınca gereğinin yapılacağı ümidini izhar ede-
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rek Bulgaristan Başbakanmra da konu ile şah
sen ilgilenmesini rica ettim. Bu ilk teşebbüsü
müzü desteklemek amacı ile Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterinden ve onun vasıtasıyle 
Kızılhaç'tan olay hakkında insanî yönden ya
pılması mümkün olan hususlarda yardımlarını 
talebettik. Ayrıca diğer bazı dost ve müttefik 
devletlerle, iyi ilişkiler idame ettiğimiz komşu 
memleketlerden bu meyanda, Amerika Birleşik 
Devletleri, Batı Almanya, İngiltere, İtalya, Sov
yet Rusya gibi devletlerden müzaharet talebin
de bulunduk. 

Bulgaristan'da Sofya Büyükelçiliğimiz, An
kara'da da Bulgaristan Büyükelçiliği ile de
vamlı temas halinde kalarak kurtarma husu
sunda yaptığımız teşebbüslere aralıksız devam 
ettik. Bu temaslarımızdan edindiğimiz bilgilere 
göre, Bulgar makamları, hava korsanları ile 
Pazar günü saat 11,00 ;de temas kurmuşlardır. 
anarşistler Bulgarlarla yaptıkları bu ilk te
maslarda, uçağı bazı maksatlarla kaçırmış ol
duklarını ifade etmişler, fakat bu talipleri hak
kında sarih bilgi vermekten israrla kaçınmışlar
dır. Bu ilk temastan sonra haberdar olan Büyük
elçimiz Nihat Dinç, Bulgar makamlarından yol
cuların can emniyeti ile ilgüi olarak gerekli ted
birlerin alınmasını talebetmiş, uçağın kaçırılışı sı
rasında korsanlar tarafında ateş açılması neti
cesinde yaralanmış bulunan Kaptan BaşpiTot 
ile diğer bir vatandaşımızın ve hastalanan di
ğer bir yolcunun tedavi edilmek üzere bir has
taneye kaldırılmalarını temin etmiştir. Bilâhare, 
hastalanan 7 yolcunun daha uçaktan çıkarı
larak tedavi altına alınmaları yine aynı şe
kilde sağlanmıştır. Bundan sonra Büyükelçi
miz korsanların temsilcisi ile görüşme teşeb
büsünde bulunmuş ve Bulgar yetkili makam
larının hazır bulunduğu bir toplantıda anar
şistlerden birisi ile görüşmüştür. Büyükelçi
miz, anarşistin kendisine aşağıdaki ifadelerde 
bulunduğunu bize iletmiştir. 

ifadesi aynen şöyledir : 

ve yolcuları imha edeceğiz. Devrimciler olarak 
bu kararımız kesindir.) demiş 

Anarşistlerin temsilcisi daha evvel Bulgar 
madamlarına açıklamış olduğu şartlarını Bü
yükelçimize de bildirmiştir. Bu şartlar ara
sında, mahkemelerimizce muhakeme edilip hü
küm giymiş bazı suçluların serbest bırakıl
ması ve Anayasada herhalde kendi düşün
celerine uygun değişiklikler yapılması gibi 
istekler de yer alıyordu. Bunu müteakip, Bul
garistan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçiliğimi
ze ilk notalarını tevdi etmiştir. Bu notada, 
Bulgar Hükümeti, ezcümle, uçağımızın Bulgar 
makamlarının muhalefetine rağmen, Sofya Ha
va Alanına indiği belirtilmekte, yaralılara Bul
gar tıbbî kuruluşları tarafından derhal müda
halede . bulunulduğu anlatılmakta ve anarşist
lerin istekleri hakkındaki Hükümetimizin gö
rüşünün en kısa zamanda bildirilmesi talebedi-
lersk yolcular ve mürettebatın hayatları ile 
uçağın kurtarılmasını temin edecek her türlü 
gayretin sarfedilmskte olduğu ifade edilmekte 
ve bu gayretlerin sonuçlandırılması için Hükü
metinizin de kendilerine etkili yardımda bulun
ması istenmekte ve Bulgaristan Hükümetinin 
kaçırma olayının muhtemel sonuçlarının sorum
luluğunu taşıyamayacağı beyan edilmekte idi. 

Hükümetimiz, Bulgaristan Dışişleri Bakanlı
ğının tevdi ettiği bu notayı Sofya Büyükelçili
ğimizden alman bilgilerin ışığı altında tetkik 
etmiş ve cevabını Bulgaristan Dışişleri Bakan
lığına Sofya Büyükelçiliğimiz kanalı ile iletmiş
tir. Cevabî notamızın bir örneği Ankara'daki 
Bulgaristan Büyükelçiliğine tevdi edilmiştir. Bu 
cevabımızda ezcümle; Bulgaristan Hükümeti ta
rafından insanî mülâhazalar ve iyi komşuluk 
icapları gözönünde tutularak, uçak yolcuları ve 
mürettebatın hayatlarının kurtarılması ve uça
ğın iadesini teminen sarf edildiği bildirilen gay
retlerin Hükümetimizce memnuniyetle karşı
landığı ifade edildikten sonra, yürürlükte bulu
nan, konuya ilişkin ve yukarda temas ettiğim 
Milletlerarası Sözleşmeye atıfta bulunarak yol
cuların ve mürettebatın emniyetini sağlamak ve 
uçağı kurtarmak için sözleşmede öngörüldüğü 
şekilde Bulgaristan Hükümetinin gerekli göre
ceği tedbirleri almasını beklediğimiz belirtilmiş 
ve her halükârda Türkiye Hükümetinin tedhiş
çiler ve anarşistlerle hiç bir surette pazarlığa 

(Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağını 
ayın 22 sinde saat 07.00 ile 07.30 arasında ka
çırarak Sofya Hava Alanına mecburi iniş 
yaptırdık. Uçağı ve yolcuları rehine olarak 
tutuyoruz. Ancak Türk Hükümeti tarafından 
şartlarımız kabul edildiği takdirde, uçağı vo 
yolcuları serbest bırakacağız. Aksi halde uçağı 
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girişilemeyeceği hususundaki, bilmen görüşü
müz teyide dilmişt ir. Ayrıca, Hükümetimizin 
uçak yolcularının ve mürettebatının hayatları
nın kurtarılması ve uçağın memleketimize iade
sinin temini için Bulgar Hükümetince alınacak 
tedbirlere, gerekirse etkili yardımda bulunma
ya hazır olduğu bildirilmiştir. 

Büyükelçimiz, talelbi üzerine ve Bulgar ma
kamlarının müsaadesi ile hastaneye kaldırılmış 
bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ederek sağlık 
durumları ile ilgilenmiş ve kendilerinden kaçır
ma olayının cereyan şekli hakkında bilgi almış
tır. Bu bilgiler, yolcuların ailelerinin istifadesi
ne de arz edilmiştir. 

Olayın vukubulduğu Pazar günü akşamına 
doğru, iran'a yapmış olduğu resmî ziyaretten 
Sofya'ya avdet eden Bulgaristan Başbakanı 
Stanko Todorov, kendisine gönderdiğim mesajı 
cevaplandırarak «ibizzat kendisinin ve Bulgar 
makamlarının, uçak kaçırma olayına müsait hal 
tarzını teminat altına almak için gerekli gay
retleri sarf etmekte olduklarını beyanla, Hükü
metimizin de hadiseye uygun bir hal tarzı bul
mak için gerekli katkıda bulunacağını ümidet-
tiklerini» ifade etmiştir. 

Yukarda zikrettiğim mesaj ve notaların te
atisinden sonra Bulgar makamları, korsanlarla 
temaslarını yürütmüşler ve Sofya Büyükelçiliği
mizle de irtibatı devam ettirmişlerdir. Bulgarla
rın bu iki yönlü temasları sırasında iki Hükü
metçe teati edilen notalarda ileri sürülen görüş
ler etrafında açıklayıcı bilgilere lüzum hami ol
duğundan, 23 Ekim 1972 Pazartesi günü Bulgar 
Hükümeti ile aramızda iki nota daha teati edil
miştir. Karşılıklı yazışmaların cereyan ettiği sı
rada, bir taraftan da anarşistlerin 23 Ekim gü
nü saat 12,00 ye kadar verdikleri mühletin uza
tılması temin edilmiştir. Yapılan karşılıklı mu
haberelerden, her iki Hükümetin de meselenin 
insanî veçhesinin arz ettiği önem karşjsında, 
yolcuların ve mürettebatın can emniyetlerinin 
teminat altına alınması ve uçağın kurtarılması 
hususunda birleştikleri görülen bütün bu gay
retler, sonucun alınmasına yöneltilmiştir. 

Bu noktadan hareketle, Hükümetimizin de 
mutabakatı ile Bulgar makamları anarşistlerle 
yeniden temasa geçmişler ve kendilerine siyasî 
iltica hakkı tanınması kabul edilen anarşistler 
uçağı ve yolcuları serbest bırakmaya razı ol
muşlardır. 

'Bu şekilde kamu oyumuzu çok yatkından il
gilendiren insanlık dışı, hunharca bir macera
nın önüne geçilmesi, Yüce Meclisimizin göster
diği anlayış ve Hükümetimizin iki gün aralıksız 
devam eden çabaları neticesinde mümkün ola
bilmiştir. 

Bulgar makamlarının mutabakatı ile, Türk 
Havayollarının bir yolcu uçağı, 24 . 10 . 1972 
günü, yani bugün saJbah saat 03,15'te Yeşilköy' 
den hareket ederek Sofya'ya gitmiş ve kaçırı
lan uçağın yolcuları ile mürettebattan yaralı 
ve hasta olanlar hariç tamamını sabah saat 
06,05'te istanbul'a getirmiştir. 

Geriye kalan beş hasta ve yaralıdan üçü de 
ibiraz önce taburcu edilmiştir ve onları almak 
üzere Edirne'den bir otomobil hareket ettirmek 
üzereyiz. Diğer ikisi, yaraları, hareket etme
lerine imkân vermediği için henüz taburcu edil
memiştir, hastanede kalmışlardır. 

Aynı uçakla bir ekip, kaçırılmış olan Boeing 
707 uçağımızı da alarak, bugün saat 10,15'te 
İstanbul Yeşilköy Hava alanına indirmiş, böy
lece yolcuların ve uçağın salimen yurda dön
mesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Dün gece, hâdisenin olumlu şekilde sonuç
lanmasını müteakip ISoyfa Büyükelçimiz vası-
tasıyle elde ettiğimiz bilgiye göre, uçağı kaçı
ran tedhişçi anarşistlerin hüviyetleri Bulgar ma
kamlarınca şöyle açıklanmıştır; 

1. Hacı özdemir. Aksaray Niğde doğumlu. 
Bu şahıs aynı zamanda tedhişçilerin sözcülüğü
nü yapmıştır. Söylendiğine göre, Edebiyat Fa
kültesinde öğrencidir, Mao'cu Hacı diye tanın
mıştır. Bir zaman, Niğde Talebe Yurdunda kal
mıştır ve Filistin kamplarında kurs gördüğünü 
kendisi ifade etmiştir yolculara. 

2. Derviş Elmacıoğlu. 1945 Tokat doğumlu
dur. Süleymaniyedeki Tokat öğrenci Yurdunda 
bir aralık müdürlük yapmıştır. Türk Halk 
Kurtuluş Ordusu mensubu imiş. Bir süre taki
bat yapılmış kendisi hakkında, gözaltına alın
mış, sonra serbest bırakılmıştır, istanbul ikti
sadî ve Ticarî ilimler Akademisinde öğrencidir. 

3. Yücel Bozkurt. Bu, 1951 Mersin doğum
ludur. Genç bir öğrenci olduğu söyleniyor. He
nüz hüviyeti hakkında fazla bilgi toplanama
mıştır. 

4. Ahmet Maden. Bu isim üzerinde ihtilâf 
var. Bir, Maden deniyor, ayrıca Madenci de de-
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niyor. Henüz, Maden mi, Madenci mi? Anlaşıla
mamıştır. 1950 Çorum doğumlu olduğu anlaşılı
yor. 

Bu anarşistlere Bulgar Hükümeti tarafından 
iltica hakkı tanınmıştır. 

Bugün, bu hâdisenin geçirdiği muhtelif saf
haları ve diplomatik yönden çözümlenmesiyle 
ilgili durumu kısaca Yüksek Heyetinize arz ve 
izah etmiş bulunuyorum. 

Bu müessif olayın meydana gelmesindeki 
bütün sebep ve âmiller ve sorumluluklar üze
rinde ancak idarî ve adlî tahkikatla aydınlana
bilecek cepheleri hakkında henüz bilgi arz et
meme imkân bulunmadığını elbette takdir bu
yurursunuz. Bu arada, bilhassa insanlık vecibe
lerine riayet bakımından olduğu kadar mem
leketimizle dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin 
korunması, geliştirilmesi yönünden de gereken 
hassasiyet ve ilgiyi göstermiş bulunan komşu
muz Bulgaristan Hükümetine huzurunuzda te
şekkürlerimi ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizi için
den yıkmak için her türlü insanlık dışı caniya-
ne teşebbüslere pervasızca girişmekten çekin
meyen tedhişçi anarşistlerin bu hâdiseden ibret 
almaları gerekir. 

Bütün dünya bilmelidir ki, tedhişçilik me-
todları ile Türk Milletinin huzur ve güvenliğini 
bozmak isteyenler daima hüsrana uğrayacaklar 
ve milletimizin huzur ve güven içinde yaşama 
azmini ve bu husustaki kararlılığını temsil et
mek sorumluluğunda olan Cumhuriyet Hükü
metlerinin, bu gibi caniyane planları mutlaka 
akamete uğratacağına şahidolacaklardır. 

Ayrıca ibretle kaydedilecek diğer bir nokta, 
yurdumuzda milletimizin huzur ve güvenliğini 
alçakça tehdit eden teşkilâtlı ve her türlü in
sanlık dışı, insaf kaygularmdan uzak tedhişçi 
anarşistlerin kararlılığından ve büyük tehlike
sinden hâlâ habersiz görünenlerimizin ne kadar 
müthiş bir hata ve gaflet içinde bulundukları 
gerçeğidir. 

Yine, bu gözü dönmüş çetecilerin bir kere 
fırsat bulup bir ülkenin ve milletin idaresini ele 
geçirdikleri zaman nasıl hareket edebilecekleri 
de, kaçırılmış bir uçağın içindeki insanlara per
vasızca uyguladıkları caniyane planların âde
ta minyatür bir modeli halinde, bütün insanlı
ğın ibret nazarları önünde çıplak bir şekilde 
canlanmaktadır. Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bir şey mi var Sayın Kazova? 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Şartları 

nedir ve kimler hakkındadır? Açıklanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — İzahat vediler efendim. Gün
dem dışı görüşmede böyle bir sual tevcihine 
imkân yok Sayın Kazova. 

2. •— Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bahanı 
Nuri Kodamanoğlu'nun, Kozlu ve Üzülmez böl
gesinde vuhulmlan maden hazası dolay isiyle gün
dem dv§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, siz grizu 
patlaması ile ilgili olarak mı görüşmek istiyor
sunuz ? Buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Dün, Zonguldak Ereğlisi kömür işletmele
rinde vukua gelen ve 22 vatandaşımızın kaybı
na yol açan, 71 yaralıya sebebolan elîm kaza 
hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Kozlu bölgesi incir harmanı bölümünde 425 
metre ile 300 metre derinlikleri arasında, Çay-
damarı panosunda dün 11,45'te bir yanma baş
lamış, bunu farkeden ilgililer derhal işçilerin 
boşaltılmasına yönelmişler; ancak ve maalesef, 
boşaltma tamamlanamadan patlama olmuş ve 
bu damarda 14 ölü, 42 yaralı neticesi hâsıl ol
muştur. 

Yine aynı gün, aynı damarın üzülmez bölge
sindeki kısmında 13,15'te 200 ile 150 metre de
rinlikleri arasında bir diğer patlama olmuştur. 
Daha evvel bu ocakta bir yanma başlaması üze
rine, toprak baraj yapılarak, yanma söndürül
mek istenmiş, bilâhara bu barajdan gaz sızdı
ğı farkedilerek ikinci bir toprak barajın daha 
yapılması lüzumu hâsıl olmuş ve ilgili bölüm 
mühendisi, teknik muavin ve işçiler bu maksat
la çalışırlarken, maalesef patlama olmuş ve bu 
patlama neticesinde 8 işçi kardeşimiz hayatını 
kaybetmiş, 29 işçimiz de yaralanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar alman 
tedbirleri kısaca belirtmek istiyorum. Hadise 
haber alınır alınmaz, bütün bölgelerdeki kur
tarma ekipleri kaza mahalline sevkedilmiş ve 
yaralılarımızın kurtarılması ve biran evvel has
tanelere yatırılması mümkün olmuştur, öte yan-
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dan Ankarada, konu ile ilgilenmek ve gerekli 
tahkikatı yapmak üzere Bakanlığımız yetkili
lerinden kurulu bir heyet, Sayın Çalışma Ba
kanımızın Başkanlığında derhal ZonguMağa 
hareket etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, kaza hakkındaki tah
kikat henüz bitmiş değildir. Fakat ilk tahmin
ler şöyledir; patlamaların aşağı - yukarı aynı 
zamanlarda olması, aynı damarda bulunması 
ve iki gündür Zonguldakta hava basıncının 
birden ve sürekli düşmesi dolayısıyle kendili
ğinden zuhur edecek yanıcı gazların meydana 
getirdiği bir hadise olarak tahmin edilmekte
dir. Kesin netice alındığında, hiç şüphesiz, so
rumluluk varsa sorumlular hakkında gerekli 
işlem yapılacaktır. 

