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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının (1979 -
1983) (3/442, S. Sayısı : 254) görüşülmesine devam 
olundu. 

27 Kasım 1978 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

No. : 8 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 11 . 1978 Pazartesi 

C. Senatosundan Dönen İşler 
A - [Teklifler 

1. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Kara
deniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir Üni
versite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. (2/141) (Mil
li Eğitim Komisyonuna) 

2. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğlu' 
nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/521) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkere 
1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/465) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, görev
den alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/369) 

2. — İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan'ın, sera 
naylonlarının dağıtımına ilişkin Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanından yazılı soru önergesi. (7/370) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar

kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öz lorun (Adana), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkınma I 
Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (61 d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ı 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan | 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (1) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
üzerindeki görüşmelere kaldığımız noktadan devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yerlerinde. 

Değerli arkadaşlarım, söz sırası, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Me
tin Tüzün'de; buyurun efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) { 

CHP GRUPU ADINA METİN TÜZÜN (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; I 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmele- I 
rinin bugün son gününe geldik. Birkaç gündür Yüce I 
Meclisimiz Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını I 
büyük bir ciddiyetle türlü yönleriyle ele almış, plan I 
gibi, gerçekten, bir ulusun ekonomik ve sosyal yaşa- I 
mında hiç de küçümsenmeyecek yeri olan bir belge- I 
yi, yalnız planın içine sıkışan laflarıyla, rakamlarıyla I 
değil, Hükümet yaklaşımlarıyla, siyasi partilerin yak- I 
laşımlarıyla, enine boyuna irdeledi ve bugüne geldik. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Dördüncü Beş I 
Yıllık Kalkınma Planını hazırlarken ve görüşürken, I 
içinde bulunduğumuz 1978 yılının, içinde bulundu- I 
ğumuz dünyanın genel durumuna bir göz atmakta I 
yarar var. I 

(1) 254 S. Sayılı Basmayazı 22 . 11 . 1978 tarihli 
8 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

i Sayın Başkan, türlü ideolojik kamplara ayrılmış 
bir dünyadan, kendi ideolojik görüşleri ne olursa ol
sun, belli noktalara yürüyen bir dünya içindeyiz. 

i Özellikle Helsinki toplantısından sonra ve sonuç belge
sinden sonra, dünyada sosyalist blokla kapitalist blok 
arasında özellikle bir yığın ekonomik yaklaşımlar var, 
yeni ekonomik müesseseler var. Helsinki Nihai Bel-

| gesinden sonra, ki Sayın o zamanki Hükümetin Başı 
Demirel tarafından Türkiye adına imzalanmış olan 
Helsinki belgesinden sonra, özellikle sosyalist blokla, 
bırakınız kapitalist dünyanın devletlerini, kapitalist 
tekeller arasında bile yeni bir ticaret hacmi oluştu, 
yeni bir olgu oluştu, yeni bir devreye girdi. 

Bu arada, «kapitalist blok» dediğimiz, hem dev
letler olarak, hem onların ekonomik erkleri olarak 
yeni bir devre kurulmakla kalmadı; sosyalist blok da, 
yeni olgulara doğru kendini yöneltti. Özellikle Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin, geçtiğimiz yıl 
içinde değiştirdiği Anayasasıyla, toplumun ekonomik 

j bir seviyeye geldikten sonra, bazı görüşlerini, bazı 
I durumlarını sosyalleştirmek zorunda, bazı refah pa-
I yını halka yaymak zorunda kaldığı olgusuyla karşı 
I karşıya kalıyoruz; örneğin, bir daire mülkiyet hakkı, 
I bir yazlık hakkı hatta bir özel araba, binek hakkı bile 
I tanıdığı bir dünyada yaşıyoruz. 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, özellikle kapi-
I talizmin sosyalleşmesi, kapitalizmin halka açılması 
I konusunda çok büyük bir baraj olan, örneğin Katolik 
I dünyası 1978 yılında, geliniz görünüz ki, her türlü ba-
I rajı yıktı, Polonyalı bir Marksisti Papa seçti. Böyle 
I bir dünyada Türkiye meselelerine yaklaşmak istiyo-
I ruz. Böyle bir dünyada Türkiye meselelerine yakla-
I sırken, Planın içinde olmayan; ama Plan nedeniyle 
I tartışılmasından kaçınmak için kendimizi hiç zorla-
I madiğimiz bir yığın konu buraya getirildi; Marks'tan 
I Engels'e kadar, Enrnesto'dan Kastro'ya kadar her 

konu buraya getirildi. Bu konuların hiçbirisinden özel 
I bir alınganlığımız yok, özel bir kompleksimiz yok. 
I Aynı Mancs'tan Engels'ten, Saint Simon'dan komp-
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leksimiz olmadığı gibi, nedense burada hiç anılmayan 
Adam Smith'ten, David Ricardo'dan, Keynes'ten, 
Aftalion'dan da korkumuz yok; ama, konunun bir 
yanını dünya görüşü olarak ortaya koyup, bir yanı
nı bir başka tarafa atmak, umuyorum ki, Türk siyasi 
tarihinde ve Türk Parlamentosunda, kanatlar olarak 
niteleyebileceğim siyasi partilerin hangi metafizik dü
şünceler içinde olduğunu - hiç değilse ekonomik açı
dan hangi metafizik düşünce içinde olduğunu - or
taya koyar sanıyorum. 

Bütün bu olgular, bütün bu gerçekler ortada iken, 
geliniz görünüz ki, bu Parlamentodan, özellikle Sa
yın, Muhalefetin Başı, dün son konuşmasını yaparken, 
konuşmasını bitirirken, otel - motel edebiyatı ile ko
nuşmasını bağlamak zorunluluğunu hissetti. Umarım 
ki, bu otellerin içine, Ankara'daki Yeni Ankara Oteli 
de dahildir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Gü
neş motelleri var, Güneş. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Türkiye, bu dün
ya görüşlerinin, dünyadaki bu oluşumların içinde ye
rini aramak zorunluluğundadır. 

Dünyada, özellikle sosyal rejimleri farklı ülkeler 
artık yeni bir ekonomik düzen arayışı içindeyken, 
Parlamentomuzun değerli bir kanadını oluşturan bir 
siyasimiz de, yepyeni bir ekonomik model, milli mo
del ortaya sunmaya çalıştı. Bir başka siyasi partimiz, 
hem kapitalizme, hem sosyalizme, komünizme karşı 
olduğunu söylerken, geliniz görünüz ki, Cumhuriyet 
Halk Partisini 1974 uygulamalarının ve son 10 yıllık 
hükümet uygulamalarının sözcülerinin değişik ağızla
rından, hem aşırı kapitalist olduğunu, beri taraftan da, 
komünizme gidecek ölçüde sosyalist olduğunu söyle
mek suretiyle, ne ölçüde bir teşhis hatası içinde ol
duklarını ortaya koydu. 

Sayın milletvekilleri, dünya gerçeklerinden, Tür
kiye gerçeklerine döndüğümüz anda, Türkiye, üç plan 
uygulama döneminden sonra, Dördüncü Beş Yıllık 
Plan dönemine girerken, gayet tabii ki, bugüne kadar 
uygulanan, gayet tabii ki, bugüne kadar yapılan işle
rin üzerine bir plan bina edecektir; bu planın bir ta
banı gayet tabii, olacaktır; ama aynı temellere, aynı 
temellerin yapılış biçimiyle bina oturttuğunuz anda, bu 
binanın modeli çok eski bir model oluyor. Biraz son
ra aktarmaya çalışacağım bazı gerçeklerle bu modeli 
değiştirmenin, toplumda büyük sarsıntılar yaratma
dan, demokratik yoldan değiştirmenin kaçınılmaz ol
duğunu sizler de, bu Parlamentoyu oluştaran siyasi 
partilerimizin de nasıl vurguladığını göstermeye çalı
şacağım. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye, Üçün-
I cü Plan dönemini kapatıp, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
I dönemine girerken bir acı gerçekle karşı karşıyadır : 
I Türkiye, hızla artan nüfusuna, nüfusun artış oranın-
I dan daha hızlı artan bir tüketim alışkanlığını şırınga 
I etmiştir, pompalamıştır. Bugün bizim Hükümetimiz 
I devrinde de, sizin Hükümetiniz devrinde de maalesef, 
I hâlâ televizyonlarında - reklam olmasın diye söyle-
I mek istemiyorum - «Bilmem ne geliyor-, eskiyi bilmem 
I ne yapın» diye reklamlar oluyorsa, bu belli bir has-
I talığın belirtisidir. Eğer, bu belirtiye açık yüreklilikle, 
I mertçe yaklaşamazsak, Komisyonda söylediğim gibi, 
I bir bankanın şubelerinden öteye geçemeyiz. Onun 
I için, bu Dördüncü Beş Yıllık Plana, bu yaklaşımların 
I dışında bir yaklaşımla yaklaşmaya, bu yaklaşımları 
I e) ardı etmeye mecburuz. 

I Muhalefetin Başı Sayın Demirel, dördüncü beş 
I yıllık kalkınma hızını irdelerken, «Bir plan döneminde 
I kalkınma hızının şu kadarının artan nüfusa gideceği-
I ni ve geri kalan şu kadarının da ancak yatırımlara ve 
I refaha yöneleceğini» söyledi. 
I Bu, bir plan anlayışı içinde, pencereden baktığı-
I mızda öyle görülür, doğru; ama, değerli milletvekille-
I ri, Türkiye'de hâlâ evinde, çamaşır makinesini bırakı-
I nız, evinde çamaşır yıkamak için sabun bulamayan in-
I sanların bulunduğu bir Türkiye'de, hâlâ, «sıkmalı ça-
I maşır makinesi; hayır, kurutmalı makinesi; hayıı, du-
I rulamalı makinesi» reklamının pompa edildiği, en-
I jekte edildiği bir Türkiye'de hâlâ taban olarak belli 
I tüketim alışkanlıklarının üzerine politika yapmaya de-
I vam edecek misiniz? Yani, Dördüncü Beş Yıllık Kal-
I kınma Planı dönemindeki kalkınma hızını, bugüne ka-
I dar gelmiş alışkanlıkları sabit sayarak, onun üzerine 
I politika bina edecek misiniz» etmeyecek misiniz? Öğ-
I renmek istediğimiz husus budur. 
I BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Edeceğiz, edeceğiz. 

I METİN TÜZÜN (Devamla) — Ha, işte, etmemek 
I için plan getiriyoruz. Bu yaklaşımınızı öğrendiğime 
I çok teşekkür ederim. 
I BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Eskiden plan var mı 
I idi ortada? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Plan, 15 seneden 
I beri var. 
I Şimdi, 15 seneden sonra Türkiye'nin geldiği nok-
I tada, salt kapitalist metotlarla Türkiye'nin geldiği nok-
I tayı, izin verirseniz, özel olarak seçmediğim ama, 
I Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma diliminin son yılı oldu-
I ğu için, 1977 yılını, izin verirseniz hep beraber bir 
I gözden geçirelim. 
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Üç Plan döneminden sonra Türkiye hangi nok
taya gelmiş: Milli gelir olarak» üretim kesimlerine 
göre, Türkiye'nin milli geliri» milyon Türk Lirası 
olarak okuyorum - hani «15 yıldır plan var» dediniz, 
15 yıl sonra hangi noktaya geldik? Bu milli gelirin 
üzerine, bu milli gelirin Türkiye'de tüketilip, dışarı
ya ihraç edilecek bir ekonomiye sahip olmadığı bir 
üç yıllık Plan döneminden sonra geldiğimiz noktayı 
aktarmaya çalışacağım; müli gelir olarak aktarma
ya çalışacağım, ithalat, ihracat olarak aktarmaya ça
lışacağım - milyon Türk Lirası olarak sektörler: 

Ziraat sektörü; 1977 yılında, milyon Türk Lirası 
olarak, 222 957 000; Ziraat sektörü olarak milli ge
lir; çiftçilik, ormancılık, balıkçılık olarak, vakit al
mamak için ayrı ayrı aktarmıyorum. 

Sanayi kesimi olarak, 1977 yılında 178 997 000. 
Şunu da hemen aktarmak istiyorum değerli arkadaş
larım, sanayi kesimi, 1938 yıllarında - yanlış hatır
lamıyorsam, bunu kaydı ihtiyatla söylemiş olayım -
gayri safi milli hâsıla içinde sanayiin payı % 18 do-
layındayken, Üçüncü Beş Yıllık Planın son dilimi 
olan 1977 yılında, hâlâ, Türkiye, gayri safi milli hâ
sılası içinde sanayiin payı, 100'ü tam sayı olarak ka
bul edersek, çeyreğe varamadık, % 21'Ier dolayında 
cereyan ediyor. 

Sanayi kesimi, 178 997 600; inşaat sanayii, 
43 354 000; ticaret 108; Ulaştırma 71 ve devam edi
yor.. Sonuç: Türkiye'nin milli geliri, cari üretici fi
yatlarıyla milyon/TL olarak 1977 yıfr sonunda 
864 033 500?dir. Yani, Türkiye, bir üretici toplum 
haline gelmiş sözüm ona; ama bu üretici toplumdan, 
özellikle bugün hepimizin dert yandığımız döviz dar
boğazının bu noktaya gelmesine sebep olan dış iliş
kilerimize, ekonomik dış ilişkilerimize, ithalatımıza, 
ihracatımıza bir göz atalım. 

Bu milli gelire karşm, 1977 yılında ihracatımız -
1 000 dolar olarak aktarmak istiyorum - : Bitkisel 
ihracatımız 1977 yılında 1 000 026; hayvansal ola
rak 48 754; sanayi ürünleri olarak 673 380; maden 
cevheri olarak 52 662; ihracatımızın yekûnu - gene 
1 000 dolar olarak - 1 959 791; yani tam anlaşılır ra
kamla aktarmaya çalışayım, 1 000 959 791 dolar, 
1977 Türkiyesinde ihracat yapıyoruz. Üç plan döne
minde, 15 yıllık plan döneminden sonra ihracatta 
ulaştığımız nokta bu. 

ihracat kalemleri olarak da, ton olarak aktara
yım arzu ederseniz,, taran ürünleri, ton olarak; 
1 000.679; sanayi ürünleri; 1 000940; maden cevheri 
511; yekûn ton olarak 4 000 131. Bir şeyi daha ak

tarayım - özellikle arkadaşlarımın not almasını ve 
Sayın Başbakan Yardımcımdan da rica edeyim, dün 
Sayın Maliye Bakanına aktarmıştım - 1977'nin baş
lıca maddelere göre ihracatı, ekonomik göstergeleri 
hazırlanırken (ton) olarak, 1977'de hazırlanan bitki
sel ihracatın 10 000 ton yanlışlığı vardır bu ekono
mik göstergelerde; Devlet istatistik Enstitüsünün ha
zırladığı göstergeler.. Umuyorum ki, Devlet İstatis
tik Enstitüsü 1977'de çok daha ciddi işlerle uğraşı
yordu; bu yanlışlığı görememiş. 

ithalatımız, başlıca maddelere göre, yani, 1,5 mil
yar ihracata karşı ithalatımız (1 000 dolar olarak) 
47 812; sanayi, 4 958 000; donatım 2 023 000; yekûn 
olarak, 5 796 000 000 dolar. Şimdi, 6 müyara yakla
şan bir ithalat; 1,5 milyar dolaylarında bir ihracat. 
Türkiye'nin o 3 yıllık planda ve büyüyen Türkiye'nin 
geldiği nokta bu. 

Değerli arkadaşlarım, 4'ncü 5 Yıllık Kalkınma 
Planına yaklaşırken, Planı yalın bir belge, yalın bir 
yasa olarak ele almak mümkün değildir. Bu Planın 
başarılı olması için, bunu destekleyecek yasal ve yö
netsel uygulamalara gerek vardır. Bu uygulamaların 
en büyük destekçisi, şüphesiz ki, yönetsel tutumların 
yanında yasal tutumlar da vardır, işte, bundan bir
kaç ay evvel bu Parlamentonun kabul ettiği, Savur
ganlığı Önlemek ve Kamu Harcamalarında Verim
liliği Artırmakla ilgili Kanun Hükmündeki Karar
name, bu Planın esprisine uygun bir kararnamedir. 

Bazı Madenlerin Devletçe işletilmesine olanak 
veren yasa tasarısı, bu Plan bütünlüğü içinde müta
laa edilmesi gereken bir yasadır. Birkaç gün sonra 
görüşmeye başlayacağımız bazı vergi kanunlarında 
değişikliği öneren yasa tasarısı, bu Plan döneminin 
başarılı olmasıyla ilgili yasal girişimlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle bazı arkadaşları
mızın burada, «Bu Plan devresindeki dayanaklarınız 
ne olacak? Kamu tasarruflarını nereden sağlayacak
sınız? Özel tasarruflara nasıl yaklaşacaksınız?» şek
linde bazı eleştirileri oldu. 

Evvela şunu söyleyeyim, bu konuya yaklaşırken, 
dün Saym Muhalefetin Başı Demirel; 1978, daha 
doğrusu Ecevit Hükümetinin kurulduğundan bu ya
na olan bütçe uygulamalarıyla ilgili bazı rakamsal 
örnekler verdi. (AP sıralarından gülüşmeler) Bir yan
lışlık mı yaptım? Yapmamaya dikkat ediyorum ama. 

İSMET SEZGtN (Aydm) — Hayır hayır, hiç ya
par mısın? Sen konuşmaya devam et. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — ...bütçe uygula
masıyla ilgili bazı rakamlar verdi. Bu rakamları ve-
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rirken, Cumhuriyet Halk Partisinin görevde olduğu, 
göreve başladığı dönemden itibaren 1977 yılı içinde
ki 3 ayı, daha doğrusu 1977 içindeki hükümetin belli 
bir ayını ve mili yıl olması dolayısıyla 1977 bütçesi
ne giren; ama ti-kvim yılı itibariyle 1978 takvim yılı
na giren 3 ayı değerlendirdi ve «Savurgan bir bütçe 
uygulaması yapıldığı» tezini ortaya koydu. 

Bir kere, hemen şunu peşinen söyleyeyim, umu
yorum ki, Sayın Demirel burada bir yanlışlık yap
tı; konuşmasını aynen zabıttan aktarayım, ben de 
bir yanlışlığa düşmemek için. (AP sıralarından gürül
tüler) E, çıkmaya çalışalım be kardeşim, işte ben ka
bul ediyorum yanlışlık yapabileceğimi, siz de kabul 
edin lütfen: Siyaset, şartlanmış kafalarla yapılmaz, 
her konuya açık kafalarla yapılır. Onun için, yanlış
lık yapabileceğimizi kabul ederek yaklaşırsak, ancak 
doğru yolu bulabiliriz, işte, ben de yanlışlık yapma
mak için Sayın Demirel'in zabıtlara geçen konuşma
sından aktarıyorum; Ecevit Hükümetini kastediyor, 
«Hükümet olduğu 3 ay zarfında, Haziran - Ocak -
Şubat» diyor.. 

SÜMER ÖRAL (Manisa) — Temmuz, Temmuz. 
METlN TÜZÜN (Devamla) — Farkına vardı

nız sonunda. 
«E, bir. kere biz, 1977'nin Haziranında ancak 9 gün 

hükümet olduk; çünkü Haziran ayı 30 çeker. 
21.6.1977'de Sayın Ecevit göreve başladı; yani, Ha
ziranın 21 gününde Sayın Demirel Başbakan.. Ha
ziran ayını bize hükümet gösteriyorsa, biz ancak 9 
gün hükümetiz, kendisi 21 gün hükümet, 21, 9'dan 
büyüktür..» zabıtlardan aynen okuyorum, «3 ay zar
fında, Haziran - Ocak - Şubat..» aynen zabıtlardan 
okuyorum. 

NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Yanlışlık bu mu 
Metin? Kabul. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Hayır, diğer 
yanlışlıkları okuyacağım; ben, 21'in 9'dan büyük ol
duğunu söylemek için söyledim bunu. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, Sayın Demirel.. 
NİHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Büyük şey yaka

ladın. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Büyükleri arka

da geliyor; o büyük şeyi yakalamak size ait. 
Ayrıca, Sayın Demirel, bu bütçe uygulaması de

ğerlendirmesinde rakamların ardına sığınarak bazı 
değerlendirmeler yaptı. Diyor ki Sayın Demirel, «Bu 
3 ay içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar 
olduğu bu 3 ay içerisinde 1977 Haziran, 1978 Ocak, 

I 1978 Şubat...» tamam, Haziranı düzelttik;: Temmuz?. 
Onu düzelttik, Temmuz; «Bu 3 ay içerisinde Cum-

I huriyet Halk Partisi Hükümeti çok savurgan bir büt
çe uygulaması yapmıştır» diyor, «Örneğin» diyor.. 
(AP sıralarından «Misalin yani» sesleri, gülüşmeler) 

I «Misal» olarak demektir» örneğin; öyledir.. (AP sı-
I ralarından gürültüler) 

Efendim, tabii biz hükümetteyiz. Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetindeyiz. O, öbür tabirleri, Hü-

I kümet-i Cephe-i Milliye zamanında kullanıyordunuz; 
I şimdi kullanmıyoruz. 
I «Bu 3 ay içinde 88 milyar harcama yapılmıştır, 
I buna karşın 52 milyar gelir sağlanmıştır» diyor. 

I Bu rakamları Sayın Demirel'in kendi incelemesiy-
I le aldığı kanısında değilim. Sayın Demirel'in rakam-
I 1ar konusunda gerçekten belli yeteneğini kabul ede-
I rim; ama Sergisof hata yaptı, Sergisof hata yaptı, 
I bakınız nerede hata yaptı; şu elimdeki belge, Maliye 
I Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün hazırla-
I dığı «Kamu Hesapları Bülteni» tahminler değil; Ha-
I zine yardımlarının gerçekleşmeyen kısımları da de-
I ğil; gerçek harcamalar; Hazine yardımlarının hesaba 
I girmeyen kısımları değil, gerçek harcamalar. Eğer, 
I Hazine yardımlarının hesaba girmeyen kısımlarını 

da hesaba koyarsak, 3 rakamı başka türlü almak la-
I zım. Bir rakamı başka yerden alınıyor, iki rakam baş-
I ka yerden alnıyor; bunların ne olduğunu söyleyece

ğim. 
Efendim?.. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli)' — Çok 

I alıngansınız, her şeye kulak veriyorsunuz. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Öyleyimdir... 
I Saygılıyım, hiçbir şeyi atlamamak istiyorum. 
I Sayın Demirel'in 3 ay olarak aldığı, Haziran de-
I ğil, Temmuz'da aldığı rakam, Temmuz ayındaki 
I Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin 31 milyar har

cama yaptığı rakamına dayanıyor. 31 263 288 000 
I TL. olup, Sayın Demirel 31 milyar rakamını alıyor. 

Oysaki, 1977'nin Temmuz ayında kesinleşme nokta-
I sına gelen konsolide bütçe harcamalarının yekûnu, 

31 263 288 000 değil, 22 678 000 000'dur; Muhase-
I bat Genel Müdürlüğünün yayınladığı bülten... 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — 1978 bütçesi ge-
I rekçesi. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, biliyo-
I rum, bunu söylüyorsunuz; kesinleşmeyen, yani Hazine 

yardımlarının hesaplarına intikal etmemiş olan ra-
I kamını söylüyorsunuz. Ben, Devletin cebine girenle 
I çıkanı söylüyorum. Nitekim Temmuzun dışındaki iki 
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rakamı oradan almışsınız, işinize geldiği için; söyle
yeceğim onu da. Şimdi gösteriyorum vesikasını... 
(Hatip, elindeki vesikaları göstererek) Bu, Hazineden 
resmen çıkan ve resmen giren paranın kesinleşme nok
tasına gelen rakamı; Temmuz aymda 22 678 176 000. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Okuduğunuz ne 
belgesidir? 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Kamu Hesapları 
Bülteni. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Hangi ayın 
METİN TÜZÜN (Devamla) — 1978'in, Temmuz. 
SÜMER ORAL (Manisa) — Bu da Temmuz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — (Elindeki belge
yi göstererek) Bu. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Değişik, değişik ra
kam mı çıkarıyorsunuz? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Değişik tabii, şu
nun için değişik: Birisinde daha evvelki hesaplama 
tarzında bizzat ödentisi yapılmamış, rakamların; bu
nu siz de öbür iki rakamda almışsınız. 

SÜMER ORAL (Manisa) — O nakittir; nakitle 
harcamayı karıştırıyorsunuz. _ 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, tamam 
işte, ben de onu söylemek istiyorum. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Nakit demiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfediniz 
siz sükûnetle izleyin. 

SÜMER ORAL (Manisa) — Bütçe gideri nakit 
üzerinden hesaplanmaz. 

BAŞKAN — Beyefendi, rica ediyorum, söz alma
dan konuşmayın, rica ediyorum beyefendi. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, Maliye 
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün, kesinleş
me noktasına gelen 1977 bütçe uygulamasının Tem
muz ayındaki rakamlarını zabıtlara teker teker ge
çirtiyorum. Temmuz ayında konsolide bütçe uygula
masında Devlet, 22 678 176 000 - küsurat var - har
cama yapmış diyorum; gelir olarak da aynı ayda, 
15 656 568 000 gelir sağlamış. 

Haa, şimdi bü rakamı 31 milyar alıp, ondan son
ra bu tezin karşıtı, yani Hazine katılımlarını da he
saba alarak, iki tane rakam buluyorsunuz. Eğer, şu 
elinizdeki vesikayla yürüyorsanız, o iki rakamın da 
değişik olması lazım. Hayır, ama bu üç rakam lazım 
size. İki değişik yöntemle bu 3 rakam lazım. İşte, De-
mirel'in hesap mantığının ve - bağışlasınlar arkadaş
larım beni - yardımcılarının da aynı minval üzere de
ğerlendirme yapmasının sonucu. 

Niye peki bu aylar alınıyor? Şunun için alınıyor: 
Bir kere, 77 Temmuz uygulaması, söylenen rakam 
değil; ikincisi, diğer alman rakamlar da Ocak ve Şu
bat rakamları; «Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
gelmiş, Ocak, Şubat aylarında çok para harcamış...» 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti Maliyesi kurulduğundan bu yana, hangi büt
çe uygulamasının - mali yıl Ocak ve Şubat olduktan 
sonra söylüyorum; mali yıl takvim ayındayken de 
Kasım - Aralığı söylerdim, eğer böyle bir şey olsay
dı, mali yıl Mart l'den başlaması esası kabul edildik
ten sonra - Ocak ve Şubat aylarının rakamları dü
şüktür; söyler misiniz bana? 

Çünkü tahsisatların, çünkü ödeneklerin harcanma 
ayıdır, bir sonraki yıla devredilmemesi için ödeme 
ayıdır. Ayrıca biz, bu ödemeleri kendi yaptığımız 
ihalelerin sonucu da değil, sizin planınızda, sizin büt
çenizde biz hükümete geldik, ödeme yaptık; o ra
kamlardır. 

Eğer, 77 mali yılı Ocak - Şubat rakamlarını çok 
görüyorsanız, 76 yılının Ocak ve Şubat rakamlarına 
bakalım : 

1976 yılının Mart - Ocak arasında aylık harcama
ları oranı |% 5'ten başlayarak % 9'a kadar değişi
yor. Şubat ayında harcama oram ise )% 12'ye çıkı
yor; Aralıkta harcama oram '•% 6,56, Ocakta 4,85'ten 
Şubatta 1% 12,10'a çıkıyor. Gayet tabii çıkacak, yan
lış maliye görüşü açısından, savurgan bir maliye po
litikası açısından. 

Ha, eğer bunu eleştiriyorsanız, işte Savurganlığı 
Önleme Yasasıyla bu durumu düzeltmesi için Maliye 
Bakanlığına yetki tanıyoruz. Ödenekleri son ayda 
böyle gelişi güzel harcayıp, bir sonraki bütçeye am
bargo konmasın diye, Savurganlık kanununa bunu 
da koyduk değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, 1976 Şubat ayında, diğer yıllarda da ol
duğu gibi, giderler 25 milyar, gelirler 18 milyar. Ni
ye? Çünkü ödeme zamanıdır da ondan, bütçe bite
cektir de ondan. 

Misal verdiğiniz Temmuz, Ocak, Şubat aylarım, 
1976 yılma uygularsak, şöyle bir tablo çıkar önümü
ze: Giderler; Temmuzda 14 700 000 000, Ocak ayın
da 9 004 000 000, Şubat ayında 25 100 000 000; ye
kûn, 59 200 000 000. Gelirler; Temmuz ayında 
14 200 000 000, Ocak ayında 12 700 000 000, Şubat 
ayında 18 100 000 000. Sonuç; aynı, Temmuz, Ocak, 
Şubat aylarım 1976 yılma uyguladığınız anda gider
ler, 59,2 milyar; gelirler, 45 milyar oluyor. 
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Normal bir yajkiaşım TOdır? Ben bu yajyajTOimı, 
bıı 1976 yfklaş^mjaı, şĵ in yaakş yaptığınız texzm4% :' 
yojmmlapuyorunı; hayır, uygulanaja sistem yanlış, 
yani. Ocak ve Şubat ayında bu ödenek tülketme, sa
vurganlığa yol açıyor. Onun için, sizin yaklaşımınızın 
yanlış olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Ayrıca, eğer yaklaşımı böyle belirgin ödeme ay
larından almayıp da, mesela bir hükümet devresinin 
birkaç ayı ile değerlendirdiğimiz bir başka sonuç or
taya çıkıyor. Örneğin, 1977 yılının, Mart, Nisan, Ma: 
yıs, Haziran, Temmuz gibi peşpeşe gelen aylarım 
söylüyorum. Yani, bu aylar özel olarak ödemelerin 
çok yapıldığı, harcamaların biriktiği aylar değildir; 
peşpeşine gelen Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Tem
muz aylarının ki, teker teker okumaktan kaçınıyo
rum zaman yitirmemek için, bu aylarda konsolide 
bütçe harcamaları, 90 963 000 000 liradır. Bu aylar
da - 1977 yılını söylüyorum - konsolide gelirler, 
74 932 000 000 liradır. 

Oysa ki, beğenmediğiniz ve eleştirdiğiniz 1978 uy
gulamasında, yani 1977 uygulamasında 16 milyar 
bir açık varken, 1978 uygulamasında bu açık, her 
türlü olumsuz koşullara rağmen 13 milyara düşüyor, 
Yekûnları ise şu : Harcamalar 128 milyar, gelirler 
114 milyar. Değerli arkadaşlarım, onun için, 1978 
bütçe uygulamasını başarısız bir uygulama olarak 
görmenin, hakça bir değerlendirme olduğunu kabul 
etmemenizi rica edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, biraz evvel 
dedim ki, bu Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
bazı yasal ve yönetsel tedbirlerle başarıya ulaşabile
cek bir plandır. Eğer, bu yasal ve yönetsel tedbirleri 
almazsak, daha doğrusu kuramsal görüşleri kurum
sal görüş haline getirmezsek, gayet açık yüreklilikle 
söylüyorum, «nice 1977'lere» demek gerektir; bunu 
açık yüreklilikle söylüyorum. Lütfediniz, bu yeni 
yaklaşımlara prim veriniz, izin veriniz. 