Ancak, şu ciheti üzülerek belirtmek mec
buriyetindeyim ki, bütün dünyada kömür iş
letme teknolojisi, henüz bu tip kazaları tama-
miyle önleyecek bir kemâle ulaşamamıştır. 
Maalesef önceden tahmini mümkün olmayan 
birtakım tesadüfler bu tip kazaları, dünyanın 
en ileri teknoloji ile çalışan ülkelerinde dahi 
meydana getirebilmektedir. Hiç süresiz bu, 
bizim, güvenlik tedbirlerimizi daha da artırma
mız için engel değildir ve bunu yapacağız. 

Şu anda, vefat eden işçilerimizin kederli 
ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavideki ya
ralılarımız için de âcil şifalar diliyorum. Arz 
ederim. 

XII - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — Üçüncü Beş Yıllık (1973 - 1977) 
Kalkınma Plamnın 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun, 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/906; Cumhuriyet Se
natosu 3/170) (S. Smjısı : 747) (1) 

BAŞKAN — 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının müzakeresine geçiyoruz. 

95 sıra sayısını taşıyan gerekçeli geri verme 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : 3 BYKP hakkındaki tadil teklifi 

özü : «3 BYKP'nm temel hedefleri ve stra
tejisi Bölüm 1 «Türk toplumunun temel sorun
ları» ve Bölüm III «Uzun vadeli kalkınmanın 
amaçları» bölümlerine «Bölgesel ve zümresel 
dengesizliğin kaldırılması ve satlhsal kalkınma» 
kısmının ilâvesi. 

GEREKÇE 

Strateji ve planda memleketimizde halen 
mevcut bölgesel ve zümresel dengesizliğin gide
rilmesi için muhtelif perakende teklif ve temen
niler serdedilmiş bulunmaktadır. Fakat bu ha-

(1) 747 S. sayılı Basmayazı 14 ncü Birleşim 
Tutanağı sonuna eklidir. 

yatî konu stratejinin birinci bölümünde zikredi
len temel meseleler arasında bütün ihatasıyle, 
başlı başına bir mesele olarak ele alınmamıştır. 
Bu çok mühim meselenin stratejinin birinci 
bölümündeki temel sorunlar arasında ve üçün
cü bölümündeki uzun vadeli kalkınmanın amaç
ları arasına alınacak müessir tedbirlerle bir
likte açık ve sarih olarak yer alması zaruridir. 

Teklif 
Planın temel hedefleri ve stratejisi sayfa 19 

bölüm 1 paragraf 1.12 den sonraya aşağıdaki 
kısmın ilâvesi. 

Bölgesel ve zümresel dengesizliğin kaldırıl
ması ve satıhsal kalkınma» kısmın ilâvesi. 

Bölgesel ve zümresel dengesizliğin kaldırıl
ması ve satıihsal kalkınma : Halen yurdumuz
da kalkınma imkânlarından faydalanma bakı
mından bölgesel ve zümresel dengesizlikler mev
cuttur. Bundan önceki plan tatbikatları bu den
gesizliğin giderilmesi hususunda fayda getire
memiştir. Bu durum iktisadî ve sosyal çeşitli 
meselelerin doğmasına yol açmaktadır. Yurdun 

büyük kısmı iktisadî kalkınmaya bir motor ola
rak katkıda bulunamamaktadır, imkânlar top-
yekûn seferber edilememekte, kalkınma hızı 
düşük olmakta âdil gelir dağılımı temin edile
memektedir. Bu durumun süratle izalesi za
ruridir. 

Teklif 
, Planın temel hedefleri ve stratejisinin say-
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fa 27, bölüm paragraf 3.6 dan sonraya aşağı
daki kısmın ilâvesi. 

Bölgesel ve zümresel dengesizliğin kaldırıl
ması ve satıhsal kalkınma : 

İktisadî ve sosyal sebeplerden dolayı bölge
sel ve zümresel dengesizliğin giderilmesine bü
yük önem verilecektir. Geri kalmış bölgelerin 
kalkınması için bundan önceki plan devrelerin-
deki su, yol, okul ve hastane gibi sadece devlet 
hizmet ve yatırımlarının dağıtılmasıyle iktifa 
edilmeyecek ve bu plan devresinde geri kalmış 
bölgelerin kalkınması için bu bölgeler sakinle
rinin iktisaden güçlenmelerine de büyük ehem
miyet atfedilecektir. Bu meyanda bölgesel kal
kınma şirketleri teşvik edilecek. Devletçilik ev
velki plan devrelerinde olduğu gibi şakulî ola
rak değil, ufkî olarak tatbik edilecek, yani geri 
kalmış bölgelerin yapamayacağı iktisadî etüt
ler, projeler, organize sanayi bölgeleri, her tür
lü altyapı hizmetleri, fabrikanın işletmeye açı
lıncaya kadar lüzumlu idarî hizmetler ve ge
rekli sermayenin bölge halkı tarafından zaman
la ve kısmen de fabrika kârı ile teşekkülüne 
kadar geçecek devrede lüzumlu malî imkân
ların temini hizmetlerinin devlet tarafından gö
rülmesi ve fakat müesseselerin sahiplerinin böl
ge sakinlerinin iştirakiyle teşekkül edecek böl
gesel kalkınma şirketlerinin olması gayesine 
yönelecektir. 

Zümresel dengesizliğin doğmasına sebebolan 
suni faktörlerin daha âdil esaslara istinadetti-
rilmesine çalışılacak, bunun için de her türlü 
istismar ve tefeciliğin terki, vergilerin basit ve 
âdil esaslara ircaı, fakirlerden alınanların ön
lenmesi, birikmiş para ve imkânların tercihinde 
yalnız maddî imkânları olanlara yenilerinin de 
verilmesi sistemi yerine en verimli iş sahaları
nın faydalanabilmesi esaslarının temini gaye 
edinilecektir. 

Tokat Milletvekili Konya Milletvekili 
Hüseyin Abbas Necmeddin Erbakan 

BAŞKAN — Komisyon? 

KARMA PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Rapora ilâ
ve edecek bir husus yoktur efendim. 

BAŞKAN — Rapora ilâve edilecek bir hu
sus bulunmadığını ifade buyuruyorlar. 

(Sayın Bakan, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— 'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Erbakan'in bu önergesiyle stratejiye iki kısım 
ilâvesi öngörülmektedir. Bunlar, bölgesel ve 
zümresel dengesizliğin kaldırılması ve satıhsal 
kalkınma kısmının eklenmesi - kendi tabirleri
dir - hususlarıdır. 

Evvelâ stratejiye bir kısım eklenmesi veya 
strateji üzerinde bir değişiklik yapılması husu
sundaki Hükümet görüşünü, bundan önce çe
şitli defalar arz etmiştim. O görüş içerisinde 
aynca şunu da arz etmek isterim ki, stratejinin 
l'e 9 numaralı paragrafında bu konu; ama 
zümresel olarak değil de bölgeler arası denge
sizlik gelir dağılımı bir sorun olarak ele alın
mış ve diğer kısımlarında da - üçüncü kısımda 
özellikle - bu sorun üzerinde durulmuştur. Bi
naenaleyh, bu bakımdan stratejide kâfi açıklı
ğın bulunduğunu sanıyoruz. 

ikinci olarak zümresel dengesizlik tabiri
nin ne olduğunu anlayamadığımızı da beyan 
etmek isterim. 

Üçüncü olarak, Beş Yıllık Planın çeşitli 
yerlerinde, takdir buyuracağınız gibi, geri kal
mış bölgelerimizin gelişmeleri için çeşitli ted
birler getirilmiş, büyük yatırımlar öngörülmüş 
ve ayrıca sanayiin yurt sathına, özellikle geri 
kalmış bölgelerine dağılması için tedbirler ön
görülmüştür. 

Arz ettiğim bu üç sebep dolayısıyle öner
geye katılmamızın mümkün olmadığını arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, önergenizi 
izah etmek üzere buyurunuz efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; bun
dan önceki bazı önergelerimizde olduğu gibi bu 
önergemizde de plan çalışmalarının asıl en mü
him kısmını teşkil eden stratejide, çok mühim 
bir hususun başlı başına belirtilmesini temenni 
ediyoruz. Bu husus; bölgesel ve zümresel den
gesizlik ve satıhsal kalkınma konusudur. 

Stratejide, bugün memleketimizin kalkın
ması için karşılaştığı meselelere bakış yapan 
«temel sorunlar, temel meseleler» kısmında her 
ne kadar «gizli işsizlik, yetersiz sosyal güven
lik ve dengesiz gelir dağılımı» adı altında bir 
bölüm ele alınmışsa da buradaki dengesiz ge
lir dağılımı konusu altında söylenen sözler, 
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«bölgesel ve zümresel dengesizlik ve satihsal 
kalkınma» başlığı altında söylenmesi lâzımgelen 
mühim hususların yerini dolduramamaktadır. 
Halbuki, bugün Türkiye'nin kalkınma için me
selelerinin en mühimlerinden birisini bölgesel 
ve zümresel dengesizlik teşkil etmektedir. 

Bölgesel dengesizlik üzerine, bundan önceki 
Birinci, İkinci Plan stratejilerinde de geri kal
mış bölgeleri kalkındıracağız diye çeşitli «özler 
Söylenmiştir. Fakat, geçirdiğimiz on yıllık plan
lı devre göstermiştir ki, bu sözlere rağmen, 
memleketimizin bölgesel dengesizliği orta yer
den kaldırılamamıştır. Birkaç mühim şehrin 
yıldan yıla gelişmesine mukabil, memleketimi
zin büyük sahaları maalesef hâlâ hiçbir kalkın
ma hareketinin başlamadığı durumda ve man
zaradadır. Batı memleketleriyle mukayese edile
cek olursa, birer büyük köy manzarası arz et
mektedir. Kalkınmanın bütün yurt sathına ya-
yıla'bilmesi, kalkınmada en mühim meseleleri
mizden birisini teşkil etmek lâzımgelir. Bu hu-
sulsta Hükümet ıSözcüsü, «Planda muhtelif 
tedbirler getirmek istedik» dediler. Fakat bu 
getirdikleri tedbirler yeterli değildir. Biz kal
kınmak istiyorsak yurdun her tarafını kalkın
maya güç katacak birer motor haline getirmeli
yiz. Yoksa, bir kısım diğer kısmın üzerine yük 
olursa istediğimiz kalkınma olmaz, memleketin 
bütün potansiyelini seferber etmeye mecbur ol
duğumuz bir devrede yine verimsiz çalışmalar 
içerisinde boğulur gideriz. 

Bu plan tatbik edildiği takdirde, içindeki 
zihniyet gözetilecek olur ise, Türkiye'deki mev
cut dengesizlik daha da artacaktır. Yine bir
kaç büyük şehir daha da büyüyecek ve Ana
dolu'nun büyük kısmı kalkınmadan nasibini ala
mayacaktır. Zira, bu Planda getirilmiş olan 
temel teklifler var. Su, yol ve hastanesini yap
tık diyor. Yeni Planda bir il planlaması fikrini 
<de getiriyor. Yani, Anadolu'nun filânca vilâ
yetine şu kadar yol, şu kadar su, şu kadar has
tane getirmek ile bu bölgenin kalkmdırılmış 
olduğnu zannedecek bir zihiyetle hazırlanmış 
bulunuyor. Halbuki, su, yol, hastane Devletin 
normal vazifeleridir, iktisadî kalkınma yalnız 
bunlarla olmaz. Oradaki insanın, sırtına ceket, 
ayağına ayakkabı alabilmesi için ne getiriyorsu
nuz? Kalkınmadaki temel meselemiz budur. Bu
nun getirilmesi için Plandaki ilkeler yetersiz-

I dir, temel felsefe yanlıştır. Zira, Planda dikkat 
ederseniz bir kamu sektörü, bir özel sektör 
konuşmaları içerisinde birçok şeyler orta yere 
konmuş. Bunun tatbikatmdaki büyük hata şu
rada : 

Anadolu'ya bir fabrika kurmak icabettiği 
zaman, sol görüş sahibi kardeşlerimiz, bunun 
Devlet tarafından çok defa yapılmamasını uy
gun görüyorlar, liberal görüş sahipleri de bu
nun filânca veyahut falanca, bugün memlekette 
ıbasına geçmiş bir tabirle arz edeyim, mutlu 
azınlıktan falanca kimsenin kurmasını özel sek
tör kalkınması olarak teklif ediyorlar. Bunun 
ikisi de kalkınma için yeterli değildir. O da şu: 

BAŞKAN — Sayın Erbakan beş dakikanız 
doldu, lütfen sonuçlandırınız. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Peki efendim, toparlayayım. 

Biz Anadolu'nun kalkınması için eğer fab
rikayı devlete kurdurursak, eğer filânca, falan
ca mutlu azınlıktan bir kimseye kurdurursak, 
Anadolu insanına kalkınma için o fabrikada 
işçi olmaktan daha başka bir netice takdim et
miyoruz. Bizim temel felsefemiz, bir millî gö
rüşün felsefesi olarak ifade etmek istiyoruz ki, 
Anadolu'da kalkınma, ne devletle, ne de mutlu 
azınlıkla olmayacak; Anadolu'da kalkınma, böl
gesel kalkınma şirketleriyle olacak. Oranın sa
kinlerinin ve o fabrikada çalışacak işçilerin 
iştirakiyle kurulacak bölgesel kalkınma şirket
leri. Bunun için de devletçilik ufkî olarak tat
bik edilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, bağlamanızı 
rica ettim, siz bir fikirden bir fikire atlıyorsu
nuz, süreniz doldu. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Peki efendim, çok hayatî bir konu olduğu için. 

BAŞKAN — Hayatî olabilir; fakat süre beş 
dakika ile mukayyet. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Sözlerimi topluyorum. Ufkî devletçilik, yani 
projesinin, altyapısının, bütün her türlü dev
letçe yapılması icabeden imkânlar Devlet tara
fından getirilecek yukarıdan aşağıya doğru; 
fakat sahibi olmak deyince, Devlet sahibi olma
yacak, o bölgenin sakinleri olacak. Devletçilik 
yukarıdan aşağıya kadar tatbik edilecek. Şakulî 
tatbikten maksadımız aynı zamanda Devletin 

I sahibi olmasıdır. Biz, ufkî devletçilik ile Anado-
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lu'nun kalkınacağına inanıyoruz. Bundan dola
yı da bölgesel dengesizliğin giderilmesi için bu 
temel prensibin benimsenmesini şart görüyoruz. 
Planda bu hususa ait tek kelime zikredilmemiş-
tir. 

Zümresel dengesizlikten ne anlaşıldığını. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, kaçıncı ihta

rım oluyor efendim? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 

Sayın Başkan, bir hususu izah ederek bitire
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, on tane takririniz var. 
Her takririnizi izah ettiğinizde dört, beş daki
ka alırsanız, ona imkân yok. Bu kadar müsa
mahakâr olamayacağım. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bir 
cümle ile tamamlayacağım efendim. 

Zümresel dengesizlik: Kim proje getirirse 
ona teşvik tedbiri ile yardım edeceğiz dediğimiz 
zaman, yirmi fabrikası olana kırk fabrika daha 
vermeye gidiyor. Bir mutlu azınlık çıkıyor. 
Zümresel dengesizlik dediğimiz budur. Anadolu 
insanının da fabrika saJhibi olmasının tedbirleri
nin alınması zaruridir. Bu kısmın da motor ha
line geçmesi için bunlar yapılmalı ve zenginin 
daha zengin, fakirin de daha fakir olacağı sis
tem terkedilmeli. Bunun için faizcilik kalkmalı. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sos
yalist sloganı kullanma. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen; sözünüzü 
keseceğim yoksa, şu anda keserim bağlamaz
sanız. Takririnizin kabulü cümlesini kullanın. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Peki efendim, arzularınız üzerine. 

BAŞKAN — Arzu değil beyefendi, tam on-
bir dakikadır konuşuyorsunuz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — 
Çok mühim bir konuda.. Toplayalım. 

İşte bu büyük ehemmiyetinden dolayı züm
resel ve bölgesel dengesizliğin kaldırılmasının 
stratejide başlı başına bir konu olarak ele alın
masını arz ve teklif ediyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sos

yalist sloganları konuşmaya başlamış. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan tarafından ve

rilen gerekçeli önerge Genel Kurulun bilgileri
ne arz olunmuştur. Komisyon, raporuna ekleye
cek bir hususun bulunmadığını ifade etmiştir. 
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Sayın Devlet Bakanı katılmama sebebini gerek
çeli olarak izah buyurmuştur. Sayın Erbakan, 
takrirlerini çok geniş bir şekilde izah etmiş
lerdir. Tahmin ederim bundan sonra bu şekil
de geniş izah etmezler ve süreye riayetkar olur
lar ; hizmetlerimiz de bu suretle yürür. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

96 sayılı gerekçeli geriverme önergesini oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu: Üçüncü Beş Yıllık Kalkıma Planı 

hakkındaki tadil teklifi. 
özü: «Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı

nın temel hedefleri ve stratejisi» Bölüm I. 
«Türk toplumunun temel sorunları» Bö

lüm .'(II. 
«Uzun vadeli kalkınmanın amaçlan» bölüm

lerine 
«îç barışın temini» kısmının ilâvesi 
Gerekçe : Planın başarısı ve kalkınma için 

ilk şarlt iç barıştır. Her şeyden önce kırk mil
yon 'insanın birbirinlin kardeşi olması ve bu 
kardeşliği duyması esastır. Halen temel me
selelerimizden birisini bu çak mühim husu
sun teşkil ettiği açıktır. Planda bu ehemmii-
yetli meseleye temas edilmemesi ve bu kar
deşliğin ve iç barışın gerçekleşme ve takvi
yesi için yapılması lüzumlu çalışmalara yer 
verilmemiş olması Ibüyük bir noksanlıktır. 

TekH : Planın temel hedefleri ve strateji
si sayfa 16'daki 

İBölüm. I. - Paragraf 1,3'ten sonraya aşağı
daki Hasmın ilâvesi: 

îç barış : 
Anayasamızın 2 nci maddesinde Devletin 

niteliklerini belirten tabirlerin ilmî ve mede
nî anlayış ölçüleri içerisinde tarifleri yapıl
mamış olmasından dolayı, Anayasanın, insan 
haklaıjının en muinim 'kısmını teşkil eden dü
şünce ve inanç hürriyetlerini teminat altına 
alın 19 ve 20 nci maddesi tatbikatta işleme
mekte ve taıtibikat bu maddelerdeki esas temel 
hürriyetlerin tersine yürütülmektedir. Fikir ve 
inanç suç sayılabilmekte ve vatandaşlar ara
sında Anayasanın öz, rulh ve esasına uymayan 
ithamlar kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu du-
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rumun izalesi ve görüş ayrılıkları bulunması
na rağmen bütün yurtdaşların millî şuur ve 
'gayeler etrafında birleştirilmesi ve böylece iç 
(barışın süratle tesisi gerekmektedir. 

Teklif : 
Planın temel hedefleri ve stratejisi sayfa 

25 bölüm III. paragraf 3-1'den sonraya aşağı
daki kısmın ilâvesi. 

İç barış : 
Kalkınma hamlelerinin milletçe gönül ve 

işbirliği (içerisinde el ele yürütülebilmesi için 
iç barışın biran evvel gerçekleşip, muhafaza 
ve geliştirilmesine- (büyük ehemmiyet verile
cektir. 

Bunun için silâhlı anarşik olaylar kesin
likle yasaklanacak ve önlenecek ve fakat Ana
yasanın âmir ıbulunduğu insan haklarının en 
önemlisini tesjkil eden düşünce ve insan hür
riyetinin tatbikattaki şu veya bu bahaneyle 
zedelenmesi önlenecek ve bu hürriyetlerin me
denî memleketlerdeki teminatı yurdumuzda 
da fiilen gerçekleşecek; fikire fikirle muka-
Ibele edilecek ve millî şuur ve gayeler etrafın
da toplanılarak kardeşlik havasının doğma
sı için gerekli 'ilmî ve fikrî çalışmalar kısa 
zamanda yürürlüğe klonulaeakitır. 

Tokat Konya 
Hüseyin Abibas Necmettin Erbakan 
(BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN KAKMA KOMİSYONU ADINA 
OAV1ÎT OKYAYUZ (îçel) —• Rapora ilâve edi
lecek yeni bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet?.. Bulunduğunuz 
yerden rica edeyim. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, bu önergede yer alan husus
lar Anayasada teminat altına alınmış haklar
la ilgildhj, planla ilgili değildir. Bu seîbeple 
katılmıyoruz. («Duyulmuyor, mikrofon açık 
değil» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen kürsüden izah edin Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, önerigede yer alan hususlar 
Anayasanın teminatı altında bulunan hak
lara ilişkindir. Ayrıca, önerge planla da ilgili 
değildir, katılmoLyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erbakan. Saat 
3 50. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sa
yın Başkan, muihteriem, milletvekilleri; 

Planın strateji kısmında, amaçlar kısmın
da, yaşama seviyesinin yükseltilmesi, sanayi
leşme, dış kaynaklara bağlılığın azaltılması, 
istihdam sorunu çözümleri gibi, bazı mühim 
bölümlere yer verilmiştir. 

Halbuki, (bir planda kalkınma planlanır
ken Ibunlardan Ibelkide çok daha mühim bir 
husus; memleketimizde <iç barışın teessüsüdür. 

Plan Anayasanın 41 nci maddesine göre, 
sadece iktisadî konuları planlamak için ya
pılmıyor. Sosyal ve kültürel konuları da plan
lamak planm vazifesidir. Sosyal konular plan
lanırken, ellbatbe 'bunların ıbaşnıda iç barış 
gelmektedir ve gelmesi çok taibiîdir. 

Yurdumuzun son yıllardaki hali gCSzönü-
ns alınacak olursa, bu durumdan kurtulup 
hızla kaikıımıa atmosferine girebilmek için iç 
barışın her şeyden önce tesis edilmesi, hiç 
şüphesiz, mühim bir hususu teşkil etmekte
dir. 

Sayın Hükümet Sözcüsünün, Anayasayı ilgi
lendirir veyahut kanunu iljgiliendirir, gibi bazı 
mütalaamla iştirak etmiyoruz. Plan bu hu
suslarda gereken tavsiyeleri yapar. 

Kaldıki, buradaki teklif Anayasaya taal
lûk etmiyor1, Anayasanın tatbikatına taallûk 
ediyor. Bug'ün yurdumuzda öyle Ibir atmos
fer kurulmuştur ki, Anayasanın düşünce hür
riyeti tatbik edilmediği içlin bir kısım insan
lara, «Siz komünistsiniz» bir kısmına, «iSiz ge
ricisiniz», bir kısmına da, «'Siz sömürücüsünüz» 
demek suretiyle, hepsi bu vatanın evlâdı olan 
insanlar çeşitli kısımlara, kamplara ayrılma 
yoluna girilmiştir. Bu ıyol üzerinden kalkınma 
olmaz. Mutlaka kardeşliğin temin edilmesi lâ-
zımfgelir. 

Suiniyet ve silâhlı birtakım hareketlerin 
kesinlikle yasaklanması iç barışın hiç şüphe
siz temel şartı olmak lâzımgelir, ama hüsni-
nlyetli fikirler serdedilirken, fikir hürriye
tine riayetde aynı derecede ehemmiyetli bir 
konuyu teşkil etmektedir. 

Bundan önce tek parti devri geçirdi mem
leketimiz. Ondan sonra 25 yıllık bir devir tek 
zihnilyet devri olmuştur. Bugün çektiğimiz 
sancılar bu tek zihniyet devrinin yürüyeme-
meısinden ileri gelmektedir. Mutlaka samimî 
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ve hakikî demokrasi devrine geçilmek lâzım- ı 
gelir. Bunun için, birtakım insanların dar gö
rüsü cariidir, bunun dışındaki görüşlere yer 
yoktur, düşüncesiyle hareket etmek ne plana, 
ne de kalkınmaya yol açar. 

Onun için, iç barışın temin edilmesi husu
sunda bilhassa bu kardeşliğin doğmasına ait 
tavsiyelerin planlamaca düşünülüp yapılma
sında ve bunun stratejide yer almasında bü
yük ehsmmiyet görmekteyiz. Bu münasebet
le bu kısmın plana dahil edilmesinde fayda 
mülâhaza ettik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan'ın gerekçeli 

geriverme önergesi Genel Kurulun birgilerine 
arz olunmuştur. 

Komisyon, raporuna ekleyecek Ibir husus ol
madığını ifade etmiştir. 

Sayın Devlet Bakanı katılmama sebebini 
gerekçeli olarak izaJh buyurmuş ve Sayın Er-
fbakan'da önergesinin izahını (yapmış bulun
maktadır. 

Takririn dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

97 !Sıra Saynda kayıtlı önergeyi okutuyo
rum:. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : 3. BYKP. hakkında 
tadil teklifi 

özü : «3. BYKP.'nın temel hedefleri ve 
stratejisi» bölüm I. 

«Türk toplumunun temel sorunları» ve bö
lüm III. 

«Uzun vadeli kalkınmanın amaçları» bö
lümlerine 

«Manevî ve ahlâkî kalkınma» kısmının ilâve
si. 

Gerekçe : 
Anayasanın 41 nci maddesi Devlete : «İk

tisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demok
ratik yollarla gerçekleştirme^» vazifesini ver
mekte ve kalkınma planlarının bu maksatla 
yapılmasını amir bulunmaktadır. Hal böyle 
iken Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı strate-
jisli ve planın kendisi daha ziyade sadece ik
tisadî konulara ehemmiyet vermekte, sosyal 
ve kültürel konulara ve bu arada (bilhassa ma
nevî ve ahlâkî kalkınmaya tek kelimeyle ol
sun temas etmemektedir. 

Halbuki bütün kalkınmaların esası ve temeli 
manevî ve ahlâkî kalkınmadır. Manevî ve ahlâ
kî kalkınma olmadan hiçbir kalkınmada başarı 
mümkün değildir ve esasen bunlarsız kalkın
ana olamaz. Plan tasarısı maddeci esaslara 
göre hazırlanmış bulunuyor. Bu yanlış bir 
tutumdur ve memleketimizde kom!ün!izm tehli
kesi belirtilerine karşı korunmamızın son de
rece ehemmiyetli bulunduğu bir plan döne
minde, komünizmin temelini teşkil eden mad
deci görüşlerin esas alınması büyük hatadır ve 
yanlıştır. Bu durumun planda ve tatbikatta 
süratle izalesi şarttır. Bunun için plana mane
vî ve ahlâkî kısımların ehemmiyetle ilâvesi 
zaruridir. 

Teklif - 1 

Planın temel hedefleri ve stratejisi say
fa 16'daki bölüm. I paragraf 1.3 iile 1.4 araisında 
aşağıdaki kısmın ilâvesi: Manevî ve Ahlâkî 
kalkınma : 1.4 her türlü kalkınmanın temeli
ni manevî ve ahlâkî kalkınma teşkil eder. Ha
len yurdumuzda manevî ve ahlâkî kalkınmaya 
yeteri ağırlığın verildiği ve bu kalkınma için 
lüzumlu müesseselerin kurulup gerekli ted
birlerin alındığı iddia edilemez. 

Cemiyetlerin ve fertlerin huzur ve saatdet-
lerinin temini için hukuk nizamının ahlâk ve 
fazilete dayalı nizam ile tamamlanması şart
tır. Bu konuda halledilmesi gereken mesele
lerimiz ve alınması gerekli tedbirlerin bu
lunduğunu kabule mecburuz. 

Teklif-2 : ; 

Planın temel hedefleri ve stratejisi sayfa 
25'deki bölüm - III paragraf 3.1 ile 3.2 arasın
da aşağıdaki kısmın ilâvesi. Manevî ve Ah
lâkî kalkınma : 3.2 uzun vadeli kalkınmamı
zın temeli hedefi her şeyden önce manevî ve 
ahlâkî kalkınmadır. Anayasammzın 10 ncü 
maddesinin Devlete vazife olarak verdiği 
fertlerin manevî varlığının geliştirilmesi hiz
metinin ifası yine Anayasamızın 11, 19, 22, 26 
ve 29 ncu maddelerinde hassasiyetle üzerim
de durulan ahlâk ve fazilete dayalı bir ce
miyet nizamının teessüsü için lüzumlu hiz
metlerin yapılmasına öncelik verilecektir. 

Takat Konya 
Hüseyin Abbas Necmettin Erbakan 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA CA-

VİT OKYAYUZ (içel) — Rapora ilâve edile
cek yeni bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
.DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, planı ilgilendirecek bir öner
ge değildir. Bu yüzden katılmıyoruz efendim. 

HÜSEYÎN ABBAS (Tokat) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — IBuyurun Sayın Abtoas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
ISayın Hükümet Sözcüsü getirilen birçok 

temel meselelere, bunlar stratejidedir, Üçüncü 
Beş Yıllık Planda değildir, diye âdeta stra
tejiyi bir dokunulmaz nesne gibi göstererek, 
(bizi, siz teferruatla uğraşırsınız, demeye getir
mektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, stratejisi de, Üçüncü 
Beş Yılhk Plan gibli elbette bu Meclisin tas
vibinden geçmedikçe, millet temsilcilerinin 
müspet oyuna nail olmadıkça millet tarafın
dan da hüsnü kabul göremez. 

Burada insanın aklına bir şey geliyor, biz 
Hükümetin emıriinde miyiz Meclis olarak, yok
sa Hükümet Meclisin emrinde midir? (Mer'i 
mevzuat, Hükümetin Meclisin emrinde oldu
ğunu âmir olduğuna ıgöre, burada kabul edi
lir veya edilmez, ama teklifler mutlaka stra
tejik konudur deyip geri itilemez. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, önergenizi izah 
etmeniz için sizi davet ettim. 

HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Bu bakım-
da;n Ibiz, manevî ve alhlâkî kalkınma konusunda 
stratejide ve Üçüncü Beş Yıllık Planda boş
luklar olduğu mülâihazasi ile vermiş olduğu
muz önengeleri izah ediyoruz. 

Bugün, önergemizde de izah edildiği gibi, 
memleketin komünizmin eşiğine kadar gel
diği bir zamanda, bu gibi maddeci tedbirler 
sadece komünizmin daha da kuvvetlenmesine 
yaridım edecektir, işte en taze misali; bir uiçaJk 
kaçırma olayı... Bu, hükümetlere hâlâ bir şey
ler hatırlatmıyor mu? Neden?.. Nedir bu gaf
let .. 

Manevî ve ahlâkî kalkınma olmadan hiçbir 
kalkınmanın olamayacağı ıbir gerçektir. Çün
kü, hem kalkınma tahakkuk edemeyecek; bu

nu yürütecek işçi, memur, asker talebe, dok
tor her şeyden önce manevî değerlerine bağlı 
olmadığı takdirde üzerine tevdi edilmiş olan 
emanetleri yerine getirmeyecek ve böylece 
Hükümet mekanizması çalışmamış olacaktır. 

2. Esasen manevî sahaya yatırım yapar
sanız asıl sizin arzuladığınız maddî kalkın
maya güç katmış olacaksınız. 

3. Hem de bunlarsız kalkınmanın gayesi 
olan içtimaî ve ferdî sulh, saadet ve selâmete 
kavuşmamız mümkün olamamaktadır. 

Planda gençler 'için «geniş dünya görüşü 
ve genel ahlâka ıbağlı olarak yetiştireceğiz» 
tedbirleri geçiyor; yuvarlak lâflar. Geniş dün
ya görüşü ve genel ahlâk kaidelerinden biz bir 
şey anlayamıyoruz. Bu milletin kendi bir millî 
görüşü ve bir de millî ahlâkı validir. Bunun 
içindir ki, bütün mekteplere, ilkokuldan üni
versiteye kadar her sahada yetişecek nesil
lerimize millî ve manevî değerlerini telkin 
edici, müfredat programlarında tadilât ya
pıcı hususlar yerleştirilmedikçe biz yetişecek 
nesillerden yarın için de bu memleketin kade
rinde müspet rol oynayacağını kabul edemi
yoruz. 

Çünkü, bunlar olmadığı takdirde bugün 
cemiyette şikâyetçi olduğumuz birçok saymak
la bitmeyecek 'ahlâksızlıkların önü alınamaya
caktır. 

Yine Üçüncü Beş Yıllık Planda imam - Ha
tip okulları dondurulmuş, orta kısımları kal
dırılmıştır. Bu yanlış bir yoldur. Halbuki bu
gün diyanetin, din eğitiminin, ordunun, yurt 
dışındaki işçilerin, hapisanelerin ve hastane
lerin, fabrikaların şiddetle ihtiyaç duyduğu 
iyi yetişmiş din adamlarına, planda tahdit 
edilen 3 500 kişilik senelik miktarla nasıl ce
vap verilecektir?.. 