Bakınız bu konuda, özellikle vergi tahsilatı konu
sunda, özellikle vergi kaybı konusunda bazı yakla
şımlara ihtiyacımız var değerli arkadaşlarım. Bir par
ti, bir hükümet şu sözleri söylemişse, o, tutarsız, yan
lış yolda değerlendirilebilir mi? Artan gelir ve ser
vetten, özellikle çalışan zümrelerin daha geniş pay 
alabilmesi için buna karşı mısınız, değil misiniz? Kar-: 
şı mısınız değil misiniz? Gizli, açık ve muzur isra
fın her çeşidinin önlenmesi, harcamaların ihtiyacı, 
zaruret ve şiddeti nazara alınarak tahmin edilecek 
bir esasa göre ayarlanması; her türlü sömürü, fiyat 
hareketlerini ve sömürü ve tefeciliğin önlenmesi, ça* 

Uşmadan kazanma yo l touo kapatılması, basit, âdil 
ye ferrnaJitesiz^ bün^eşuze uygu» bir vergi sisterjjinin 
tanzimi .../.Bundan; yana mıstniz» değil mjsiîüz? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ba
kanlıkları kaça boyadınız? 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Efendim bakınız, 
benim bu okuduğum görüşler, Adalet Partisinin 1973 
Seçim Bildirgesinin 30 ye 31 nci sayfalarıydı; ondan 
sonraki okuduğum kısım da, Demire! Nisan 1975 
Koalisyon Hükümeti Programının 14 ncü sayfasıydı. 
Lütfen, yaıklaışıımlaırınızı, söyleddğiın'k şeylerle öz
deş olarak sunmaya çalışınız; yoksa, gerçekten inan
dırıcı olamaz. 

Balkımız, yalklaışıimlarınız, hem programınızda, 
hem seçjim bildirgenizde, hem hükümet programları
nızda açık açık yer alıyor. Diyorsunuz M, «Türkiye 
bir tüketim toplumıu hallime gelmiştir. Bu tüketimi 
(kısmak lazımıdır.» 

Emeğin en yüce değer olduğunu söylemek cesa
retini, tam değilse bile, yavaş yavaş göışıtermeye baş-
'hyonsuınıuızv 

MÜFİT BAYRAKTAR (Böflu) — İhanetten bah
set. 

METlN TÜZÜ'N (Devamla) — Efendim, o iha
neti kıimin yapıp yapmadığını tarih değerlendirir. 

Balkınız, eğer bunları gerçeMeştirmedliğtnıiız anda, 
Türkiye, iösanlanıyla nasıl ıblir taibio içine girer: Eğer, 
ıbu yasalar bu Parlamentoda kaibul edilmezse, engelle
nirse veya reddedilirse ne olur? Şu olur: Yılda 175 
milyar haisılalt elde edan büyük çiftçiler, yılJda ancak 
500 milyon vergi ödemeye devam eder. Gelir Vergisi
nin 1974te % 63,4'nü, 1'975'te ,% 63,2Mni, 1976'da 
% 66,1'imi, işçi ve memurlar ödemişti, yine öyle de
vam eder. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denlizl) — Yine 
demagoji, 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Demagoji değil, 
Rakam söylüyorum, «Yıime demagoji» dülyorsıunıuz. 
insaf edimiz.. Sizlim, pragraimıınızdlan okudum; ona da 
«Demegöjii» dediiniz; seçliım büdlirgenizden oikudum, 
ona da «demagoji» dedftniz; hükümet programınız
dan akudum, ona «demagojiı» dediniz; rakamları 
söylüyorum, «demagoji yapıyor» diyorsunuz. 

Ne yapacağız biz, 'Sitemle? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — De-

maigojiiye çevirdiniz düyoruiz. 
METÎN TÜZÜN (Davamla) — Haa, eğer sMn 

ıbidlingenliızi, sfizfe programınızı okuduğum zaman da, 
«demaıgoji» diyorsanız, yapacağınız bir şey var, kara-
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rmm da ai'djaız; Kaıbul ederlerse, gidersiniz sipsi 
müllefe, Bwiarı okluğum zmm «demagojb <tem-
nin anlamı var mı? SMa bildirgenizi ckuyoı̂ um"-

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Plan görüşmesi yapmıyor, seçim nutku söylüyorsun. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, plan 
görüşmesi değil; oitel - motel edebiyatı, plân görüş
mesi. Hem, yıllarca Başbakanlık yapan insan bunu 
söyleyecek; plan görüşmesi, ben bunları söylerken 
plan görüşmesi değil Yağ bazı vücutlara yarar; ama 
yağın fazlaisı mideye dokunur; dikkatli olun. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum... 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Bunları kabul 

etmezseniz ne olur? Şu olur... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — TIRUar var 

mı? 
BAŞKAN — Lüfen hatibi sükûnetle dinleyelim. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Ne, var mı? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolü) — TIR'lâr var 

nu? 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Bilmem... Ne

dir o? (AP sıralarından «Maliye Bakanının kardeşi,» 
sesleri) 

BAŞKAN — Yani, her an bir ses çıkması diye 
bir zorunluk yok efendim, rica ediyorum lütfediniz. 
Burada müzakereler gayet sükûnetle geçmişltk, bu
lgun de müsamahanızı rica ediyorum; daha doğruisu, 
sükûnetle dinleyelim, rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bazı sataşmaları 
hoşgörü ile kabul eltımek durumundayım; ama bazan 
de boş fıçıdan büyük sesler çıkıyor. Onun için, dik
katli olmamızı rica edeceğim. 

Bu yasalar çıkmazsa ne olur? Büyük tüccar, sa
nayiciler ve serbest meslek sahipleri, ödenen Gelir 
VergiMdin 1974te ••% 32,4tinü -. bunları siz de hülkü-
meit pıjograımınızda, seçlim bildirigelerinizde söylüyor
sunuz, işte ben de bunları söylüyorum. 1975te 
% 33,3'ünü ödemişti yine öyle devam eder. Oysa, 
teşvik tedbirlerinden yararlanan en az vergi ödeyen 
kesim, ilhal vergisi, yatırım indirimi, 'ihracatta da 
vergi indirtin» yalnız 1976 yılında 16 milyar İra ver
gi kaybına neden olmuştur; yine öyle devam eder. 
Hani, değiştirmeyelim bu çatıyı, değiştiirmeyelim bu 
düzenli Kalkınma hızının bilmem şu kadarı Tüıki-
ye'dekti şu ıkadaır nüfusa hitap edici. Hangi nüfulsa 
Hitap edici? 

Serbest meslek erbabı dototor, avukat ve müîıenr 
disler 1974'te ortalama 10 950 lira, 1975te 12 646 
lira vergi ödemişti. Buna karşın, yan ödemesiz ve ek 
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göstergesiz, bu göstergeler değiştirme4en evvel ek 
göstecgesiz X mâ derecedeki devlet mamuru 1974te 
30,105 lira, 19751te 35.055 lira vergi ödemişti Şehir
lerarası yolcu taşıyan otobüsçü yılda, 1974'te 292 li
ra, 1975te 312 'İra vergi ödemüşfii. Aynı yıllarda, yıl
da ödenen bu vergileri 12 nci dereceden maaş alan 
memur veya işçiler bir ayda ödemişlerdi; yine öyle 
devam eder< 

Ücretle çalışanların ayda ortalama bin lira civa
rında az vergi ödemeleri ancalk bu tasarılarla sağla
nacaktır. 

Balcınız, birinci könuşmasmda Sayın Demıirel 
«Hani söz vermiştiniz, asgari geçtim indirimi? Ne 
oldu, asgari geçim indirimlini getirmedintiz? işçiyi, 
memuru, çalışanları aldattınız» dedi. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Siz 
niye getirmediniz? 

METİN TÜZÜN <Devamlla) — İzin veriniz, an
latayım işte, başka nasıl anlaşacağız? 'Böyle anlaşa
cağız. 

Sayın Demire!, bunları siz de vaat ettiniz, seçim 
^Midelerinizde vaat- eftüimlilz, okudum; hükümet prog
ramınıza koydunuz, okudum., 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denfeli) — Süzün 
«Aklgünler»İ!nlizde de çok şey var? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Akgünlerde de 
var, tamam.. Onlara da koydunuz okudum, ama ne 
getirdiniz? Bakınız, Tanrıya şülkür ki, kadÜk öldü 
getirdiğiniz. 

Geçen seslimden önceldi Mecllis gündeminin 370'npi 
sırasında kadülk olan ıbür yasa tasarısı vardır, 193 Sa
yılı Oelr Vergisi Kanununun bazı maddelerini değiş
tiren yasa tasarısı. Bunumla, asgari geçim indirimini 
diizenlliyiordunuz; ama nasıl düzenliyordunuz? Balkı
nız, 5 lirayı 15 liraya çıkarıyordunuz; yani ayda 5 
lira indirimi 15 İraya çıkarıyordunuz, onu da bir 
yılda değil, dört yıla bölerek yapıyordunuz. Birinci 
yıl 7,5 İra, ikinci yıl 10 lira, üçüncü yıl 12,5 lira, 
dördüncü yıl 15 İra. Yani, ücretle çalışan irisanflann 
ayda, şu andaiki 5 liralık vergiden istisnasını 4 yıla 
'bölmek suretiyle, onu da 15 İraya çıkarıyordunuz, 
Siz de seçim büdirgelbrinizde vaat attaüıştinıiz; siz de, 
parti programlarınıza, hükümet programınıza koy
muştunuz. îşte, vesikası elimde... Tanrıya şükür kli, 
kadük oldu. Eğer numarasını falan istiyorsanız, söy
leyeyim. 

Yazıyı yazan; Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon. 
Hükümet kararnamesi olarak Bakanlar Kurulundan 

çıkmış, Meclise intikal eemiş. Meclise imzasıyla gön-
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deren de, devrin hüıkıüımetiniin başı Süleyman Demir-
el. Kadük »olan tasan işte burada;.. Bizim 95 lirayı az 
görüyorsunıuız. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Ayda 5 lira 
değil, günde 5 Bira, onu tashih edin. Genel indidım 
var, onu da söyleyiniz, 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Var efendim, var efenldim, var efendim, o da var. 
Şunun cevabımı verebilir mMmıiz bana?. 

BAŞKAN — Sayın Tiizüın, bir dakikanızı rica edi
yorum; 

Değerlli arkadaşlarım, burada oturanlar için hau 

ıtiıbi dinleme zorunluluğu vardır; ama haıtibi dinle
mek: istemeyen aTkaşlarılmıın burada oturtmak zorun-
luğu yoktur. Rica ediyorum, lütfediniz, tekrar tekrar 
ikaz durumumda bırakmayım beni, rica ediyorum. 

METİiN TÜZÜN ı(Ddvam4a) — Tamam 'efendim, 
'günlük kısımını düzeltiyorum efendim, yanlış söyle
dim. Yanlış söylemiek, benlim de işime yaramaz. 

Ö23el todlirknlden bahsediyorsunuz... Şu, 193 s>aıyılı 
ıkadük olan tasarıda sağladığınız genel indirim ve özel 
indirimleri topflarsamız, bugünkü Hükümet tasarısı, 
vergi tasarılarıyla getirilen dnıdiırimi bulialbilliyor mu, 
(bulaimııyior mu, söyleyebilir mıfisiniiz Sayın Ergeme-
fcon? Söyleyebilir mıisimlz?.. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Elbette söy
leyebilirim. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bunu eğer söy
lerseniz, ıben, bu iki tasarıdan, sizin tasarımızın daha 
doğru, daha emekçiden yana olduğunu beyan ede
ceğim; ama eğer ispat edemıezseniız, benlim 95 liramı 
bulamazsanız - günde - özel indirimlerle bulamazsa
nız, söylediğinizi geri alacak mısınız? (AP sıraların
dan gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, rica ediyorum, rica ediyo
rum, rica ediyorum, rica ediyorum... 

ALt NAİLÎ ERDEM <<îzmir) — Salyın Başkam, 
dinlemek iısltliyorum. Bağırmaya gerek yok, sayım ha-
tliıbi de ikaız edlinıiz, 

'BAŞKAN — Lütfeder oturursanız, dinlersiniz 
efendim. Buyurun efenldim. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, teşek
kür ederim. 

Anlamamız içim değil de, dinlememiz için dalha ya
vaş konuşurum; anlamanız konusunda benim eliinmde 
bir şey yok. 

Vergi yasalarıyla ilğil, yaılmız bu aisıgari geçtim 
indirimi değil, işte İşletme Vergisiyle ilgili getirdiği-

| nıiz tasarı... Ayrıca, bunları getireceğimizi zaten 1977 
istraJtefinizıde de, Dördündü Beş Yitik Kalikımma Banı 
için hazırladığımız, sonra uygulanmayan straıtejinûızde 
de belli ediyorsunuz. İşte, bunları getireceğinize dair 
1977 Yılı Programımızın fotokopisi... Hani, Amaya-
isanın 61'midi maddesimde dlan nispetlere itiraz ediyor-
ısunıuz; işte, nispetleri de içinde ıbulunam, devrimizde 

j hazırlaman Damga Vergisi, Harç ve Değerli Kâğut-
I 1ar Kamumu, Sayım Bilgehan'ın zamanımda; işte, Be-

İddiye Gelirleri Kanunuyla, 1976'nın tikilnci ayımda 
(Başbalkanlığa sunulan 1.7.1948 tarihli 5237 Sayılı Ka
nunu değiştiren talsarımız.. (AP sıralarımdan «Vergi 
Kanunlarımda komuşacağiiz» sesleri) Konuşacağız ta-
'bii; ama oralda çok uzum, konuşacağız; ben, yaklaşım
ları isöylüyorum. işte, Taşıit Alım Vergileriyle ilgili 
hazırladığımız taisarılar, 8,12.1977 günlü tasarılar., 

'Demek ki, değerli arkadaşlarım, «Cumhuriyet 
Halk Partisi geldi, helmen vergi getiirdi. Cumhuriyet 
Hailk Partisi geldi, valtandaşa sıkıntı getirdi..» Peki 
bu yasa tasarıları kimin? Herhangi bir sürçmeye 
meydan vermemek için söylüyorum, haydi, bu yasa 
tasarılarımı Adalet Partisi getirdi.. Koalisyon ortakja-

I rınım o anda da bir takıtiği var; hem hükümet üyeleri 
olarak bu yasa tasarılarına imza atıyorlar, arkadan 

I da kendi partilerimi bu zamdan ikurtarm'ak içim özel1 

I kamum tasarıları veriyorlar. Mesela, Milli Selâmet 
I PartMtaim asgari geçim inidirimilyle ilgili öyle bir ta

sarısı var; hem hükümet tasarısına imza atıyorsunuz, 
I yani o 5'i 15'e çıkaran, dört yıl kademeHİ tasarıya in> 

za -atıyorsumuz, hem de ayrı bir tasarı getiriyor. Bu 
da, «Hükümeti Cephei Mil§ye»min içinde bulundu-

I ğu çelişik durumu ortaya koyması açışımdan önem
lidir. 

Değerli arkadaşlarım, sermaye piyasasınım düzen-
I lenimeslimi söylüyorsumuız. 

Yıllardır iktidar oldunuz, yılardır hükümet ol
dunuz; bir yığın kesimlerle bir yığın görüşmeler yap-ı 

I tınız, size bir yığın önerilerde bulunuldu. Iş'te, açık 
Söylüyorum, bir hüklüimet ve onum kaynağı olam Mec
lis ıgrulpu, Cumhuriyet Halk FantıM Grupu, gelen hü
kümet tasarısını aldı, bu tasarıyı bir tek kurulla gö
rüştü, bir tek kesimle görüştü, o da, Genel Başkamı 
Adalet Partil ıbdir parlamenlter olan Esnaf Dermekleri 
Konfederasyonumun Başkanıyla görüştü ve onların 
ömerdilkleıli hususlarım % 70'ini o tasarılarla hallet 
tik; ama bir başka kesümle görlüşmedffik. Bir şeyi de 
cesaretle yaptık: Yılardır söylüyorsunuz, yıllardır 
eleştiriliyor - söylüyorsunuz derken siz- söylüyorsun 
muz demek istemiyorum beli kesimler söylüyor -

l Türkiye'de sermlaye piyasasının tıkanmasına, illegal 
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faizciliğin gayri kanunıi faizciliğin, ve tefeciliğin, hat
ta yurit dışına para akımının -bir sebebi var: Servet 
ıbeyannamesi hususu; buna açık yüreklilikle girdik. 
Servet beyannamelerinim, 'bir defaya mahsus yemilan-
mesii, yenilenimle farkının da beli bir nispetle, o far
kın vergisinin ,% 20'sıi, yanli 1/5 i kadar vergilendArtil-
mesıi hususuyla sermaye piyasasına yeni bir düzen 
getirmeyi önerliyoruz. 

«Sermaye piyasasına nasıl gireceksiniz?'» diyorsu
nuz.. Bir insan folir ev alıyor; Servet beyannamesi tı
kanmış; 1 milyon liraya ev atıyor, ama 1 miiiyon li
rayı ödddliğü hailde, ödedim diye gösteremiyor. Niye 
gösteremiyor? Çünlkü, o tıkanmış; 200 bin lira mü
saitse, 200 bin liradan göslteriiyor. Harç kaçakçılığı 
var, resim kaçakçılığı var, o miikltar üzerinden vergi 
kaçakçılığı var. 

E, buna sağlıklı yaklaşalım dedik, cesurca yakla
şalım dedıilk. Servet beyannamelerinin yeşillenmesi 
esasını getiriyoruz. Kabul ediyor musunuz, etmiyor 
musunuz? Sermaye piyasasının düzenlenmesii, yalnız 
isernıaye piyasasını düzenleyen yasa ile olmaz. Serma
ye piyasasının düztenfonimasi, biraz da vergi politika
sıyla olur. 

Sektörler arasındaki dengeyi biraz da vergi politi
kası ile izleyeceksiniz. Umarım ki, Türkiye, vergi siste
minde, birçok ülkelerde uygulanan sedilli sisteme, o 
ülkelerdeki mahzurlarım giderecek önlemlerini de al
mak kaydıyla gider de, vergi politikası, sektörler 
arasındaki dengesizliği gidermede ciddi bir araç olarak 
kullanılır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, baştan beri ak
tarmaya çalıştığım, Plana yaklaşımla ilgili, Cumhu
riyet Halk Partisinin bazı görüşlerini Yüce Meclise 
sunmuş oluyorum. Yalnız, bir konuyu da burada vur
gulamadan geçemeyeceğim. 

Plan görüşmeleri yapılırken, bazı partilerden söz
cü arkadaşlarımız, bu Planı hazırlayan, özellikle Plan
lama Teşkilatı uzmanları konusunda, «bunları kimin 
hazırladığını biliyoruz» tabirleriyle ve bence hoş ol
mayan edalarla arkadaşlarımıza - bir başka kelimeyi 
söylemek durumunda olmayayım - tarizde bulundu
lar, yahut sitemde bulundular. 

Değerli arkadaşlarım, bu Planın son sorumlusu, bu
rada bulunan Bütçe Plan Komisyonudur; ondan ön
ceki sorumlusu Hükümettir. Bu Plan, Hükümetin ve 
bu Parlamentonun malıdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — înanıyor musunuz? 
METİN TÜZÜN (Devamla) —- İnanıyorum ta

bii, gayet tabii inanıyorum. Eğer bir şey söyleyecek-
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seniz, bize söyleyiniz; burada kendisini savunma du
rumunda olmayan kamu görevlilerine söylemeyiniz, 
yakışık almaz; bu bir. İkincisi, yine bu Mecliste TRT 
için, «Cumhuriyet Halk Partisinin uşağıdır» tabiri 
kullanıldı. (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yalan mı, yalan 
mı? 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Yalan efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi, uşak kullanma zihniyetine 
karşıdır bir; ayrıca... 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Örneği var. 
(Gürültüler) 

METİN TÜZÜN (Devamla) — ..ayrıca TRT'nin 
görevlileri kamu görevlisidir ve kimseye uşaklık yap
mazlar. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — TRT'nin 
üçüncü spikeri kim? (Gürültüler. Başkanın tokmağı 
vurması) 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, bu sa
taşmalarla, görüyorum ki, Planlama Teşkilatındaki ar
kadaşlara yapılan tarize, AP'li arkadaşlar da katılı
yor; TRT'ye yapılan tarize AP'li arkadaşlar da ka
tılıyor; resmi bir yalanlama olmadığına göre, bu ta
rizlerden onu anlıyorum. Bunları da zabıtlara geçire
rek, bu talihsizliği, Cumhuriyet Halk Partisi adına kı
nıyorum. 

Daha erdemli, . daha olgun görüşmeleri ilerideki 
devrelerde yapmak ümidiyle, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Grupunuz adına 55 dakika kullandınız Sayın Tü

zün. 
YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ergenekon. 
YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Tü

zün benden bahsederek, bir konunun münakaşasımn 
benim tarafımdan cevaplandırılmasını talep ermiş
lerdir. Zaten beyanları, benim imzamı taşıyan tasa
rının muhtevasının da dışındadır. O bakımdan bu bir 
sataşmadır. 

BAŞKAN — Hangi konu idi Sayın Ergenekon? 
Şayet benim dikkatimden kaçmamışsa, «günlük 5 lira, 
aylık 5 lira» meselesi idi ki, «bu günlüktür» diye onu 
açıkladınız. 

Başka bir konu var mı efendim? 
YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Var efendim, 
BAŞKAN — Nedir o? 

539 — 



M. Meclisi B : 13 

YHJMAZ ERÖENEKON (Bursa) — Kendileri, 
bizim takdim etmiş olduğumuz taşanımı, keadileri-
nin getirmiş olduğu tasarıya nazaran düşük gelir grup
ları için çok avantajsız bir tasarı olduğundan bahis
le, beni, tasarıyı savunmaya ve ispat edebildiğim tak
dirde, kendilerinin, bizim tasarımızı destekleyecekle
rini ifade ettiler ve beni ispata davet ettiler. 

BAŞKAN — îzin verirseniz, bu konu dikkatim
den kaçmıştır Sayın Ergenekon; zaptı getirteyim; 
eğer, böyle bir şey varsa, size söz vereceğim efendim. 

Teşekkür ederim, 
Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başjbakan Yar

dımcısı Sayın Hikmet Çetin» buyurunuz efendim. 
Sayın Çetin, 5 saat 28 dakika hakkınız var. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı konusundaki görüş ve eleştirilere Hükümet adı
na değinmeden önce, hepinizi saygılarla selamlarım. 

Konuşmama başlamadan önce, dün burada Sa
yın Demirel'in değindiği iki konu üzerinde durmak 
istiyorum. 

Dün burada Sayın Başbakan, 1977 yılı sonunda 
demir - çelik kapasitesinin 3 100 000 tona ulaştığını, 
plan hedeflerinin 4 640 000 ton olduğunu belirterek, 
ayrıca 1977 yılı sonunda demir - çelik üretiminin 
1 939 000 ton olduğunu ileri sürdü. 

Sayın Demirel, daha sonraki konuşmalarında, 1978 
yılı programının 205 no. lu tablosunu göstererek, 
üretimin 1 939 000 ton değil, 3 136 000 ton olduğu
nu bildirdi. 

Söyledikleri rakamların dünyanın hiçbir yerinde 
demir - çelik üretimi olarak tanımlanamayaçağını uzun 
yıllar Başbakanlık yapmış, ondan da öte teknik bilgisi 
bulunan Sayın Demirel'in bilmeleri gerekirdi. Aslın
da, tablonun tümüne baktıkları zaman ifadelerinin 
doğru olmadığını kendileri de kolaylıkla görürlerdi 
ve bunun böyle olmadığım bilirlerdi. Dünyanın hangi 
ülkesine giderseniz gidin, «demir - çelik üretimi ya 
da kapasitesi» denince, dünyada herkesçe bilinen, 
kuilamlan bir tanımı vardır, bu da, sıvı çeliktir. Sayın 
Demirel'in verdiği ve 205 no. lu tabloda olduğunu 
söylediği rakamın içinde ne var, onu birlikte görelim. 

Tablonun, demir - çelik ürünleri toplamı bölü
münde «3 136 700 ton» diyen, 1977 yılı demir - çe
lik ürünleri toplamı var. 

Sayın milletvekilleri, bunun içinde 1 325 000 tonu 
ithal edilen kütük ve saç rulolarmın, Türkiye'de ke
silmesi ve haddelenmesi var. «Demir - çelik üreti-
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mi» ya da «kapasitesi» denince, ithal edilip, Türki
ye'de basit bir süreçten geçen ve ruloların kesilme
sinden oluşan veya kütük ithal edip, bunları hadde
hanede çubuk haline getirip, bunları ülkenin demir -
çelik üretimi içine alan dünyada hiçbir ülke, hiçbir 
teknisyen de yoktur. Aksi halde, Türkiye'de milyar
lar harcayarak demir - çelik tesisi yapmaya gerek 
yok. İthal edersiniz rulo halindeki demir - çelik rulo
larını, ithal edersiniz kütükleri; ruloları kesersiniz, kü
tükleri haddehaneden geçirirsiniz ve Türkiye'de mil
yarlarca ton demir - çelik kapasitesine ulaşabilirsiniz. 
O zaman, Türkiye'de, gerçekten milyarlar harcayarak 
ne iskenderun'u kurmaya gerek var, ne Karabük'ü 
kurmaya gerek var, ne Er - Demir'i kurmaya gerek 
var. Sadece ithal eder; keser, biçersiniz ve bunları 
demir - çelik üretimi diye ortaya atarsınız. 

Şimdi sayın milletvekilleri, Sayın Başbakanın ver
diği rakamlar sadece öyle toplam rakamlar değil. 
İzninizle bunları ben, tek tek, hangi fabrikada ne ka
dar üretildiğini de söyleyeceğim. 1977 yılı, İskenderun 
Demir - Çelik : Kapasite 1 milyon ton; üretilen de
mir - çelik, 172 bin ton. Kapasitenin kullanım oranı 
% 17. Er - Demir; (Ereğli Demir - Çelik İşletmesi) : 
Kapasite 800 bin ton; üretim 625 bin ton. Karabük : 
Kapasite 640 bin ton; üretim 640 bin ton. Özel ke
sim, yani elektrik ocaklarının kapasitesi 838 bin ton; 
üretim 502 bin ton. Bu rakamları topladığınız zaman, 
Türkiye'de 1977 yılında toplam demir - çelik kapasi
tesi 3 278 ton, fiili üretim, Sayın Başbakanın da ko
nuşmalarında belirttiği gibi, 1 939 000 ton ve Türki
ye'de 1977 yılında demir - çelik kapasitesinin ancak 
% 59*u kullanılmıştır. 

Eğer, Sayın Demirel'in dediği gibi, Türkiye'de de
mir - çelik üretimi 1977 yılında 3 200 000 ton olsay
dı, o zaman ister istemez şu soruyu sormak akla geli
yor : Türkiye'nin toplam talebi 1977*de 3 830 000 ton; 
o halde, 2 184 000 tonu neden ve niçin ithal ettiniz? 

Onun içindir ki, Sayın Demirel'in konuşmasımn 
bir yerinde, tutanaklarda, sayfa 172'de aynen okuyo
rum, - konuyu böyle, demir dediniz, çelik dediniz 
diye... Gerçekten, daha önce Başbakanlık yapmış bir 
muhalefet partisi liderinin söylememesi gereken bir 
sözdür - tutanaklardan aynen okuyorum : «insaf 
edin, 1950'nin 100 bin ton demir üreten Türkiye'si, 
bugün 3 100 000 ton demir üretir hale gelmiştir.»! 

Burada, «çelik» lafı yoktur, sadece demiri söy
lemiştir. Eğer, demir diye alırsanız, 1977 yılı üretimi, 
Sayın Başbakanın verdiği 1 939 000 tonun da çok al
tındadır. Aynen tutanaktan okuyorum, sadece «de
mir» lafı vardır. 
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Daha sonraki bir konuşmasının başka bir yerinde 
de şunu kullanmıştır, aynen okuyorum, tutanak, say
fa 199 : «1939'da Türkiye'nin ilk çelik fabrikası Ka
rabük 100 bin ton; 1977'de 3 100 000 ton» demekte
dir; burada da «demir» yok. 

Bir yerinde yalnız demir, başka bir yerinde yalnız 
çelik kelimesini kullanmasına bakıp, Sayın Başbakan 
konuşmasında bunları, bu kelimeleri alarak, yalnız de
mir ve yalnız çeliği değil, Türkiye'de «demir - çe
lik kapasitesi» dendiği zaman ne anlaşılması gereki
yorsa, onu almıştır ve sıvı çelik üretim kapasitesini 
kullanmıştır. Bunu bilginize sunmak istiyorum. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Orada bir 
yanlışlık olduğu muhakkak. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Yanlışlık olma
dığı şuradan belli; aynı tabloda var. 

Sayın milletvekilleri, kendilerinin söyledikleri 205 
nci sayfadaki tablo : Sıvı çelik üretimi - o zaman tah
mindi - 1 901 000,07 ton; aynı tabloda, olduğu gibi 
bu var. Sanıyorum, dikkatli bakmamış olacaklar; yok
sa, bu yanlışı yapmayacaklarını biliyorum ve tahmin 
ediyorum. 

Sayın Demirel'in, dün değindikleri ikinci bir ko
nu var, o da, 1977 yılı için verilen destekleme fiyatla
rıyla, bunun sonucu, köylünün eline geçen gelirden 
1978 yılının karşılaştırılması. 

Değerli arkadaşlarım, 1978 yılı programında 1977 
yılı için köylüye destekleme karşılığı verilen para ger
çekten 51 milyar lira olarak yazılıyor. Ancak, o bir 
tahmindi ve daha sonra bu tahminlerin bir kısmımn 
gerçekçi rakamlara dönüşmesiyle bugün, 1977 yılı için 
destekleme nedeniyle köylüye ödenen miktar 49 mil
yar Türk lirasıdır. 

Sayın Demirel, 1977 yılı ile ilgili rakamı verdik
ten-sonra, «Şimdi soruyorum, 1978 yılındaki 67 mil
yar Türk lirasını nereden çıkarttılar? Bunu tek tek 
istiyoruz, tek tek söylesinler» dedi. 

Sayın milletvekilleri, hiçbirimizin, oturup, kendi 
başına, Devletin resmi rakamları varken, tahmin yap
maya hakkımız yoktur. Ben şimdi, Sayın Demirel sor
duğu için, 1978 yılındaki 67 milyar Türk lirasının 
hangi üründen oluştuğunu, tutanaklara geçmesi yö
nünden söylüyorum. 

Buğday: Alınan miktar, 3 200 000 ton; bunun için 
köylüye ödenen, 10 300 000 000 Türk Lirası. 

Arpa : Alman, 23 bin ton; ödenen 61 milyon 
Türk Lirası. 

Çavdar : Alman 10 ban ton; ödenen 25 milyon 
Türk Lirası. 

Pamuk : 850 bin ton (tahmin; Ödenmesi için ön
görülen (tahmin) 11 690 000 000 TL, 

Tütün : 200 bin ton; ödenecek miktar veya öden
miş (kısmen ödenmiştir, kısmen ödenmekte) 
10 120 000 000 TL. 

Çay : 400 bin ton; üreticiye ödenmesi beklenen 
miktar, 4 800 000 000 TL. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ödendi mi, Öden
di mi? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCL 
SI HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, sizinkilerden daha ödenmeyenler var* Yani 
benim bunu verdiğim, 1977 yılı içinde, daha öden
meyen var, Tütünden alınan miktarın daha öden
meyen parası vardı, biz ödedik. Bunların büyük 
bir kısmının hepsi ödenmiştir, geri kalanı da öde
necektir. 

Şeker pancarı: 9 500 000 ton; değeri 8 265 000 000 
TL. 

Fındık : 350 bin ton; değeri 2 979 000 000 TL. 
Ayçiçeği : 350 bin ton; değeri 4 730 000 000 TL. 

HALÎL BAŞOL (Tefleirdağ) — Tüccarın aldığı 
da dahil mi? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Söylediğim rakam
ların hepsi, Tarım Satış Kooperatifleri veya dev
let kurumlarınca alman rakamlar, tüccarın aldığı 
dahil değildir. 

NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — 210 bin tonu bir 
kilo geçemez, , 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HÎKMET ÇETÎN (Devamla) — O, sizin tahmi
niniz. 

Antepfıstığı : 6 bin ton; 33 milyon Türk Lirası. 
Kuruincir : 15 bin ton; 157 milyon Türk Lirası, 

Çekirdeksiz kuruüzüm 65 bin .ton; 1 137 000 000 
lira. 

Çekirdekli kuruüzüm : 70 bin ton, 700 milyon 
Türk Lirası. 

Zeytinyağı : 95 bin ton; 2 850 000 000 Türk Li
rası 

Yapağı tiftik : 3 bin ton; değeri 410 milyon lira, 

Canlı hayvan : 287 bin ton; değeri 9 035 000 000 
TL. sı. 

Yaş koza : 1 000 ton; değeri, 125 000 000 TL/ 
Gülçiçeği : 7 000 ton; değeri, 77 000 000 TL, 
Toplamı veriyorum : 67 497 Ö00 000 TL.; bilgi

nize sunuyorum. 
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Sayın milletvekilleri, bazen, muhalefet partisi 
sözcüleri ısrarla; geri alınan plan taslağı ile bu Plan 
arasında ilişki kurmaya çalıştılar ve bizim o taslağı 
geri almamızı eleştiri konusu yaptılar. 

Eğer, bu geri alma nedeniyle, bazı sayın söz
cülerin dediği gibi, yasa çiğnenmesi söz konusu ise, 
Anayasaya bir aykırılık varsa, bunun sorumlusu da, 
nedeni de bu Hükümet değildir. Bu Hükümet 5 Ocak' 
ta kuruldu ve 17 Ocak'ta güvenoyu aldı. Güvenoyu 
aldığımızda 1977 yılı bitmişti; Üçüncü Beş Yıllık 
Plan dönemi sona ermişti; ortada, ne komisyonlardan 
geçen ve ne de Yüce Meclislerden geçen bir plan 
yoktu ve 1978 yılına girilmişti. 

Eğer, Türkiye 1978 yılına plansız girdiyse, eğer 
1978 yılında bir plan hazırlanmodıysa, bunun so
rumlusu bizim Hükümet değildir. Hükümet işbaşına 
geldiği zaman yaptığı şey, plansız bir dönemin ara
daki boşluğunu kapatmak için Yüce Meclislerden 
yetki alarak, 1978 yılı programını hazırlamak ol
muştur. 

Aslında, konunun yasal ve şekil yönü bir yana, 
getirilen bir belgeyi plan olarak niteleme olanağı da 
yoktu, 

Kamuoyunda hiç tartışılmadan; hatta Bakanlar 
Kurulunda tartışılmadan, Yüksek Planlama Ku
rulunda görüşülmeden bir belge gönderilmiştir Yüce 
Meclislere. Tabii, bu yönü bizi ilgilendirmez; bu, 
hazırlayanların bileceği bir iştir. İsterlerse kamuoyun
da tartışırlar, isterlerse tartışmazlar. Ancak, geti
rilen belge, dengeleriyle, rakamlarıyla, niteliği ile, 
bir plan olmaktan yoksundu, içinde kamunun den
gesi yoktu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dengesi 
yoktu ve hiçbir şekilde plan niteliği olmayan bir bel
geydi. 

Bu nedenler, «geri alınan o belge daha iyi bir 
plandı, siz daha iyisini getiremediniz» demek, ger-

, çeklere uymamaktadır. Çünkü, biz hükümet olarak 
işbaşına geldiğimizde, herhangi bir şekilde ortada 
bir plan yoktu. 

Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri, 
4 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı üzerinde yapılan ko
nuşmalar, eleştiriler, genellikle plan kapsamının 
dışına çıktı. Aslında, bu bir ölçüde doğaldır; çün
kü, planlar, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültü
rel yaşamıyla ilgili genel amaçları, hedefleri ve po
litikaları, geleceğe dönük olarak ortaya koyup, sap
tayan belgelerdir. Kapsamı bu denli geniş bir ekono
mi politika belgesinin, buna uygun olarak ve geniş 
boyutlu bir şekilde ele alınıp incelenmesi, normal ol-
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maktan öte, sevindiricidir. Ancak, muhalefet par
tilerinin sayın liderleri tarafından yapılan eleştiriler, 
bunun oldukça ötesine geçmiştir, Çünkü, gerek Sa
yın Demire!, gerek Sayın Erbakan, kendilerince var
sayımlar yaptılar ve kendilerince bir plan taslağı ya
rattılar; eleştirilerini de bu varsayımlara dayandıra
rak, kendi yarattıkları plan taslağım eleştiriler şek
linde yönelttiler. 

Biz, Hükümet olarak, planın ve planla birlikte 
tüm ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların eleş
tirilmesinden ve farklı öneriler getirilmesinden an
cak mutluluk duyarız. Gerçeklere dayanması ha
linde bu konularda, özelikle belirli hedeflere ulaş
mak için kullanılacak araçlarda, ilkelerde ve poli
tikalarda partilerin farklı düşüncelere sahip olmaları 
da doğaldır ve beklenen de budur. 

Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çık
ma doğrultusunda gösterdiği temel amaçlara, Ana
yasa çerçevesinde ve çok partili özgürlükçü demokra
tik rejim içinde ulaşmak ilkesinde, tüm siyasal par
tiler olarak birleşmeliyiz ve birleşmek zorundayız. 
Ancak, bu hedeflere ve amaçlara ulaşırken, siyasal 
partilerin ayrı politikalar, ayrı ilkeler önermeleri, 
farklı siyasal topluluklar olmalarının doğal bir so
nucudur. Plan da, bu farklılığın yansıdığı bir eko
nomik politika belgesidir. Eleştirilerde bu gerçeğin 
gereği gibi dikkate alınmadığını ve gözetilmediğini 
söylemek durumundayım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, bir plan hazırlanır
ken, bunun hangi ülke ve dünya koşulları içinde 
hazırlanmak zorunda kalındığı, hangi sorunlarla, 
darboğazlarla karşı karşıya bulunulduğu, objektif 
bir biçimde ortaya konulmadan, geleceğe dönük 
gerçekçi politikalar ve hedefler saptanamaz. Plan 
taslağında da, Planın sunuşunda da, yapılan budur 
ve bu yapılmıştır. Bunun, geçmişi kötülemekle, 
geçmişi inkârla hiçbir ilgisi yoktur. Gelinen noktayı 
bilmek, bugün başladığımız noktayı bilmek, Sayın 
Demirel'in deyimiyle, geleceğe ışık tutmak için de 
gereklidir. Geçmişte hatalar yapılmışsa, geçmişte 
gerçekleştirilenler yetersizse, ülke gereklerini, hal
kın ve toplumun istemlerini karşılamaktan uzaksa, 
bazı alanlarda sorunlar ve darboğazlar büyümüş ya 
da yenileri ortaya çıkmışsa, bunu da hangi parti
den olursak olalım, hiç değilse plan tartışmalarında 
kabul etmek durumundayız. Bu, geleceğe sağlıklı 
bakmanın ve sorunlara gerçekçi çözüm getirebilme
nin vazgeçilmez doğal bir ön koşuludur. 

Sayın milletvekilleri, 1960'larda planlı döneme 
girerken, 15 yıl sonunda, yani 1977 yılı sonunda 
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başlıca şu temel hedeflere ulaşılması öngörülmüş
tür: Planlı dönemin başında hazırlanan bu 15 yıllık 
perspektife göre, 15 yıl sonunda, yani 1977 yılı so
nunda ekonominin dış kaynaklara bağlılığı ortadan 
kalkacaktı. Yine, bu 15 yıllık dönemde Türkiye'de 
6 800 000 kişiye yeni iş alanı .yaratılacaktı ve işsizlik 
sorunu büyük ölçüde çözümlenecekti. Yine, bu 15 
yıllık perspektife göre, Türkiye'de 1977 yılı sonunda 
gelir dağılımında iyileşme olacaktı ve yine bu pers
pektife göre, hızlı kalkınmanın, bir an önce sanayi 
toplumuna dönüşmenin bir gereği olarak milli geli
rin % 63'ü tüketime % 37'si de tasarrufa gidecekti. 
Yine, bu planlı dönemin başında hazırlanan pers
pektife göre, Türkiye'de ara malları ve yatırım mal
larının ağırlıklı olacağı belli bir sanayileşme düze
yine ulaşılacaktı. 

Biz, bu hedeflerin gerçekleşmediğini bir değer 
yargısı olarak değil, bir kam olarak değil, hesapla
ra bakarak söylüyoruz. Bunu en iyi Sayın Demirel'in 
değerlendirmesi gerekirdi. Sayılara, hesaplara, bul
gulara, bilgilere dayanılarak ortaya konan bu ger
çekleri Plan tartışmasında belirtmekle, geçmişi kö
tülemenin hiçbir ilgisi yoktur. 

Şimdi, izninizle, rakamlara, gerçeklere dayana
rak, bu demin belirttiğim hedeflerde 15 yıl sonra 
nereye geldik; onları bilginize sunmak istiyorum. 

15 yıllık perspektife göre, 1977 yılı sonunda Tür
kiye'nin dış kaynaklara bağımlılığı ortadan kalkacak
tı. Şimdi, rakamlara bakalım: 1962 yılında 242 mil
yon dolar olan ihracatımız, ithalatımızın % 61'ni 
karşılayabilmekteydi. 1977 yılında cari işlemler açığı 
1962'deki 242 milyon dolardan 3 425 000 000 dola
ra çıkmıştır. Dışsatımın, yani ihracatın ithalata oranı 
% 61'den % 30,2'ye düşmüştür. 

Yine, 15 yıllık perspektife göre, 3 plan dönemi 
sonunda Türkiye'de 6 800 000 kişiye iş yaratılacaktı 
ve işsizlik Türkiye'de büyük ölçüde ortadan kalka
caktı. Buna karşılık, 15 yıllık dönemde, planın ra
kamlarına bakarak söylüyorum. Türkiye'de 6 800 000 
kişi yerine, 2 733 000 kişiye iş alanı yaratılabilmiş 
ve işsizlik, ülkemizde, sayı olarak, oran olarak art
mıştır, büyümüştür. 

Gelir dağılımı giderek bozulmuştur. Fert başına. 
gelir dağılımı bozulmuştur, bölgeler arasında gelir 
dağılımı bozulmuştur. 

İlkokul çağındaki çocukların tam eğitim olanağı
na kavuşacaktı; fakat 1977 yılı sonuna geldiğimizde 
bu okullaşma oranı ancak % 87'ye ulaşabilmiştir ve 
halen Türkiye'de 1 milyon dolayında çocuk ilkokula 
gidemez durumdadır. 

Aslında, bu sorunların ülkemizde 3 beş yıllık 
planlı dönem uygulamasına karşın çözümlenmediği 
Sayın Demirel'in konuşmasında da açıklıkla ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü, Sayın Demirel konuşmasında, 
bu sorunları ve daha başkalarını saydıktan sonra, 
«Dördüncü Plan bu sorunları ne ölçüde çözecektir?»1 

diye sormaktadır. Tümünü çözmek için CHP Hükü
meti ne düşünüyor, ne zaman çözecek bunları? 

Herhalde, tümünün 5 yılda çözümlenmesinin bek
lenip beklenmediğini de Sayın Demirel'de biliyor
lar; ama hangilerinin çözümleneceğini ne ölçüde çö
zümleneceği, hangisinin ne ölçüde çözümlenemeye
ceğini açıklıkla planla belirttik, şimdi de belirtmeye 
çaşışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında ihracatın sabit fiyatlarla yılda orta
lama % 18,6 artırılacağı öngörülmüştür. Böylece ih
racat rakamı, dışsatım rakamı, 1983 yılı sonunda 
5 400 000 000 dolara çıkacak. İhracatın, dışsatımın, 
dışalınma oranı 1978 yılında % 51,1 iken, 1983 yı
lında ••% 73'e çıkacaktır. Cari işlemler açığının mut
lak rakamına bakarak, Türkiye'de ödemeler dengesi 
sorunu çözümlenemiyor demek yanlıştır. Elbette ki, 
ödemeler dengesi çözümlenmiyor; ama ödemeler den
gesi Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi sonunda bu
günden daha iyi duruma gelecektir. Çünkü, cari işlem
ler açığının gayri safi milli hâsıla içindeki payı 1978 
yılında % 3,5 iken, 1983 yılında % 2'ye düşecektir. 

Sayın milletvekilleri, gerek Sayın Demirel, gerek 
muhalefet partilerinin diğer sözcüleri, «Dördüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde 15 200 000 000 dolar dış 
kaynağı nereden bulacaksınız?» diye eleştiride bu
lundular. 

Evvela şunu söyleyeyim ki, 15 200 000 000 do
larlık dış yardım, herşeyden önce, geçmişte yapılmış 
olan borçların ödenmesi için gereklidir. Çünkü, Dör
düncü Beş Yıllık Plan döneminde 7 milyar dolar 
anaparanın geri ödemesi olacaktır. Yine, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde, 5,5 milyar dolar, önceki 
dönemlerde alınmış olan borçların faizleri ödene
cektir. 

Görülüyor ki, 15 200 000 000 dolara karşılık 
12,5 milyar dolar dış borcun anaparası ve faizi ola
rak bu dönemde geri ödenmesi gerekir. 

Diğer bir deyişle, hiçbir şey yapılmasa bile, geç
mişte alınmış olan borçların anapara ve faizlerinin 
ödenmesi için en azından 12,5 milyar dolar dış kay
nak gereklidir. 
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Onun için, eğer bu miktar fazlaysa - ki, biz faz
la olduğu kanısında değiliz - bunun da" büyük bir 
kısmı, kendilerinin geçmiş dönemde yapmış olduk
ları borçların anapara ve faiz ödemeleri için kulla
nılacaktır. 

Sayın Demirel, «Bu Plan, başta demiryolları ve 
limanlar olmak üzere, Türkiye'nin bu önemli soru
nuna hangi ölçüde ne kadar çözüm getirecektir?. 
Hangi demiryolları yapacaksınız, hangi havaalanları 
yapacaksınız, hangi limanları yapacaksınız?» diye 
birkaç defa bu kürsüde sordular. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bugün Türkiye'de 
demiryollarının önemli sorunu, belki de yeni demir
yolu yapmaktan çok, mevcut demiryollarının kalite
sini, mevcut demiryollarının standartlarını yükseklt-
mektir. 

öncelikle, bu Planda, mevcut demiryollarının 
ülke gereklerine hizmet edebilmesi için, kapasiteleri
ni artırabilmek için, standartlarının düzeltilmesi için 
gerekli önlemler mutlaka alınacaktır. 

Ayrıca, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde şu 
demiryolları hatlarının yeniden yapılması için gerek
li önlemler alınacaktır. Bunları tek tek sayıyorum: 
Hanlı - Bedirli - Ulaş; bu hat, Ankara - Divriği ara
sındadır. Ulaş - Tecer - Kangal - Divriği - Çetinka-
ya; Çetinkaya - Malatya - Elbistan - Kahramanma
raş - İskenderun. (İskenderun, buradaki demir - çe
lik tesisleri içindir). Diyarbakır - Mazıdağı (fosfat 
kayası için); Nusaybin - Cizre, (Hudut hattı • demir
yolu için) Ayrıca, 1978 yılı programında bulunan 
Kahramanmaraş - Osmaniye, Çerkezköy - Lülebur
gaz, İsparta - Burdur - Antalya demiryolu incele
mesinin 1979 yılında tamamlanması için gerekli gi
rişimler yapılmıştır ve bunların 1979 yılında etütle
rinin bitmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Havaalanları: Adana Havaalanı tevsii, İzmir Ha
vaalanı inşaatı (Efes), Erzincan Havaalanı tevsii, 
Kars Havaalanı inşaatı, Trabzon Havaalanının yeni
den inşaatı ki, bunların birkısmı 1970'lerden beri 
programlarda bulunup, bitirilemeyen, tamamlanama.-
yan yatırımlardır. 

Ayrıca, Urfa, İskenderun, Zonguldak, Edirne ve 
Bursada havaalanlarının yapımı, ya-da genişletilme
si için de gerekli incelemelere ve yatırımlara Dör
düncü Beş Yıllık Plan döneminde başlanacaktır. 

Limanlar: 1979 yılı programında yer alan ve 
devam etmekte olan önemli limanlar var. Bunların 
yıllardır bitirilemeyen bu limanların bir an önce bi
tirilerek, gerekli kapasitelerin yaratılması için ön

lemler alınacaktır. Bunlar, Trabzon limanı tevsii, 
Samsun limanının, sanayi limanı olarak tevsii, Hay
darpaşa limanı yeni ilavesi ve tevsii, Haydarpaşa ve 
Salıpazarı limanlan gemi sundurması, Derince Li
manı üstyapı inşaatı, İZmir limanı tevsii, Mersin li
manı özel parça rıhtım teçhizatı, Bandırma limanı 
inşaatı, iskenderun limanı serbest bölge yollan, An
talya limanı üstyapı tesisleri, Ordu limanı barınma 
tesisleri, Mersin limanının betonlanması da gerçek
leştirilecektir bu Plan döneminde. Ayrıca, 1979 yı
lı programından başlayarak, Türkiye'deki liman ka
pasitelerinin daha da artırılması için gerekli önlem
ler alınacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin gerek bugün, 
gerek yakın gelecekte, gerek uzun dönemde en önem
li sorunu, hiç kuşkusuz, istihdam sorunudur. Bu 
Plan, bu büyük sorunun tümünü bu dönemde, çöz
mek iddiasında değildir. Bu Planın, önümüzdeki beş 
yıllık dönemde Türkiye'nin bu büyük sorununu tü
müyle çözümlemesi de beklenemez. Ancak, Dördün
cü Beş Yıllık Plan sonucunda yaratılacak ek iş alan
larıyla Türkiyede istihdam sorunu Dördüncü Beş 
Yıllık Plan dönemi sonunda sayı olarak ve oran ola
rak azalacaktır. Bunu şimdi izninizle rakamlarla 
söylüyorum: 1978 ylılnda 1,6 milyonu tarım dışı, 
700 bini de gizli olmak üzere, toplam 2 300 000 iş
siz var. Bunun, 1983 yılında, tarım dışında 1,1 mil
yon, tarımda da 620 bin olmak üzere 1 700 000'e düş
mesi planlanmıştır. Bu gerçekleştiği takdirde, 1978 
yılından, yani Dördüncü Beş Yıllık Planın başından 
% 13,9 olan işsizlik oranı, 1983 yılında ı% 9,7'ye 
ulaşacaktır ve Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemin
de Türkiye'de toplam olarak 1 600 000 kişiye ek iş 
alanı yaratılması hedef alınmıştır. 

15 yıllık plan döneminde 2 800 000 kişiye iş ya
ratıldığını dikkate aldığımız zaman, Dördüncü Beş 
Yıllık Planın bu hedefi oldukça yüksektir ve ulaşıl
ması gereken bir hedeftir. 

Sayın milletvekilleri, gerek Sayın Demirel, gerek 
Sayın Agâh Oktay Güner, gerekse Milli Selâmet 
Partisinin bazı sayın sözcüleri, bu, kamu - özel ayı
rımı konusunu defalarca bu kürsüye getirdiler ve 
genel eleştiri olarak da, «Bu Plan, toplam yatırımla
rın % 57'sini kamuya ayırıyor; ı% 43'riü özel sektöre; 
o halde, bu Plan özele önem vermeyen, kamu sek
törüne önem veren, devletçi bir plandır» dediler. 

Evvela, buradaki bir yanlışlığı düzeltmek istiyo
rum: Bizim planlama yöntemimizde, yani, ne Birin
ci Planda, ne İkinci Planda, ne Üçüncü Planda, ne 
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Dördüncü Planda özel kesim için bir yatırım hede
fi vermek söz konusu değildir. Bizim planlama yön
temimizde, özel kesimin yatırımları tahmin edilir; 
yani, geçmişteki uygulamaya bakılarak, önümüzdeki 
dönemde alınacak özendirme önlemleri dikkate alı
narak, plan döneminde her sektörde her kesimin ne 
kadar yatırım yapacağının tahmini yapılır. Bu tah
min, doğrudur, yanlıştır tartışılabilir; ama bizim 
planlama yöntemimizde, hiçbir şekilde, özel sektör 
yatırımlarını engelleyen, hedef veren ve özel sektör 
yatırımlarını kısıtlayan bir yöntem söz konusu de
ğildir. 

Bazı sayın muhalefet sözcüleri, bunu daha da ile
riye götürdüler ve «Geçmiş Plan dönemlerinde, özel 
sektör, yatırım tahminlerini aştı; kamu, kendilerine 
verilen hedefleri gerçekleştiremedi..» Açıkça söyle
mediler; ama bundan şunu ifade etmek istediler: 
«O halde, kamuya yatırım hedefi vermeyin; özel 
sektör, bu yatırımlarını yapar» dediler. 

Evvela şunu özellikle belirtmek istiyorum: Tür
kiye'de özel sektör, kamu sektörü yatırımı ile; ka
mu sektörü yatırımı, özel sektörün yatırımlarıyla 
ikame edilemez. Neden edilemez? Özel sektörün ta
rım alanındaki yatırımlarına bakalım: Özel sektör 
tarımda istediği kadar yatırım yapsın; Planın, tarım 
için öngördüğü hedefleri gerçekleştiremeyiz. Çün
kü, bu yatırımların nitelikleri farklıdır. Tarım sek
törüne baktığımızda, özel sektör yatırımları, trak
tör yatırımıdır, biçerdöver yatırımıdır, makine yatı
rımıdır. Bunları istediğiniz kadar artırın, tarım kesi
minde sulama hedeflerini gerçekleştiremezsiniz ve 
tarım kesiminde diğer önemli yatırımları gerçekleş
tiremezsiniz. Onun için özel kesim yatırımları fazla 
oldu, o halde kamuya hedef vermeyin, demekle ta
rımda bunu gerçekleştiremezsiniz. 

Başka sektörden örnek vereyim: Ulaştırma kesi
minde özel sektörün en fazla tahminleri aştığı alan. 
Burada da yatırımların nitelikleri farklıdır. Çünkü, 
özel sektör yatırımlar istediği kadar artsın, ulaştırma 
sektörünün yol sorununu çözümleyemezsiniz, alt
yapı sorununu çözümleyemezsiniz, liman sorununu 
çözümleyemezsiniz, havaalanı sorununu çözümleye
mezsiniz, köprü sorununu çözümleyemezsiniz. Çün
kü, ulaştırma sektöründe tanımı icabı, yapısı icabı 
özel sektörün yatırımları kamyondur, otobüstür, di
ğer üstyapı tesisleridir, tüm altyapıyı kamu gerçek
leştirmek zorunda. 

Ayrıca, Türkiye'de eğitim yatırımları vardır; Tür
kiye'de sağlık yatırımları vardır; Türkiye'de enerji 

yatırımları vardır. Bunlar tümüyle kamu tarafından 
gerçekleştirilmesi gereken yatırımlardır ve bunların 
kamuca yapılması zorunludur. 

Bunun yanında geri yörelerdeki yatırımları kamu 
yapmak zorundadır; savunma alanındaki yatırımları 
kamu yapmak zorundadır. Bunun da ötesinde, Tür
kiye'de büyük yatırımları kamu yapmak zorundadır. 
Türkiye'de bugün 30-40 milyar liraya çıkacak olan 
bir demirçelik tesisini, bir petro - kimya tesisini ger
çekleştirecek özel kesim bulamazsınız, bulamayız. 
Bunun iç finansmanını bulsak, dış finansmanını 
bulamayız. Onun için bu tip Özel ve büyük yatırım
ların da kamuca gerçekleştirilmesi zorunludur. 

Kaldı ki sayın milletvekilleri, aslında eğer bugün 
Türkiye'de belirli alanlarda büyük darboğazlar var
sa; bunun önemli bir nedeni de, geçmiş dönemde ka
munun yatırım hedeflerinin gerçekleştirememesin-
den ileri geliyor. Eğer kamu, yatırım hedeflerini ger
çekleştirmiş olsaydı, bugün Türkiye'de enerji dar
boğazı olmazdı; bugün Türkiye'de altyapı sorunu 
olmazdı; bugün Türkiye'de dışalım sorunu olmazdı; 
bugün Türkiye'de dışsatım sorunu olmazdı ve bugün 
Türkiye'de bu kadar işsizlik olmazdı. Bunları biraz 
sonra tek tek projelere inerek de vaktinizi de almış 
olsam söylemeye çalışacağım. 

Enerji alanındaki sorunlara değinmek istiyorum. 
Aslında kalkınmanın, sanayileşmesinin en önemli 
göstergesi de, en önemli girdisi de, enerjidir. 

Türkiye 300 milyon kilovat saatten başlayarak, 
21 milyar kilovat saate gelmiştir. Doğrudur; bunun 
aksini söyleyen yok; ama Türkiye'de bir doğru da
ha var; bütün bunlara karşın Türkiye'de bugün bü
yük bir enerji sıkıntısı ve darboğazı var. Buna kar
şılık, «1978'de siz ne yaptınız?» diye bize soru yönel
tiliyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de bir enerji üretim 
tesisi 5 yılla 8 yıl arasında biter. Onun için, eğer bu
gün Türkiye'de bir enerji sıkıntısı varsa, bunun ne
denini bilmek için 5 yıl öncesine, gitmek lazım, 7 
yıl öncesine gitmek lazım. 

5 yıl önce başlayan yatırımlar veya geciktirilen 
yatırımlar, bugünkü enerji darboğazının esas nede
nidir. 10 aylık bir Hükümetin uygulamasına bakarak, 
«Siz, enerji sıkıntısını gidermek için ne yaptınız, 1978 
yılında neyi ürettiniz» demenin, böyle bir soru sor
makla gerçekçi olunamayacağını herhalde takdir 
edersiniz. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Se-
yitömer, Ambarlı niçin çalışmıyor? 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (Devamla) — Söyleyeceğim, 
hepsini söyleyeceğim. 

Türkiye'de yıllardır enerji sıkıntısı nedeniyle bu 
tesislerin bakımı zamanında yapılamaz hale gelmiş
tir. Sizin zamanınızda da olmuştur, bugün de olu
yor, yarın da olacaktır. Çünkü, barajları durdurup, 
bakım yaptıramıyorsunuz, tesisleri durdurup, ba
kım yaptıramıyor sunuz. Türkiye'nin o kadar büyük 
bir enerji darboğazı var ki, bunların sebeplerini her
halde bizim Hükümete soramazsınız. (AP sıraların
dan, «Siz, daha iyisini yapın» sesleri) 

Üretim artmıştır, bunu kimse inkâr etmiyor. 
Planlamadan uygulamaya kadar, eğer gecikmeler 
varsa, ihmaller varsa ve bunlar darboğaz yaratmışsa, 
gelin, bunları hep beraber konuşalım demek lazım. 
Yoksa, «Biz yaptık, hepsini iyi yaptık, sorun yoktur. 
Ambarlı çalışmadı» demekle hiçbir soruna çözüm 
getiremeyiz. (AP sıralarından «Daha iyisini yapın» 
sesleri) Daha iyisini yapacağız. 

Şimdi neden bu duruma geldik? Değerli arkadaş
larım, sayın Adalet Partili arkadaşlar ısrarla söz ata
rak, laf atarak bunun sorumluluğunu bu Hükümete 
yüklemek istiyorlar. İzninizle «Neden bu duruma 
geldik», birkaç rakam vereyim: 

Çayırhan Termik Santrali, 1974 yılında başladı, 
1980'de bitirilmesi gerekiyordu ve 2 400 000 000 lira 
maliyetle programa girdi; bugün ancak 1981 yılında 
bitirilmesi bekleniyor ve maliyeti 2,5 katı artmıştır; 
bugün maliyeti 4 700 000 000 liraya çıkmıştır. Nük
leer Elektrik Santrali ilk defa 1975 yılında programa 
girmiştir, 1983 yılında bitmesi gerekiyordu; maliyet 
4 600 000 t300'du. Bugünden iki yıl gecikmiştir ve 
maliyeti 4 600 000 000 dan, 11 800 000 000 lira ol
muştur. Yatağan Termik Santrali 1975'de başlayıp, 
1978'de bitmesi gerekiyordu; iki yıl gecikmiştir, ma
liyeti 2 400 000 000'dan, 5 600 000 000'a çıkmıştır. 
Kangal Termik Santrali 1974 yılında başlayıp, 1977' 
de bitmesi gerekiyordu ve 825 000 000 liraya bitmesi 
planlanmıştı. Gecikme dört yıl, maliyet artışı 
825 000 000 liradan bugün 4 680 000 000 liraya çık
mıştır. Seyitömer Termik Santrali Üçüncü ünitesi 
1970'de programa girmişti, 1973 yılında bitmesi ge
rekiyordu; o zamanki maliyeti 445 350 000 lira; bu 
projenin ancak bu vılın. sonunda devreye girmesi 
beklenebiliyor; sayın milletvekilleri, gecikme 5 yıl, 
maliyet 445 350 000 liradan 2 milyar liraya çıkmış
tır: Tunçbilek B - Termik Santrali 1 ve 2 nci ünite
leri 1972'de programa girmiştir, 1976'da bitmesi bek

leniyordu, maliyet 383 000 000 lirayd. Bunun şimdi 
1979'dan önce devreye girmesi beklenmiyor ve 
383 000 000 lira olan maliyet, bugün 4 100 000 000 
liraya çıkmıştır. Oymapınar Projesi 1971 yılında 
programa girmiştir, 1977 yılında bitmesi gerekiyor
du. O zamanki maliyeti 1 156 000 000 lira, şimdi an
cak 1982'de bitmesi bekleniyor ve 1 milyar olan ma
liyet 7 |)59 000 000 liraya çıkmıştır. 