Yine bulgun yüksek islâm enstitüleri, ila
hiyat fakülteleri de yüksek din eğitimi veren 
ralüesseseler; olarak gelişmesi, sahasında ilmî 
araştırmalar yapalbilmesi için lüzumlu tahsisat
lardan, asistan ve sair kadrolardan mahrum 
kaldığı için memleketin muihtaçolduğu münev
ver din adamlarını yetiştirememektedir. 

Planda yine bunlarla bahane olacak «istih
dam ve âtıl kapasite» diye hir mesele ortaya 
konuluyor. 
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Değerli arkadaşlarım, bu sahada bugün 
istihdam meselesi, kapasite meselesi diye bir 
şey yoktur. Yalnız Avrupada 600 000 işçinin 
11 tane din adamı vardır. Bugün Yunanis
tan'ın her 100 kişiye 1 din adamı düştüğü yer
de biz sadece 11 kişiyle... 

BAŞKAN — Bitiriniz Sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) —Toparlı

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Toparlayın demedim, bitiri

niz dedim. 
HÜSEYİN ABBAS (Devamla) — Hem de 

millî ve mânevi değerlerinden tamamen ayrı 
bir memlekette biz bu işçilerimizi nasıl kur
taracağız, millî varlığını nasıl devam ettirece
ğiz?.. 

Onun için b/z, bu halihazır yanlış tatbikat
tan vazgeçilerek Planda gösterilmiş olan ilk 
kayıt miktarlarının, 3 500 yerine bunun iki 
misli olarak 'hiç olmazsa 7 000 kişi kaydedile
rek bu sahanın muhtadolduğu elemanların ye
tiştirilmesi hususunda Sayın Hükümetin ilgi
lenmesini rica ediyor, Yüce Meclisten önerge
mizin kabulü lebinde rey vermelerini istiyor 
ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN —(Sayın Abbas, Sayın Erbakan 
tarafından müştereken verilmiş olan önerge
ye Komisyon rapora ekleyecek bir husus bu
lunmadığını üfade ile, Sayın Devlet Bakanı da 
Planla Ihiç ilgisi bulunmayan bir konu olması 
hasebiyle katılmadıklarını ifade buyurdular. 
Sayın Ablbas önergesini Genel Kurul önünde 
izah etmiş bulunuyor. Dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kaibul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaibul edilmemiştir. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : 3 B Y K P . hakkında 
tadil teklifi. 

özü : Planın dili. 
G-erekçe : «Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla

nının temel hedefleri ve stratejisi» ve «Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı» adlı belgeleri 
milletimizin konuşma dili ve rahatlıkla anla
yabileceği Ibir lisanla hazırlanmamış bulun
maktadır. İBilâkis, milletimizin halihazır ya
şayan diünii, gayri ilmî ve keyfî bir şekilde 
süratle değiştirmeye hizmet etme mahiyeti 
taşımaktadır. Evlâdın babayı, talebenin ho

cayı anlayamayacağı ve temel mefhumlarda 
yaygın ve müessir bir kargaşalığın hüküm 
süreceği bir vasaJtlan ve planın yürütücü ve 
tatbik ediciler tarafından ve milletçe anla
şılamaması dolayısiyle benimsenememesinden 
her şeyden önce bizzat plan ve onun tatbika
tı zarar görecektir. 

Bu kadar mühim bir hususun Komisyonda 
görüşülürken reddedilmesi için serdedilen se
bepler tatminkâr değildir. Bu gerekçe ile aşa
ğıdaki teklifin kabulünü rica ederim. 

Teklifler : 
Teklif - 1 : «üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planının temel hedefleri ve stratejisi» ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına taşanla
rının milletimizin halen konuştuğu dil ve ra
hat anlaşılabilir bir lisanla yazılması.» 

Teklif - 2 : Bundan sonraki plan çalış
malarında ve umumiyetle Devlet müessesele
rinde yazışma ve belgelerde milletimizin ra
hatça anlayabileceği lbiı< lisanın kullanılması
nın ve gayri ilmî ve keyfî tercihlerle milletı-
m'izin dilinin süratle bozulmasına mâni olun
masının Yüce Meclisçe temenni edildiğinin 
karar altına alınması. 

Hüseyin Abbas Necmettin Erbakan 
Tokat Konya 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu 
önergeye katılıyor mu efendim?.. 

KARMA PLAN KOiMÎSYONU ADINA CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Rapora ekleyecek 
yeni bir husus yok. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sabahleyin görüşülen önergeye benzer bir 
önergedir efendim, Yüksek Meclisin takdjiri-
ne bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Haa, anlayamadım efendim. 
Simidi birbirine benzemiş olsaydı aynı mua
mele yapılırdı; tatbikatımız aynı mealde olan 
önergelerin tekrar oya arz edilmemesi husu
sunu kapsamakla beraber böyle bir konuda 
beyanınızı almak suretiyle işlem yapmaya uy
gun buluyorum. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 
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KAŞKAN — Sayın Erbakan, takririnizi 
izah etmek üzere buyurun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem iBaşkan, muhterem milletvekilleri; 

Önergemiz bundan önce Sayın Bakanın da 
işaret buyurdukları gibi sabahleyin görüşül
müş bir önergeye bir kısmiyle tekabül et
mektedir. Planın dilinin milletin anlayacağı 
lisan ile yazılması konusuna ait biriinci tek
lifimiz sabahleyin görüşüldü ve Meclisin it
tifakıyla tasvip olundu. Bu seferki önergede 
bu kismia ilâveten bür ikinci kısım mevcut
tur. Komisyonda görüşülürken bunun tekrar 
hazırlanması uzun sürer şeklinde bir mütalâa 
sürülmüştü. Onun için bizler bu noktayı dik
kate alarak teklifimizi İki bölümde takdim 
ettik. Bir tanesi planın dilinin tashih edilme
si idi, bu salbaihleyin kaibul edildi, ikincisi de 
planın bundan sonra hazırlanışlarında planın 
ve bu plana taallûk eden yazışmalar, hattâ bü
tün Devlet yazışmalarında sabahleyin Yüce 
Meclisin ittifakla tasvibine mazhar olan şe
kilde konuşulan dilin kullanılması konusuna 
ait bir teklif idi. Birincisi sabahleyin kaibul 
ibuyurulmuştur. İkincisini zannediyorum şim
di Saym Balşkan oylamaya arz edecekler. Ko
nu bundan iibarettir. Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan ve Hüseyin Ab-
(bas tarafından verilen önergeye Komisyon 
rapora ekleyecek bir husus olmadığını ifade 
buyurdular, Sayın Devlet Bakanı da katılma
dıklarını bildirdiler, önerge sayın önerge sa
hibi tarafından izaih edilmiş bulunmaktadır. 
Dikkate alınıp alınmaması 'hususunu oyları
nıza arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

99 Sayılı önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Konu : 3. BYP hakkında tadil teklifi 
Özü : 3. BYP hizmetler «Makina imalât sa

nayii» bölümüne takım tezgâhları sanayiinin ku
rulup geliştirileceği hedef ve yatırımlarının yer
leştirilmesi, 

AET Protokol Anlaşmasının bu sanayinin 
yurdumuzda kurulmasını ve gelişmesini önle
yici manilerin ortadan kaldırılacağının belirtil
mesi. 

Gerekçe : Bir memleketin sanayileşmesi, sa
nayi tesislerini bizzat kendisinin kurabilmesi ile 
mümkündür. Bunun da kilit noktası takım tez
gâhları sanayiidir. Pla,nlı kalkınmak isteyen ül
keler planlarında hep bu sanayie en büyük 
ehemmiyeti vermişlerdir. Bu sanayinin ciddî bir 
şekilde ele alınması ve büyük yatırımlardan ka
çınılmadan kısa zamanda gerçeklenmesi kalkın
manın temel şartıdır. 

Halbuki maalesef AET Protokolünde bu sa
nayiinin gümrük himayesinin süratle kaldırıla
cağı maddesi bulunmaktadır. Takım tezgâhları 
sanayii gibi ancak 8 - 10 senede kurulup geli
şebilecek bir sanayi dalında bu manianın orta
dan kaldırılması zarurî bulunmaktadır. Bu mü
him sebeplerden dolayı aşağıdaki teklifler arz 
olunur. 

Teklif 1 : 3 , BYP «Makina imalât sanayii» 
bölümü sayfa 546 hedefler kısmına madde 994' 
ten sonraya aşağıdaki maddenin ilâvesi, 

995. 3. BYP devresinde takım tezgâhları sa
nayiinin kurulup geliştirilmesine büyük önem 
verilecektir. 

Teklif 2 : 3 . BYP, makina imalât sanayii ya
tırımlar kısmı madde lOOO'e otomotiv sanayim
den önceye aşağıdaki ilâvenin yapılması, 

«(1) Takım tezgâhları sanayii.» 
Tokat Konya 

Hüseyin Abbas Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu öner
geye katılıyorlar mı efendim?... 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA CA-
VİT OKYAYUZ (içel) — Rapora ekleyecek bir 
husus yok. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Sayın Erbakan'm biraz önce okunan öner
gesi iki hususu öngörmektedir. Birincisi, maki-
kina imalât sanayiine ait 546 ncı sayfadaki 995 
sayılı «iş talep» başlıklı paragrafa bir cümle
nin ilâvesi. O da şu mealde bir şey : «Takım tez
gâhları sanayiinin kurulup geliştirilmesine 
Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinde büyük önem 
verilecektir.» 

Bilindiği gibi takım tezgâhları en önemli 
yatırım malları arasındadır. Gerek yeni strate
ji, gerek plan sanayileşme ve yatırım malları 
üretimine birinci önceliği verme esasına daya-
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lıdır. Esasen, 546 ncı sayfanın 2 nci satırında 
«Yatırım malları üretimi önceliği alacaktır» 
denmek suretiyle makina imalât sanayiinin 
Üçüncü Plan hedeflerinin en önmeli çizgisini 
bir kere daha belirtmiş olmaktadır. 

Bu itibarla birinci teklifin ilâvesini istediği 
cümle ile yeni bir şey söylemiş olmayacaktır. 
Sayfa 550, tablo 383 'teki üretim tahminlerinde 
takım tezgâhları üretiminin Üçüncü Plan döne
minde 180 000 000 TL. ından 515 000 000 lira
ya çıkması, beşinci yıl da ilk plana göre yüzde 
186 ve yılda 23,5 artış göstermesi öngörülmüş
tür. 

İkinci teklife gelince 552 nci sayfadaki ma
kina imalât sanayii yatırmaları paragrafında, 
proje çalışmalarına, daha önce başlanmış üç 
önemli yatırım alanı olarak sayılmış bulunan 
maddelerin başına «Takım tezgâhları sanayii» 
ibaresinin konmasını teklif etmektedirler. Bu 
ibare eklendiği takdirde büyük bir karışıklık 
ortaya çıkacaktır. Çünkü 1970'te proje çalışma
larına başlanmış olan dizel motorları, dişli ku
tuları ve ağır sanayi teçhizat konuları arasına 
henüz bu safhada olmayan yani proje safha
sına intikal etmeyen bir dördüncü konu daha 
eklenmiş olacaktır. 

Bu arz ettiğim bakımlardan önergede yer 
alan her iki teklife de katılmadığımızı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, buyurun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan devresinin zannedi

yorum ki teknik ağırlık bakımından en mühim 
bir mevzuunun üzerindeyiz. 

Takım tezgâhları, bir memleketin sanayileş
mesinde kilit noktasını teşkil eder. Sanayileş
mek için nihayet yıllardan sonra temel yatırım 
mallarının imalât sanayiine ehemmiyet verilece
ğini idrak edecek noktaya geldik; fakat temel 
yatırım malları çok geniş bir sahadır. Bunlar 
içerisinde takım tezgâhlarının hassaten ele 
alınması son derece ehemmiyeti haizdir. Temel 
yatırım mallarında fabrikalar yapacak fabrika
lar kuralım diyoruz. Fabrika tesislerini kura
lım diyoruz. Fabrika tesMerini kurımak için 
hangi makina parçasını elinize alsanız, bunun 
mutlaka birtakım tezgâhı marifetiyle imal edil
mesi lâzımgelir. Onıun içjin, tornalar, freze-
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ler, planyalar, taşlatma tezgâhlan ve saire gi
bi talkım tezgâhlan kalkınmanın temelini teş
kil eder. Bugüne kadar planla kalkman mem
leketlerin hepsi, kalkınmalarında en önce ta
kım sanayiini kurmaya, takım tezgâhları sa
nayini kurmaya büyük ehemmiyet vermişlerdir. 

Bu bakımdan bizim de (kalkınmada buna 
gereken ehemmiyetli vermemiz lâzımgelir. Te
mel mallardan bir tanesidir, demekle yetinmek 
bu büyük ehemmiyetin gözden kaçmasına se-
bebolur, büyük hata olur. 

ikinci noktaya gelince; bu yapılacak odan 
yatınmlardan üç mühim yatırımın başında ta
kım tezgâhlarının yapılması hususunda Sayın 
Hükümet Sözcüsünün mütalâaları kabule şayan 
olamaz. Zira kendileri buyurdular ki; «Diğer
lerinin projeleri hazırlanmıştır, bunların pro
jesi bile hazır değildir.» Demek ki biz bu ka
dar ehemmiyetli bir sanalda zaten çok geç kal
mışız. Bendeniz, kendim şahsen bir motor 
elemanı olmama rağmen, motordan önce takım 
tezgâhları yapılmalıdır diye, teklif getiriyo-
rulm. Ondan dolayı, takım tezgâhlarının ehem
miyeti hakikaten çok mühimdir. Madem daha 
hâlâ projesini yapmamışız, biran evvel bu sa
haya ehemmiyet vermemiz lâzım gelir. 

Beş yıllık bir plan yapıyoruz, bu kısa bir 
devre değildir. Süratle projeleri yapılabilir ve 
bu sahaya çok faydalı yatırımlar yapılabilir. 
Bu mühim noktaya temas etmeye memleket me
selesi ve vazifesi sayıyorum. Sizlerin de bu 
önergeyi behemahal (büyük ehemmiyetine isti
naden) desteklemenizi rica ederim. Aksi tak
dirde, Türkiye takım tezgâhlarını dışardan 
almaya mecbur kaldıkça, sanayileşmenin' daha 
kapışımdan içeriye girmiş sayılmaz. 

Kaldı ki, çok acı bir hâdise olarak, Avru
pa ile imzalanan Ortak Pazar Anlaşmasının 
protokolünde, Türkiyenin sanayileşmesine mâ
ni olmak üzere, bu takım tezgâhlarının ima
lâtı, 12 yılda gümrükler indirilecektir madde
sinin içine dahil edilmiştir. Takım tezgâhları 
fabrikasına bugün başlasak, beş yılda ancak 
kurabiliriz. Bunların iyi bir mamulât haline 
gelmesi için de o fabrikanın en aşağı beş sene 
ça çalışması lâzım. Yani Ibiz işe yarayan tor
na, freze, plânyayı memleketimizde imal etti
ğimiz gün, hiç gümrüksüz, yüz seneden beri' 
bu tezgâhları yapan Batı fabrikaları ile reka
bette karşı karşıya kalacağız, 
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Onum için, zaten getirilen stratejide; ya
pılan anlaşmanın meydana getirdiği bu mahzur
lar ortadan kaldırılacaktır, deniyor. Bu kaldı
rılmaya hız vermek için, geliniz planda hem 
bu sahanın ehemmiyetini belirtelim temel hedef
lerde, hem de yatırımlar kısmında buna gere
ken ağırlığı verelim, hayatî bir meseledir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan tarafımdan ve

rilen gerekçeli geri verme önergesine, Komis
yon rapora bir şey eMenımesine lüzum olmadı
ğı inancı ile cevap vermiş, Sayın Bakan öner
gede yer alan iki konuya da katılmadıklarını 
gerekçeli olarak ifade etmiş bulunuyorlar. Sa
yın Erbakan, önergelerini izah ettiler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kajbul etmeyenler... Dikka
te alınması hususu kabul edilmiştir. 

100 sıra numaralı kayıtlı önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : 3. BYP. hakkında tadil teklifi. 
özü : 3. BYP Makina İmalât Sanayii İlkeler 

ve Tedbirler madde 1002 ikinci paragrafının 
«Bölgesel kalkınma şirketleri,» İktisadî ve sos
yal gerekler» ve «ufki devletçilik» lehine ta
dili. 

Teklif : 
3. BYP Makina İmalât Sanayii ilkeler ve 

Tedbirler madde 1002 nci paragrafının aşağı
daki şekilde tadili : 

Motor ve aktarma organları projelerinin 
gerçekleştirilmesinde «ufki devletçilik» tatbik 
olunacak, fabrikanın yurdumuzun hangi bölge
sinde ve hangi teşvik tedbirleri ile kurulması 
gerekiyorsa o şartlar altında ve sahibi «Bölge
sel Kalkınma Şirketleri» olmak üzere kurula
caktır. 