SELÂHATTÎN GÜRDRAMA (Sakarya) — İş
lerin gecikmesi için, Avrupa'dan döviz gelmemesi 
için propagandayı siz yaptınız. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (Devamla) — Ve sayın mil
letvekilleri, Oymapınar'la ilgili kredi de bizim hükü
met zamanında sağlanabildi, ancak bizim zamanı
mızda, o proje işlerlik kazanabildi. 

Hasan Uğurlu: 1968'de programa girdi, 1971'de 
bitmesi bekleniyordu. Maliyeti 490 milyon lira idi. 
Şimdi 1982'den önce bitmesi beklenmiyor ve maliye
ti 490 milyondan 3 271 000 000 liraya çıktı. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — 
2 000 yılında bitmez. 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama.. Sonunda söy
lettiniz isminizi, rica ediyorum; lütfen bundan sonra 
biraz daha dikkatli olun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (Devamla) — Soma B - Ter
mik Santrali 1 ve 2 nci üniteleri: 1972'de programa 
girmiştir, 1977'de bitmesi gerekiyordu. 1 100 000 000 
maliyetti; şimdi 1980'de ancak bitmesi bekleniyor, 
maliyeti 6 300 000 000'a çıkmıştır. 

Afşin - Elbistan A Termik Santrali, 1-2-3 ve 4 
ncü üniteler: 1972'de programa girmiştir, 1977'de 
bitmesi bekleniyordu. Maliyet ilk defa 2 400 000 000 
du; şimdi 1982'den önce devreye girmesi beklenmi
yor, maliyeti de 18 milyar TL'sına çıkmıştır. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Bütün rakam
ları söyle Sayın Çetin. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri; köy elektrifikasyonu konusu; çünkü Sayın 
Demirel, «Yapın bakalım 5 bin tane köy elektrifi
kasyonu» veya «5 bin köye elektrik götürün» dedi; 
bütün, İkinci Plan döneminde yani Sayın Adalet Par
tisi Genel Başkanının Başbakan olduğu İkinci Plan 
döneminin tümünde, 5 yılda Türkiye'de 3 132 köye 
elektrik götürülmüş. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ne kadar 
efendim? 
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DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (Devamla) — 3 132 köye 
elektrik görütülmüş, bizim Hükümetten 1978 ve 
1979 yılının bir yılında 5 bin köye elektrik götürül
mesi bekleniyor. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Üçüncü Plan döneminde de 7 259 köye elektrik 
götürülmüş. (AP sıralarından gürültüler) 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Bunu inana
rak mı söylüyorsun? Ayıp Hikmet ayıp. (Gürültü
ler) 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Söyleyeceğim, 
söyleyeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfedip oturur musu
nuz efendim? Siz ayaktasınız, elleriniz de böyle ha
reket edince sanıyorum karşılıklı konuşma, rica edi
yorum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Benim ver
diğim rakamların hepsi Devletin resmi rakamlarıdır. 
Ben rakamların toplamım söyleyim. Aslında burada 
15 bin köy diye söylendi. Türkiye'de şimdiye kadar 
elektrik götürülen köy sayısı 11 122'dir. Bunun 3 132' 
si İkinci Plan döneminde, 7 259'u Üçüncü Plan dö
neminde, geri kalanı da Birinci Plan döneminde ya
pılmıştır. Toplam Dördüncü Beş Yıllık Plan döne
minde de yer aldığı gibi, biten elektrikli köy sayısı 
1977 yılı sonunda 11 122. Tekrar edeyim, nüfus ola
rak bu, Türkiye'nin köylerinin % 50 nüfusuna da 
yakındır, onu da belirteyim. Fakat köy elektrifikas
yonunda bölgeler arasında büyük bir dengesizlik var. 
Her ne kadar geri kalmış yörelere, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgesine, köylerine, kentlerine enter-
konnekte sistem elektrik götürülmüş ise de, köy du
rumları son derece geridir. Bu yalnızca Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu değil, Orta Anadolu'nun bazı yö
relerinde de böyledir, Karadeniz'de de böyledir. Bu
nunla ilgili birkaç örnek vereyim: 

Adıyaman'ın 344 köyü vardır, halen ancak 4 kö
yüne elektrik götürülebilmiştir. 

Ağrı'nın 557 köyü vardır, hiçbir tanesinde elek
trik yoktur. 

Artvin'in 300 köyü vardır, 50 tanesine elektrik 
götürülebilmiştir. 

Bingöl'ün 316 köyünden 1 tanesine elektrik gö
türülebilmiştir. 

Bitlis'in 270 köyünden hiçbirinde elektrik yok
tur. 

Çankırı'nın 477 köyünden 79'nda elektrik var
dır. 

Diyarbakır'ın 686 köyünden ancak 20 tanesinde 
elektrik vardır. 

Elazığ'ın 589 köyünün 125'nde elektrik vardır. 
Erzincan'ın 566 köyünün 36 tanesinde elektrik 

vardır. 
Hakkâri'nin 143 köyünün hiçbirisinde elektrik 

yoktur. 
Kars'ın 786 köyü var, 43'nde elektrik görülüyor. 

Malatya'nın 519 köyüne karşılık 31 tanesinde 
elektrik var. 

Bu örnekleri uzatmak istemiyorum. Bununla, Tür
kiye'de köy elektrifikasyonunun sayı olarak 11 bi
nin biraz üstünde olduğunu, nüfus olarak ise nüfu
sun % 50'sine yakınının- elektriklendirildiğini; an
cak, bunun yöresel dağılımında büyük adaletsizlik 
olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Şimdi, Dördüncü Beş Yıllık Planda tek tek pro
jeleri sayarak hangi projelerin gerçekleştirileceğini 
söylemeyeceğim; ancak, bir iki rakam vererek bu ko
nuyu geçiyorum. 

1978 yılında 22 150 000 000 kilovat/saat olan 
elektrik üretiminin 1983 yılında 42 400 000 000 kilo
vat/saate çıkması planlanmıştır. Ayrıca 1979 - 1983 
döneminde, yani Dördüncü Beş Yıllık Plan Döne
minde 1978 yılı fiyatlariyle 166 800 000 000 enerji 
sektörüne yatırım yapılması öngörülüyor. Bu miktar 
olarak da, oran olarak da çok yüksektir. Bunu da 
şöyle karşılaştırmalı rakam vererek belirteyim. Birin
ci Beş Yıllık Planda enerji için öngörülen yatırım, 
toplam yatırımın % 8,6'sı idi; gerçekleşmede toplam 
yatırımın ancak % 6,5'u enerjiye gitmiştir. İkinci 
planda toplam yatırımların ı% 8'inin enerjiye gitmesi 
öngörülmüşken, gerçekleşme % 9 olmuştur. Üçüncü 
planda toplam yatırımların % 8,5'unun enerjiye git
mesi öngörülmüşken gerçekleşme <% 7,4 olmuştur. 
Huzurunuzda bulunan Dördüncü Beş Yıllık Planda 
toplam yatırımların % 10,6'sının enerji sektörüne 
gitmesi öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada sa« 
nayileşme konusunda çok eleştiriler yapıldı ve bu 
planın sanayiye gerekli ağırlığı vermediği ileri sürül
dü. Evvela şunu belirteyim ki, gerçek kalkınma bir 
ülkenin sanayi toplumuna dönüşmesiyle sağlanır. Bu
nunla tarımı bir yana bırakarak sanayileşme demek 
istemiyorum. Aslında tarımın da gelişebilmesi için 
sanayinin gelişmesi gerekir ve bugün dünyadaki ör
neklere baktığımızda, tarımı en ileri olan ülkeler, 
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aynı zamanda sanayi bakımından da en ileri olan 
ülkelerdir. Bu nedenle, sanayileşme olmadan tarım
sal gelişme, tarımsal gelişme olmadan da sanayi ge
lişmesi olmaz; bunlar birbirlerinin tamamlayıcısı, 
bütünleyicisidirler. 

Ancak, Türkiye'nin sanayileşmesi, yalnız bir he
ves, yalnız bir istek değildir. Bu, Türkiye'nin sorun
larının çözümlenmesi için gereklidir, Türkiye'nin dı
şa bağımlılığı azaltılmış güçlü bir ülke olması için 
de gereklidir. Temel sorunların çözümü için sanayi
leşme gereklidir. Çünkü, Türkiye'deki ödemeler den
gesi sorununu, sanayileşmede, hızlı sanayileşmede ve 
sanayileşmede gerekli yapısal değişme sağlamadan 
gerçekleştiremeyiz. 

Bunun yanında, Türkiye'nin bugün büyük bir 
sorunu olan, istihdam sorunu vardır. Bu istihdamın 
tek çözümü, Türkiye'nin hızlı sanayileşmesinden ge
çer. Çünkü, tarım sektörüne istediğiniz kadar ağırlık 
verelim, tarım kesimindeki üretimi istediğimiz kadar 
artıralım, tarımda ek bir istihdam yaratma olanağı 
kalmamıştır. Tarımda bugün bir gizli işsizlik vardır 
ve tarım sektörü, tarım dışı sektöre sürekli iş akımı 
yapar, işçi gönderir. Bu nedenle, eğer Türkiye'nin 
istihdam sorununu çözümlemek istiyorsak, Türk eko
nomisinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak isti
yorsak, Türkiye'nin ödemeler dengesi sorununu, it
halat ve ihracat sorununu çözümlemek istiyorsak, 
mutlaka sanayileşmek zorundayız. 

Sanayinin yalnız hızının değil, yapısının da öne
mi vardır. Toplam sanayinin artması yeterli değil
dir, sanayide yapısal değişiklik de önemlidir. Huzu
runuzda bulunan Dördüncü Beş Yıllık Plan, sanayi
de yalnız bir artış değil, onunla birlikte sanayi üre
timinin, sanayi ihracatının, sanayi yatırımlarının ya
pısında da önemli bir değişiklik getiriyor. Örneğin; 
imalat sanayiinin payı şu şekilde değişecek : 1978 
yılında, toplam imalat sanayii içinde tüketim sana
yicilerinin payı % 42 iken, 1983 yılında bunun 
ı% 36,8'e; ara mallarının payı % 41,1 iken, 1983'te 
!% 43,3'e ve yatırım mallarının payı 1978'de ı% 16,6 
iken, 1983'te % 19,9'a yükselecektir. 

Aynı zamanda ihracatın, dışsatımın payında da 
önemli bir değişiklik planda öngörülüyor. Tarımın 
payı 1978'de % 64 iken, 1983'te % 36,7; madencili
ğin % 5,2 iken, •% 1,9 ve imalat sanayiinin payı 
1978'de •% 30,8 iken, 1983'te >% 61,4. 

Söz buraya gelmişken, Sayın Erbakan - çok de
ğindikleri için söylüyorum - biz Hükümet olarak ne 
Dördüncü Beş Yıllık Planda, ne 1978 yılı programın-
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da ağır sanayi projelerinden vazgeçmedik. Biz, bu 
projelerin daha ciddi, daha gerçekçi bir şekilde so
nuçlanması için gerekli önlemleri aldık ve geçmiş 
yıllarda çok yavaş olarak yürüyen bu yatırımların 
hızlandırılması için gerekli önlemleri aldık* 

Şimdi birkaç örneği izninizle vermek istiyorum : 
Temsan, Taksan, Testaş, Tümosan, Derkonsan, Ma
kine - Kimya, Çimento, Azot ve Zirai Donatım Ku
rumu olarak proje tutarları 90 123 000 000 olan bir 
proje demeti, daha önceki programlarda yer almış
tır. 

1977 yılı sonuna kadar, bu kadar büyük proje de
meti için, bizden önceki hükümetin harcadığı para 
4 193 000 000; yani toplam yatırımın ancak % 4,6'sı. 

Bunların bu kadar düşük gerçekleşmesini dikkate 
alarak, biz bunlar için daha gerçekçi programlar yap
tık ve bu yatırımların büyük bir kısmı da tesislerin 
kendisiyle ilgili değildir. Bunlar, arsa istimlaki ve 
sosyal tesislerle ilgilidir. Büyük çoğunluğunda proje
lerin kendileriyle ilgili herhangi bir harcama yapıl
mamıştır. 

Onun için biz, önümüzdeki dönemde bu sanayile
rin, Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'nin güçlü bir ülke 
aşamasına gelmesi için çok önemli olan bu yatırım
ları daha gerçekçi bir biçimde gerçekleştirmek için, 
gerekli önlemleri daha önceden almaya başladık; bu, 
Dördüncü Beş Yıllık Planda da devam edecektir. 

Daha önce sözünü ettikleri, geri alınan o taslakda 
bunların hiçbirinin sözü yoktu, o taslağın dikkatli bir 
şekilde okunmadan buraya geldiği de bundan anlaşı
lıyor, bunların ismi dahi geçmiyordu. Dördüncü Beş 
Yıllık Plan Taslağında ilkeleriyle, örnekleriyle bu sa
nayiler tümüyle yer almıştır. 

Bizim sanayileşme politikamızın amacı; kalkın
ma amaçlarıyla tutarlı, yapısal değişikliği gerçekleşti
recek, teknolojik ilerlemeyi hızlandırıcı, ödemeler dar
boğazını giderici ve dış kaynaklara bağımlılığı azal
tıcı, tarımdaki gelişmeyi hızlandırıcı, işsizlik sorunu
na çözüm getirici bir ulusal sanayinin kurulmasıdır. 
Bu amaçla gerekli önlemler Dördüncü Beş Yıllık Plan
da alınacaktır ve bununla ilgili hedefler de Dördüncü 
Beş Yıllık Plan Taslağından Öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha fazla ra
kam okuyarak Türkiye'nin bugün bulunduğu noktayı 
belirtmeye gerek görmüyorum. Bunları söylerken, bu
nu mutlaka «Sen yaptın, ben yaptım» şeklindeki bir 
tartışmayı açmak için söylemiyoruz. 

1978 Türkiye'sinin hangi noktada olduğunun, han
gi sorunlarla karşı karşıya olduğunun, geçmişte neyi 
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çözüp neyi çözemediğini açıklıkla ortaya koymak 
- hangi partiden olursak olalım - hepimizin görevi. 
Çünkü bunları açıklıkla ortaya koymazsak ve bun
ların bugün Türkiye'nin sorunları olduğunu belirtmez
sek, önümüzdeki dönemde bunlara gerçekçi çözüm
ler getiremeyiz, sağlıklı hedefler saptayamayız. 

Ancak, geçmiş dönemde yapılmış olanları, gerçek
leştirilenleri değerlendirirken, iki konuyu da belirtmek
te yarar vardır, tster istemez gerçekleştirilenleri, ya
pılanları diğer ülkelerle karşılaştırmak zorundayız. 
Bunu hangi ülkelerle yapabiliriz? 

1. Komşu ülkelerle yapabiliriz; ya da, yakın iliş
kiler içinde bulunduğumuz ülkelerle yapabiliriz, ya da 
Türkiye'ye benzer durumda olan ülkelerle yapabiliriz. 

Böyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman, ki bu
nu Sayın Başbakan açış konuşmasında, sunuç konuş
masında yaptılar; Türkiye'nin önemli bazı gösterge
lerden, fert başına enerjiden, fert başına demir - çe
likten, fert başına gelirden, komşuları ile yakın iliş
kileri içinde bulunan ülkelerle ve benzer ülkelerle kar
şılaştırıldığı zaman Türkiye'nin gerekli aşamaya gel
mediğini üzülsek de, karşı çıksak da belirtmek zo
rundayız. 

İkinci olarak yapmamız gereken değerlendirme 
ve karşılaştırma da şudur : 

Bir ülke belirli hedefleri gerçekleştirebilir, belirli 
bir aşamaya gelebilir. Ancak, eğer bu ulaşılan rakam
lar, gelinen düzey o ülkenin gereksinimleri, halkının 
ve toplumun istemleri açısından yeterli değilse, bunu 
da hep birlikte eleştirmek zorundayız. 

Bu, Türkiye'de geçmiş dönemde bir şey yapılma
mıştır demek değildir; yapılmıştır. Türkiye birçok 
alanlarda belirli sayılar gerçekleştirmiştir, belirli aşa
maya gelmiştir. Ancak bunların iki noktadan yetersiz 
olduğunu hep birlikte saptayarak da ortaya koymak 
durumundayız. Bunu yaparken de, durumumuzu di
ğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman, gelinen nokta
nın yetersiz olduğunu söylüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin 
gereksinimleri, toplumun istemleri açısından bunların 
yetersiz olduğunu söylüyoruz. 

Bunu hep birlikte yapmak durumundayız. Daha 
mutlu kalkınmış bir Türkiye için; uluslararası alanda 
Türkiye'yi gelişmiş, sanayileşmiş, kalkınmış ve say
gınlığı artmış bir ülke olarak görmek için bu karşı
laştırmaları, bu değerlendirmeleri yapmak durumun
dayız ve bunu yaptıktan sonra da ileriye dönük daha 
büyük hedefleri, daha büyük öngörüleri birlikte sap
tamamız gerekiyor. Bunu yapmanın Türkiye'yi kö
tülemekle veya Türkiye'nin gerçekleştirdiklerine inanç

sızlıkla bir ilgisi yoktur. Bu, daha iyisini, daha büyü
ğünü, daha gerçekçisini yapmak içindir. 

Bu açıdan bakarak tekrar birkaç karşılaştırma yap
mak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; aslında gelişmenin, kalkın
manın sanayileşmenin çok değişik göstergeleri, çok 
değişik tanımları var. Ama bunlardan bir iki tanesi 
çok önemlidir ve bunların gösterdikleri sonuçlar, bil
giler, bulgular, bir ülkenin ne düzeyde sanayileştiğini 
açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Şimdi elektrik üretimi Türkiye'de; elbette ki 300 
milyon kilovat/saatten başlayarak 21 milyar kilovat/ 
saate ulaşmıştır. Ama biz diyoruz ki, bu diğer ülke
lerle karşılaştırıldığı zaman yetersizdir. Bu da çok 
önemli olmayabilir ama; ondan daha önemlisi bu
günkü elektrik üretimi Türkiye'nin gereklerini karşı
lamaya yetmiyor. 

Türkiye'de 1976 yılında fert başına elektrik üreti
mi 456 kilovat/saatken - Amerika Birleşik Devletlerini 
saymıyorum. Çünkü onlarda 9 bin, 7 bin, 6 bin gibi 
rakamlara ulaşır - Türkiye'ye benzer ülkelerle veya 
komşularla karşılaştırdığımız zaman, bu rakamın ne 
düzeyde olduğu ortaya çıkar. 

Türkiye'nin 456 kilovat/saatine karşılık bu rakam; 
Yunanistan'da 1 851, İran'da 525, İtalya'da 2 921, 
Portekiz'de 1 156, İspanya'da 2 523. 

Ham çelik, Türkiye'de 36 kilo. Buna karşılık Bre
zilya'da - yani ben gelişmiş ülkeleri söylemiyorum -
Brezilya'da 83 kilogram, Yunanistan'da 87 kilogram, 
İspanya'da 308 kilogram, Türkiye'de 36 kilogram. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında planlı 
ekonomiyi şu veya bu şekilde tanımlayabiliriz. Bir pla
nın hedefleri düşük görülebilir, yüksek görülebilir. Ne 
şekilde tanımlarsak tanımlayalım, planlı bir ekonomide, 
planlı toplumda şu veya bu alanda darboğazın çıkma
ması lazım, sorun çıkmaması lazım. Planlı bir ekonomi
nin, gerçekçi bir planlamanın gereği budur. Gerçekçi bir 
planda veya planlı bir ekonomide planlama aşamasın
da darboğaz yaratılmaması gerekir; teknik bakımdan 
bunun yapılması lazım, ama ondan sonra önemlisi, 
planlar ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, eğer 
planlar uygulamada başarılı olmazlarsa, uygulamada 
gerçekçi bir şekilde hedefler yerine getirilemezse o 
zaman darboğazlar çıkar, sorunlar çıkar. 

Planlı bir ekonomide, gerçek anlamda planlı bir 
ekonomide ve uygulamada, bir tesis bittiği zaman 
onun hammaddesini bulmamazlık edemezsiniz. Planlı 
bir ekonomide, bir sanayi tesisi bittiği zaman onun 
enerji sıkıntısının olmaması gerekir, oraya taşıyaca-
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ğınız hammaddenin demir ve karayolunun darboğaz
da olmaması gerekir. Ama Türkiye'de bugün birçok 
alanda bunlarla karşı karşıyayız. Tesis bitmiştir; 
hammaddesi yoktur, enerjisi yoktur ve darboğazlar sü
rüp gitmektedir. Bu uygulamaya bakarak, aslında Tür
kiye'de hazırlama aşamasında - ne şekilde olursa 
olsun - uygulama sonuçlarına baktığımız zaman, 
gerçek anlamda bir planlı ekonomi olduğunu söyle
mek oldukça güç. Çünkü, birçok alanda hammadde 
sıkıntısı vardır, altyapı sıkıntısı vardır, enerji sıkıntısı 
vardır. 

Şimdi bunlardan aslında birkaç örnek vererek, bu 
gerçeği vurgulamak istiyorum. Türkiye'de altyapının 
yetersiz olduğunu söylerken, Türkiye'de plansız bir 
uygulama olduğunu syölerken birkaç örnek vermek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de 5 309 000 000 
lira harcanarak, Seydişehir Alüminyum Tesisleri bi
tirilmiştir. Ama bugün elektrik sıkıntısı nedeniyle bu 
tesis, % 50 kapasiteyle çalışıyor. Bu tesisin % 50 ka
pasiteyle çalışmasına bir şekilde göz yumabiliriz. 
Ama bir yandan bu yapılırken, bir yandan da bu 
fabrikanın üretmesi gereken ürünlerin ithalatı devam 
ediyor. 

Örneğin, bir yandan enerji sıkıntısı nedeniyle biz 
Seydişehir'i % 50 kapasitede çalıştırırken, 1977 yı
lında 247 milyon lira harcayarak, döviz ödeyerek bu 
tesisin üretmesi gereken ürünleri ithal ettik, 

Karadeniz Bakır tesisi; 366 milyon lira harcana
rak bu tesis bitirildi. Kapasitesi 40 800 ton ve bu tesis 
1973 yılından beri devreye girmiş durumda, Samsun' 
daki tesis. Üretimin' 40 800 ton kapasiteye karşılık, 
çıkabildiği azami miktar 14 bin ton; bunun 8 bin 
ton, 9 bin ton, 10 bin ton olduğu yıllar var; fakat, 
en çok çıkabildiği miktar 14 000 ton. Nedeni, ham
madde yetersizliği, ithaltın zamanında yapılamaması 
ve kurulduğundan bu yana bu tesisin düşük kapasi
teyle çalışması. Bununla ilgili olarak, bir yandan bu 
yapılırken, Karadeniz Bakır Tesisisin üretmesi gere
ken, ürettiği maddelerden 184 milyon lira 1977 yılın
da ithal edilmiştir. 

İskenderun Demir - Çelik: Sayın milletvekilleri, 
tesise 13 684 000 000 lira harcandı ve 1 milyon ton 
kapasiteli bu tesis 1977 yılında ancak 172 000 ton 
demir - çelik üretebilmiştir ve aynı yıl 1 700 000 000 
liralık demir-çelik ürünü ithal edilmiştir. 

Bu örneklerle şunu vurgulamak istiyorum: Aslın
da yalnız tesis kurmakla yetmiyor. Planlı bir ekono
minin şu veya bu şekilde tanımı yapılabilir; ama 
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planlı bir ekonomide, özellikle gelişmekte olan Tür
kiye gibi bir ekonomide milyarlarca Ura para harca
yacağız, tesisleri meydana getireceğiz, maliyetler har
canmaya devam edecek; buna karşılık enerji yoklu
ğundan, hammadde yokluğundan veya diğer bazı 
yönetim sorunları nedeniyle, bunları düşük kapasitede 
çalıştırmaksınız, ondan sonra da bu tesislerin üret
mesi gereken ürünlerin ithalatına devam edeceğiz. 
Bizim eleştiri konusu yaptığımız budur. Bu eleştiri 
aslında yalnızca hükümet olarak bizim değil, hep bir
likte bunları yapmamız lazım ve bunların önümüz
deki dönemde tekrarlanmaması için elbirliği ile ge
rekli önlemleri almamız lazım. Aksi halde ülkenin 
milyarlarını belirli alanlara yatırır ve bunların ge
rekli sonuçlarını vermemesine göz yummuş oluruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 15 yıllık 3 plan 
dönemini geride bıraktık. Rakamlar büyüdü, sanayi 
üretimi arttı, tarım arttı, enerji üretimi arttı, altya
pıda gelişmeler oldu. Bunların artmadığını veya bu 
rakamların büyümediğini kimse iddia etmiyor, etme
di de. Bunların arttığını Dördüncü Beş Yıllık Kak 
kınma Planı taslağında da objektif bir şekilde hep 
birlikte görebiliriz ve bunların objektif bir değerlen
dirmesi de Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tas
lağında yapılmıştır. Ama, Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planına girerken. Sayın Korkut Özal'ın da belirttiği 
gibi, sorunlar bitmedi, sorunlar kapsam değiştirdi, 
boyut değiştirdi ve birçok alanda sorunlar artarak 
karşımıza çıktı. Bu sorunların olmadığını söylemek, 
bir çözüm değildir. Bu sorunların olduğunu kabul 
ederek, bunları içtenlikle tartışmamız gerekir, başka 
türlü bunlara çare bulamayız. 

Türkiye'nin rakamları 1923'te şu idi, 1950'de bu 
idi, şimdi bu düzeye geldik demek, ekonomik ve sos
yal sorunları, darboğazları ortadan kaldırmaya yet
mez. Bugün ülkedeki bunalımın temelinde, dün Sa
yın Ertuğrul Günay'ın da bir ölçüde belirttiği gibi, 
bir çok alanda ortaya çıkan, çözümlenemeyen sorun
ların yattığını kabul etmezsek, ileriye doğru bunları 
görerek bakmazsak, sağlıklı çözüm getiremeyiz, ger
çekçi çözüm getiremeyiz. 

Anayasaya bağlı olarak, çok partili özgürlükçü 
demokratik rejim içinde sorunlara çare bulmak zo
rundayız. Yalnız dar ve katı sayısal gerçekleşmelerle, 
hedeflerle bunlara bakmak yetmez. Tümüyle, kapsa
mıyla, içeriğiyle, niceliği ve niteliğiyle Türkiye'nin 
bugün geldiği noktayı birlikte değerlendirmek duru
mundayız. Bu plandaki hedefler bunların hepsine 
çözüm getiriyor mu? Elbetteki hayır; öyle bir iddia-
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sı da yoktur, öyle bir iddiası da olamadı; çünkü, Tür
kiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu sorunlar, 
ekonomik ve sosyal alandaki sorunlar 4 yılda, 5 yıl
da çözümlenecek sorunlar değildir. Ama, bu plan 
gerçekçi bir değerlendirme yaparak, bunların bir kıs
mına çözüm getirmek, bir kısmına da çözüm getir
mese bile bunların hafifletilmesi için gerekil amaç
ları, hedefleri ve politikaları getiren bir plandır. 

Aslında bu plan, ne yaparsak, yapalım kaynaklar ba
kımından da büyük ölçüde geçmişe bağlı bir plandır. 
Onun için özellikle kaynakları bakımından sayın Adalet 
Partisi sözcülerinin ve bizden önceki Hükümeti oluş
turan parti sözcülerinin çok fazla eleştiri konusu yap
mamaları da gerekirdi. Bu planda yer alan projele
rin durumuna bakalım: 

Ben, bu plan ne yaparsak yapalım, hangi önlemi 
alırsak alalım kaynakları bakımından geçmiş planlara 
ve geçmişe bağlı derken, şunu belirtmek istiyorum: 

1978 yılı programında yer alan kamu projelerinin 
bugünkü değeri 920 600 000 000 lira. Bu projelerin 
hepsinin Dördüncü Beş Yıllık Planda bitirilmesi el-
betteki beklenmiyor; ancak, bu projelerin veya iş 
hacminin Dördüncü Beş Yıllık Plana getireceği yük 
770 milyar Türk Lirası. 

Şimdi bir yandan Türkiye'de yapılması gereken 
her şeyi kamudan beklerken, bir yandan bu gerçek
leri de görmek durumundayız. Çünkü, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında toplam, kamu için he
def alınan yatırım miktarı, 1978 yılı fiyatıyla 898 mil
yar Türk Lirasıdır. 

Görülüyor ki biz, Hükümet olarak, aslında özel
likle kaynaklar bakımından bu plana, istesek de, is
temesek de, gerekli içeriği kazandırdığımızı söyleye
meyiz. Çünkü, kaynakları bakımından bu plan, bü
yük ölçüde geçmiş döneme bağlı bir plandır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Niye de
ğiştirdiniz, o zaman ne gereği vardı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Belki siz yoktu
nuz sayın milletvekili, aslında ben değiştirme mese
lesinde şunu söyledim: 1978'in Ocak ayında biz Hü 
mete geldiğimizde, Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi 
1977 yılının sonunda bitmişti. Ortada, bu Meclisler
de tartışılmış, komisyonlardan geçmiş bir plan yok
tu. Eğer burada bir sorumluluk varsa, burada bir ya
sal durum varsa, burada bir suç varsa, bu bu Hü
kümetin değildir, bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Biz bu 
yasal boşluğu doldurmak için Yüce Meclisin yetki
sine başvurduk ve dedik ki, «Bize, 1978 yılında ara 

program hazırlamak için yetki verin, biz 1979 yılı 
programını hazırlayalım, ondan sonra da Dördüncü 
Beş Yıllık Planı, yasal süre içinde getirelim». Bunun 
için, süre bakımından bir olanaksızlık vardır. Kaldı 
ki ben konuşmamın başında söyledim; o plan teknik 
olma niteliğinden mahrumdu. Bunu, hiç değilse 15 
yılını Planlamada harcamış bir kişi olarak benim 
bulunduğum yerde söylemeyin. Bunları gerekirse 
tüm ayrıntılarıyla tartışırız. O belge, plan olma nite
liğinden yoksundu; içinde plan olma niteliğini or
taya koyabilen hiçbir dengesi yoktu, hiçbir tutarlığı 
yoktu, hiçbir uyumu yoktu. Bunları istiyorsanız baş
ka bir zaman tüm ayrıntılarıyla tartışabiliriz; ona 
plan denemezdi. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — «Bir fark 
yok» diyorsunuz da sayın Bakan, onun için söylüyo
rum. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Efendim, ben 
yine görüyorum ki yanlış anlaşılıyor sayın milletve
kili; ben aslında karşılıklı konuşmak istemiyorum. 
Diyorum ki; bugün elimizdeki planda kaynakların 
büyük bir kısmı daha önce kullanılmış; başlamış pro
jeler var; bitirilmeyen projeler var; bitirilmeyen ya
tırımlar var. Bunların önümüzdeki dönemde bitiril
mesi gerekir. Bu bakımdan bu plan, kaynaklan bakı
mından ister istemez bir ölçüde geçmiş döneme bağlı 
bir plandır. 