Gerekçe : Muhterem Başkanlığa takdim et
tiğimiz 5 No. lu tadil teklifimizde serdettiğimiz 
gerekçe dolayısıyle Motor ve Aktarma Organ
ları, Traktör Makinaları, Takım Tezgâhları, 
Elektronik Sanayii gibi imalât fabrikalarının 
«ufki devletçilik» tatbikatı ile iktisadî ve sos
yal sebeplerle hangi bölgede ve hangi büyüklük 
ve teşvik yardımları ile kurulması uygunsa o 
bölgede ve şartlarla, sahibi, o (bölgenin sakinle
rinin ve fabrikada çalışacak işçilerin hissedar 

olacakları «Bölgesel kalkınma şirketleri» nin 
olması esaslarına uygun olarak kurulmaları en 
uygun çözümdür. Bu çözüm sayesinde, meselâ 
ekonomik ve sosyal şartlar bakımından evvelce 
yapılan ön etütlere uyularak yılda 30 000 trak
tör ve Motor imal edecek komple bir sanayi 
kombinasını Konya'da kurulması ve yine yukar
da arz olunan sebepler bakımından Takım Tez
gâhları Sanayinin Eskişehir'de; Elektronik Sa
nayinin Kayseri, Malatya ve ilâ âhire bölgeler
de kurulması cihetine gidilirse yurdumuzda sa-
tıihsal kalkınmanın gerçekleşmesi hususunda 
çok miühim ve hayati adımlar atılmış olur. 

kaygılarımızla. 
Tokat Konya 

Hüseyin Abbas Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA H. CAVİT 

OKYAYUZ (İçel) — Raporumuza ekleyecek 
yeni bir hususumuz yoktur efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 

Sayın Başkan, Sayın Erbakan'in belirttikleri 
şekilde bir değişiklik yapılmasına taraftar ol
madığımızı peşinen arz etmek isterim, özet ola
rak şu sebeplerden. 

Evvelâ önergede ufkî Devletçilik diye bir 
tabir var. Ufkî Devletçilik tabirinin anlamını 
anlayamadık. Devletçilikle ilgili bir husus öne
riyorlar ama ufkîsinin, şakulisinin nasıl olaca
ğını tefrik edemedik. 

İkinci husus; önergede, fabrikalar yurdu
muzun hangi bölgesinde ve hangi teşvik tedbir
leri ile kurulması gerekiyorsa o şartlar altında 
kurulacaktır, denilmektedir. Sınaî projelerin 
hazırlanmasında yer seçiminin en az projenin 
diğer teknik hususları kadar önemli olduğu 
malûmdur ve pıiojecilik tekniğinin vazgeçilmez 
bir kademesidir bu. Hele motor ve dişli kutular 
sanayileri gibi milyarlık projelerin yer seçimi, 
bu konuda daha çok önem arz etmektedir. Ser
mayesinin çok büyük kısmı kamu dışındaki ke
simlere ait olacak "böyle bir teşebbüsün elbette 
gerekli teşvik tedbirleri ile teçjhiz edileceği de 
muhakkaktır. Bu hususun ilkede ayrıca belirtil
mesi gerekli değildir. 

Üçüncü olarak; önergede, fabrikanın sahibi 
bölgesel kalkınma şirketleri olmak üzere kuru
lacaktır, denilmektedir. 
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Bölgesel kalkınma şirketi planda tarif edil
miş bir kavram değildir. Motor ve Aktarma Or
ganları sanayileri, ilkede öngörüldüğü gibi, 
millî bir teşebbüs tarafından bir fabrika halin
de veya motorlar için bir, aktarma organları 
için de bir fabrika olmak üzere en çjok iki fab
rika halinde kurulacaktır. Yani, çeşitli bölge
lerde pek çok sayıda motor ve aktarma organ
ları fabrikalarının kurulması söz konusu ola
maz. 

Bu bakımdan da bölgesel kalkınma şirketi 
kavramının buraya geniş çapta uygulanması 
bahis konusu olamaz, önergenin gerekçesinde 
bölgesel kalkınma şirketlerinin hissedarları 
olarak o fabrikalarda çalışan işçilerin katılması 
önerilmektedir. Planda adı geçen ilke ise, bu 
yönlerden daha çok sosyal adaletçi sayılmak 
gerekir. Zira, sayın önerge sahipleri sadece fab
rikanın kurulacağı bölgenin tasarruf sahipleri 
ve fabrikada çalışan işçileri nazara almışlardır. 
Oysa plan ilkesi bölge tavsiye etmeksizin bütün 
vatandaşların ve Avrupa'da çalışan bütün işçi
lerimizin tasarrufları ile bu önemli teşebbüse 
katkıda bulunulmasını ve gelirlerden istifade 
etmesini öngörmektedir. 

Bu sebeplerle önergeye katılmadığımızı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, buyurun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Planlı kalkınmanın zannediyorum ki, en mü
him bir konusunu görüşüyoruz. Bu konu içeri
sinde bazı tabirler geçiyor. Bu tabirlerin daha 
henüz yerleşmemiş olmasını tabiî karşılarız. Esa
sen bu çalışmalar, yeni fikirlerin açılması için
dir. Tabirlerden bir tanesi ufkî devletçilik, di
ğeri bölgesel kalkınma şirketleri, bir diğeri de 
iktisadî ve sosyal gereklerdir; Planın lisanına 
uygun olarak söylemek lâzımgelirse. 

Bizler bu mefhumları mutlaka yerleştirmek 
mecburiyetini duyuyoruz. Bundan önceki plan 
devrelerinde Anadolu kalkınamamıştır. Sebep: 
Ya Devlet fabrika kuracak veyahut da biraz 
önce ifade ettiğim gibi, filânca, falanca kimseler 
fabrika kuracak. Bununla Anadolu kalkınmaz. 
Biz niçin bölgesel kalkınma şirketi istiyoruz? 
Planda motor fabrikası için. Dün de başka bir 
önerge münasebetiyle konuşuldu, işte Makina 
Kimya Endüstrisi motor fabrikasını kursun | 

ı deniyor. Buna özel sektör de katılsın ve halkın 
da iştiraki temin edilsin. Bu en iyi yol değil
dir. Çünkü Makina Kimya bunu kurduğu za
man, meselâ Kırıkkale'de başlamış olduğu mo
tor dökümhanesinin yanına diğer tesisleri de ilâ
ve edecek. Kırıkkale zaten sanayileşme bakı
mından adımlar atan bir bölgedir. Bizim plan
da iktisadî mefhumlar gözönüne alınmış; fakat 
sosyal bakımdan plan çok zayıftır. 

Şimdi, bizim teklifimiz şunu söylüyor: Nasıl 
Almanya'da (Bir misal olarak arz edeyim.) Ruhr 
sahası demir - çeliğin, takım tezgâhlarının ağırlık 
merkezi olan bir büyük sanayi bölgesi ise, nasıl 
Frankfurt elektronik sanayiinde, Stuttgart bir
takım ince mekanik-işlerde birçok sanayiin mer
kezi ise, yine Frankfurt, Stuttgart ve Münih 
bilhassa otomotiv sanayiinin ağırlık merkezinin 
sahibolduklan bölgeler ise, Türkiyemizin de kal
kınması için Anadolu'nun muhtelif yerlerinde 
bu çeşit sanayi bölgelerini geliştirmeye mecbu
ruz. 

Biz diyoruz ki; bu motor fabrikasını bu kadar 
iki dakikalık konuşmalar içerisinde Kırıkkale' 
deki bir fabrikanın tevsiatına döndürmeyelim. 
Daha önce Odalar Birliğinde bendenizin Umumî 
Kâtip, Genel Başkan olduğum devrelerde ve Zi
raat Bakanlığında o devrelerde yapılmış olan 
çalışmalarda iktisadî etütler yapılmıştır. Mese
lâ Konya'da 30 000 traktör ve motor imal ede
cek bir fabrikanın kurulmasını son derece elve
rişli bulduğumu orta yere koymuş idim. 

Bu etütler yeniden de yapılabilir. Bende
niz kesin bir netice olsun diye söylemiyorum, bir 
temel fikri açıklamak için arz ediyorum. 

Geliniz büyük bir motor ve traktör kombina
sını Konya'ya kuralım, en büyük traktör kul
lanan yer olarak. Geliniz meselâ bugüne kadar 
halıcılıkla gelişmiş bir Uşak'a, bir Kayseri'ye, 
bir Sivas'a ince el işine ihtiyaç gösterdiği için 
elektronik sanayiini kuralım. Geliniz takım tez
gâhlarım bu yolda adımlar atmış bir Eskişehir'e 
kuralım. Bir Kastamonu'ya, bir Bursa'ya, muh
telif yerlere kendi bünyelerine uygun birer sa
nayi kuralım. Bu sanayileri Devlet eliyle kurar
sak, bu bölge halkı o fabrikaların yönetiminin 
mesuliyetini taşımadıkları için yetişemezler. Ma
kina Kimya Endüstrisi bir yere fabrika kura
cak olursa Devlet eliyle, oranın halkının bizatihi 
motorize olması için gerekli yetişme faktörleri-
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ni yerine getirmiş olmayış. Baştan Konyalı büsin 
ki, bu fabrikayı kendisi yönetecek, baştan buna 
göre işin içerisine girsin, sahibolsün. Biz Anado
lu vilâyetlerine böyle kendilerinin... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan lütfen bağlayı
nız. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ta
mamlayacağım Sayın Başkan. 

Kendilerinin sahibolmasını baştan teminat al
tına alarak her vilâyetimize üç tane fabrika kur
sak, dördüncü, beşinci fabrikalar için onlar ken
dileri artık proje getirebilirler. Yoksa bu pla
nın dediği gibi; ben proje getireni teşvik ede
rim derseniz, yirmi senede sadece üç tane sivri 
şehir çıkartırsınız, geri kalan kısım kalkınmadan 
nasibini alamaz. Türkiye'nin kalkınması için 
Anadolu'nun her bir bölgesini bir büyük sana
yiin sahibi yapmaya mecburuz. Bölge sakinleri 
hakkındaki tâbirimiz bir tahdit değildir. Bilhas
sa ağırlık oraya verilmelidir şeklinde bir temen
nidir. Elbette her Türk vatandaşı istediği yer
deki fabrkaya hissedar olabilir. Bu çok açık 
bir husus ama getirdiğimiz prensip, mümkün ol
duğu kadar her bölgenin kendisinin sahibolaca-
ğı fabrikaları yapalım, anlamındadır. Ufkî dev
letçilik bu bölgedeki insanların... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, Sayın Erba
kan... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkan. 

Bu bölgedeki insanlarımız proje hazırlaya
mazlar, muhtelif ihtiyaçları göremezler, Devlet 
tarafından görülmesi icabeden ihtiyaçları Dev
let yapsın; fakat sahibi olacak kadar tabana 
inmesin bu kalkınmalarda. Yani Makina Kim
ya projesini yapsın, bu fabrikanın ortaklarına 
senede % 20 kâr getirmesi için mamulâtınm dün
ya fiyatında olması için hangi teşvik tedbirleri 
ile teşvik edilmesi lâzımgeldiğini hesaplasın, pro
jelendirsin, yeri hazırlansın; fakat sahibi, ora
nın, o bölgenin sakinleri olsun. 

Bu söz burada zabıtlara geçiyor, günün bi
rinde buraya gelecek planlarda bunun temel 
ilke olduğunu görürseniz şaşırmayın. Türkiye 
bunsuz kalkınamaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Erbakan'm önergesini 

okutmuş bulunmaktayım. 
önergenin dikkat nazara alınıp alınmaması 

hususunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate 

alınmasını kabul buyurunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir 

101 sayılı önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının temel hedefleri ve 
stratejisi, kalkınma politikalarının ilkeleri 7,40 
maddesi ile ayni konu ile ilgili 210 ncu say
fada 386 ncı maddenin aşağıdaki şekillerde de
ğiştirilmesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

Enerji 7.40 
Sanayileşmenin ve yükselen yaşama düzeyi

nin gerektirdiği enerjinin sağlanmasında Dev
let tekeli ve yurt kaynaklarının değerlendiril
mesi temel ilke olacaktır. 

Sayfa 210 madde 386 «Enerji sektöründe 
ekonomik ve sosyal gelişmenin hızla artırdığı 

yurt içi enerji talebinin dar boğaz yaratılmaksı-
sızın karşılanması ilkesinden hareket edilmiş, 
bu amaç için yurt içi enerji kaynaklarının geliş
tirilmesine öncelik verilmiştir. 

Gerekçeleri : Gerek ekonomik, gerekse Dev
let olma yönünden ve gökçekteki çeşitli müna-
sebetlerimizdeki gelişmeler nedeniyle bağımsız
lığımızı maddî ve manevî yönlerden ciddî şekil
de tehlikeye düşürücü nitelikte olan ikinci kı
sımlarının terk edilmesi gerektir. 

Detaylarını şifahen arz edeceğim. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Rapora eklenecek bir husus görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 

DEVLET BAKANIZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, önergenin, esas itibariyle 
plandaki dış enerji alışına getirilen ilkelerin çı
karılmasını teklif etmekte olduğunu belirtmekle 
söze başlamak istiyorum. 

Sanıyoruz ki, bu konuda gözönünde tutul
ması gereken ilk husus enerji deyiminin sadece 
elektrik enerjisini değil, tüm birincil, yani 
primer ve ikincil enerji kaynaklarını da kapsa
makta olduğunu gözönünde bulundurmak lâ
zım. önümüzdeki yıllarda enerji hammaddele
rinden biri olan, meselâ tabiî gazın ithali söz 
konusu olursa, plandaki ilkelere ihtiyaç vardır. 
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Bir hususu daha hatırlatmakta fayda umu
yoruz ki, elektrik için getirilen 1124/2 numa
ralı tedbirde elektrik enerjisi ithali öngörülme
mektedir. Bu husus tedbirde ve dipnotta bil
hassa belirtilmiştir. Tedbir, karşılıklı eşit fay
dalanma esasında imkânların araştırılmasını ön
görmektedir. 

Bu bakımdan önergeye katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kürşad, buyurun. 
M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu konu hakkında planın tümü üzerinde 

yaptığım konuşmalarda oldukça geniş açıklama
larda bulunmuştum. O zaman da belirttiğim 
gibi, Türkiye'nin bugün hayatî derecede ehem
miyet atfedeceği konu enerjidir ve planın da 
temel unsuru bu olmaktadır. 

Sayın Devlet Bakanı derler ki: «Biz enerji 
ithalini düşünmüyoruz.» 

Halbuki, plana bu durumun geçirilmesine 
âmil olan TEK'in kendi çalışma programından 
aynen okuyacağım bir husus kendilerini nak-
zedecektir. 

Şimdi burada bulamadım, yalnız Türkiye 
Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün «Tür
kiye Elektrik Kurumu Hakkında Genel Bilgi
ler» adlı kitabının ki, bu kitap Ocak 1972 ba-
sımlıdır, burada Bulgaristan'dan elektrik ener
jisi alınması için temasların olduğunu ve Tür
kiye enterkonekte şebekesinin de bu maksatla 
tevsi edilmiş bulunduğunu ifade etmektedirler. 
Ayrıca, Doğuda da Hopa üzerinden Artvin'e 
bağlanan enterkonektenin Rusya kanalı ile Tür
kiye'ye elektrik enerjisi alınmasını hedef tut
tukları ima edilmektedir. Planda ikili şekilde
ki anlaşmalara gidileceğini ifade etmiş olmaları 
da bu maksadı gütmektedir. Yani, bir taraftan 
Bulgaristan'dan, diğer taraftan da Rusya'dan 
elektrik enerjisi almayı prensibolarak kabul 
ettiklerini ve bu kitapta da açıkça Bulgaris
tan'ın zikredilmiş olduğunu beyan etmek iste
rim. Binaenaleyh, Sayın Devlet Bakanının bu 
açıklamasını ben hayretle karşıladım. Plana 
bu maksat için getirilmiştir ve Türkiye'nin ha
riçten elektrik enerjisi alması, bugün yetme
diğine göre, bir zaruret gibi gösterilmektedir. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Açıkça yazılı burada, efendim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 
Şimdi, onun için ben bu nevi bir tehlikeyi gider

mek maksadiyle planın bu maddesinin son 
kısmındaki enerji ithali durumunun bertaraf 
edilmesini ve kendi tabiî ilkel kaynaklarımızdan 
temin edilmesini temenni ediyorum ve bu mak
satla da maddelerin birinci kısımlarıyle kabul 
edilmesini temin edici şekilde bir önerge vermiş 
bulunuyorum, iltifat buyurulmasını saygıyle 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Zekeriya Kürdaş'ın öner

gesini okutmuş bulunuyorum. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. Dikkate alnımak üzere Hükü
mete geri verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 189 ncu sayfasında 

yer alan 114 numaralı kamu kesimi genel den
gesi (başlıklı tabloda kamu tasarruflarına dahil 
edilen kalemler arasında 4 numarada sosyal 
fonlar gösterilmiştir. 

Plan taslağına göre 1972 yılı için 1 Milyar 
142 milyon lira olacak bu fon aktarması 1973 
yılında 942 milyon, 1974 yılında 951 milyon ve 
1975 yılında 85 milyon olarak planlanmıştır. 

Plan tasarısında yer verilen bu sosyal fon
ların Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli San
dığı ile yeni kurulan Bağ - Kur Sigorta gelir 
fazlasını ifade ettiği tasarının 185 nci sayfasın
da açıklanmıştır. 

Bu şekilde bir uygulama, özellikle sigortalı 
işçilerin sosyal güvenlik fonlarının atıl sayıla
bilecek şekilde Devlet harcamalarına tahsis 
edilmesinin planlanmış olması, sakıncalıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan taslağını hazırlayan 
ve parlamentoya sunan hükümetler çeşitli ve
silelerle Sosyal Sigortalar Kurumunun malî ba
kımdan adeta bir iflâsın eşiğinde olduğunu ifa
de etmişlerdir. Bu güçlüğü gidermek için işçi 
emeklilik haklarında menfî yönde değişiklikler 
yapılması temayüllerinin belirmiş olması çalış
ma hayatımızda ve çalışan kitlelerde geniş hu
zursuzluklar yaratmış ve Sayın Cumhurbaşkanı
mız işçi emeklilik haklarının geriye götürülme
sinin söz konusu olamayacağını açıklamak lü
zumunu duymuştur. 
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Kurumun önümüzdeki yılarda meselâ plan 
tasarısında 1976 ve 1977 yıllarında açık verece
ği ifade edilmektedir. 1971 yılı sonuna kadar I 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Devlet tahvilıle-
rine tahsis ettiği miktarın 6,5 milyar lira oldu
ğu 1971 yılı faaliyet raplorunda yazılıdır. Bu 
tahvillerin büyük bir kısmı % 3, % 5, % 6 ve 
% 6,5 nispetinde faiz geliri sağlamaktadır. Bu
günkü faiz nispetlerinin altında geliri olan bu 
Devlet tahvillerinin faiz nispetlerinin yüksel
tilmesi veya bedellerinin ödenmesi konusunda
ki teşebbüslerden hiç bir olumlu sonuç alınama
dığı da Sayın Çalışma Bakanının beyanlarından 
anlaşılmıştır. 

Bütün bu uygulamaları değerlendirdiğimiz 
zaman görülmektedir ki ıSosyal Sigortalar Ku
rumu fonlarının Devlet tahvillerine geniş ölçü
de tahsis edilmesi, kurum fonlarının verimlilik 
ilkesine göre işletilmesine mani olmaktadır. 

Bu sebeple Üçüncü Beş Yıllık plan dönemin
de Sosyal ISigortalar Kurumunun sigorta gelir
leri ile sigorta giderleri arasındaki farkm Dev
let Yatırım Bankasına veya Devlet tahvilleri
ne tahsis edilmesini öngören hususların plan
dan çıkarılmasında zaruret vardır. 

4792 sayılı ISosyal Sigortalar Kurumu Kuru
luş Kanununda «dKurum özel hukuk hükümleri
ne tabi malî ve idarî bakımdan muhtar ve tü
zel kişilikte bir devlet kurumu» olarak tanım
ladığına göre kurum fonlarının tahsisinde sos
yal güvenlik sisteminin geleceğini korumak 
amacıyle verimlilik ve likidite ilkelerine uygun 
alanlara öncelik verilmesi gerekmektedir. 

Yukarda arz edilen sebeplerle Üçüncü Beş I 
Yıllık Planın 185 nci sayfasında yer alan 108 I 
No. lu tablodaki kamu kesimi gelirlerine dahil 
edilen sosyal fonlar içinde Sosyal Sigortalar 
Kurumundan aktarılması iön^örülen miktarın I 
çıkarılarak aşağıdaki şekilde değişiklik yapıl
masını arz ve teklif ederim. I 

Adana 
Şevket Yılmaz 

Tadil Teklifi 

Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarısının 185 nci 
sayfasında yer alan kamu kesimi gelirlerine ait 
tablonun 4 ncü yatay sütunda gösterilen sosyal 
fonlar içinde Sosyal Sigortalar Kurumundan 
aktarılması öngörülen miktarın çıkarılarak ay- | 

nı miktarın Devlet tahvilleri ile karşılanmasını 
sağlayacak şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

HAMDÎ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Rapora eklenecek bir husus yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA — 
ıSaym Başkan, biraz önce okunan önerge ile, 
sosyal fonlar arasında kamu kesimi finansma
nına aktarılan Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bazı fonlarının finansman kaynaklan arasın
dan çıkarılarak, onun yerine Devlet tahvilleri 
ihracı suretiyle bu ihtiyacın kapatılması öngö
rülmektedir. 

Bilindiği gibi, finansman dengesi içinde 
Devlet tahvillerinden sağlanacak azamî miktar 
zaten dikkate alınmıştır. Yani, finansman ithi-
yacı dediğimiz hususun içinde Devlet tahville
ri ile sağlanabilecek en büyük miktar ne ise o 
nazara alınmıştır. Bu azamî sınırı artık zorla
mak mümkün değildir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu fonlanndan ak
tarılacak miktardan vezgeçilmesi halinde bu 
açık, tahvil ile arz ettiğim şekilde kapatılama
yacağından finansman dengesi bozulacaktır. 

Bu bakımdan önerge planın bütünlüğü ile 
ilgilidir, katılamıyoruz. 

Bir husus daha ilâve etmek isterim. Emekli 
sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu kaynak
ları yıllardan beri Birinci ve ikinci Beş Yıllık 
Planlarımızda finansman kaynakları arasında 
gösterilegelmiştir. Bu durumda, artık tahvil çı
karma yetkisi tam olarak kullanılacağına gö
re, bunların çıkarılması suretiyle boş kalacak 
yeri tahvillerle doldurmak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz, buyu
run. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Planın tümü üzerindeki görüşmemde de arzı 
beyan etmiştim. Tasarının 185 nci saf yasının 
330 sayılı pragrafındaki «Sosyal fonlar kamu 
iktisadî teşebbüsleri tasarrufçu kuruluşlarından 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 
Bağ-Kur'un toplam sigorta gelirleri ile sigor
ta giderleri arasındaki farkı ifade etmektedir» 
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şeklindeki noktai nazara iştirak etmek mümkün 
değildir. 

Evvelâ bir hususu açıklamakta fayda var : 
Anayasanın 53 ncü maddesine yalnız millet

vekilleri mi tabidir, yoksa Hükümet de tabi 
mildir? 

1972 yılında 1 milyar 142 milyon, 1973 yılın
da 942 milyon, 1974 yılında 951 milyon, 1975 
yılında da 85 milyon lira bütçe açığı bu sos
yal fonlardan kapatılacaktır. 

Biran için düşünmek lâzım gelir: Sosyal Si
gortalar Kurumu 24 . 10 . 1972 tarihine kadar 
Devlet Yatırım Bankasına 441 sayılı Kanuna 
göre 7 milyar 376 milyon lira para vermiştir, 
faizi % 3, % 6, % 7 ne ise. Devlet tahvillerine 
1 milyar 93 milyon lira para vermiştir, kâğıt 
üzerinde faizini bile alamamaktadır. 

dersiniz, kendiniz plan yaparsınız karşılığını 
göstermezsiniz. Ondan sonra Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, Emekli Sandığının, Bağ - Kur'un 
mevcutlarını elinden alarak bu kurumları daha 
rantabl çalışma imkânlarından mahrum edersi
niz. Ondan sonra da emekliye sevk edilmeleri 
halinde ücret artışına mani olursunuz; buna 
plan demek doğru değildir, mümkün değildir. 
Benim teklifim de kabul edilmeyecektir, ama 
ben hiç olmazsa tümü üzerinde söylediğim gibi 
bugün de emekliye sevk edilen arkadaşlarımı
zın durumlarını düşünmek mecburiyetinde ol
duğunuzu olduğumuzu söylüyorum. Elbetteki 
Hükümetin bu gibi kuruluşlara katkısı yoktur, 
ama para almaya geldiğinde kanunla alma du
rumuyla karşı karşıya kalıyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Arkadaşları
mın gerekçeli takririme iltifat göstermelerini 
rica ediyorum 

BAŞKAN — Sayın Şevket Yılmaz tarafın
dan verilen gerekçeli geri verme önergesi 
okundu, komisyon rapora ilâve edecekleri bir 
hususun bulunmadığını, sayın Devlet Bakanı da 
planın bütünlüğüne aykırı bulunması sebebiyle 
katılmadıklarını beyan ettiler. Takrir sahibi 
takririni izah buyurdu. Takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler. Kabul edilmiştir, takrir Hükümete 
tevdi edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun çık
masından sonra konut talebinin artışına yol aç
mış ve bu durum, bu üretim faaliyetini kısa 
zamanda kâr getiren bir ticaret haline düşür
müştür. 

Konut üreticilerinin genellikle örgütlenme
miş olması, bu konuda özel sermayenin yoğun
luk kazanmamış bulunması, üretim sürecinin 
teknik yönden düzenlenmesinde yetersizliklere 
yol açmış ve projelendirme aşamasında aksak
lıklar ve yapım sırasında kanımca teknik kont
rolün sağlanmaması nedeniyle sürat ve düşük 
maliyet için emniyet paylarını zorlayan bu sis
teme has inşaat usulleri, kalitesiz malzeme, iş
çilik, ömrünü doldurmayan yapıların yıkılarak 
yenilenmesi, yapıcı - alıcı ilişkilerindeki bozuk
luklar gibi sorunları ortaya çıkarmış bulunmak-

Şimdi, bugüne kadar emekliye sevk edilen 
arkadaşlarımızın ücretlerini artırmaya kalktı
ğımız takdirde karşımıza Çalışma Bakanlığı di
kiliyor; efendim olmaz!.. Neden olmaz? Ak-
tuarya hesapları bunu bu şekilde öngörmüyor. 
Bu şekilde, bu kadar milyar lirayı yüzde 3, 
yüzde, 6, yüzde 9 faizle kâğıt üzerinde bağla
mak suretiyle kurum mevcudunu daha rantabl 
yatırım yapacak duruma sokmazsanız, şu anda 
çalışmakta olan 2 milyon küsur bin sigortalının 
primlerine bundan sonra ilâvede bulunmamız 
mümkün değildir. Ama bu demek değildir ki, 
bugüne kadar emekli olmuş olan arkadaşları
mızı da 540 liraya mahkûm edelim. 540 lira ile 
açlığa mahkûm etmek demek, elbette bu 8,5 
milyar liranın planda görüldüğü gibi sosyal 
fonlar gölümünde bütçe açıklarını kapatmadı
ğımız takdirde, ümidediyorum ki, önümüzdeki 
günlerde görüşülecek olan emekliye sevk edi
lenlerin ücret artışına mani olacaksınız. Buna, 
zannediyorum Hükümet programı da, Hüküme
tin bugüne kadar ki, sözleri ve nutukları da 
mani olsa gerektir. Elbetteki, Anayasanın 53 
ncü maddesine aykırı hareket ettiği içindir ki, 
sayın Hükümet bunun cevabını yalnız burada 
değil, diğer yerlerde de verme durumuyle kar
şı karşıya kalacaktır. 

Plan yapıyorsunuz, karşılığını yüzde yüz 
ortaya koymadığınız takdirde plan yapamazsı
nız. Anayasanın 53 ncü maddesine göre bir 
milletvekili herhangi bir teklifte bulunduğu 
zaman karşılığını göstermek mecburiyetindedir 

— 239 — 



M. Meclisi B : İ53 24 10 . 1972 O : 2 

tadır. Bu sözler Üçüncü Beş Yıllık Plan tasarı
sının 932 nci sayfasında 1834 ve 1840 numa-
ralannida yer almış bulunmaktadır. 

Bu gerçeklerin olduğu gibi ortaya konmasın
dan dolayı Planlama Teşkilâtına ve Hükümete 
teşekkür ederiz. Gerçekten bugün kat alım ve 
satımında bir yuvaya saMbolmanın özlemi için
deki vatandaşlarımız tam bir istismar durumu
na sokulmuşlardır. Böylece vatandaş gerçek de
ğerinin çok üstünde para ödemek zorunda kal
maktadır .Bu kiraların da yükselmesine yol aç
makta. Daha az bir bedelle konut sahibi olmak 
olanağı varken vatandaş ağır borç ve eziyet al
tıma girmektedir. 

Öte yandan deprem kuşağımda bulunan ül
kemizde bu durum büyük felâketlere yol aça
caktır. Şiddetli bir depremde millî felâketle 
karşılaşmamız maalesef gok çok muhtemeldir. 

Bu nedenlerle : 
Üçüncü Beş Yıllık Planın 1865 no'sunda 

7 No. lu bentten sonra 8 noi bent olarak aşağı
daki bendin konmasını önerinim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

8 No. lu bent :• . 
Satış için yapılan katların daha sıkı bir şe

kilde kontrolünü sağlayacak idarî ve kanunî 
tedbirler alınacaktır. 

Kat alanların istismarına ve aldatılmalarını 
önleyecek, yol göstericilik imar ve iskân Ba
kanlığı tarafından yapılacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Rapora ilâve edilecek bir husus görmüyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, yeni bir konut kanunu tasa
rısı hazırlanmaktadır. Bu bakımdan Sayın Ül
ker'in önerdikleri hususun gerekçesine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurunuz Sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar
kadaşlarım, önergemde de ifade ettiğim gibi ön
ce planlamaya mensup arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Türkiye'nin çok önemli Mr konusuna bu 
planda parmak basmışlardır. Yani, Kat Mül

kiyeti Kanunu çıktıktan sonra kat alış-verişi 
ve kat ticareti ortaya çıkmıştır. Bunun netice
sinde bu işi haklan olarak meslek edinen kim
seler daha çok kâr etmek gayesiyle, vatandaş 
ida boyanmış, hazır bir kata özlem duyduğu 
için, kirada ezilen vatandaş, evsiz vatandaş böy
le bir binayı bulduğuiçin onun nasıl yapıldığı
nı, malzemesinin ne olduğunu, ileride ne ola
cağını bilmeden büyük bir aşkla içine girmek
tedirler. Böyle binaların içine girenler bir süre 
sonra çatlaklar, patlaklar, yıkılmalar ve saire-
lerle, kötü malzemeyle karşılaşmaktadırlar. Bu 
katlar daha ziyade orta sınıf vatandaşlara de
ğil, onların üstündekilere göre yapılıp satılmak
tadır. Büyük şehirlerdeki binaların çoğu kat 
alış - verişi şeklinde intikal etmektedir. Bundan 
dolayı da bir taraftan vatandaş aldatılmakta
dır, normal seviyesinin üstünde para ödemek
tedir, dolayısıyle kira düzeyi yükselmektedir, 
diğer taraftan da ev sahibi olmanın bedeli yük
selmektedir. Onun yanında, deprem kuşağın
da olduğu kabul edilen memleketimizde, Allah 
göstermedin kontrolsüz, kötü malzemeyle, kâr 
gayesiyle yapılan binaların bulunduğu memle
ketimizde büyük bir deprem meydana geldiği 
zaman büyük bir felâket olacaktır. 

Demek M, bu işin iki yönüyle ele alınması 
gerekir : 

1. Deprem karşısındaki durum. 
2. Vatandaşın korunması. 

Her ikisi yönünden de bütün planların stra
tejisine göre bu türlü istismarın önlenmesi, ka
nunsuzlukların önlenmesi lâzımdır. Sayın Ba
kana da çok teşekkür ederim; gerekçeye katıl
dıklarını ifade ettiler, bu ihtiyacı kabul buyur
dular; ama bendenizin anlayış tarzına ĝ öre 
1839 ve 1840 ncı maddelerde bu gerçek yazıl
dıktan sonra onun tedbirlerini de tedbirler kıs
mına ithal etmek lâzımgelir. 

Bendenizin teklif ettiği şey basit bir şey
dir. Kontrollerin sıklaştırılması; bir de imar 
Ve İskân Bakanlığının ev alacak vatandaşları 
bir kitap, bir broşürle uyarmasıdır. Bir misal 
vermek istiyorum: Maliye Bakanlığı İmar ve 
İskân Bakanlığiyle yaptığı temas sonucunda 
Emlâk Vergisi Kanununa göre beyanname vere
cek vatandaşlar için bazı ölçüler verdi. Tefer
ruatına girmeden, mesken olarak kullanılacak 
binaları; lüks inşaat, birinci sınıf, ikinci sı-
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nıf, üçüncü sınıf, basit inşaat diye ifade ediyor. 
En çok kullanılan şekli alıyorum; betonarme 
karkas binanın metrekaresi lüks olursa 600^650, 
birinci sınıf olursa 500 - 550, ikinci sınıf olur
sa 450, üçüncü sınıf olursa 400, basit 200. 