Bu sınırlılıklar içinde bu planın temel ilkesi, dar
boğazları çözmeye yönelik, daha çok üretim yapmak 
ve daha çok üretimi daha hakça dağıtmak. Daha 
çok öretim, temel ilkesi daha çok üretim ve daha 
hakça dağılım olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının ulusumuza hayırlı olmasını diler; heyinize 
şahsım ve Hükümetim adına içten saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, sayın 
Bakan ne kadar konuştu? 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin beş saatten fazla 
zamanı olduğunu konuşma başlangıcında arz etmiş
tim Genel Kurula. Yeniden bir konuşma olanağı yok. 
Vakti soruyorsanız hemen hesap ettireyim ve takdim 
edeyim Sayın Yılmaz. 

Sayın Ergenekon, zatıâlinizin açıklama hakkı ko
nusunda biraz evvel isteminiz olmuş idi. Tutanakla
rı getirttim. Önümde, zatıâlinizin imzasını taşıyan 
bahis konusu tasarı var. Bu tasarının geçici 3 ncü 
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maddesiyle ilgili olarak Sayın Tüzün'ün beyam var. 
Sayın Tüzün bu beyanında, «Bunu eğer söylerseniz 
ben bu iki tasarıdan sizin tasarınızın daha doğru, da
ha emekçiden yana olduğunu beyan edeceğim; ama 
eğer ispat edemezseniz benim 95 liramı bulamaz
sanız, günde özel indirimlerle bulamazsanız, söyledi
ğinizi geri alacak mısınız?» ifadesi var. 

Sizin söz isteminiz şu biçimde: «Kendileri, bizim 
takdim etmiş olduğumuz tasarının, kendilerinin getir
miş olduğu tasarıya nazaran düşük gelir grupları için 
daha avantajsız bir tasarı olduğundan bahisle, beni 
tasarıyı savunmaya ve ispat edebildiğim takdirde bizim 
tasarımızı destekleyeceklerini ifade ediyorlar.» diyor
sunuz. 

Bir de bu 5 lira meselesi var, sanıyorum o konu
da anlaştık. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Evet efen
dim, onu burada tashih ettiler efendim. 

BAŞKAN — O konuda anlaşmıştık. 
Şimdi efendim, bu, zatıâlinizin de imzasını taşı

yan tasarının geçici 3 ncü maddesindeki, konu buradan 
çıkmıştı. Günde özel indirim dahil ne kadar meselesiy-
di. 3 ncü maddenin (b), (c), (d), (e) ve (f) fıkrala
rındaki rakamları da bu arada tetkik ettim, bu ola
nak da doğdu.j 

(b) bendinde 750, (c) bendinde 10, (d) bendinde 
12,50 lira gözüküyor, günde. Sayın Tüzün de, «Hü
kümetlerin getirdiği tasarıda günde 95 lira olduğunu 
ifade ediyor. Hal böyle olunca, matematik bir ölçü 
oluyor elimizde. 95'e ulaşamayacağı hususu ortaya 
çıkmış olmuyor mu? Ve böylece bir hususu daha arz 
edeyim, sizin hakkınızı yememek için, 

Elbette takdir bizim olmakla birlikte, bu rakam
lar ortadayken ve beyan da meydandayken, acaba 
sizin açıklamaya mecbur kalacağınız herhangi bir 
husus kaldı mı? Sanmıyorum kaldığına; benim ka
naatimi ifade ediyorum. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz açıklamamı < gerektirecek bir 
husus kalıyor Sayın Başkan. O husus da şudur: 

iki tasarının sadece rakamlar ifade edilerek mu
kayese edilemeyeceğini, buradaki Sayın Tüzün'ün de 
iddiaları, bir tasarının diğerine nazaran sadece bir 
rakamın diğerini doldurduğu gibi. 

BAŞKAN — Sayın Ergenekon, yani sizinle kar -
şılıklı konuşmayı uzatmak istemiyorum, Genel Ku
ruldan da çok özür dilerim. Sayın Tüzün'ün ifadesi 
bu «95 lira» ve sizin «5 lira» nız üzerinden çıkmış
tır ve açıklığa kavuştu sanıyorum. 
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YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz açıklayayım. 

BAŞKAN — Efendim, yani açıklanacak bir ko
nu kalmadı ki Sayın Ergenekon. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz açıklayacağım 2 rakamı ya
lın olarak açıklayın, sonuç değişir. 

BAŞKAN — İfadeyi okursam, gülmelerinizi de 
geri alacağınızı sanıyorum. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız ifade edeyim. 

METÎN TÜZÜN (İstanbul) — Rakamların dı
şına çıkılırsa, benim de söyleyeceğim var sanıyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, ben söz ver
dim mi hangi hususta söz vereceğimi saptarım zaten. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, hiçbir tüzükte, madde de yok böyle bir şey. 

BAŞKAN — Efendim, size aktarayım. Sayın Tü
zün diyor ki, «Yani ayda 5 lira indirimi 15 liraya 
çıkarıyordunuz. Onu da bir yılda değil, dört yıla 
bölerek yapıyordunuz. Birinci yıl 7,5 lira ki, var ta
sarıda, ikinci yıl 10 lira, üçüncü yıl 12,5 lira, dör
düncü yıl 15 lira» deyimleri var. Bunlarda anlaştınız 
ve zaten biraz evvel ifade ettiğim konulardan da an
laşıldığına göre, artık açıklanacak bir husus kalma
dı. Ben bu şekilde takdir ediyorum. Direniyorsanız 
Genel Kurulun onayına sunacağım efendim. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz şu şekilde ifade edeyim: 

Bizim tasarımız, asgari geçim indirimini getiren 
bir tasarıdır. Şimdi getirilen vergi tasarısı haddiza
tında düşük gelir gruplarına ayrıca 40 milyar vergi 
alan tasarıdır. Bunu açıklamak istedim. 

BAŞKAN — Efendim, bu hiç konuşulmadı. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu sözcüsünün ifade ve de
yimleri arasında bu hususta en ufacık bir şey yok. 

YILMAZ ERGENEKON (Bursa) — Direniyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Erge
nekon biraz evvel ifade ettiğim biçimdeki açıklama is
teminde direnmektedir. Başkanlığınız bir açıklama 
hakkı doğmadığı kanaatini taşıdığı için, İçtüzüğün 70 
nci maddesine göre konuyu oylarınızla halledeceğim. 

Açıklama hakkı doğduğunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... (AP sıralarından ayağa kalkma
lar ve «Çoğunluk yok» sesleri) Kabul etmeyenler... 
(AP sıralarından gürültüler) 

Efendim sayıyorlar değerli arkadaşlarım, rica edi
yorum... (AP sıralarından şiddetli gürültüler) 
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NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Grupumuzdan 10' 
dan fazla üye ayağa kalkarak yoklama istedi Sayın 
Başkan, niye yoklama yapmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, bu iddianız için çok za
man var. Ben işleme geçtim, Sayın Kılıç da gördü, 
buradaki arkadaşlarımız da gördü. Kaldı ki, sadece 
3 arkadaşımızın iddiasıyla yapamazdım onu. Rica edi
yorum. (AP sıralarından gürültüler) 

Efendim, istirham ediyorum yani Genel Kuru
lun huzurunda cereyan ediyor olaylar, rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, oylamayı tekrar ediyorum. 
Sataşma olduğunu kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... (AP sıralarından tekrar ayağa kalkmalar ve 
«Çoğunluk yok» sesleri) Kabul etmeyenler... İstem 
reddedilmiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle grupların ve sa
yın Hükümetin konuşmaları bitmiştir. Şimdi... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Oylamaya 

geçileceği sırada burada 20 tane arkadaşımız ayağa 
kalkarak... (AP sıralarından, «Taraf tutuyorsun» ses
leri) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, sözün mu
hatabı siz değilsiniz ki. 

Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Çoğunlu

ğun olmadığını ifade ettiler ve burada 5 dakikalık 
bir söz hakkı verseydiniz bu meseleler de olmazdı. 
Burada 20 arkadaşımız çoğunluğun olmadığını ifade 
etti, herhalde yoklama yapmanız icap edecek. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, zatıâliniz de bi
lirsiniz ki, çoğunluk olmadığı ifadesi, 10 sayın üye
nin ayağa kalkmasıyla ve... 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — 20 kişi kalktık. 
BAŞKAN — Sayın Menteşe, rica ediyorum, rica 

ediyorum, rica ediyorum. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Her zaman yaptı

ğınız bir usulü tatbik ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Her zaman yap

tığınız usuldür. 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. Çoğunluk 

olmadığı iddiası, işaretle oylamaya geçildiği sırada 
bahis konusudur. Bendeniz, işaretle oylamaya suna
cağım hususu oylarınıza sunduktan sonra, 3 tane sa
yın arkadaşımı ayakta gördüm, ki, rica ediyorum, 
burada bunun başka türlüsü bahis konusu değil ki, 
Sayın Menteşe, rica ediyorum^ 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, bu
rada hile yapmak için her zaman oturuyorsunuz; her 
zaman yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Menteşe, 
nasıl konuşulacağını lütfen biliniz, rica ediyorum. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Her zaman hiley
le Meclisin içindesiniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Menteşe, 
hakkınızda İçtüzük uygulaması yaparım ve sizin için 
iyi olmaz. (AP sıralarından gürültüler) 

«Kabul edenler» dedikten sonra 3 sayın arkada
şımı gördüm ki, işleme geçildikten sonra elbette ço
ğunluk olmadığı hususunun beyanı mümkün değil. 
Hal böyle olunca, İçtüzüğe göre yoklama yapma ola
nağım yok. Kaldı ki, yoklama yaptırmak istiyorsa
nız, her zaman mümkün; fakat zamanını maalesef şu 
anda iyi tayin edememiş durumdasınız. Özür dilerim. 
(AP sıralarından, «Ayıp» sesleri) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, bir dakikanızı istirham edebilir miyim? Siz yok
lamaya geçme durumunda iken, burada 10 tane ar
kadaşım ayakta idi. Fakat siz bunu 3 kişi olarak ka
bul ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim ne yapalım? Gördüğümü 
söylüyorum Sayın Kıratlıoğlu. 

ÂDEM ALİ SARIOĞLU ^Kocaeli) — Masamın 
üstüne mi çıkalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
Rica ediyorum, olay meydanda. Değerli arkadaşımız 
Divan Üyesi Adalet Partili arkadaşım da burada. 

Değerli arkadaşlarım, kişisel görüşmelere geçiyo
ruz. İlk söz sırası İstanbul Milletvekili Sayın Çağla
yan Ege'de. Söz süreniz 10 dakika, buyurunuz efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer milletvekilleri; Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarının sona erdi
ği şu gün; huzurlarınızda Dördüncü Beş Yıllık Pla
nın bazL kısımlarına ve özellikle Üçüncü Beş Yıllık 
Planın tarım kesimindeki, kırsal kesimindeki yanlış
lıklarına değinmeden önce, hepinize saygılar suna
rım. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plam ile ilgili gö
rüşlerimizi zaman ölçüsünde, özellikle tarım kesimiy
le ilgili bölümlere ağırlık vererek sizlere arz etmeye 
çalışacağım. Ülkemiz pek çok ülke ile karşılaştırıldı-. 

— 553 — 



M. Meclfeti B : 13 27 . 11 . 1978 O : 1 

ğında yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bakımından bü
yük gücü olan ülkeler içinde olmasına rağmen, bu
güne kadar uygulanan yanlış politikalar yüzünden, 
dünya ülkeleri arasında alması gereken yeri alama
mıştır. Özellikle planlı kalkınma döneminde kalkın
ma hedefleri, üretilen ve tüketilen tüm sektörlerde 
dikkate alınmamış, kapitalist bir düzen ve anlayış 
içerisinde, hızlı bir tüketim ekonomisine halkın alış-
tırılması için ne mümkünse o yapılmıştır. 

Ülkemiz dışa bağımlılıktan her yönde olduğu gi
bi, özellikle tarım kesiminde kurtarılmak için gerek
li önlemler, yöneticilerle Anayasamızın kesin hüküm
lerine rağmen alınmamıştır. Üçüncü Beş Yıllık Plan
da özellikle tarım kesiminin üretiminin yılda ortala
ma 4,5 alınması hedef alınmış olmasına karşın, büyü
me hızı 4,2 olarak gerçekleşmiştir. Tarımsal üretimin 
amacı, ülke nüfusunun beslenmesi, bunun yanı sıra 
sanayinin desteklenmesi, dışsatımın artırılması sağla
narak, tarım sektöründe yaşayan vatandaşların de-. 
mokratik hak ve hürriyetlerini zedelemeden mutlu
luklarını sağlamaktır. Oysa uygulama, Üçüncü Plan 
döneminde yöneticilerin bireysel düşünceleri içinde 
yapılmış; ülkenin geçmişteki aksaklıkları ele alınma
mış konular, üretim, yatırım, fiyat politikası gibi du
rumlar yukarıda belirttiğimiz gibi makro düzeyde dü
şünüldüğü gibi kalmış; hedefler gösterilmemiş, bu 
sebepten başarısızlıklar olmuştur. 

Örneğin, tarımdaki işsizliği süratle azaltmak veya 
gizli işsizliği süratle azaltmak, işsizliği % 5 - 7'ye in
dirmek gerekirken, işsizlik oranının artmasına yar
dımcı olunacak politikalar uygulanmaya devam edil-
lerini, traktör, biçerbağlar, biçerdöver ve diğer tarım 
dünyadaki teknolojik gelişme dikkate alınmadığı için 
modernleştirilememiştir. Bu bölümde bir örnek ver
mek gerekirse; tarımın modernleştirilerek, Plandaki 
hedeflerin gerçekleştirildiğini; tarım araç ve gereç
lerini, traktör, biçerbağlar, biçerdöğer ve diğer tarım 
ekipmanları gibi; tarımı modernleştiren araç ve ge
reçlerde Plan hedeflerinin üstüne çıkıldığı, söylen
mektedir. Rakam olarak bu düşünce doğru görüne
bilir. Ancak, ülkemizin toprak durumu, ülke insanının 
eğitim durumu, hele hele makine parklarımızdaki 
onarımcı bireylerin ve ekiplerin yetişmeleri, bilgilik
leri ve nitelikleri dikkate alınırsa, Üçüncü Plan dö
neminde hızla alman, yurda sokulan çeşitli marka 
tarım aletlerinin çokluğu, bunların standardize edil
memiş olması, tüketim ekonomisinin ülkedeki sıkın
tısının kesin kanıtı olarak görülebilir. 

Ayrıca, Zirai Donatım Kurumu tarafından ülke
de çiftçilerimiz için büyük bir güç olan tüm zirai 

ekipmanların, Zirai Donatım Kurumunun elinden 
alınmak suretiyle, bugün hakkında geniş araştırma ve 
yolsuzluk idiaları söylenen ve yargı organlarına da 
verilen bir firmaya verilmiş olması; örneğin o süre 
içerisinde büyük bir ford traktörünün 107 500 lira 
olan fiyatının bugün yarım milyon lira civarında ol
ması, ülkemizdeki tarım kesiminde yaşayan emekçi 
kitlelere verilen kötü değerin, yani önemsizliğin kesin 
bir kanıtı olmaktadır. 

Ayrıca, geçen Üçüncü Plan dönemi içerisinde, ül
kemizdeki kooperatif birlikler tarafından yurt dışın
dan getirilen traktör bedelleriyle ülkedeki özel sek
törün satmış olduğu traktör ve diğer zirai ekipman
ların fiyatları arasındaki yüzbinlerce liralık farka dik
kat ettiğimiz zaman, yine Üçüncü Plan döneminde 
tarım kesiminde yaşayan çiftçilerimize, emekçi, halkı
mıza hiç mi hiç önem verilmediğini bu arkadaşları
mızın bu vatandaşlarımızın sadece oy makinesi ola
rak görüldüklerinin kesin kanıtları burada sergilen
miş olmaktadır. 

Sayın üyeler; bu arada ülkemizdeki Atatürkçü po
litikaları izlediğini söyleyen geçmiş dönemdeki yöne
ticilere yine örneklerle cevap vermek istiyorum. 

Ülkemizin, Üçüncü Plan döneminin sonuna ya
kın ancak, alkalilik, drenaj, taşlılık ve diğer konular
daki haritaları yeni yeni yapılmaya başlanmıştır. Bun
dan önce bu tür haritalar, kesinlikle belli ölçekler içe
risinde toprak birimlerindeki araştırmalar yapılmak 
sureiyle yapılmadığından dolayı, ülkemizde hangi yö
relerde hangi ürünler standardize edilmek suretiyle 
yetiştirileceği kesin sonuçlara bağlanmamış; bu yüz
den tarım sektöründeki gelişme açıklıkla ve rahatlık
la baltalanmıştır., 

Sayın üyeler; «Sağlam kafa sağlam vücutta bu
lunur» felsefesi, Büyük Atatürk'ün getirmiş olduğu bir 
felsefe olmasına rağmen, halkımızın sağlam vücutlu 
olmasını sağlayacak hayvancılık ünitelerine, protdn 
ünitelerine, et, süt, yumurta gibi ünitelere, ürünle
rin yetiştirilmesine ağırlık verilmemiş; memleketimiz
deki et açığı her geçen yıl bu dikkatsizlikler yüzün
den, meralarımızın toprak - su ilişkileri iyi olarak 
hazırlanmadığı için, özellikle hayvancılık üretiminde 
yonca ve korunga gibi ürünlere önem verilmediği 
için, değer verilmediği için, ayrıca yurt hudutları 
içerisinde kaçakçılık konularında geniş ve dikkatli 
önlemler alınmadığı içjjı memleketimizdeki hayvan
cılık gelişmesi ve bu potansiyel bir güç olmamış ve 
biraz evvel arz etmeye çalıştığım gibi, hayvan kaçak
çılığı hızlı boyutlara ulaşmıştır. 
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Ayrıca, araştırır isek, bu 1977 rakamları dikka
te alındığı zaman, ülkemizdeki bitkisel yağ açığının 
büyük rakamlara ulaştığını görürüz. Bu rakam, Dev
let Planlamanın yapmış olduğu özel ihtisas raporun
dan da tetkik edildiğinde, büyük rakamlara ulaşa
cağı, özellikle buna sanayide kullanılan 40 
bin ton miktarındaki bitkisel yağ açığını da 
eklediğimizde, 1977 - 1978 ve daha sonraki 
yıllarda önlemler alınmadığı takdirde 1987'lerde 
236 bin ton yıllık bitkisel yağ açığının olacağı 
görülmektedir. Oysa ülkemiz topraklarının, özellikle 
Marmara Bölgesi ve Trakya Bölgesinde dikkatli bir 
uygulama yapıldığı zaman, tohum standardizasyonu 
yapıldığı zaman bitkisel yağ, geniş miktarda yetişti-
rilebilmektedir, 

BAŞKAN — Efendim 2 dakikanız var. 

ÇAĞLAYAN EGS (Devamla) — Ülkemizde halkı
mıza yanlış politikalar, yanlış taban politikaları, yanlış 
gübre politikaları uygulandığı için halkımız yağ bit
kileri üretmemiştir. 

Yine ülkemizin her bölgesinde dikkatli bir gübre
leme yapılmak suretiyle ekilebilen pirinç ürününü de 
bir örnek olarak verebiliriz. Yıllık pirinç üretimimiz-
deki açığımız 70 bin tondur. Bugünkü rakamları dik
katle izlediğimizde pirinci FOB fiyatının 400 dolar 
civarında satın alındığını, gelecek yıllarda bu rakamın 
daha da artacağını görüyoruz. Onun için, yapılan yanlış
lıkların Dördüncü Plan döneminde yapılmamasını, bu 
halkın protein ihtiyacının kesinlikle geliştirilecek şe
kilde tarım politikasına öncelik verilmesini, yem po
litikasına, gübre politikasına öncelik verilmesini rica 
etmekteyim. 

Sayın arkadaşlarım; bunun yanı sıra, memleke
timizde tarımda Ziraat Bankasındaki uygulanan yan
lış kredi düzenine de değinmek istiyorum. Bugün ül
kemizde tarım kesimine büyük kredi olanakları sağ
layan Ziraat Bankasında tahıl bitkileri için dekarın
da 12 lira kredi verilmektedir. Hayvan başına besi 
kredisi bin lira olarak verilmekte, çiftçiye bin lira ile 
birey başına 10 bin lira arasında müteselsil kefalet
le Ziraat Bankasından kredi verilmektedir. Ziraat 
Bankası kredileri çiftçilerimize adil ölçüler içerisinde 
dağıtılmadığı için, çiftçilerimiz rahat bir hizmet ve 
çalışma olanaklarından yararlanamamaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ege süreniz bitti efendim. 
ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Ayrıca, planlı 

dönemde kendilerinin milliyetçi olduğunu söyleyen 
arkadaşlarımın sokaklara atılan ekmeklere çare bu
lunmadığım, binlerce ton ekmeğimizin - dünya açlık

tan kırılırken - sokaklara atıldığını da, özellikle bura* 
da belirtmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; bu Meclisimizin üstünde dur
ması gereken ve dikkat etmesi gereken önemli bir 
husus da, Anayasamızın emrettiği mülkiyet düzeni 
içerisinde, bugün çarpık ve yanlış uygulanan; biri yer 
biri bakar olarak görünen mülkiyet düzeninin ye
niden ele alınmasıdır. Vatandaşlarımız bir göz oda
da oturamazken; dar gelirli halkımız, memurumuz, 
işçimiz konut kiraları çığ gibi ilerlediği ölçüler içe
risinde; 3 bin, 5 bin lira gibi korkunç kiralar öder
ken, en ufak bir şekilde konut konusunda hizmet yap
mayan, sadece Emlâk Kredi Bankası kanalıyla zen
ginlere ev üreten kişilere, dikkatlerini çekerek söz
lerime son vermek istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bu yıl Doğu halkını gördüm. 
Özellikle Doğu'da Van yöresini gördüm. 

BAŞKAN — Sayın Ege, süreniz geçti efendim, 
rica ediyorum lütfen bağlayınız ve bitiriniz. 

ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Van ve yöresinde, hanımefendilerle görüştüğüm
de, 1950 sonrası neslinin Türkçe bilmediğini gördüm. 
Hanımlarla konuşurken, tercüman kullanmak zorun
da kaldık. 

Sevgili arkadaşlarım, memlekette hizmet ettiğini 
söyleyen kişilerin, milliyetçi olduğunu söyleyen kişi
lerin, Türkçe bilmeyen, eğitim ve öğretim yasasına 
çarpık ve ters düzen içerisinde görev yapan kişilerin 
kendilerini vicdanlarıyla başbaşa bırakmak suretiyle 
bu konudan utanç duymalarını istiyorum. 

Yeni Planın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum, (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Sayın Oral, Sayın Kılıç'a konuşma hakkinizin ya

rısını devrettiğinizi ifade ediyorsunuz, yalnız Genel 
Kurulumuzun aldığı karar, grupların ancak birkaç 
sözcüye vakit bölebilme olanağını tanıyor bize. Ki
şisel konuşmaları maalesef ikiye bölme olanağımız 
yok; söz sırası zaten zatıâlinizin efendim, buyurunuz. 
(AP sıralarından alkışlar) 

SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, kişisel görüşlerimi arz etmeden 
önce Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 

Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na konuşan, ve Plan hakkında görüşlerini ifade eden 
Sayın Metin Tüzün, dün Yüce Mecliste yapılan 1977 
mali yılı Bütçe uygulaması ile ilgili görüşler hakkın-
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da, kendisinin düşüncelerini ifade etti ve bazı ra
kamları Yüce Meclise arz ettiler. 

Sayın Başkan, 1977 mali yılı uygulamalarının so
nucunu gösteren belgeyi ben de kendileri gibi Yüce 
Meclise arz ediyorum. 

Kamu hesapları bültenidir. Ve bundan aylarca 
önce 1977 mali yılı Bütçesinin 35 milyar açık verdi
ği ve bu açığın Ecevit Hükümetinden önceki hükü
metlerin uygulamasının bir sonucu olduğu ısrarla ka
muoyuna ifade edildi. 

Biz bu mesele üzerinde, hiçbir zeminde münakaşa 
açmadık. Ancak, Sayın Başbakanın Planın takdimi 
sırasında bu konuyu dile getirmesi üzerine, Sayın Ge
nel Başkanımız Süleyman Demirel bu konu üzerin
de durdu ve yine Maliye Bakanlığının 1977 mali yılı 
uygulama sonuçlarını gösteren belge üzerinden ra
kamları okudu. 

Şimdi şu belge üzerinde hiçbir sayfa değiştirme
den - (Elindeki belgeleri Genel Kurula göstererek) 
Çünkü Sayın Metin Tüzün bir ayını bir başka tablo
dan, iki ayını bir başka tablodan aldığımız iddiasın
da bulundu; hiçbir tabloda değişiklik yapmadan, 35 
milyar açığı gösteren tablonun üç ayla ilgili bölüm
lerini okuyorum: 

Giderler : Harcamalar; Temmuz ayında 31 mil
yar, Ocak ayında 17 milyar, Şubat ayında 39 milyar. 
Üçünün toplamı, 88 milyardır. Ve Sayın Genel Baş
kanımızın ifade ettiği gider rakamı da, 88 milyar
dır. 

Gelelim açığın karşı tarafını teşkil eden, yani ge
lir unsurlarına: 

Temmuz geliri, 16 milyar; Ocak geliri 19 milyar; 
Şubat geliri 18 milyar; toplam 54 milyar. Gelir ve 
gider arasındaki fark 34,5 milyar etmektedir ki, 35 
milyardır yuvarlak olarak ve ifade edilen açık budur. 

Şimdi bütün bunları bir tablo üzerinde gösteriyo
ruz ve eğer Temmuz 31 değil 21 ise, 35 milyarın da 
aşağı inmesi lazım. Aynı tablodan okuyorum ve oku
duğumuz belge Nisan ayında Maliye Bakanlığının 
yayınladığı ve Bütçe Komisyonu üyelerine gönderdiği 
belgedir. 

Temmuz ayı, mali yılın beşinci ayıdır. Ondan son
ra tam sekiz, dokuz ay sonra çıkan belgenin 31 mil
yar olduğunu burada ilan ettik. 

Şimdi burada çok calibi dikkat bulduğum bir 
noktayı sayın üyelere arz etmeyi zaruri görüyorum: 
Mali yılın bitiminden dört ay sonra gerçekten bir 
mahsup dönemi başlar. Ancak, gördüğümüz tablo- I 
da son Haziran ayında Maliye Bakanlığının yeni bül- I 
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teninde hiçbir ayın rakamı üzerinde durulmamış ve 
sekiz ay sonra kamuoyuna demin okuduğum bülten
de verilen 31 milyarın 9 milyarı alınmış başka yerle
re serpiştirilmiş ve böylece 9 milyar kamuoyundan 
saklanmak istenmiştir. 31 milyarın çokluğu ve bunun, 
Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümet olduğu Tem
muz ayına ait olduğu ve harcama politikasının son 
derece plansız ve yüksek bir seviyeye ulaştığı kamu
oyunda yayıldıktan sonra, böyle bir muhasebe oyu
nuyla güya Temmuz ayının açığı saklanmak istenil
miştir. 

Gerçek, dün Sayın Genel Başkanımızın ifade et
tikleri gibi, Şubat sonunu Maliye Bakanlığının bül
teni üzerinde gösteren rakamdır. 

Şimdi şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Metin 
Tüzün arkadaşımız, Bütçe Komisyonu üyesidir. Ken
disi, mali konularda heves gösteren bir arkadaşımız
dır ve televizyonda vergi kanunları üzerinde de konuş
muştur, bunları .takdir ederiz ama, «üç ay Bütçe Ko
misyonu üyeliği yapmakla Maliye Bakanlığının bu 
hesaplarını tahlil edebilirim» iddiasına düşerse, so
nuç bu olur. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
Değerli arkadaşlarım... 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın hatip konuşurken, Cumhuriyet Halk Partisi adına 
yaptığım konuşmada «Rakamları yanlış sunduğumu 
ve resmi rakamları gerçeğin dışında sunduğumu» 
söylediler. 

Elimde şu anda Maliye Bakanlığının kesinleşmiş 
bütçe uygulamaları rakamı var. Eğer bu rakamlarda 
bir tahrifat yapıldı ise, Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti 21 Temmuzda ayrıldı. Temmuz ayında tahri
fat yapma imkânı bile yok, çünkü ayın 21'inde Hü
kümetten ayrıldı. Hükümetten ayrıldıktan sonra na
sıl tahrifat yapabilir? Bunların zabıtlara geçmesi ba
kımından söyledim. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçti efendim, teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Genel Kurulun aldığı karar uyarınca, bu ana ka
dar gelmiş olan 143 adet geri verme önergesini ayrı 
ayrı okutup işleme koyacağım. 

Geri verme gerekçeleri üzerinde, Komisyon, Hü
kümet ve önergedeki ilk imza sahibi veya imza sa
hiplerinden birisi konuşabilir. Bu konuşma süresi, Ge
nel Kurulumuzun aldığı karar uyarınca 5 dakikadır^ 
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ilk önergeyi okutuyorum: 
Değerli arkadaşlarım, 143 adet önergeyi, değerli 

Divan Üyesi arkadaşlarımız okuyacaklardır. Eğer Ge
nel Kurul münasip görürse değerli arkadaşlarım otu
rarak okuyacaklardır. 

Bu hususta onayınızı alacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, oturun lütfen. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1226 ncı 
maddesi sonuna; «Bu karışıklığın ve yasalardaki tak
litçilik ve kozmopolitliğin giderilerek, milli kodifi-
kasyon çalışmalarına önem verilecek ve yasaların 
milli devlet ile millet kaynaşmasını temin edici, mil
li bünyeye daha uygun hale getirilmesi sağlanacak
tır.» 