Bir başka listede de... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, vaktiniz dol

du. Misal vermenize imkân verecek kadar vak
tiniz yok. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, burada da nasıl olma
sı, niteliklerinin ne olması lâzımgeldiği hususu 
yazılmış. O niteliklere baktığımda Türkiye'de 
iki çeşit inşaat olduğu kanısına vardım: Bir 
tanesi üçüncü sınıf inşaat; herkes birinci sınıf 
diye onu alıyor. Bir de lüks inşaat dediğimiz 
inşaat; belki ikinci sınıf inşaat yahut birinci 
sınıf inşaat. Böylece, vatandaşın bu işlerde al-
dandığı aşikârdır. Bugün lüks inşaatın metre
karesi 1 500 - 2 000 lira arasındadır, hattâ lüks 
de değil. Normal bir inşaat lüks diye ifade edi
lerek metrekaresine 1 800 lira isteniyor. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, istirham edebilir 
miyim efendim? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Onun için, is
tirham ediyorum; bu metnin buraya konması 
planın hedefini, esasını, stratejisiaıâ değiştirmez, 
ama bir önemli meseleye parmak basmamızı te
min eder. önergeme iltifat Duyurulmasını say
gılarımla rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın komisyon takrire ilâve 
edecekleri bir hususun bulunmadığını, Hükü
met gerekçeye katıldıkları beyan ettiler, Sayın 
Ülker takrirlerini izah ettiler. Takririn dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarımıza suna
cağım. Takririn dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması ka
bul edilmiş ve takrir Hükümete tevdi edilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yerleşme yerlerinin özel sorunlar getirdiği 

köylerin başında orman köyleri gelir. Memle
ketimizde 13 270 orman köyü vardır. Bu tüm 
köylerin % 37ttildir. Orman köylerinin 5 020'si 
2,5 milyon nüfus barındıran orman içi köyü, 
8 2501si de toplu tarım arazisi ormanla bitişik 
olan orman kenarı köyüdür. 

Bugün 10 milyondan fazla vatandaş bu köy
lerde yaşamaktadır. Yapılan etütlere göre or
man köylerinde yaşayan nüfusun % 96'sı ta
rım ile geçinmektedir. Tarım ile meşgul olan 
orman köylüsü genel işgücünün ancak % 35 - 40 
mahallinde değerlendirebilmektedir. Orman 
köylerinin gelirleri de çok düşüktür. Aile ba
şına düşen yıllık gelir ortalaması 3 057 civa
rında olup fert başına yıllık geMr ise 530 Iradır. 

Anayasamızın 131 nci maddesi bir taraftan 
ormanların korunmasını emretmekte .diğer ta
raftan orman içinde ve hemen yakınında otu
ran köy halkının kalkındırılmasını istemekte
dir. 

öte yandan 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 noü maddesinde orman köylerinin kalkındı
rılması için her yıl bütçeye 50 milyon liradan 
az olmamak üzere ödenek konmasını emretmek
te olduğu halde bu hüküm yerine getirilme
mektedir. 

Orman köylerinin özel durumu Biiıinci ve 
ikinci Beş Yıllık Planlarda nazara alınmıştır. 
Bu nedenle Üçüncü Beş Yıllık Planın 967 nci 
sayfasında 1926 sıra numarasındaM 8 No. lu 
bendinin aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öne
ririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

8. Orman köylerinin kalkındırılması Ana
yasadaki gibi özel bir şekilde ele alınacaktır. 
6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü madde
sindeki yılda en az 50 milyonluk ödeneğin kon
ması sağlanacaktır. 

Orman köylerinin kalkınması için bölgesel 
zorunlu planlar yapılacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
OİHAT BİLG-EHAN (Balıkesir) — Rapora ilâ
ve edilecek bir husus görmüyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, rapora ilâve edile
cek bir husus bulunmadığını ifade ediyorlar. 

Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKABA 
— Sayın Başkan, Sayın Ülker'in, önergesinde 
belirttiği 50 milyonluk ödeneğin bütçeye ko
nulması hususu, yine kendilerinin de belirttiği 
gibi, 6831 sayılı Kanunun bir gereğidir. Bu se
bepten, bir kanun gereğinin planda teyidine lü
zum yoktur diye plana konmamıştır. Yoksa, 
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plan bu fikre yaihut da hükme karşı davrana
cak depd i r albetteki. 

öte yandan, orman içi köylerin kalkındırıl
ması da planın kabul ettiği bir önemli ilkedir. 
Ancak, bu amaçla bölgesel planlar yapmanın 
gerekliliğine karni değiliz. 

Arz ederim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
değeri arkadaşlarım; 

Burada, hepinizin bildiği, hepimizin üzerin
de durduğumuz bir konu vardır. O da, 10 mil
yondan fazla Türk vatandaşını ilgilendiren or
man içi ve divan köylerinin kalkındırılması
dır. 

Daiha evvelce planın tümünde yaptığım ko
nuşmaya Sayın Bakan lütfettiler, bütün soru
lara birer birer cevap verdikleri gibi, benim 
soruma da cevap verdiler. Ben, eğer yanlış an
lamadıysam (zaten plan da öyle ifade ediyor) 
«Türkiyetâe köylünün kalkındırılması soru
nuyla beraber orman içi köylülerinin de kal
kındırılması meselesi ele alınacaktır.» buyurdu
lar. 

Zaten, burada bahsettiğim 8 numaralı fık
rada, orman köylerinin kalkındırılmasının, özel
likle bu köylerin kapalı ekonomik birimler 
olarak değerlendirilmeleri sakıncalarını da dik
kate alarak, tüm köy kalkınması çerçevesi için
de ele alınması ifade edilmiştir . 

özür dileyerek ifade etmek mecburiyetinde
yim; bu görüşe katılmak imkânı yoktur. Çün
kü, Anayasamız meseleyi başka bir açıdan al
mıştır. Anayasamızın 131 noi maddesinde, «Or
manların ve orman köylüsünün korunması, or
manların geliştirilmesi...» şeklinde ayrı bir hü
küm konulmuştur. Daha evvelki Anayasaları
mızda mevcut değil. «Ormanların içinde veya 
hemen yakınında oturan halkın kalkındırılma
sı ve ormanın korunması bakımından ormanın 
gözetilmesinde ve işletilmesinde, (Devletle bu 
halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler ve 
gereken hallerde başka yere yerleştirme kanun
la düzenlenir.» 

Demek ki, Anayasamız, doğal kaynak olan 
ormanlarımızın korunması yanında, o ormanla
rın doğal sahibi olan orman köylüsünün de ko

runmasını ayrı bir maddeyle göstermiştir. Böy
lece, planın, «Biz onu bütün köylü meseleleri 
arasında alacağız» tezli, Anayasanın kabul et-
t i p teze uygun değildir ve maalesef bugüne 
kadarki tatbikat da beyan edildiği şekilde ol
muştur. Tabiî, kendilerinin bunda bir sorumlu
lukları olduğunu söylemek istemiyorum, fakat 
bu iş hafife alınmıştır. 6831 sayılı Kanun da, 
195Wa çıkan bu kanun da orman köylerinin 
kalkmdırılmasmı kabul etmiş, bütçeye en az 
50 milyon lira konmasını kabul etmiş. Bu ka
nunu biz kaldırmadığımız halde, bizden evvel
ki Meclisler de kaldırmadığı halde, bu kanun 
bugüne kadar doğru dürüst tatbik edilmemiş
tir; feryadımıza, figanımıza rağmen. 

Şimdi ben diyorum ki, bu plan, yön verici 
bir plandır, yön verir. Bu emir, Anayasanın bu 
maddesi, memleketin bu ihtiyacı karşısında, 
eğer bu paraları koymadığınız takdirde orman 
köylerinin kalkındırılması bahis mevzuu değil
dir. O kanundaki hükmün yerine getirileceğini 
planda söyleyebiliriz, söylememiz lâzımdır. 

İkincisi; geçen sefer de tümünde de ifade 
ettim, bize benzeyen bir ülke olan italya'da 
ormanların oranı, dağlık ve ormanlık arazi ba
kımından % 21 civarındadır ve büyük ölçüde 
de işe yaramaz orman halindedir. Bölge için böl
gesel planlar yapmış ve bu planlar başarıya 
ulaşmıştır. Model gösteriyorum, teferruatına 
girmiyorum. Planlama, teferruatı üzerinde tet
kiklerini yapabilir, çıkarılmış kanunları var 
Türkiye ̂ de de dağ ve orman köylerinin kalkın
dırılması bakımından bölgesel planların yapıl
ması zorunludur ve yapılması lâzımdır. 

Evvelâ bölgeyi ilân ediyor: Şu orman böl
gesinin planı yapılmıştır diyor, bütçeden öde
nek ayırıyor ve vatandaşlar bu plana katıla
caklardır diyor. Katılmayanların, muayyen bir 
süre sonra zorunlu olarak katılmalarını sağlı
yor, kooperatifler kurduruyor. Bu plan, Akde
niz ikliminde bulunan ve bize benzer bir ülke 
olan italya'da tatbik edilmiştir. 

Bendeniz bunları söylüyorum. Bunlar, üze
rinde pek fazla münakaşa yapılacak konular 
değil; Orman Bakanlığının ve Köy İşleri Ba
kanlığının uzmanlarının ortaya getirdikleri tez
lerdir. 
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istirham ediyorum, lütfedin bunu buraya 
koyun. Bu zaten, tetMkat yapılıp da, uygunsa 
tatbiki mümkün olan bir mesele olacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ülker'in takriri hakkın

da komisyon ve Hükümet beyanda bulundular. 
Takrir sahibi takririni izah etti. 

Takririn dikkate alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul eednller... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

105 sıra sayısında kayıtlı önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan tasarısı
nın 982. sayfa ve 1992. paragraf numaradaki 
(d) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Kasım önadım 

d) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Di
ğer Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka
nununun 16 ncı maddesine göre ayrılacak kar
şılıklardan yüzde 25'ine kadar kısmının esnaf 
ve sanatkârlara işletme ve tesis kredisi olarak 
tahsis edilmek üzere Halk Bankasına yatırıl
masına ilişkin hükmü bankaya yeni kaynak ge
tirmektedir. Getirilen bu kaynağın 1497 sayılı 
Kanunun tayin ve tespit ettiği şekilde esnaf 
ve sanatkâr kredilerinde kullandırılması gerek
lidir. 

Gerekçe 
1497 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve diğer ba 

ğımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu esa
sen kredi sorunlarına uzun yıllar yeterli çare 
bulunamayan esnaf ve sanatkârlara yeni im
kânlar getirmektedir. 

Adı geçen kanunun 16 ncı maddesinde bu 
bölümle ilgili (e) fıkrası aynen : 

Esnaf ve sanatkârlara işletme ve tesis kre
disi olarak tahsis edilmek üzere. Diye devam 
etmekte ve sigortalılardan toplanacak ve yıl 
sonunda elde edilecek prim yakûnunun % 25'i 
BAĞ - KUR Kanunuyle esnafın ve sanatkârın 
kalkınması için doğan imkânların ne şekilde 
kullanılacağı tespit edilmiştir. 

Plan tasarısının 928. sayfa, 1992. paragraf 
numaradaki (d) fıkrası ise esnafa sosyal gü- | 

venlik getiren kanunun kredi ile ilgili bölümü
nü âdeta tadil etmekte, BAĞ - KUR'dan doğa
cak yeni imkânların kullanılma şeklini değiş
tirmektedir. 

Bu gereksizdir .Bu sebeple değişiklik öner
gesi verMmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Rapora ilâve edilecek bir husus göremiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon, rapora ilâve edile
cek bir. husus olmadığını ifade buyurdular. 

Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

— Sayın Başkan, önerge ile getirilmek istenen 
husus; sanıyorum ki, Halk Bankasından topla
nacak kaynakların kullanılmasında aranan pro
jeye bağlı olma şartının kaldırılmasıdır. Yani, 
planda öngörülen tedbir, Bağ - Kur dan gelen 
% 25'lerin küçük esnaf ve sanatkârlar için kul
lanılmasında bir proje bazı getirmiştir. Proje
sini getirip, krediyi öyle alacaktır. Anladığıma 
göre onu kaldırıyor. 

Bu projenin kaldırılması, planın, kaynakla
rın rasyonel bir şekilde kullanılması ilkesine 
aykırı düşer. Bu büyük bir mesele de değildir 
zaten. Torna tezgâhı mı alacak, ne yapacaksa, 
onun bir projesini, harcama hususumu Halk 
Bankasına verecektir ve esnaf, sanatkâr da en 
azından ne yaptığını kendisi bilecektir. Bu, ras
yonel kullanımın bir gereğidir. Bu bakımdan, 
hem mahzurlu değildir, hem de bu şekilde pro
jenin çıkarılması rasyonel kaynak kullanımı il
kesine aykırı olur diye düşünüyoruz. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Planda proje yanlış tarif edilmiş anlaşılan. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym önadım. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 

değeri milletvekilleri; 
önergemizde okunduğu gibi, plan tasarısı

nın 982 nci sayfasında 1992 paragraf numara
daki «d» fıkrasının son bölümünde «Bağ - Kur
dan sağlanacak kaynağım münhasıran projeye 
dayanan orta vadeli işletme ve yatıran kredi
lerine ayrılması gereklidir.» ibaresi var. 

Türkiye'de Halk Bankası kredilerimin sevi-
| yesini, miktarını, ihtiyaç sahibi esnafın nasıl 
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kredi aldığını heptiniz biliyorsunuz. Türkiye'de 
halen ortalama esnaf kredileri miktarı 2 750 
Ira civarındadır. Hangi projeyi yapacak be
nim şoförüm, bakkalım, kunduracım? 

Aslımda, Halk Bankası 6 - 7 çeşit kredi ver
mektedir. ihtiyaca göre kredi komitesince bun
lar düzenlenmektedir. Bağ - Kur dan gelecek 
imkân henüz beli değildir. Bağ - Kur 1 Ekimde 
faaliyete geçmiştir. Bağ - Kur, ayakta durabil
me kredisinde esnaf ve sanatkâra Halk Banka
sı eliyle destek olacaktır. Bu itibarla, bu katı 
hükmün çıkarılarak alışılmış, faydalı şekilde 
devam eden kredi düzeninin önüne set çekilme
mesini ve bankayı çalışamaz hale getirecek olan 
bu hükmün çıkarılması ve önergemizin kabulü
nü sayın Genel Kuruldan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım tarafın
dan verilmiş bulunan gerekçeli geriverme öner
gesi Genel Kurulun bilgilerine arz olunmuş
tur. 

Komisyon, rapora eklenecek bir husus bu
lunmadığım ifade etmiştir. Hükümet ise, açık 
izahatı sonunda katı olarak katılıp, katılma
ma hakkında beyanı fikirde bulunmamış, an
cak raporun, yani planın proje üzerine müesses 
prensibi ihtiva ettiğini dile getirmiş bulunmak
tadır. 

Takririn dikkate alınıp, alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler lütfen işaret etsinler... Ka
bul etmeyenler... Dikikate alınması hususu kabul 
edilmiştir. 

106 sırada kayıtlı önergeyi okutuyorum: 
T. B. M. M. Sayın Başkanlığına 

1. Görüşülmekte olan Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planının geri kalmış bölgelerimiz 
için ek bir öncelik hususunun eklenmesi. 

2. Arz ettiğim durum Hükümet program
larında da öncelik almıştır. 

Saygı ile arz ederim. 
Kars Milletvekili 

Musa Doğan 
Gerekçe 

1. Adı geçen az gelişmiş bölge halkının 
maddî seviyesini yükseltmek ve fakirliği acilen 
önlemek. 

2. Milî eğittim yönünden okul yapımı, eği
tim ve öğretimde öncelik tanınması, bugünkü 
tatbikatta illere ayrılan tahsisatla ancak sene
de her ilçede bir okul yapılmaktadır. 

3. Uzun süren kış sezanunun âtıl kapasite-
ısiniin değerlenmesi öngörülmelidir. 

4. Hayvan ve hayvan ürünlerinin gelişti
rilmesine gidilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahkar) 
— Rapora ilâve edilecek bir husus görmüyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, rapora ilâve edile
cek bir husus olmadığını ifade buyurdular. 

Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 

Sayın Başkanım; Üçüncü Beş Yılık Planın 
1009 ncu sayfasında 2019 ncu paragrafta, «Sa
nayiin yurt düzeyinde yaygınlaştırılması ve 
1070 nci sayfa 2271 paragrafta, «Kalkınmada 
öncelikli yöreler çalışmaları» bölümlerinde, 
Sayın Doğan'in temas ettiği konulara çok ge
niş şekilde yer verilmiştir. Bu bölümlerde, ta
biî kaynakların değerlendirilmesine, altyapı ya
tırımlarına öncelik verilmesi hususunda ilkeler 
yer almışjtır. 

Ayrıca, kanunî kuruluşların bu bölgeler için 
özel yatırım projesi hazırlaması üzerinde de 
önemle durulmuş, tedbirler getirilmiştir. 

Bu bakımlardan, planda esasen mevcudol-
duğundan, tekrar olarak ilâvesinin gereksiz ola
cağını düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, buyurunuz. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Saym Başkan, 
aziz arkadaşlar; 

Kalkınma Planınının gösterdiği ve işaret ede
rek yer verdiği hedeflere göre, hükümetler ya
tırımlarını yaparlar, önce şunu arz etmek isti
yorum : Sayın Planlama Sözcüsünün dünkü bir 
konuşmasının, Sayın Bakanın bugün yaptığı bir 
konuşmaya biraz aykırı düştüğünü, belirtmeye 
lüzum gördüm. 

Arkadaşlar; 10 seneyi kapsayan planlı dö
nemde, şimdi işbaşında bulunan Hükümet de da
hil olmak üzere bütün hükümetler, geri kalmış 
bölgeler için, programlarında öncelik ve özellik 
tanımışlardır. Az gelişmiş bölgelere, bilhassa Do
ğu ve Güney Doğu Anadolu'ya önceliğin verilme
si, bugün bir gerçek haline gelmiştir. Bugün Hü
kümetlerimizi, Parlamentomuzu, milletimizi ve 
iş adamlarımızı huzursuz eden bir mevzuun kay
nağının da buradan geldiğini izah etmeye lüzum 
görmüyorum. 
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Şimdi efendim, vaktinizi fazla almamak için 
kısaca birkaç misal ile mevzuu bitiriyorum. Me
selâ, okul durumu şöyledir : 

Doğu ve Güney Doğu illerinde hâlâ 5 sınıflı 
bir ilkokulu bir öğretmen okutuyor. Okulda bir 
öğretmenin olmasının sebebi de, ilk defa öğret
men okullarından mezun olanların, Doğu ve Gü
ney Doğu için bir tayin sisteminden doğmakta
dır. Buralarda, geçen günkü konuşmamda da 
dokunduğum gibi, 5 nci sınıfı bitiren çocuklar 
kâfi bir ilkokul eğitimi görmemektedirler; hat
ta doğru dürüst Türkçeyi dahi öğrenememekte
dirler. Maalesef, ilköğretim Genel Müdürlüğü 
de hâlâ bu sistemi takibettirmektedir. Bunun 
bence Planlamada bir açıklığa kavuşması lâzım
dır. 

İkincisi; ilköğretim için okul yapımı çok ki
fayetsizdir. Meselâ, geçen gün bazı arkadaşla
rımızla konuştuk. Dediler ki; «Bizim vilâyet
lerimizde okul durumu, aşağı yukarı % 90 - 95 
halledilmiştir.» Arkadaşlar, maalesef Doğu ve 
Güneydoğu'daki il ve ilçelerimizin çoğunda, iç 
Anadolu'da az gelişmiş 30 küsur vilâyette - ki, 
Kastamonu' da dahildir, Sayın Hasan Bey iyi 
değindiler - çoğu ilçelerde bu vasat % 30 - 35, 
hatta % 20 civarındadır. Bunların çoğu da, 
imece usulü ile ta 25 - 30 sene evvel yapılmış 
okullardır, bir defa yıkıldı mı yapılmalarına im
kân yoktur. Maalesef bu tür yerlerde, köy oda
larında veya köylünün kiraladığı odalarda tedri
sat yapılmaktadır. 

Bence, Millî Eğitim Bakanlığının okul yapım 
bütçesinde, bu tür yerlere öncelik ve büyük 
hisseler ayrılmalıdır. Bu hususun da Planda 
yer alması şarttır. 

Bir de mesken durumu var. Mesken duru
mu konusunda, orman içi köylerimizin durumu
nu arkadaşlarımız dile getirdiler ve doğrudur. 
Bir de dağ bölgesinde köylerimiz vardır. «Hem 
isa'yı küstürmüşler, hem de Musa ile barışma
mışlardır.» diye bir söz vardır. Bu sözün yüzde 
yüz gerçeği, bu köyler için söylenmiş desem, 
biraz beni kınamayınız. 

Arkadaşlar; biraz önce Sayın Reşit Beyefen
dinin buyurdukları gibi, buralarda vatandaş, 
1 nci, 2 nci, 3 ncü veya 5 nci sınıf inşaat şöyle 
dursun, sınıf diye değerlendirilmesine imkân 
görülmeyecek, «in» şeklinde, 3/4'ü toprak, 
1/4'ü bir duvar ve eğer buldu ise biraz da çalı I 

çırpı, bir iki ağaç atılmasıyle yapılmış binalar 
içinde barınmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sözlerinizi topar
layınız lütfen. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Sözlerimin so
nunu getiriyorum efendim. 

O vatandaş, şehrin yolunu, hakkını, hukuku
nu aramasını da bilmiyor. O vatandaş, orman 
teşkilâtının bu tür veya az gelişmiş yerlerde ya
pacağı yardımı da bilmiyor. Bence, Planlama 
buna da yer vermeliydi. Çünkü, Doğu ve Güney
doğu illerimizin bazı yerlerinde, hatta yapılan 
deprem evlerinde dahi, dıştan dışa 10,5 m2 içe
risinde bir mahrutî beton - kamış karışımı kulü
benin içinde, 7 - 8 nüfus yatmaktadır. Diğerle
rini tasrih etmeye lüzum görmüyorum, bu bir 
vakıadır. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, bitiriniz lütfen. 
MUSA DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum 

beyefendi, hemen bağlıyorum. 
Bir de efendim, buralarda 6 - 7 ay hüküm 

süren kış mevsiminin bilhassa ev ekonomisi ba
kımından değerlendirilmesi için, Planlama ben
ce pratik bir öncelik getirmelidir. Buralarda 
6 - 7 ay baba çalışır; eğer varsa tencere kaynar. 
7 - 8 nüfuslu aile, 7 - 8 ay mutfağında ne var
sa, bunu tüketimle vakit geçirmektedir. 

BAŞKAN —Son bir, iki cümle ile bitiriniz 
artık. Takririnizde ne diyorsunuz, onu söyle
yiniz. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Sözlerimi he
men bitiriyorum. 

Bence hayvancılık ve tarıma da buralarda, 
yetişkin uzmanlar, teknisyenler bulundurulma
lıdır. Çoğu illerimizde ve hayvancılığın kesif 
olarak yapıldığı ilçelerimizde veterinerlerin ol
madığını arkadaşlarımız dahi söylemişlerdir. Sa
yın Bakanın da bu hususa özellikle değindikle
rinden dolayı, kendilerine teşekkür ederim. Bu 
hususlara da yer verilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Musa Doğan tarafından 

verilen gerekçeli geri çevirme önergesi Genel Ku
rula arz edilmiştir. Komisyon, rapora eklene
cek bir hususun bulunmadığını ifade etmiştir. 
Devlet Bakanı, raporun muhtelif yerlerinde, tak
ririn yer aldığı hususların önemle ve geniş ola
rak yer almış bulunduğunu ve bir tekrar ola
cağı mahiyetinde bulunan olaydan mütevellit, 
katılmadığını ifade etmişlerdir. 
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Takririn dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması hususu kabul edilmiştir. 

107 sırada kayıtlı önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 3 ncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının Tarım Alet ve Makinaları imalât 
Sanayii kısmında yer alan (sayfa : 559-4) ya
tırımlar bölümündeki ikinci cümlenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve talebederiz. 

Manisa Antalya 
Süleyman Çağlar Ömer Eken 
«Bu yatırımların önemli bir kısmı özellikle 

artan traktör talebini karşılamak üzere mevcut 
kuruluşların kapasitelerini artırmak ve Türki
ye'nin şartlarına uygun ekonomik kapasiteli ye
ni tesislerin kurulması için yapılacaktır.» 

Gerekçe : 
Günlerden beri görüşülmesi yapılan 3 ncü 

Beş Yıllık Kalkınma Planı, kanımızca, cümle 
cümle tetkike değer. 

Bu noktai nazarımızı önemli gördüğümüz bir 
misalle belirtmek istiyorum. 

Reformlar içinde, üzerinde en çok konuşulan 
yazılan ve söylenilen, sizlerin de bildiği gibi, 
(Tarım ve Toprak Reformu) dur. Bu reformda 
amaç, öncelikle verimi ariırmak olarak nitelen
dirilmektedir. Bunun için de mekanize ziraat 
öngörülmektedir. Nitekim, Planda tarım alet 
ve makinaları imalât sanayii, önemine binaen, 
makina imalât sanayii alt sektöründen ayrılarak 
ele alınmıştır. 

Fakat makina imalât sanayii için vaz edilen 
tedbir ve hedeflerin tarım alet ve makinaları 
imalât sanayii için de aynı olduğu belirtilmiş
tir. 

Ancak, planın tarım alet ve makinaları ima
lât sanayii kısmının (sayfa : 559 - 4) yatırım
lar bölümuünde yer alan metnin ikinci cümlesin
de şöyde bir ifade vardır: 

«Bu yatırımların önemli bir kısmı özellikle 
artan traktör taleplerini karşılatmak üzere, mev
cut kuruluşların kapasitelerini artırmak için 
yapılacaktır.» 

Bu ifadeye göre yeni yatırımlar teşvik eidil-
meyecek, desteklenmeyecektir. Yalnız, Teş
vik Teldlbirleri Kurulu 5 firmaya uygulanacak
tır. Türkiye'nin traktör ihtiyacı da bu 5 firma
nın eline bırakılacaktır. 

24 . 10 . 1972 O : 2 

1. Bu ifade, anladığımız gibi ve doğru ise 
hem planın stratejisi, hem de imalât sanayii 
için konulan tedbir ve hedefler ve hem de Tür
kiye'nin sanayileşmeisi ve tarım ve toprak re
formu politikalariyle çelişki halinde olmakta
dır. 

2. Her hangi bir sektör hele halihazır ima
lâtları miktar, kalite, fiyat, teslim şartları ba
kımlarından yetersiz ise belirli firma monopo
lüne terk edilemez. 

3. Traktör imalâtının kendilerine terk edil
diği işletmeler şimdiye kadar kapasitelerini 
çeşitli teşvik ve zorlamalara rağmen artırama-
ımışlardır. Kapasite artışını temin edecek hu
kukî mesneldi bulunan cezaî bir müeyyide de 
yoktur. Esasen olamaz da. 

4. Planda traktör yapımında 20 000 adet, 
1 yıl olan sektör kapasitesi 35 000 adet bir yıl
da olacağı belirtilmiştir. 15 000 adet bir yılda 
mevcut firmaların kapasite artıracağı var sayı
mına dayanmıştır. 

5. Yılda kapasitenin 35 000 adet bir yıl 
olduğu kabul Edilirse dahi 5 yıl sonra Türki
ye'nin traktör parkı (35 000 X 5 = 175 000 + 
13 548 = 188 548) aldet olacaktır. 

Traktörde amortisman yüzde 20 dir. 
188 548 X % 20 = 37 710 iolacaktır. 
Böylece İde, 1977 yılında mevcut üretim ka

pasitesi amortisman miktarını bile karşılatma
yacak, ve parktan yılda 2 710 traktör ıeksile-
cekt'ir. 

1995 yılında da Türkiye'nin traktör parkı 
1977'den 46 070 eksiği ile 142 478'e düşecektir. 
Bu ne biçim hedeftir ki 1995 yılında Türkiye'
nin traktöre olan ihtiyacı 1977'den az olsun. 

6. önemli bir nokta daha, bugün Türki
ye'de faaliyette bulunan 5 traktör fabrikası, 
şartları içinde birer montaj tesisidir 

a) Yeni bir teknoloji getiren, 
b) Daha ucuza imal eden, 
c) Rakabet kapasitesi ^bulunan, 
id) Türkiye şartlarına göre imalâtı öngö

ren, 
e) Dışa bağımsızlığını, yani ithalât nispe

tini azaltan, 
f) Yurt içi finanasman kaynaklan ile fi

nanse edilen, 
g) İhracatı öngören, 
Özelliklerden birine veya birkaçına haiz bir 

proje gelirse buna hayır mı denilecektir?., 
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BAŞKAN — Komisyon. 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Rapora ilâve edilecek bir husus görmüyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, Üçüncü Beş Yıllık Planda, 
yeni kurulacak tesislerin ekonomik kapasitede 
olması anailke olarak alınmıştır. Ayrıca tevsi-
lerde de ekonomik kapasiteye ulaşıfliması öngö
rülmüştür. Bu bakımdan iSayın Çağlar ve 
Eken'in verdikleri önergedeki değişiklik bizim 
genel ilkelerimize uygundur. Biz de önergeye 
uyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar ve Sayın Eken'in 
takrirleri Genel Kurula arz edilmiştir. Komis
yon, rapora ekleyecek bir husus olmadığım 
ifaide etmiştir. Sayın Bakan takrir gerekçesi
nin plan hedeflerine ve ilkesine uygun bulunidu-
ğunu, bu sebeple katıldığını beyan etmiştir. 

önergeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Verilmiş bulunan gerekçeli gerivernue öner
geleri üzerindeki müzakereler bitmiştir. Dik
kate alınmış bulunan önergeler Hükümete tev
di edilmiş bulunmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın müzakeresi süre 
ile mukayyettir. Hükümetin dikkate abanmış 
bulunan önergeler üzerindeki raporunu ne za
man verebileceği hususunu Başkanlık öğren
mek istemektedir. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkanım, Hükümete geri verilmiş bu
lunan 61 tane önerge vardır. Genel Kurulca i 
dikkate alınan bu 61 önerge üzerinde bir çalış
ma yapmamız ve Yüksek Heyetinize bir rapor 
hazırlamamız gerekmektedir, önergelerin yük
sek sayısı karşısında, gece çalışsak bile (ki ça
lışacağız) rapor hazırlamak için yarın 

10,00 'dan daha sonraya bir vakti gerektireceğini 
düşünüyoruz. Onun için eğer Yüksek Heyeti
niz müsaade ederse yarın saat 15,00 'e kadar bu 
raporu Yüksek Heyetinize takdim edebiliriz. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız bir husus var. 
Anayasa hükmü gereğince yarın saat 24,00'e ka
dar bu Plan görüşmelerini bitirmiş olmamız lâ
zım geliyor. 61 önergenin, dikkate alınmış 
olması hasebiyle, Mecliste müzakeresi tekrar 
yapılacaktır. Takdir edersiniz, bugüne kadar 
107 önerge üzerinde görüşme yapılmıştır. Dün
kü ve bugünkü mesaimizi de nazarı itibara alır
sanız bu 107 önergenin 611e kıyaslanması kar
şısında, Hükümetin bizden taüebettiği, saat 
15,00'te birleşimi açtığımız takdirde, bu 61 öner
genin tekrar müzakeresinin bitirilmesi imkân 
dâhilinde görülmemektedir. O bakımdan bu 
önergelerin iki kısımda mütalâası, bir çalışma
da 30 önergenin sıra takibi suretiyle müzake
resi, diğer kısımda da 31 önergenin müzakere
si yapılmak üzere ve çalışmaların yarın saat 
10,00'da başlamak suretiyle ancak bu 61 öner
genin müzakeresinin saat 24,00'e kadar bitirile
bileceği inancındayız. 

DEVLET BAKANI ZEYYAT BAYKARA 
— Sayın Başkan, müsaade ederseniz; sanıyo
rum ki 77 sayılı Kanuna göre önergeleri iMye 
ayırmakta bazı mahzurlar ortaya çıkabilir. Zatı-
âlinizin buyurduğu zaman meselesi Yüce Mec
lis için gayet yerinde. Onun için müsaade eldin 
biz kendimizi iki, üç koldan sıkıştırıp bu işi ya
rın saat 10,00'a yetiştirmeye çalışalım efendim. 

BAŞKAN — Biz her ihtimale karşı saat 
11,00 diyelim efendim. («12 olsun» sesleri) Hü
kümete ve Planlamaya 1 saat daha mehil ve
relim. Genel Kurulla değil, Başkanlığın Hü
kümetle mutabakatı bahis konusudur. 

25 Ekim 1972 Çarşamba günü saat 11,00'de 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim.-

Kapanına saati : 17,35 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

153 N€Ü BİRLEŞİM 

24 .10 . 1972 ıSalı 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Üçüncü Beş Yıllık 1(1973 - 1977) 
Kalkmana Planının 16 . 10 . 1962 tarihli ve 77 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi vıe Kalkuıtma 
Planı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 
değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Plan Kanma Komisyonu 
raporu (Millet Mediisi 3/906; Cumhuriyet Se-
matosu 3/170) (S. Sayısı : 747) (Dağıtma ta
rihi : 16 .10 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