Önerisinin planın geri alınmak suretiyle arz ede
riz. 

Konya Mardin 
Şener Battal Fehim Adak 

Muş Urfa 
M. Emin Seydagil Salih Özcan 

Adıyaman Kars 
Abdurrahman Unsal Abdülkerim Doğru 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

GEREKÇE 
Türk hukuk sistemindeki kaos ve kargaşanın gi

derilmesi ve milli bir hukuk sistemine geçilmesi zaru
reti gereği olarak, teklifimiz son derece önemlidir. 

BAŞKAN — Gerekçe üzerinde konuşmak iste-
yan? İmza sahibi olarak Sayın Şener Battal. Buyu
run efendim. 

Süreniz beş dakika Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1226 

ncı maddesine, Türk Hukuk Sisteminin taklitçilik ve 
kozmopolitlikten kurtarılması ve milli kodifikasyon 
çalışmalarının yapılması istikametinde önerge vermiş 
bulunuyoruz. 

Bu önergemiz son derece önemli bir önergedir. 
Çünkü Türkiye'de bugün 10 bine yakın kanun vardır. 
Vatandaş, «Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz» 
hükmü ile kendisini bu kanunlarla elbette bağlı say
maktadır. Ancak, bu kadar kanunu vatandaşımızın 
bildiğini iddia etmek de, Parlamentomuzda bile tam 
olarak mümkün değildir. 

Ayrıca uygulayıcıların da bu meselede son derece 
sıkıntıda olduğunu da ifade etmeye mecburuz. Ka-
dük olan, yürürlükten kalkan kanunların tatbik edil
diğini dahi, zaman zaman gazetelerde okumaktayız. 

Bu kadar karmaşık hukuk içinde, hukuk devleti 
fikrinin zedelendiğini de itiraf etmeye mecburuz. 

Değerli milletvekilleri; bu kadar çok kanun için
de ayrıca eskiyen, hayatiyetini yitiren ve tatbikatçı
nın bile bu kanunu «acaba uygulayayım mı, uygula-
mayayım mı» diye tereddüt ettiği hükümler vardır. 
Hele bünyede, artık herkesin ittifak ettiği hukuk arı
zaları nedense yıllardır düzeltilememektedir ve bütün 
bunlardan sonra «Türkiye'de acaba hukuk sistemi 
var mıdır?» sorusunun cevabım da, olumlu olarak 
vermek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; sanıyorum Şabri Şakir An-
say'ın olacak espri, aklımda kaldığına göre, «Türki
ye'de vatandaş İsviçre Medeni Kanununa göre doğar, 
büyür, evlenir. Alman Ticaret Kanununa göre borç 
alır. Fransız yasalarına göre idare edilir. İtalya'dan 
alınan Ceza Kanununa göre mahkûm edilir ve Şeriat 
Kanununa göre cenaze namazıyla defnedilir. Vatan
daş ömrünün hayat hikâyesi böyledir» diye bir esp
risi, benzetmesi vardı. O halde, bu kadar değişik 
hukuk modelleri içinde, acaba hukuk sistemini sağ
lam olarak düzeltmemiz mümkün müdür? 

Bu sorunun cevabını planlı dönemde vermeye 
mecburuz. 

Napolyon, harpleriyle, askeri dehasiyle anılırken 
tartışılırken; kendisi hakkında iyi veya kötü söyle
yenler daima olmuştur. Ama değerli arkadaşlarım; 
Napolyon'un Fransa'da «Kod Napolyon» diye (Co-
de Napoleon) diye hukuk sistemini yeni baştan ince
leyip, bütün kanunları yeniden sıralayıp, Fransız 
bünyesine uygun hale getirmesi olayı; bugün Napol
yon hakkında hukuk tarihçilerinin olumlu mütala
asına sebep olmaktadır. O halde, Türk hukuk siste
minde de; evlenmeyi, borç almayı, ticari faaliyetleri 
ve milli bünyeye uygun hale gelen ceza kanunlarının 
düzenlenmesinde, tıpkı Napolyon'un yaptığı «Kod 
Napolyon» (Code Napoleon) diye anılan ve 1 nu
maradan itibaren yaptığı sistemi Türkiye'de de yeni 
baştan ele almaya mecburuz. Bu mecburiyet içinde, 
milli bünyeye uyan; milli devlet fikrine uyan, mille
timizin reddetmediği, onların inançlarına, manevi 
yapılarına, geleneklere uygun yasalara ihtiyaç vardır. 

İşte verdiğimiz önerge ile bu hukuk sistemini te
min istikametinde planımıza madde konulmasını ta
lep etmiş bulunuyoruz. 
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Değerli milletvekilleri... 
BAŞKAN — Efendim süreniz bitiyor. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Son cümlemi 

ifade ediyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri; plan konuşurken partiler 
son derece yapıcı katkılarda bulundular. Bu önerge
miz de o istikamette bir önergedir. Onun için muha
lefet iktidar tartışması istikametinde değil de, bu hu
kuk sisteminin ideali istikametinde; hukuk karmaşa
sının çözülmesi anlamında Parlamentomuzun, Mecli
simizin bütün üyelerinin, her partiye mensup üyeleri
nin lehte oy kullanmalarını rica etmekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. (Bur
dur Milletvekili Ahmet Saym'ın sıraya vurması.) 

Okunan önergedeki geri verme gerekçesinin dik
kate...; 

Sayın Sayın, buyurun efendini. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, 

oylamaya geçenken bu tarafa bakmıyorsunuz. 

BAŞKAN —• Böyle bir istekte mi bulunacaksı
nız? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ona göre haber 
veriyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergedeki geri verme ge
rekçesinin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza su
nacağım. 

Söz mü istiyorsunuz efendim? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Hükümete sorma-
yacaik mısınız? 

BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir usulümüz 
yok. Hükümete ve Sayın Komisyona sormuyoruz. 

Söz istiyorsanız ancak verme olanağım var, idi 
tabii, (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oylamaya geçeceğim sırada, Sayın 
Oral, Sayın Uzun, Sayın Kelleci, Sayın Sayın, 
Sayın Kılıç, Sayın Aykurt, Sayın Dağdaş, Sayın 
Uğural, Sayın İmer, Sayın Arıcı, Sayın Özutku ve 
Sayın Özkan ayağa kalkmak suretiyle çoğunluğun ol
madığını ileri sürerek yoklama istemişlerdir. 

Böyle istenir efendim, teşekkür ederim. 

Bir dakika efendim bir dakika, alacağım alaca
ğım, kuşku duymayın; hatta rica edeceğim «Kalkı
nız» diye, başka çaresi yok çünkü. 

Evet buyurun. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL-

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Kalkınma planları Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülürken yapılan uy
gulama, yaptığınız uygulamanın aksine; her önerge 
okunduktan sonra hükümete önergeye katılıp katıl
madığı konusunda soru tevcih ediliyor ve son Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı müzakereleri burada, 
uygulama aynen böyle yapılmış... 

BAŞKAN — Varsa hatamız döneriz efendim, bu 
bayram namazı gibi senede bir geliyor; hemen so
rayım efendim teknisyen arkadaşlarımdan. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Sayın Baş
kan, bayram namazı senede iki defadır; bunu da 
bilmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Alpaslan. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben de teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HİKMET ÇETİN (İstanbul) —Planın 1224, 1226 
ve 1227 No. lu pragrafı... 

BAŞKAN — (AP sıralarından yoklama isteğinde 
bulunan 10 sayın milletvekiline hitaben) İstirahat 
buyurunuz efendim, soracağım size. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Önerge sahiplerinin 
belittiği konu daha önce saptanmış ve 1231 'le 1232 
No. lu pragrafta da bunları giderici ilkeler ayrıca 
yer almıştır. Bunun için katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurunuz efen
dim.; 

İsmen yoklama yapacağım. Adana ilinden baş
lıyorum efendim. 

Usulüne uygun olduğu zaman başımız üzere. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 

yoklama sonunda Genel Kurul Salonunda 229 sayın 
üyenin bulunduğunu saptadık; çoğunluğumuz var
dır. (CHP sıralarından alkışlar) 

III. — YOKLAMA 
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IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devaan) 

BAŞKAN — Okunan önergedeki geri verme ge
rekçesinin dikkate alınmasını oylarınıza sunacağım: 
Dikkate alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir ikinci önerge var, geri akım gerekçesini oku
tuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Planda «Ticaret Politikası» 

başlığı altında toplanan ilkeler, iç ticaretin ilk saf
hada devlet kontrolüne alınması ve ileriki bir saf
hada iç ticaretin devletleştirilmesi amacına dönük 
olduğu görülmektedir. 

Misal olarak (4) numaralı «Toplum yararının 
gerektirdiği durumlarda kamu kuruluşları ve koo
peratifler, doğrudan veya dolaylı olarak ticaret hiz
metleri alanında girişimlerde bulunabilecekler ve ti
caret kurallarının iyi işlemesini düzenleyici önlemler 
alacaklardır» mealindeki ilke zikredilebilir. 

Bu ilkeye göre kamu kuruluşları ve kooperatif
ler ticaret yapacaklardır. Kendi ölçülerine göre ka
mu yararı gördükleri her dala müdahale edebilecek
lerdir. 

Ayrıca, kamu kuruluşlarının yanı sıra koopera
tifler de böyle bir yetkiyle teçhiz edilmejktedir. 

Kooperatifler özel hukuk hükmi şahıslarıdır. Kim
den emir alacaklar, zararlarını kim karşılayacaktır? 
Bu kuruluşlar, Devlete ait düzenleme yetkisiyle na
sıl teçhiz edilecektir? 

Esasen, Planın genel esprisinden bu Planda ge
çen kooperatiflerin gönüllü ve hür kooperatifler ol
madığı, sermayesi devletten, yöneticisi devlet ta
rafından atanan bağımlı kooperatifler olduğu anla
şılmaktadır. Bu ilke, bu gerçeğin ayrı bir delili ola
rak görülebilir. 

Bu ilkenin Plan metninden çıkartılarak, bu bö
lümün karma ekonomi esaslarına göre yeniden dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur Antalya 
Ahmet Sayın Kaya Çakmakçı 

Bilecik Eskişehir 
Cemalettin Köklü Yusuf Cemal Özkan 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz efen
dim? 

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

okunan önerge, 12 No. lu önerge ile aynı mahiyet
tedir. Onun için, ikisinin birlikte oylanmasını öne
riyorum. Kelimesi kelimesine aynı. 

BAŞKAN — 12 No. lu önerge ile aynı mahi
yette. 

12 numaralı önergeyi okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Planda, «Ticaret Politikası» 

başlığı altında toplanan ilkeler, iç ticaretin ilk saf
hada devlet kontrolunıa alınması ve ilerici bir saf
hada iç ticaretin devletleştirilmesi amacına dönük ol
duğu görülmektedir. 

Misal olarak; (4) numaralı «Toplum yararının 
gerektirdiği durumlarda kamu kuruluşları ve koope
ratifler, doğrudan veya dolaylı olarak ticaret hiz
metleri alanında girişimlerde bulunabilecekler ve ti
caret kurallarının iyi işlemesini önleyen etkenleri dü
zenleyici önlemler alacaklardır» mealindeki ilke zik
redilebilir. 

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

Ayrıca, kamu kuruluşlarının yanı sıra koopera
tifler de böyle bir yetkiyle teçhiz edilmektedir. Koo
peratifler özel hukuk hükmi şahıslarıdır. Kimden 
emir alacaklar, zararlarını kim karşılayacaktır? Bu 
kuruluşlar, Devlete ait düzenleme yetkisiyle nasıl 
teçhiz edileceklerdir? 

Esasen, Planın genel esprisinden, bu Planda 
geçen kooperatiflerin gönüllü ve hür kooperatifler 
olmadığı, sermayesi devletten, yöneticisi devlet ta
rafından atanan bağımlı kooperatifler olduğu anla
şılmaktadır. Bu ilke, bu gerçeğin ayrı bir delili 
olarak görülebilir. 

Bu ilkenin Plan metninden çıkartılarak, bu bö
lümün karma ekonomi esaslarına göre yeniden dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Artvin Zonguldak 
Hasan Ekinci Koksal Toptan 

Tokat Zonguldak 
Ali Şevki Erek Gültefcin Kızılışık 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge de, bir ev
velki önergede kelimesi kelimesine aynı. Sayın Hü-

bu şekliyle beyan etmiş olsaydı, bu önergenin met 
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sadece imzalarını okuturdum. Bundan sonra eğer 
böylesine aynı mahiyette, kelimesi kelimesine aynı 
mahiyette olan önerge var ise ki, siz saptadınız sa
nıyorum, lütfen Başkanlığa yardımcı olun. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM-
HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Hay, hay Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Değerli arkadaşlarım, okunan önergedeki geri 
verme gerekçesinin dikkate alınmasını oylarınıza su
nacağım. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan söz 
isteyeceğim. 

BAŞKAN — Söz istiyorsanız elbette efendim, 
hakkınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Söz hakkım var 
efendim. 

BAŞKAN — Tabii efendim. Söz isteme hakkı
nız var elbette Sayın Sayın. Bunun için yani teklife 
gerek yok.: Teklif ve tekellüfle yapmıyoruz ki bu 
işi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Önerge sahibi ola
rak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. Buyurunuz 
Sayın Sayın. 

Süreniz 5 dakika efendim. 
İşaret buyurduğunuz anda, İçtüzük gereği em-

rinizdeyiz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlarım. 

Memleketimizin kaderini tayin edecek olan bu 
Planda, Anayasal ilkeleri bir tarafa bırakarak, kar
ma ekonomi bir tarafa atılarak, iç ve dış ticaret ta
mamen devletleştirilmek istenmektedir. 

Biz bu esas üzerinden, bu manada bu önerge
nin geri alınmasını talep ediyoruz; bu önergenin ge
ri alınmasını sayın üyelerden saygı ile rica ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet, siz de katılıyor musunuz? Bu

nu da âdet haline getirelim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, as
lında burada gönüllü ve demokratik kooperatifler 
söz konusu. Gerekçesine de, kendisine de katılmı
yoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet katılmıyor; Sayın Ko
misyon?... 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Adalet Partisi Grupuna mensup bir sayın Divan 

Üyesi arkadaşım varsa lütfen yerini alsın efendim. 
Sayıma itiraz olmasın. Çünkü çok hassasız. (Bur
sa Milletvekili ve Divan Üyesi Halil Karaatlı Divan
daki yerini aldı.) 

Önergenin gerekçesini Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
rekçe reddedilmiştir efendim. 

Bir başka önerge vardır, okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Planda, Planlı dönemde kaynak dağılımının pi

yasa mekanizması ile mekanizmasının birlikte ger
çekleştirdiği tespit edildikten sonra, kamu kaynak
larıyla özel kaynakları da plan mekanizması içine 
sokacak yeni tedbirler gereklidir denilmektedir. 

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

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

Bu ilke, özel sektör, hür teşebbüs ana felsefe
sine, karar verme ve sorumluluğa katlanma ilkesine 
aykırıdır. 

Bu sebepten ileride, merkezi planlamaya gi
dişin öncüsü olarak kullanılabilecek bu ilkenin plan
dan çıkartılmasını ve özel sektörün yönlendirilme
sinde «teşvik» sisteminin geliştirilmesi yolunda de
ğişiklik yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Burdur Bilecik 
Ahmet Sayın Cemalettin Köklü 

Antalya Eskişehir 
Kaya Çakmakçı Yusuf Cemal Özkan 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz efen
dim. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETlN (istanbul) — Sayın Başkan, bu 
önerge de 10 numaralı önergeyle kelimesi kelimesi
ne aynıdır efendim. 
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BAŞKAN — 10 numaralı önergeyle aynı, peki 
efendim. 

imzaları okuyalım lütfen. 
«Artvin Tokat 

Hasan Ekinci Ali Şevki Erek 
Zonguldak . Tekidağ 

Gültekin Kızılışık Nihan îlgün 
Amasya 

Muhammet Kelleci» 
BAŞKAN — Bu konuda imza sahiplerinden söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 

HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. Çünkü, 
böyle bir gerekçe söz konusu değil. Plan, karma 
ekonomi sistemine göre, Anayasaya göre hazırlan
mıştır, gerekçesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergedeki geri verme ge
rekçesinin dikkate alınıp alınmaması hususunda ona
yınızı alacağım. Her iki önerge aym olduğu için 
birlikte işleme koyuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alın
ması hususu reddedilmiştir. 

4 No, lu diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

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

Görüşülmekte olan Planın maliye politikası bö
lümünde, «özel gelir ve harcamaların konjonktür ko-
şullanna göre düzenlenmesi amacıyla Bakanlar Ku
ruluna vergi hadlerinde hızlı değişiklik yapabilme 
yetkisinin» verilmesini öngören politika ilkesi, Mec
lislere ait olan bir yetkinin yürütmeye devri anla
mını taşır ve Anayasamıza da aykırıdır. 

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

Burdur Antalya 
Ahmet Sayın Kaya Çakmakçı 

Bilecik Eskişehir 
Cemalettin Köklü Yusuf Cemal Özkan 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

BAŞKAN — Sayın Sayın, konuşmak istiyor mu
sunuz önergeniz üzerinde? 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Ben konuşa
cağım efendim. 

I BAŞKAN — Efendim, birinci imza sahibinin 
I yetki vermesi ile ancak konuşabilirsiniz Sayın Çak-
I inakçı... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yetki veriyorum, 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakmakçı. 

Süreniz 5 dakika efendim. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Baş-
I kan, muhterem milletvekilleıri; 
I Malumunuz olduğu üzere, Parlamentomuzun 
I en önemli görevleri arasında bulunan ve başka bir 
I kurula devredilmesinin doğru olamayacağı yetkilerin-
I den bir tanesi de, vergi koymak ve vergi hadlerini 
I artırma veya eksiltme kararlarını almaktır. 

I Halen Yüce Meclisimizde görüşülmekte olan Pla-
I nın, «Maliye Politikası» bölümünde özel gelir ve 

harcamaların konjonktür koşullarına göre düzenlen-
I meai amacıyla Bakanliar Kuruluna vergi hadlerinde 
I hızlı değişiklik yapabilme yetkisinin verilmesini ön-
I gören politika ilkesi yer almaktadır. Bu ilke Mec-
I üslere ait olan bir yetkinin yürütmeye devri anla-
I mim taşır. 

Anayasamızın 64 ncü maddesi, «Kanun koymak, 
I değiştirmek ve kaldırmak, Devletin bütçe ve kesin-
I hesap, kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, 
I para basılmasına, genel ve özel af ilanına, mahke-
I melerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine ge-
I tirilmesine karar vermek, Türkiye Büyük Millet 
I Meclisinin yetkilerindendir» hükmünü koymaktadır. 

I O halde Anayasamızca Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisine verilmiş olan bir yetkinin plan ilkesiyle Ba-
I kanlar Kuruluna verilmesi yanlıştır, Anayasamıza 
I aykırıdır. 
I Bu itibarla, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan 
I metninde yer alan bu ilkenin Plan metninden çıka-
I rılması gerekmektedir. 

Önergemizin Yüce Heyetinizce kabul edileceğini 
I ümit eder, saygılarımı sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETİN (İstanbul) — İzin verir misiniz, 

I yerimden konuşmak istiyorum. 

I BAŞKAN — Tabii efendim, konuşma hakkınız 
I bile var. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HİKMET ÇETlN (İstanbul) — Sayın Başkan, as-

I lınd'a getirilen bu ilke tümüyle Anayasaya uygundur. 
k İzninizle Anayasanın 61 nci maddesini aynen oku-
I yorum: 

561 — 



M. Meclisi B : 13 27 . 11 . 1978 O : 1 

«Vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali yüküm
ler ancak kanunla konulur. Kanunun belli ettiği 
yukarı ve aşağı hadler içinde kalmak, ölçü ve esas
lara uygun olmak şantıyle, vergi, resim ve harçların 
muafiyet ve istisnalariyle nispet ve hadlerine ilişkin 
hükümlerde değişiklik yapmaya, Bakamlar Kurulu 
yetkili kılınaibilir.:» 

Yüce Meclislerin vereceği yetkiyle ancak bu kul
lanılacaktır. Bunun için Anayasaya aykırılığı söz 
konusu değildir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Zaten bu konu Başkanlığın da re'sen dikkate 

alması gerekli bir konu. Ayrıca Sayın Komisyonun 
da bunu Anayasa yönünden incelediğini sanıyorum. 

Aynı mahiyette başka, aym anlam taşıyan öner
ge var mı Sayın Çetin? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HÎKMET ÇETÎN (İstanbul) — Yok Sayın Başkan.' 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan öner
gedeki geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını 
onayınıza sunacağım: 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... (AP 
sıralarından «İyi sayılsın, iyi» sesleri) 

İyi sayılsın. Tekrar sayalım efendim... 
Efendim, zahmet olmazsa lütfediniz. Arkadaşla

rım arasında anlaşmazlık var. 
Kabul etmeyenler... Dikkate alınması hususu red

dedilmiştir efendim. 
5 numaralı önergeyi okutuyorum efendim : 
Değerli arkadaşlarım, terk etmezseniz, oylamalar

da sabır gösterirseniz bize yardımcı olursunuz. 
SABRÎ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, Di

van Üyesi terk etti ama efendim. 
(Divanda, Çanakkale Milletvekili ve Divan Üyesi 

İnan Binay yerini aldı.) 
Yüksek Başkanlığa 

Bu Planda, para - kredi, bankacılık sisteminin tü
müyle Devlet kontrolü altına alınmasını öngören po
litika ve ilkeleri yer almıştır. 

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

Hiç şüphesiz, her sahada olduğu gibi, dışticaretin 
de Devletin kontrolü altında bulunması gereklidir. 
Ancak, bu Planda öngörülen denetim, alışılagelmiş 
denetim değildir. Bu denetimin amacı, özel kaynak
ları da doğrudan kamunun emrine vermektir. Planın 
ifadesi ile «dışticaret ve bankacılık kesimlerinde elde 
edilen yüksek kârların toplum yararına ekonomiye 
dönüştürülmesi için de» denetim gereklidir. 

Bu politika ve ilkeler, özel bankalarda toplanan 
fonlar, 

a) Bütçe ve Merkez Bankasının yükünü paylaştır
mak, 

b) Kamu Yatırım Bankası kanalıyla yatırımlara 
aktarılması, 

c) Kalkınmanın gerektirdiği öncelikli alanlarda 
girişimlerde bulunacak çok ortaklı şirketlere ve koope
ratiflere aktarılması, amacıyla kullanılacaktır. 

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

Böyle bir davramş, özel sektörün hayat damarla
rını kesmektir. Bu ilke gerçekleştiği takdirde, «hür 
teşebbüs» yerini «kul teşebbüse» bırakmış olacaktır. 

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

Para ve kredi bölümünde yer alan (a), (b), (c) ve 
(d) işaretli hükümlerin, Anayasa esaslarında değiştiri
lerek yeniden kaleme alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Antalya 
ibrahim Topuz Kaya Çakmakçı 

Gümüşhane Samsun 
Mehmet Çatalbaş Şükrü Abbasoğlu 

Giresun 
Ali Köymen» 

BAŞKAN — Başka önerge var mı efendim ben
zeri? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 16 
nolu önerge ile kelimesi kelimesine aynıdır. 

BAŞKAN — 16 ncı önerge kelimesi kelimesine 
aynı. 

imzaları okuyalım : 
«Zonguldak Zonguldak 

Gültekin Kızılışık Koksal Toptan 
Amasya Artvin 

Muhammet Kelleci Hasan Ekinci 
Tekirdağ 

Nihan tlgün» 
BAŞKAN — Sayın Topuz konuşmak istiyorsu

nuz. 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Mehmet 

Çatalbaş'a söz hakkımı devrediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çatalbaş buyurun. (AP sıra

larından alkışlar) 
Sayın Çatalbaş süreniz 5 dakika efendim, anımsat

mak için söylüyorum. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, değerli Meclisin kıymetli üyeleri; 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 724'e 
1 nci paragrafında «para - kredi politikasında : Para
sal arz ve talep dengesinin korunması amacıyla, para 
arzı büyüklüğünü reel mal ve hizmet artışı, ekono
minin parasallaşma gerekleri ile yapısal nedenlerden 

.ya da doğrudan doğruya maliyet artışlarından kay
naklanan fiyat artışlarıyla uyumlu bir seviyede tut
mak», cümleleri yazılıdır. Bunu istiyorsunuz 

725 nci paragrafta, «Merkez Bankası kaynakları
nın kamu kesiminin finansman açıklarının karşılan
masında daha az oranda kullanılması sağlanacak ve 
bu kesimin ekonomik açıdan daha sağlıklı finansman 
kaynaklarına kavuşturulması esas olacaktır.» diyorsu
nuz. 

«Genel faiz politikasında : Tasarrufları örgütlü 
mali sisteme yöneltme.» deniyor. 

Tasarrufun nereden olacağı ve örgütlü mali siste
min adı nedir diye bir açıklama getirmiyorsunuz. 

«Kalkınmanın gerektirdiği alanlarda yatırım yap
mayı özendirme» fıkrası içinde de kimi özendirecek
siniz? Karma ekonominin en büyük unsurlarından bi
ri olan özel teşebbüsü budadıktan, özel teşebbüs hak
kını çiğnedikten sonra, kimi özendireceksiniz? Kamu 
ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin zaten mali takati 
da ortada. 

«Fiyat artışlarından kaçınma gibi amaçlar arasın
da bir uzlaşma sağlayıcı biçimde esnek ve etkin bir 
araç olarak kullanılacaktır.» sözü ne demektir? Ne 
kullanılacaktır? Eğer genel faiz politikası ise, bu kö
künden yanlıştır. Burada da bir açıklık yoktur. 

İhtisas mahkemeleri gibi ihtisas bankaları kura
caksınız, bu da olmaz. Türkiye Halk Bankası var, 
Türkiye Emlak Kredi Bankası var, Sümerbank var, 
Etibank var, Vakıflar Bankası var, Türkiye Öğretmen
ler Bankası var, hele Türkiye Cumhuriyet Ziraat Ban
kası ihtisas sahalarından bugüne kadar - ki, bundan 
iş bölümü kastediliyorsa - yoksun mu idi? İhtisas ban
kalarının hangi anlamda Plana konduğu açıklığa ka-
vuşturulmamıştır. İş Bankasını Türk ekonomisinde bu 
noktaya gelmişken tasfiye mi edeceksiniz? Ayrıca, 
Türk Ticaret Kanununda, bankalar birliği ve banka
ların kurulmasına dair mevzuatı incelemeden, ihti
sas bankaları kurulmasını Plana koymak fevkalade 
yanlıştır ve sakıncalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma. Planında İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sevil 
Korum'un ve Bolu Milletvekili Sayın Haluk Karabörk-
lü'nün Plan Komisyonunda olmalarına... 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş süre bitti efendim. 

i MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Peki Sayın 
I Başkanım, toparlıyorum. 
I BAŞKAN — Bitiriniz lütfen. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — ... Plan Ko-
I misyonunda olmalarına rağmen fevkalade ilginç bul-
I duğumuz muhalefet şerhini dikkate almadık, almadı-
I nız. Basında, Planın Gruptan geçirilmesinden dolayı 
I Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin seslenişi 
I var, sızlanışı var ve haykırışı var. Diyorlar ki. «İşçi 
I kuruluşları, birtakım dernekler bunların fikirleri alm-
I masına rağmen Grupumuz kale alınmamıştır.» 

I BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, Sayın Çatalbaş, size 
I hoşgörüyle bakmak istiyorum, ancak... 
I ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Kusura bakmayın 
I yazıyı uzun vermişler arkadaşa. 
I MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Ben yazı-
I dan okumuyorum. 
I Bu şartlar altında... 
I BAŞKAN — ... 143 tane önerge var. Her arka-
I daşımız birer dakika geçirseler 143 dakika ediyor; ri-
I ca ediyorum. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Yüce Mec-
I lisi saygılarımla selamlıyorum. 
I Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Çatal-
I baş, gösterdiğiniz anlayışa. 
I MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Birgit, 
I orada oturduğun yerden söz etme bir daha. 
I ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sadece son cümle 
I senin Çatalbaş. 

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

[ SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, as-
I lında Planda yatırım bankacılığının ve kamu ticari 
i bankalarının geliştirilmesi öngörülüyor ve aynen kay-
I nakların plan öncelik ve ilkelerine göre yönlendiril-
I mesi ilkesi vardır. 
I Yoksa Planda bankacılığın devletleştirilmesi anla-
I mına gelen bir ifade söz konusu değil. Katılmıyoruz. 

I BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
I Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANT YIL-
I MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen-
I dim. 
I BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
I Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergenin ge-
I rekçesine katılmadığını ifade ettiler. 
I Önergenin gerekçesinin dikkate alınıp alınmama-
I sı hususunda onayınızı alacağım : 
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Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar,. Kabul 
etmeyenler... Gerekçenin dikkate alınması hususu 
reddedilmiştir efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, say
madınız. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, görüyoruz, 
istirham ederim; tekjrar edelim efendim. 

Gerekçenin dikkate alınması hususunu Yüce He
yetin tekrar onayına sunuyorum. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Siz de lütfen sayınız efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ace

leniz var mı Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Hiç bir acelemiz yok beyefendiler, 

rica ediyorum, değerli arkadaşım da burada, eğer bir 
yanlışlık yaptığımı ikaz ederlerse hemen tekrar ede
rim; hiç kuşkunuz olmasın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Pe
ki niye dikkatli saymadınız?. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe'nin dediği gibi insan 
değilim ben. 

Lütfen ellerinizi iyi kaldırınız efendim, arkadaşla
rım arasında önemli fark var, saysınlar efendim... 

Efendim, arkadaşlarım arasında yine fark var, sa
lonu ikiye ayıracağım, kabul edenleri bir tarafa, kabul 
etmeyenleri bir tarafa alacağım ve sayacağım efen
dim, İçtüzüğümüz bunu emrediyor. 

Kabul eden arkadaşlarımız bu tarafa buyursunlar 
ve ayakta dursunlar efendim... (MHP ve bir kısım 
MSP'li üyeler AP sıralarına geçtiler) 

Sayın arkadaşlarım, lütfen bu tarafa buyurunuz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Onlar bu 
tarafa gelsinler. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yeniden sizleri 
rahatsız etmemek için ifade ediyorum, sıralarda ikişer 
ikişer ayakta durursanız şayet, değerli arkadaşlarıma 
yardımcı olacaksınız, lütfen ayağa kalkınız efendim. 

Ayaktaki arkadaşlarımızı sayın efendim. 
Efendim, rica ediyorum, ikişer ikişer durunuz lüt

fen. 
Sayın arkadaşlar siz de buyurun bu tarafa, lütfen. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın Baş

kan, bu taraf sağ taraftır, lütfen onlar bu tarafa gel
sinler. 

BAŞKAN — Efendim dolaşma olmazsa yardım
cı olursunuz. Millet Meclisindeyiz ve bu işin bir cid
diyeti vardır. Rica ediyorum, lütfen dolaşmayınız ve 
bize yardımcı olunuz. 

I Sıralarda ikişer ikişer lütfedip durur musunuz? 
I Size eziyet oluyor. Biz sabaha kadar sayarız, böyle 
I sayarız. 
I Değerli üyeler, efendim, Sayın Divan Üyesi ar-
I kadaşlarım diyorlar ki, «Hareket halinde sayamıyo-
I ruz.!» 
I Size zahmet oluyor. Lütfeder ikişer ikişer durur -
I sanız rahat sayarız. Sayın arkadaşlar, size eziyet et-
I miş oluyoruz biz, özür dileriz, sizin davranışlarınız 
I nedeniyle. İçtüzük ne diyorsa biz onu yapıyoruz. 

I Sayın Irmak, siz de lütfediniz bir tarafa giriniz, 
I boş sıralar var. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş-
I kanım, biz 227'yiz. Bizi bir kaldırıp sayın ve 450'den 
I çıkarsanız... 

I BAŞKAN — Bilemem Sayın Uysal, saymak zo-
I rundayım. 
j Teşekkür ederim. 
I Kabul etmeyenler... 
I TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, ayır-
I madınız. 
I BAŞKAN — Neyi ayırmadım efendim? Sağa al-
I dım, kabul etmeyenler burada Sayın Kocal. 

I TURAN KOCAL (İstanbul) — (Bağımsızlar sı-
I rasında oturanları işaretle) Burada oturanları da say-
I diniz mı? 
I BAŞKAN — Sayın Kocal, burada efendim kabul 
I etmeyenler. Kimi sağa, bu tarafa alacağım? Biı yan-
I lışlık mı yapıyorum? 
I Reddedilmiştir efendim. (CHP sıralarından alkış

lar) 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Kaça 

I kaç Sayın Başkan? 

I BAŞKAN — İzin verirseniz o da bizde saklı kal-
I sın efendim. 
I Bir başka önerge var, okutuyorum efendim : 
I 6 numaralı önerge. 

I Yüksek Başkanlığa 
I Anayasamız, Devlete, özel sektörün güvenlik ve 
I kararlılık içinde çalışması için gerekli tedbirlerin alın-
I ması görevini vermiştir. 

I Anayasamızın emrettiği ekonomi modeli, karma 
I ekonomidir. 
I Anayasamızın emrettiği plan türü, «Emredici» de-
I ğil, «yol göstericidir.» Bu plan türünün kamu sektörü 
I için bağlayıcı ve emredici olması, eşyanın tabiatı ica-
I bıdır. 
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Bu sebeple planda karma ekonomi düzenine bağ
lılık açıkça belirtilerek, bu düzene aykırı politikalar 
ve ilkeler, plan metninden çıkartılmalıdır. 

Bu yolda değişiklik yapılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Antalya Kocaeli 
Kaya Çakmakçı İbrahim Topuz 

Gümüşhane . Giresun 
Mehmet Çatalbaş Şükrü Abbasoğlu 

Giresun 
Ali Köymen 

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

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan 15 
numaralı önergeyle aynıdır efendim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyettedir, imzalarını oku
talım 15 numaralı önergenin. 

«Amasya Ankara 
Muhammet Kelleci Mustafa Başoğlu 

Manisa Artvin 
Sümer Oral Hasan Ekinci 

Tekirdağ 
Nihan îlgün» 

BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, zatıâlindz veya bir 
başka sayın üye konuşacak mı efendim? 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Ben konuşaca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Yüce Meclisimizde görüşülmekte olan Dördüncü 

Beş Yıllık Kalkınma Planında karma ekonomi düze
nine aykırı politikalar ve ilkeler bulunmaktadır. Kar
ma ekonomi düzeni ve özel sektörün güvenlik ve ka
rarlılık içinde çalışmasının temini Devletin başta ge
len görevlerinden biridir. 

Bu görevi Devlete Anayasamız vermiştir. Anaya
samızın 40 ncı maddesinde şu hüküm yer almaktadır. 

«Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hür
riyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbest
tir. Kanun, bu hürriyetleri, ancak kamu yaran ama
cıyla sınırlayabilir. Devlet, özel teşebbüslerin milli .ik
tisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürü
mesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağ
layacak tedbirleri alır.» 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın bu açık hük
müne rağmen, Plan metninde karma ekonomi düzeni

ne aykırı ilkeler yer almaktadır, Kalkınma Planında 
bulunması gereken ekonomi modeli, karma ekonomi 
olmalıydı. Plan bu görüş altında emredici değil, yol 
gösterici olmalıdır. Bu plan türünün, kamu sektörü 
için bağlayıcı ve emredici olması eşyamn tabiatı ica
bıdır. 

Bu sebeple, görüşülmekte olan Planın, karma eko
nomi düzenine bağlılığı açıkça belirtilmeli, Planda 
yer alan karma ekonomi düzenine aykırı politika ve 
ilkeler Plan metninden çıkartılmalıdır. 

Bu hususta verdiğimiz önergenin Yüce Meclisimiz
ce kabul edilmesini temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Planda, vatandaşların yaptığı işi engelleyen hiçbir hü
küm yoktur. Kaldıki, Planda, özel kesim için üretim, 
yatırım hedefleri sayısal olarak verilmiştir. Planda, 
karma ekonomiyi zedeleyici bir hüküm yoktur. Gerek
çesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (C. Senatosu Trabzon Üye
si) — Aym gerekçelerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Değerli arkadaşlarım, okunan önergedeki geri ver

me gerekçesinin dikkate alınmasını oylarınıza suna
cağım : 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim 7 nu
maralı önerge. 

Yüksek Başkanlığa 
«Kamu kurumlarının, sosyal güvenlik kurumları

nın, kamu vakıflarının mevduatlarının, mevduat top
layan kamu ihtisas bankalarına yatırılmasının» mec
buri olacağı ilkesi yer almıştır. 

Bu ilke, Devletin kamu ve özel sektöre eşit dav
ranmasını gerektiren kurala ve karma ekonomi dü
zenine aykırıdır. 

Devletin, özel teşebbüsü hasım gibi görmesi, onu 
çeşitli şekilde engellemesi hiçbir zaman kabul edile
mez. 

Bu itibarla, söz konusu ilkenin plandan çıkarıla
rak yerine, kamu bankalarının reorganize edilerek, 
özel bankalarla serbestçe rekabet edecek düzeye ge-
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tirilmesi için çalışmalar yapılması ilkesi getirilmelidir, 
yolunda bir ilkenin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Gümüşhane 
İbrahim Topuz Mehmet Çatalbaş 

Antalya Giresun 
Kaya Çakmakçı Şükrü Abbasoğlu 

Giresun 
Ali Köymen 

BAŞKAN — Başka önerge var mı aynı?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
13 No. lu önergeyle aynı konuyu içermektedir. 

BAŞKAN — Aynı önerge mi efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Aynı, kelimesi ke
limesine. 

BAŞKAN — Aynı önerge, imzalar değişik. O im
zaları da okutayım. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı alayım efendim. 
Efendim, şimdi, önerge mot a mot aynı değilse 

önergeyi zapta geçirmek zorundayız Sayın Çetin. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
birisinin hitap şekli «Yüksek Başkanlığa», diğerinin 
hitap şekli «Sayın Başkanlığa.» Onun dışındakiler 
kelimesi kelimesine aynı. 

BAŞKAN — Kelimesi kelimesine aynı... 
İmzaları okutalım efendim. 

«Artvin Tekirdağ 
Hasan Ekinci Nihan llgün 
Zonguldak Tokat 

Gültekin Kızılışık Ali Şevki Erek 
Zonguldak 

Koksal Toptan» 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, buyurun efendim 
t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, öner

geler birbirinin aynı da olsa, önergeler birbirine ben
ziyor deyip, Komisyonun lafıyla değil, ikinci öner
genin de Genel Kurula imzaların dışında okutulma
sının usule uygun olacağı inancındayım. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, bu konuda elbette has
sasiyetinize ben de katılıyorum. Ancak şunu ifade et
mek istiyorum. Bu tür uygulamalarımız, gerek ben
denizin ve gerekse diğer Başkanvekili arkadaşlarımı
zın riyaset ettiği oturumlarda olmuştur. Sadece «Sa
yın Başkanlığa» veya; öbürü ne?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yüksek Başkan
lığa... 

BAŞKAN -r- «Yüksek Başkanlığa» deyimi için, 
bu Meclisin çalışmasını arzu eden bir üye olarak zatı-
âliniz de, herhalde Genel Kurulunuz da aynı şeyi ka
bul ederler; yeniden, tekraren önergeyi aynen okut
makta bir yarar görmemiş değerli arkadaşlarımız şim
diye kadar. Bendeniz de aynı kanaate katılıyorum ve 
uygulamayı bu yönde sürdürüyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Ezgü. 
1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, bir 

şey daha ilave etmek istiyorum. Zatıâliniz o önerge
nin aynı olduğunu okudunuz, tetkik ettiniz mi? Lüt
fen sorunuz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, imza sahibi değerli arka
daşlarımız buradalar. Sormaya gerek yok. Ben Hü
kümete aynı mahiyette ve tıpatıp aynı olup olmadığı
nı soruyorum ve Hükümet «aynı» diyor. Eğer değerli 
arkadaşlarımızdan, «yok böyle değil» diyen olursa ki, 
sizin fikrinize de aynen saygı duyuyorum, imza sahi
bi arkadaşlarımızdan herhangi birisi «benim öner
gem değişik» derse, biz Başkanlık olarak alırız ve tet
kik eder, aynı ise muameleye koymayız, değilse, ay
nılığına diğer arkadaşlarım da yani imza sahibi ar
kadaşlarım da «evet» demiş anlamını taşıdığı için 
Başkanlığımız bu uygulamayı sürdürür. Teşekkür ede
rim Sayın Ezgü. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, öner
geyi okumadınız, sözleriniz beni tatmin etmedi. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sizi tatmin etmemiş olabilir Sayın 
Ezgü. Yani bazen tatmin olmuyorsunuz ne yapayım 
yani? (CHP ve AP sıraları arasında karşılıklı söz 
atmalar) 

Değerli arkadaşlarım, rica ediyorum. Bu Planı bi
tirmek zorundasınız Meclis olarak. Meseleden mesele 
çıkarmayın, istirham ediyorum. (İstanbul Milletvekili 
Doğan Onur ve Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü 
arasında karşılıklı söz atmalar; Başkanın tokmağı vur
ması, gürültüler) 

Sayın Onur, Sayın Ezgü, rica ediyorum değerli ar
kadaşlarım. Bir anayasal görevle karşı karşıyasımz. 

Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

SI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, her 2 önergeye Sayın Hü

kümet ve Sayın Komisyon katılmamaktadırlar, Ge
rekçenin dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü Plan döneminde etkin kooperatifleşme

ye önem verileceği bir temel politika olarak benim
senmiştir. Plan döneminde 15 milyar lira tutarında bir 
kamu fonunun, sermaye transferi olarak, kooperatif
lere aktarılacağı öngörülmüştür. 

Kamu fonlarının, birkaç kişinin kuracağı ve ik
tisadi olmaktan ziyade, politik amaçlara hizmet ede
cek birtakım kuruluşlara hibe edilerek, israf edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Hiçbir denetime tabi olmayan, politik amaçlı koo
peratiflere, kamu kaynaklarının aktarılmasına imkân 
veren bölümün Plandan çıkarılarak, yerine gerçek 
kooperatifçiliğin gelişmesi amacıyla idari tedbirlerin 
alınması ilkesinin getirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Antalya 
ibrahim Topuz Kaya Çakmakçı 

Gümüşhane Giresun 
Mehmet Çatalbaş Şükrü Abbasoğlu 

Giresun 
Ali Köymen 

BAŞKAN — Efendim, başlık ve imzaların dışın
da, metin olarak aynı olan önerge var mı?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Kelimesi kelimesi
ne 14 No. lu önerge ile aynıdır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 14 No. lu önergeyle aynı; 14 No. lu 
önergenin imza sahiplerinden?.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Öner
genin tamamını okusun. 

BAŞKAN — Aynı değil mi efendim? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ko

misyon mu karar veriyor? 

BAŞKAN — Aynı değil mi Sayın Çatalbaş? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Plan 

Komisyonu mu yoksa Millet Meclisi mi karar veri
yor aym olup olmadığına Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Zatıâlinizin mi öbür önerge efen
dim? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Ama, Komisyon karar veriyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, buradan sakin ola
rak zatıâlinize ve Sayın Meclisimize hitap etmek zo
rundayım; elbette Başkanınız olarak bu şekilde hi
taba maruz kalmamı sız de istemezsiniz. 

Okuyayım efendim isterseniz? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 

Lütfen* 
BAŞKAN — Berideniz okuyayım ve aynı olduğu

nu birlikte görelim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 

Başka... (CHP sıralarından «Başka, başka...» sesleri) 
BAŞKAN — itiraz eden değerli arkadaşlarım, lüt

fen dikkatle izlesinler, belki ben bir yanlıştık yapabili
rim. (İki önergeyi ayrı ayrı okuyarak) 

«Yüksek Başkanlığa 
(«Dördüncü Plan döneminde...» «Dördüncü Plan 

döneminde...»! «...etkin kooperatifleşmeye önem veri
leceği...» «...etkin kooperatifleşmeye önem verilece
ği...» «...bir temel politika olarak benimsenmiştir.» 
«...bir temel politika olarak benimsenmiştir.» «Plan 
döneminde 15 milyar lira tutarında bir kamu fonu
nun...» «Plan döneminde 15 milyar lira tutarında bir 
kamu fonunun...» «...sermaye transferi olarak, koope
ratiflere aktarılacağı öngörülmüştür.» «Sermaye 
transferi olarak kooperatiflere aktarılacağı Öngörül
müştür.», «Kamu fonlarının birkaç kişinin kuraca
ğı», «Kamu fonlarının birkaç kişinin kuracağı...», «Ve 
iktisadi olmaktan ziyade...»;, «Ve iktisadi olmaktan 
ziyade....», «Politik amaçlara hizmet edecek birtakım 
kuruluşlara hibe edilerek...», «Politik amaçlara hiz
met edecek birtakım kuruluşlara hibe edilerek...» Aym 
virgül var. 

«İsraf edileceği anlaşılmaktadır.»;, «israf edilece
ği anlaşılmaktadır.», «Hiçbir denetime tabi olma
yan...», «Hiçbir denetime tabi olmayan...», «Politik 
amaçlı kooperatifle kamu kaynaklarının aktarılması
na imkân veren...», «Politik amaçlı kooperatiflere ka
mu kaynaklarının aktarılmasına imkân veren...», vir-
gülsüz devam ediyor! 

«Bölümün plandan çıkarılarak..,», «Bölümün Plan
dan çıkarılarak...», «Yerine gerçek kooperatifçiliğin 
gelişmesi amacıyla idari tedbirlerin alınması...», «Ye
rine gerçek kooperatifçiliğin gelişmesi amacıyla idari 
tedbirlerin alınması...» Virgülsüz. 

«ilkesinin getirilmesini arz ve teklif ederiz.», «İl
kesinin getirilmesini arz ve teklif ederiz.» 
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Aynı mı değerli arkadaşlarım? Tatmin oldunuz 
mu efendim? 

ORHAN BİRGÎT (İstanbul) — Hayır, aynı de
ğil. Virgül farkı var. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, birtakım ku
rumlara hep birlikte güvenmek zorundayız. Bu gü
veni gösteriniz lütfen, rica ediyorum. Hükümetin bir 
üyesi bunu söylüyor. Başkanınız olarak ben de katılı
yorum ve itirazcı arkadaşım varsa lütfetsinler, itiraz 
etsinler diyorum. Aynı olduğunu ifade ediyoruz yine, 
«Değil efendim» diyorsunuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Okunuş biçimi değişik. 

BAŞKAN — Ha, okunuş biçimi, benim belki de
ğişik. Teşekkür ederim. 

Konuşmak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Sayın Çatalbaş ilk imza sahibi misiniz efendim? 
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Yetki verdim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Topuz yetki verdiniz. 
Buyurunuz Sayın Çatalbaş, buyurunuz efendim. 

(Alkışlar) 
Sayın Çatalbaş, süreniz 5 dakika efendim. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan... « 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Arkadaş virgüllü-

ye mi imza attı, virgülsüze mi? 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Birgit, za-

tıâliniz devamlı söz atmakta devam edecek misiniz? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim, 

merak ettim; «virgüllü önerge mi, virgülsüz önerge 
mi?» diye, 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sükûnetle 
dinleyelim sayın hatibi. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sizi ilgi
lendirmez, önerge önergedir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çatalbaş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Dördüncü Plan döneminde etkin kooperatifleş

meye önem verilmesi konusu, cebri kooperatifçiliğe 
ve zoraki kooperatifçiliğe dönüştürülmek istenmekte
dir Bugüne kadar güzel yurdumuzda kurulmuş sayısız 
denecek kadar kooperatifler var. 1163 sayılı Yasaya 
göre kurulmuş kooperatifler var, Tarım Satış Koope
ratifleri var; köy, kırsal kesimi kalkındırma koope
ratifleri var ve pancar ekicileri kooperatifleri var. 
Şimdi bütün bu kooperatiflerin de, Türkiye'mizde 
36 milyona yakın insanı içinde toplayan bir manzu
mesi var, bir büyüklüğü var. 

Bu kooperatifleri acaba karma ekonomi içinden, 
ticaret hukuku içinden ve kooperatif mevzuatı için
den ayırıp da nereye bağlamak istiyoruz? Bunu evve
la Planda açıklığa kavuşturmak lazım. Eğer bir siyasi 
kuruluş; rızkı, hizmeti siyasi görüşler içinde ihata 
ediyorsa, bunun temelinde «ah» vardır, çöker. Çatır 
çatır çökeceksiniz, bunu bugünden sizlere söylüyo
rum ve Yüce Meclisin bu hususta dikkatini çekiyo
rum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Muhterem arkadaşlarım, Planın 150 nci sayfasına 
kadar 37 tane, 2,5 gözlükle okunmayacak derecede 
yazılmış tablo gördük ve bütün Planda bir oranlama 
ile bunu tespit ettiğimiz zaman, bunun sayısı 270'e 
kadar çıkmakta. Şimdi böyle bir Planda, 3 - 5 gün ev
vel verilmiş bir Planda yapılan incelemeler Yüce Mec
lisimizi tatmin ediyor mu? Sizlere açıkça soruyorum. 
Vicdanlarımızın sesini dinleyerek, aziz milletimizin 
huzurunda yüklendiğimiz bu vebalin değerini kabul 
ederek, bu mesele üzerinde hepinizin ciddiyet ve has
sasiyetle durması lazım, 

Demin Yüce Mecliste bir konu üzerindeki sözü
müz bile, söz istediğimiz halde, burada verilmedi. 

Bakın müzakere sistemimize; bir plan dönemi için
de 26 tane milletvekili arkadaşımız, şahsı için konuş
ma talebinde bulundu ve akşam saat 5,30'da - 6'da 
Yüce Meclis dağılmasına rağmen, bunlara onar da
kikalık bir zaman bile verilmedi. 

Gruplarımız, Hükümetimiz ve Komisyonumuz ko
nuştular. Milletvekillerinden ancak 7 tanesi konuşa
bildi. Bu bakımdan da meseleleri... 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Kooperatifçilikle ne 
ilgisi var efendim? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Koopera
tifçiliğin esas temelinde yatan, bugün bizi çok yan
lış bir yola götüren, karma ekonomi sisteminden çok 
uzak, özel teşebbüsü ve kooperatifleşmeyi son derece 
yozlaştıran bir manzume getiriyoruz. 

Onun için bu konudaki hassasiyetinizi bilhassa is
tirham eder, sayın Hükümetimizin ve Komisyonu
muzun bu teklifi, bu öneri dahilinde geri almasını 
istirham eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Planda öngörülen ve getirilen kooperatifleşme ilkesi 
gönüllü demokratik kooperatiflerdir. 
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Kaldı ki, bu tip kooperatiflerin desteklenmesi yal
nız bu Planda yapılmıyor, geçmiş Planda da yapil-
mıştır. Biz daha çok özendirerek bu tip kooperatifleri 
desteklemeyi öngörüyoruz, 

Bu nedenle planın bir ilkesidir, planın bütünlüğü
nü bozar, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan öner
gedeki geri verme gerekçesinin dikkate alınması husu
sunda onayınızı alacağım : 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Sizler 
de lütfen sayınız. Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

9 numaralı önergeyi okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan plan tasarısında üretici kesi

min işleyişi, kooperatiflerin aracı olduğu bir düze
ne bağlanmıştır. 

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

Ancaik, plan, kooperatifleri katkıda bulunan bir 
hüviyet içinde değil, bütün yetkilerin sahibi ve sorum
luluğu taşıyıcı olarak mütalaa etmiş ve üretim kesimi
ni doğrudan bu kooperatiflerin yönetimi altına kabul 
etmiştir. 

Bu yönüyle plan, köy ağalığı yerine kooperatif 
ağalığını ikâme etmiş ve bu kooperatifleri de merke
zi otoritenin yani siyasi iktidarın boyunduruğunda 
kabul ederek devletin yönetim şeklinin Anayasanın 
öngördüğü sistemin dışında bir hüviyet iktisap ede
bilmesine imkân sağlamıştır. 

Planda kooperatif ağalığının kaldırılmasına, Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin siyasi rejiminin Ana
yasanın öngördüğü, ilkelere uygun olarak işlemesini 
temin etmek üzere plan metninde mevcut otoriter sis
teminin kaldırılmasını ve üreticilerin hak ve hürriyet
lerinin korunmasını arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Gümüşhane 
ibrahim Topuz Mehmet Çatalbaş 

Giresun Antalya 
Şükrü Abbasoğlu Kaya Çakmakçı 

Giresun 
Ali Köymen 

BAŞKAN — Efendim, başkaca biraz evvel söyle
diğimiz nitelikte değişik olmayan önerge var mı? 

I DEVLET BAKANI v BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKHET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
18 nolu önerge ile aynı. Ancak bir tanesinde bir harf 
düşmüş. Bir tanesinde, son paragraftaki plan kelimesi 
«Planda» diğeri «Plandan» şeklinde. Başka bir deği
şiklik yok efendim. 

BAŞKAN — Harf düşmüş dediğiniz, daktilo ha
tası mı efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Evet efendim. 
Bir «n» harfi yok efendim. 

I BAŞKAN — Evet. Efendim bunu da aynen 
I kabul ediyoruz, izin verirseniz. İsterseniz o harf nok-

sanıyla okutayım. 
I İmza sahibi değerli arkadaşlarımdan konuşmak 

isteyen var mı efendim? 
I Sayın Çakmakçı, efendim diğer önergenin imza

larını da okutayım izin verirseniz. 
«Ankara Manisa 

Mustafa Başoğlu Sümer Oral 
Amasya Tekirdağ 

Muhammet Kelleci Nihan İlgün 
Zonguldak 

Koksal Toptan» 

i BAŞKAN — Sayın Çakmakçı, buyurun efendim. 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Sayın Başkan, 

I muhterem milletvekilleri; 
I Görüşülmekte olan plan tasarısında üretici kesi

min işleyişi kooperatiflerin aracı olduğu, hâkim ol
duğu bir düzene bağlanmıştır. 

Esas itibariyle kooperatiflerin de katkıda bulundu
ğu bir üretim düzeninden şikâyet etmek mümkün de
ğildir. Hür ve gönüllü kooperatifçiliğin üretimde ve 
yurt kalkınmasında gerekli ve yararlı olduğuna inan
maktayız; 

Ancak, görüşmekte okluğumuz plan, kooperatif
leri katkıda bulunan bir hüviyet içinde değil, bütün 
yetkilerin sahibi ve sorumluluğu taşıyıcı olarak müta
laa etmiş ve üretim kesimini doğrudan bu koopera-

I tiflerin yönetimi altında kabul etmiştir. 
Böylece üreticimiz, herhangi bir devlet imkânın

dan faydalanabilmek için kooperatiflere ortak olma
ya mecbur edilmiştir. Kredi, ilâç, gübre, tohumluk, ta
rım aletleri ve bunlar gibi üreticimizin ihtiyacı olan 
para ve malların sadece kooperatif ortaklarına dev
letçe temin edilmesi, kooperatife ortak olmayanlara 
devletçe bir nevi ceza verilerek bu ihtiyaçların kar
şılanmaması, demokratik rejimle ve gönüllü koopera-

I tifçilikle bağdaşamaz. 
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Halen demokratik rejimle idare edilen Batı ülke
lerinde, böyle bir kooperatif şekline rastlamak müm
kün değildir. Buralarda kooperatifler devletin ve dev
let imkânlarının tamamen dışında; kendi ortaklarının 
iradesinde idare edilmekte, ortaklarına sağladığı özen
dirici imkânlar sayesinde, ortak sayısını hiçbir zor
lama olmadan artırabilmektedirler. Devlet karşısın
da kooperatife üye olan ve olmayan üreticiler eşit 
durumdadırlar. 

Görüşmekte olduğumuz plan, bu ilkelerin tama
men dışında, köy ağalığı yerine kooperatif ağalığını 
ikâme etmektedir. Bu plan kooperatifleri merkezi oto
ritenin, yani siyasi iktidarın emrine sokacaktır. Par
tizan idareciler tayin edilecek, böylece kooperatifler 
üreticiye fayda temin edeceği yerde, oy hesaplarının 
yapıldığı birer kurum haline getirilecektir. Üretici koo
peratif üyesi olanlar ve olmayanlar diye sınıflara ay
rılacak; üye olanlara devletçe imkânlar sağlanarak, 
imtiyazlı bir sınıf yaratılacaktır. 

Bu sebeplerden ötürü; planda kooperatif ağalığı
nın kaldırılmasını, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
siyasi rejiminin Anayasanın öngördüğü ilkelere uy
gun olarak işlemesini temin etmek üzere, plan met
ninde mevcut otoriter ve zorlayıcı sistemin kaldı
rılmasını ve üreticilerin hak ve hürriyetlerinin korun
ması için önergemizin kabulünü Yüce Meclisimizden 
temenni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HlKMET ÇETİN (İstanbul) — Gerekçesine 
katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, okunan önergedeki geri ver

me gerekçesinin dikkate alınmasını Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Bir başka önerge var, 11 numaralı önerge. Onu da 
okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Plan ta

sarısında aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz ede
riz. 

I ., 1. Tasarı 2 nci cilt 1 030 ncu sayfasındaki 2 090 
I numaralı paragrafta «petro - kimya sanayiine Dör-
I düncü Plan döneminde 42,2 milyar liralık yatırım ya-
I puması planlanmıştır» cümlesinin çıkarılması. 

I 2. Tasarı 2 nci cilt 1036 ncı sayfasındaki 2099 nu-
I maralı paragrafta: «Dördüncü Plan döneminde 16,3 

milyar lira yatırım yapılacaktır» cümlesinin çıkarıl-
I ması. 
I 3. Tasarının 1 nci cilt 404 numaralı sayfasındaki 
I 142 nulu tablonun, petro - kimya ve petrol ürünleri 

sanayilerinin ayrı ayrı değil, birlikte ele alınacak şe-
I kilde düzenlenmesi. 

I Gerekçe : 
Petrol ürünleri sanayii ile petro - kimya sanayii 

I birlikte yürütülmesi gerekli yatırımlardır. Petrol ra
finerileri kurulamadığı takdirde petro - kimya sana-

I yiinin kurulsa bile işletilmesinde büyük zorluklar do-
I ğabilir. Önerdiğimiz değişiklikler her iki sanayiin bir-
I likte ve özellikle petrolde ortaya çıkacak değişiklik-
I lere göre dengeli olarak programlama olanağı sağla-
I yacak, planın bütünlüğünü bozmayacak, aksine uy-
I gulamada bütünlüğün korunmasını kolaylaştıracak

tır. 
Artvin Zonguldak 

I Hasan Ekinci Koksal Toptan 
I Amasya Tokat 
I Muhammet Kelleci Ali Şevki Erek 
I Burdur 
I Ahmet Sayın 

I BAŞKAN — Efendim, biraz evvel ifade ettiğimiz 
I nitelikte bir başka önerge var mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HlKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok. 
I İmza sahibi arkadaşlarımızdan söz isteyen var 

mı?.. Yok. 
I Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılıyorlar 

mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz ve katılmıyorsu-
I nuz. 
I Önergedeki geri alma gerekçesini Yüce Heyetin 
I onayına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen-
I 1er... Reddolunmuştur. efendim. 
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17 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının : 

Cilt 2, sayfa 171, paragraf 3'e aşağıdaki ilavenin 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

«Miras ve çeşitli sebeplerle tarım arazilerinin aşı
rı ölçüde bölünmesini önlemek için, her bölgede, bir 
çiftçi ailesinin asgari geçimini sağlayacak toprak bü
yüklüklerinin tespiti yapılacak ve bu büyüklüklerin 
altındaki bölünmeler önlenecektir. 

Gerekçe. 
Getirilen politikanın olumsuz sonucunu önlemek 

bakımından bu ilaveye lüzum vardır. 
Manisa Amasya 

Sümer Oral Muhammet Kelleci 
Ankara Zonguldak 

Mustafa Başoğlu Koksal Toptan 
Tekirdağ 

Nihan Ilgün 

BAŞKAN — Sayın Hükümet var mı efendim bi
raz evvel ifade ettiğimiz nitelikte bir başka önerge? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yok efendim. 
İmza sahibi değerli arkadaşlarımızdan, ilk imza 

sahibi veya yetki vereceği bir sayın üye var mı konu
şacak?.. Yok. 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
.Önerge gerekçesinin dikkate alınıp alınmaması hu

şunu Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Reddolunmuştur efendim. 

19 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Parlamentoların en önemli görevleri arasında ver

gi koymak ve vergi hadlerini artırmanın geldiği ma
lumdur. 

Görüşülmekte-olan planın maliye politikası bölü
münde, «özel gelir ve harcamaların konjonktür ko
şullarına göre düzenlenmesi amacıyla Bakanlar Ku
ruluna vergi hadlerinde hızla değişiklik yapabilme 
yetkisinin» verilmesini öngören politika ilkesi meclis
lere ait olan bir yetkinin yürütmeye devri anlamını 
taşır ve Anayasamıza da aykırıdır. 

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

Amasya Manisa 
Muhammet Kelleci Sümer Oral 

Ankara Zonguldak 
Mustafa Başoğlu Koksal Toptan 

Artvin 
Hasan Ekici 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
daha önce reddedilen 4 nolu önerge ile kelimesi ke
limesine aynıdır, o zaman bu husus reddedilmişti. 

BAŞKAN — 4 numaralı önergeye bir bakın Sa
yın Çetin. 

Değerli arkadaşlarım Sayın Ahmet Sayın ve arka
daşları ile Sayın Muhammet Kelleci ve arkadaşlarının 
önergesi noktası noktasına aynı. İşleme koyduğumuz 
önerge ile 4 numaralı önerge aynı. 

Tabii bu Genel Kurulu uzun süre işgal etme an
lamını taşıyor. Bizim, Hükümetin veya Komisyonun 
kusuru değil; çünkü bu işlemlere başlayıncaya ka
dar önerge verilmesi hususu Danışma Kurulumuzun 
kararı ile sürdürülmüştür. Bu tür yenilemeleri, tekrar
lamaları önlemek için, böylesine önergeler gelirse yine 
Yüce Heyete aydınlatıcı bilgi sunacağım ve bu tür 
önergeleri işleme koymayacağım. Çünkü, reddettiğiniz 
husustur efendim. 

Teşekkür ederim. 
20 numaralı önergeyi okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
1760. (1) yeni şekli : 
Gıda sanayiinde üretimin geliştirilmesi ve bu sa

nayiin hammadde ihtiyacının, sürekli, uygun nitelikte 
ve yeterli miktarda sağlanması için, hammadde üreti
cilerinin üretim ve dağıtım kooperatifleri çerçevesin
de örgütlenmeleri desteklenecektir. 

(Bu paragrafta, cümlenin devamı çıkartılacaktır.) 
Gerekçe : 
Kooperatiflere ayrıcalık vermek, bunların geliş

mesini engeller ve ekonomiyi deforme eder, koopera-
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tifler ancak normal rekabet şartları içerisinde sağlıklı 
olabilir ve ekonomiye zarar değil yarar sağlarlar. Ted
birlerin özendirici müesseselere değil, üretim konula
rına tatbiki gerekir, özendirmelerin kooperatifle or
taklık şartına bağlanması, üretim konusunun ülke
mizde gelişmesini büyük ölçüde engeller. 

tçel Bursa 
Fevzi Arıcı Özer Yılmaz 

Aydın Muğla 
Behiç Tozkoparan Ahmet Buldanlı 

Adana 
Selâhaittin Kılıç 

BAŞKAN — Biraz evvel ifade ettiğimiz nitel'kte 
başka bir önerge var mı Sayın Başkan?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDİM 
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
115 numaralı önerge ile 3 kelime farkı ile anlamı de
ğişmeyecek biçimde aynıdır. İzninizle 3 kelimeyi... 

BAŞKAN — Efendim o anlam meselesini tabii 
bizim takdir olanağımız yok. İzin verirseniz ben öner
geye bakayım. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Önergede, ör
güt yerine teşkilât, yarar yerine fayda efendim. Başka 
değişiklik yok. 

BAŞKAN — Efendim, tabii bizim her yaptığımız 
işlem itiraz konusu oluyor. İfade ettiğim koşulların 
dışına çıkma olanağım yok. Okutacağım bu önergeyi, 
birlikte işleme koyacağım mahiyeti aynı olduğu için. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yer alan değişiklik önerimizi gereği için 

saygılarımızla sunarız. 
Gaziantep İstanbul 

Cengiz Gökçek Turan Kocal 
Çorum ' Elazığ 

Mehmet Irmak Mehmet Tahir Şaşmaz 
Konya 

Agâh Oktay Güner 
1. Gıda sanayü 
3. İlkeler ve politikalar 
1760. (yeni şekli) (1) 
Gıda sanayiinde üretimin geliştirilmesi ve bu sa

nayinin hammadde ihtiyacının sürekli, uygun nitelik
te ve yeterli miktarda sağlanması için hammadde üre
ticilerinin üretim ve dağıtım kooperatifleri çerçeve
sinde teşkilâtlanmaları desteklenecektir. 

(Bu paragrafta, cümlenin devamı çıkartılacaktır.) 

Gerekçe : 
Kooperatiflere ayrıcalık vermek, bunların geliş

mesini engeller ve ekonomiyi deforme eder. Koopera
tiflere ancak normal rekabet şartları içerisinde sağ
lıklı olabilir ve ekonomiye zarar değil fayda sağlar. 
Tedbirlerin özendirici müesseselere değil, üretim ko
nularına tatbiki gerekir. Özendirmelerin kooperatif 
ile ortaklık şartına bağlanması, üretim konusunun ül
kemizde gelişmesini büyük ölçüde engeller. 

BAŞKAN — Sayın imza sahibi değerli arkadaş
larımızdan konuşmak isteyen veya konuşturacağı bir 
başka sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL-
. M AZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyorsunuz 

efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

İkinci önergeyi birlikte, daha doğrusu gerekçeleri
ni, dikkate alınma gerekçelerini birlikte işleme ko
yuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, 

Bir başka önerge var okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

1760 (8) yeni şekli : 
Süt, et mamulleri, un ve ekmek sanayiilerinde tü

ketici yararının korunması amacıyla, özel girişimcili
ğin, yanında yaygın halk girişimciliği de desteklene
cektir. 

(Bu paragrafta yerel yönetim girişimciliğinin yay
gınlaştırılması ve desteklenmesi ifadesi çıkartılmalı
dır.) 

Gerekçe : 
Bugün yerel yönetimler, kendi konularında öngö

rülen esas fonksiyonlarını yerine getirmede bile zor
luk çekmektedirler. 

Bu fonksiyonlarına ilâveten, üretim ve dağıtım iş
lerine girmelerini önermek, esas fonksiyonlarını iyice • 
deforme edecektir ve ekonomiye büyük zarar vere
cektir. 
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Esasen hizmet için yapılacak organizasyon şekliy
le, üretim için yapılacak organizasyon şekli birbirin
den çok farklıdır. 

tçel Bursa 
Fevzi Arıcı Özer Yılmaz 

Aydın Muğla 
Behiç Tozkoparan Ahmet Buldanlı 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

BAŞKAN — Biraz evvel ifade ettiğimiz nitelikte 
başka önerge var mı Sayın Çetin? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Efendim, önerge sahibi arkadaşlarımızdan konuş

mak isteyen veya konuşturmak istediği bir başka im
za sahibi arkadaşımız var mı efendim? 

FEVZİ ARICI (İçel) — Var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Zatiâliniz ilk imza sahibi misiniz? 
FEVZİ ARICI (İçel) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakika Sayın Arıcı. 
FEVZİ ARICI (tçel) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; önergemizde «plan metninde mevcut ilke
nin aşağıda değişik şekliyle kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

1760 (8) yeni şekli: 
Süt, et, mamulleri, un ve ekmek sanayilerinde tü

ketici yararının korunması amacıyla, özel girişimci
liğin yanında, yaygın halk girişimciliği de desteklene
cektir» deniyor. 

Bu paragraftan «yerel yönetim gelişmeciliğinin yay
gınlaştırılması ve desteklenmesi» ifadesinin çıkarılma
sını teklif ediyoruz. 

«Gerekçe : Bugün yerel yönetimler, kendi kanun
larında öngörülen esas fonksiyonlarım yerine getir
mede bile zorluk çekmektedirler. 

Bu fonkisyonlarına ilâveten, üretim ve dağıtım iş
lerine girmelerini önermek, esas fonksiyonlarını iyice 

deforme edecektir ve ekonomiye büyük zarar vere
cektir. 

Esasen hizmet için yapılacak organizasyon şekliy
le, üretim için yapılacak organizasyon şekli birbirin
den çok farklıdır.» 

Şöyle ki: Belediyeler delik deşik olan yollarını 
yapsınlar, halkın kapılarının önüne getirmeleri gere
ken hizmetleri getirsinler, ondan sonra halkın gıda
sına baksınlar. Hani, özet olarak söylemek istediğim 
bundan ibaretti, saygı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıcı. 
Sayın Komisyon ve Hükümet?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Biz de katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor
lar. 

Okuttuğum önergedeki geri verme gerekçesinin 
dikkate alınması hususunu Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum-
Sayın Başkanlığa 

Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 
şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

1760(18) yeni şekli: 
Gıda ürünleri fiyatları, toplumsal refahı olumsuz 

yönde etkilememeleri için sıkı bir denetim altına alı
nacaktır. 

(Paragrafın bundan sonra gelen cümlesi metinden 
çıkarılacaktır.) 

Gerekçe: 
1760 (8) de verilen gerekçenin aynısıdır. 

İçel Bursa 
Fevzi Arıcı Özer Yılmaz 
Aydın Muğla 

Behiç Tozkoparan Ahmet Buldanlı 
Adana 

Selâhattin Kılıç 
BAŞKAN — Biraz evvel ifade ettiğim anlamda 

başka önerge var mı efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Yok Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Yok. 
Önerge sahiplerinden ilk imza sahibi Sayın Arıcı, 

söz hakkım Sayın Yılmaz'a veriyorlar, buyurun Sa
yın Yılmaz. 

— 573 — 



M. Meclisi B : 13 27 . 11 . 1978 O : 1 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Getirmek istediğimiz - sizin tabirinizle ifade ede
yim - ilke, belediyelerin bu işi başaramayacakları dü
şüncesinden doğmuştur. Bilindiği gibi belediyelerimiz 
daha evvel tanzim satışlarını bir çok yerlerde yapmış
lar, fakat beklenen sonuç alınamamıştır. 

ikinci olarak; eğer mahalli idareleri veya sizin 
söyleyişinizle yerel yönetimi... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Ben kabul etmi
yorum, sen belediyecilikten anlamazsın. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — ... Bu işin içine ka
tacak olursanız, hepinizin de bildiği, gibi belediye 
reislerinin tekrar seçim endişesi taşıdıklarından bas
kı gruplarına taviz verdiğini lütfen hepimiz kabul ede
lim. 

Üçüncü olarak görüşümüz şudur ki; belediyeler 
mali müzayaka içindedir. Halbuki bu teşkilatlanma 
belediyelere birtakım külfetler tahmil edecektir. Bu 
bakımdan belediyelerin bu görevi yapması mümkün 
olmayacaktır. 

Görüşümüz bu yoldadır, önergemizin kabulünü 
Yüce Meclisten istirham eder, hepinize saygılar su
narız efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyonun katılmadı

ğı önergedeki geri verme gerekçesinin dikkate alınma
sı hususunda onayınızı alacağım. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Geri verme gerekçesi kabul edilme
miştir. 

Bir başka önergeyi, 23 numaralı önergeyi okutu
yorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
1770 (9) yeni şekli: 
Memba ve maden suları işletmeciliği; hizmet yarı

şı ve rekabeti zedelememek kaydıyla, özel girişimcilik 
yanında, yerel yönetim girişimleri eliyle de yapıla

cak ve dışsatıma yönelik projeleri özendirilecektir. 
Gerekçe : 
Bu sektörde, yukarıda 1760 (8 - 18) de belirtilen 

gerekçe nedeniyle ve tekelcilik yaratmamak bakımın- : 
dan özel girişimciliğe de imkân verilmelidir. Yerel 
yönetimlere, asıl fonksiyonlarını yerine getirmelerini 
güçleştirecek ilave görevler tahmil edilmemelidir. 

İçel Bursa 
Fevzi Arıcı Özer Yılmaz 

Aydın Muğla 
Behiç Tozkoparan Ahmet Buldanlı 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

BAŞKAN — Aynı anlamda başka önerge?.. Yok. 
Sayın Arıcı veya Sayın Arıcı yetki verdiği takdir

de konuşmak isteyen var mı?.. Yok. 
Konuşma istemi olunca, işaret buyurunuz da, hep 

bunları tekrarlamayalım efendim. 
Sayın Komisyon?. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL 

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
önergeye katılmıyorlar. Önergedeki geri verme gerek
çesinin dikkate alınmasını Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... red-
dolunm ustur. 

Bir başka önergeyi, 24 numaralı önergeyi okutu
yorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki şekliyle 

kabulünü arz ve teklif ederiz. 
201 (8) yeni şekli : 
Programlanan tops üretim tesisleri, özellikle Sü-

merbank Tops İşletmesi modernizasyonu ve kapasi
te artırımı projesi tamamlanıp, tam kapasite ile üre
time geçinceye kadar, gerekli tops ihtiyaç sahibi sa
nayiciler ve Sümerbank tarafından (Kendi ihtiyaçla
rı için) dışalımla sağlanacaktır. 

Gerekçe : 
Tops ihtiyacının, sadece Sümrbank tarafından it

hal edilmesine imkân tanımak, İktisadi Devlet Teşek-
küllerindeki ağır bürokrasi ve formaliteler nedeniyle, 
zaman kaybına ve Devletin dış piyasayı iyi takip ede
memesi nedeniyle pahalı hammadde alımına yol aça-
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çaktır. Netice olarak üreticiler ihtiyaçlarını zamanın
da sağlayamayacaklardır. 

îçel Bursa 
Fevzi. Arıcı Özer Yılmaz 

Aydın Muğla 
Behiç Tozkoparan Ahmet Buldanlı 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

BAŞKAN — Başka bir önerge sanıyorum yok. 
Konuşmak isteyen sayın üye?.. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Zatiâliniz ilk imza sahibi misiniz 

efendim?. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Fevzi Arıcı 

söz hakkını bana veriyor. 
BAŞKAN — Efendim, Saym Arıcı'yı görmeden 

size maalesef bu imkânı kullandırtamıyorum ki Sayın 
Özer Yılmaz. 

Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Gerekçenin dikkate alınması hususu reddo-
lunm ustur. 

25 numaralı önergeyi okutuyorum efendim: 

Saym Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2061 (4) yeni şekli : 

Traktör lastiklerinin traktörü olan gerçek ihtiyaç 
sahiplerine satılması için, (rekabete ve hizmet yarış
masına zarar vermeden) gerekli önlemler alınacak
tır. 

Gerekçe : 
Getirilecek birtakım yeni tekelci ve bürokratik 

dağıtım sistemleriyle, gerçek ihtiyaç sahibinin ihtiya
cını zamanında ve istediği şekilde karşılayabilmesi 
aksatıîmamalıdır. 

Bursa Gümüşhane 
Ali Elverdi Mehmet Çatalbaş 

Kars Bursa 
Hidayet Çelebi M. Emin Dalkıran 

Bursa 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Efendim başka aynı nitelikte, öner
ge var mı?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Sayın Başkan, 
başlıklar dışında 113 No. lu önerge ile aynı efendim. 

BAŞKAN — 113 de mi dediniz Sayın Çetin? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — 25'le 113 efen
dim. 

BAŞKAN — Belki bizim numarayla intibak et
miyor, uymuyor efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (istanbul) — Bizdeki numa
ra o efendim. «Lastik» diye başlıyor ikisi de. Lastik 
sanayii ile ilgili efendim. Birisi Sayın Cengiz Gök
çek, Sayın Faruk Demirtola; 113'te. 

BAŞKAN — Evet aynı efendim, teşekkür ede
rim. 

İmzayı okuyalım efendim. 
«Gaziantep Tokat 

Cengiz Gökçek Faruk Demirtola 
Çorum Sivas 

Mehmet Irmak Ali Gürbüz 
İstanbul Konya 

Turan Kocal Agâh Oktay Güner» 

BAŞKAN — Birlikte işleme koyacağım. 
Sayın Dalkıran, siz imza sahibisiniz, buyurun 

efendim. 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Bize söz hakkı 

doğmuyor mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bize geliş sırasına göre siz ikinci 

kaldınız efendim. Yani konuşma olanağınız da yok, 
birlikte işleme koyduğumuz için. Çok özür dilerim 
efendim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bu planın anavasfı nedir diye esas üzerinde dur
mamız lazım geliyor. 

Traktör lastikleri, traktörler gibi bir rejime tabi 
tutulacak. Demir de aynı rejime tabi tutuluyor. Ma-
densuyu ve sodası da aynı rejime tabi tutuluyor. 
Yaylak ve kışlaklar da aynı rejime tabi tutuluyor. 
Dağıtım, üretim araçlarının hepsi bir yere gidiyor. 
Buna dikkat etmeniz lazım. 

1010'dan başlayan ve devam eden tarım sektö
ründeki bütün girdilerin, zirai girdilerin tümü Tür
kiye'de kolektivist bir sisteme doğru gidişin bariz 
işaretleridir. 

Yaylak ve kışlakların nasıl tanzim ve tertip edile
ceğine kadar mülkiyet hakkına tecavüzler vardır. 
Türk köylüsü sınırındaki bir avuç toprak için, bu 
kalbinde yatan haram korkusundan dolayı sınırında
ki toprağı etrafa atmıştır. 

Biz Viyana kapılarına giderken asmalara eğer 
kese astıysak Allah korkusundandır, haram korku-
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şundandır; ama o medeniyeti getirmişizdir. Mülkiyet-
siz millet ve devlet olmaz. Bu planın esas vasfı bu
dur. Bu girişimin sonunda şu tarihi günde söylüyo
rum. 

Sayın Halk Partililer, hiç biriniz bu meseleye bu 
gözle bakmıyorsunuz. Siz, böyle değilsiniz. Siz de 
benim gibisiniz, benim düşündüklerimi düşünüyor
sunuz. Ama, istirham ediyorum, hiç kimseyi itham 
etmiyorum. (CHP sıralarından, «Mesele yok öyley
se» sesleri) 

Kıymetli arkadaşlarım, her şey söyleyebilirsi
niz. İlminiz olur; ama irfanınız yoksa, o ilminizin 
bir değeri yoktur. Size Ömer Seyfettin'le ilgili bir 
olayı sunacağım. 

Birinci Cihan Harbinde çayı üzümle içiyorlar. 
İlim ve irfan üzerinde konuşma yapılırken, Ömer 
Seyfettin, «Bugün Sadrazamla konuştum, Avustur
ya'dan bize şeker geliyor.» diyor. Oradikiler, «Oh, 
kurtulduk» diye seviniyorlar. Ayakta, elinde tepsiy
le duran kahveci de, «Beyler, beyler, siz buna inan
dınız mı? Avusturya'nın şekeri olsa kendisi yer» 
diyor. 

Arkadaşlarım, ilim başka, irfan başkadır. Tür
kiye'nin gidişi budur. Hepinizi uyarıyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HtKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
traktör lastiklerinin geliştirilecek bir sistem içinde 
karaborsaya meydan vermeden gerçek İhtiyaç sa
hiplerine verilmesini öngören bir ilke olduğu için 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon okunan 

önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 

Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını Yü
ce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 

Efendim, benim de tereddüdüm var, oylamayı 
yeniden yapacağım. 

Kabul edenler bir daha işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Reddolunmuştur. 

26 numaralı önergeyi okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 
şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

2082 (8) Yeni Şekli : 

İlaç aktif ve yardımcı maddeleri yapımına dö
nük yerli doğal kaynakların saptanması, kullanıl
ması, pazarlanması ve bu konudaki gerekli yatırım
ların gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak girişim
ler özendilecek ve desteklenecektir. (Bu paragrafta 
bir tesis ve kamu öncülüğünde kavramları metinden 
çıkartılmıştır.) 

Gerekçe : 
Kamu öncülüğü kavramı, zaman zaman ve deği

şik kesimlerde yorum farklılığına -neden olmakta
dır. Bu yorum ayrılığı nedeniyle, özel girişimciliğin 
yasaklanmasına kadar varan anlayış ve neticeler 
ortaya çıkmaktadır. 

İlaç aktif ve yardımcı hammaddeleri üretimi ol
dukça geniş ve uzmanlaşma gerektiren bir alanı 
kapsamaktadır. Rekabeti artırıcı ve gelişmeyi hızlan
dırıcı bir ortam yaratılabilmesi için özel girişimcili
ğin projeleri özendirilmeli ve desteklenmelidir. 

Bursa Gümüşhane 
Ali Elverdi Mehmet Çatalbaş 

Kars Bursa 
Hidayet Çelebi M. Emin Dalkıran 

Bursa 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Benzeri başka önerge yok. 
İmza sahibi değerli arkadaşlarımdan konuşmak 

isteyen?.. Yok. 
Okunan önergedeki geri verme gerekçesinin dik

kate alınması hususunu onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul olunmamış
tır. 

Bir başka önerge var, 27 numaralı önergeyi oku
tuyorum: 

Saym Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2 138 (10) Yeni şekli: 

Çimento piyasası; üretim, tüketim ve dışsatım ne
denleriyle ortaya çıkan tıkanıklıkları ve özellikle 
bölgesel düzeyde görülen spekülatif hareketleri gi
dermek ve ikili fiyat uygulamasını önlemek üzere 
yeniden düzenlenecektir. (Bu paragrafta, ikinci cüm
le, metinden tamamen çıkartılmıştır.) 
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Gerekçe: 
Geçmiş tecrübeler göstermiştir ki, bu tür dağıtım 

sistemleri ve örgütleri, istenen neticeleri vermemiş ve 
gerçek ihtiyaç sahipleri zamanında ve yeterince ihti
yaçlarını karşılayamamışlardır. Bu uygulamalar, her 
bakımdan aski sonuçlar yaratmıştır. 

Bursa Gümüşhane 
Ali Elverdi Mehmet Çataihaş 

Kars Bursa 
Hidayet Çelebi M. Emin Dalkıran 

Bursa 
Kasım Önadım 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
136 No. lu önerge ile aynıdır efendim. İfade aynen 
planda var zaten. Yani, burada önerilen şekliyledir 
plan. 

BAŞKAN — Yani, Hükümetin sunduğu, komis
yonun sunduğu öneri aynen buraya mı getirilmiş 
efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Aynı, cümle cümle 
aynı. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul)" — Bir ekleme var 
ufak. Aynısı efendim; 2138 (10) aynısı. 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, metin aynı imiş. İster
seniz önergelerinizi size takdim edeyim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Öner
gelerimizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeler geri verilmiştir, bu ne
denin işlem yapmıyoruz efendim. 

Bir başka önerge var, 28 numaralı önergeyi oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederim. 
2 158 (1) Yeni şekli: 
Pişmiş kil ve seramik sanayilerinde üretim yapan 

kamu tesisleri bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak 
yeniden teşkilatlandırılacak ve tüm kamu yatırımları 
yeni oluşturulacak bu kuruluş tarafından gerçekleş
tirilecektir. 

(Paragrafın bundan sonraki cümlesi metinden çı
kartılmıştır.) 

Gerekçe: 
Bu sektördeki tüm manyezit cevher ve diğer il

gili sanayi hammaddelerinin, kurulacak bir Kamu 

İktisadi Devlet Teşekkülü tekelinde toplanması, özel 
sektörün faaliyetlerini yasaklamak demek olacaktır, 
Mevcut özel girişim tesislerinin faaliyetlerini idame 
etirmeleri ve bu üretim dalında rekabet ve kabiliyeti 
artırmak açısından özel girişimlerin de desteklenme
si gereklidir. 

Bursa Gümüşhane 
Ali Elverdi Mehmet Çatalbaş 

Kars Bursa 
Hidayet Çelebi M. Emin Dalkıran 

Bursa 
Kaşım Önadım 

BAŞKAN — Aynı mahiyette başka önerge var 
mı efendim?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Başka önerge yok. 
İmza sahibi Sayın Dalkıran'a söz veriyorsunuz 

efendim. 
Buyurun Sayın Dalkıran. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
139'la aynı olduğu... 

BAŞKAN :— Bir dakika efendim, Sayın Dalkıran'ı 
dinleyim izin verirseniz. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

2 158 ilke kararlı planın 1 nci fıkrasının 2 nci 
cümlesini değiştirme teklifinde bulunduk. Bu teklifin 
esası da şuradan geliyor: Kıymetli arkadaşlarım, özel 
sektörün elindeki bazı tesisler, kapasiteler var. Dev
letin sosyal yapıya katkıda bulunacak birçok işleri 
var. Eğer bunu da Devlet eline alacaksa, bu işlere de 
el atacaksa, acaba özel sektöre hangi iş sahaları ka
lacak? Bu endişenin içerisindeyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım; ben öyle görüyorum, sen 
öyle görüyorsun, benim görüşlerim yanlış da olabilir, 
yanlış diyebilirler. Burada bir karar organı var, ben 
ona hitap ediyorum. Şimdi bu, kil ve kilden yapıl
mış mamulleri, Devlet, kamu teşekkülleri adı altında 
toplamaktan ne elde edecektir? Seramik sanayiinde, 
seramikçilerimizi Avrupa'ya gönderiyorsunuz, Bun
lar bir sanayi kurmaya kalktığı zaman, kamu sektö
rü bunun öncülüğünü yapacak ve devletleştireceğiz 
diye düşünüyor musunuz? O zaman bir yere doğru 
gidiliyor diye ifade ettim az evvel. Her şey aynı şey
lerin içerisinde, dönüyor dolaşıyor bir yerde düğüm
leniyor bu mesele. Biz ne diyoruz ki kıymetli arkadaş-
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larım, 2 nci paragrafı kaldıralım, yine Planlamanın 
getirmiş olduğu konu şeklinde olsun. Gerekçesinde de 
okuduk, bunu biraz da emniyet süpapı olarak verin. 
Yok eğer düşünceleriniz içerisinde, ki, Planlamadan 
gelen şey bu ise, «Mal Devletin, can Allanın» düşün
cesindeyiz, ona bir şey demiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Değerli arkadaşlarım, bu arada biz bu önergenin; Sa

yın Sadi Somuncuoğlu, Sayın Nevzat Kösoğlu, Sayın 
Ali Gürbüz, Sayın Turan Kocal, Sayın Mehmet Öz-
baş, Sayın Agâh Oktay Güner ve Sayın Tahir Şaş-
maz'ın önergesiyle aynı olduğunu gördük, 139 numa-

III. — Y 

BAŞKAN — 10 tane sayın üye ayağa kalktı ve 
yoklama isteminde bulunmaktadırlar; Sayın Kara-
mollaoğlu, Sayın Asiltürk, Sayın Emre, Sayın Aksay, 
Sayın Erdal, Sayın Özal, Sayın Doğru, Sayın Cumalı-
oğlu, Sayın Göçmen, Sayın Abdülkadir Kaya olmak 
üzere 10 tane sayın üye yoklama istemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu ifade etmek is
tiyorum, daha evvelce yapmış olduğumuz bir uygu
lamayı ifade ediyorum; yoklama sırasında çoğunluk 
olup olmadığı hususunda karar alma olanağı yoktur 
Genel Kurulun. Onun için yoklamanın sonuna kadar 
oturumun uzatılması hususunda onayınızı alacağım: 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Yoklama yaptırıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Karamollaoğlu, Sayın 

Asiltürk, Sayın Emre, Sayın Aksay, Sayın Erdal, 
Sayın Özal, Sayın Doğru, Sayın Cumalıoğlu, Sayın 
Göçmen ve Sayın Kaya yoklama isteminde bulun
muşlardır. İsmen yoklama yapacağız. Genel Kurul sa
lonunda bulunan değerli üyelerin burada demek şu

ralı önerge aynıdır. Onun için bu iki önergeyi birlik
te işleme koyacağım. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Her iki önergeyi Yüce Heyetin... (MSP sıraların

dan «Çoğunluk yok, sesleri) 
(10 milletvekili ayağa kalktı) 

retiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyorum efen
dim. 

Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(CHP sıralarından «Zili çalın» sesleri) Zili biz ça
lıyoruz efendim. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep)' — Sayın Başkan 
yoklamayı elektronik cihazla yapın. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum; ben is
men yapacağımı ifade ettim. İsmen yoklama yapmak 
zorundayım. İfade ettiğim karardan dönmem. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, yaptığımız yoklama sonun

da Genel Kurul salonunda görüşmeler için yeterli 
çoğunluğun bulunduğunu saptadık. 

Ancak, birinci çalışma süremiz sona erdiği için, 
saat 21,00'de kaldığımız noktadan başlayarak ça
lışmalarımızı sürdürmek üzere, birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma Saati : 20,00 

KLAMA 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin 13 ncü Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

7. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kalkın
ma Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı: 824) 

BAŞKAN — Dördüncü Beş Yıllık Plan görüşme
lerine kaldığımız noktadan devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet? Burada. 
Sayın Komisyon? Burada. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Ali Elverdi ve Sayın 

Sadi Somuncuoğlu ve arkadaşlarının verdiği 28 ve 
139 numaralı önergeleri okutmuştuk; işlem sırasında 
değerli 10 üye yoklama istemişti, çoğunluğun bulun
duğunu da saptamış idik. Şimdi oylamasına geçece
ğim efendim. 

Okuttuğumuz önergedeki geri verme gerekçesinin 
dikkate alınması hususunu Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 29 numaralı önergeyi oku
tuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik

lik şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2158 (4) Yeni Şekli : 
Manyazit esaslı alumina silikat grupu refrakter 

malzeme üretimi, hammadde ve yapım kalitesi soru
nu çözümlenerek geliştirilmeye devam edecektir. 

Gerekçe : 
Bu paragrafta yer alan «Kamu Kesimi Öncülü

ğünde» ifadesi madde metninden çıkartılmalıdır. Yu

karıda, VII. Kimya Sanayii 3. İlkeler ve Tedbirler, 
2082 (8) için belirtilen gerekçe aynen geçerlidir. 

Bursa Gümüşhane 
Ali Elverdi Mehmet Çatalbaş 

Kars Bursa 
Hidayet Çelebi M. Emin Dalkıran 

Bursa 
Kasım Önadım 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Başka yok efen
dim. 

BAŞKAN — Başka benzeri veya aynı olan öner
ge yok. 

Önerge sahibi arkadaşlarımızdan ilk imza sahi
bi veya göstereceği kimse? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan, daha önceleri fikirlerimizi beyan ettik. 
Şimdi kıymetli vaktinizi almamak için konuşmak is
temiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yani konuşmak istemiyorsunuz. Te
şekkür ederim efendim. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Biraz evvel okuttuğum önerge gerekçesinin dik

kate alınması hususunu onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Reddedilmiştir. 

30 numaralı önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki şekliyle 
kabulünü arz ve teklif ederiz. 
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2138 (5) Yeni Şekli : 
Demir - çelik ürünleri ve demir cevheri üretimi 

yapan kamu ve kamu iştiraki kuruluşlar Demir - Çe
lik Sektör Kurumu bünyesinde yeniden örgütlenecek
tir. 

Mühendislik ve proje çalışmaları kurum yapısın
da örgütlenip buna bağlı montaj ve yapım üniteleri, 
bu yapı içinde geliştirilecektir. 

Gerekçe : 
Geçmiş örnekler kanunun, formalite ve atalet yo

ğunluğu nedeniyle ve buna bağlı olarak dağıtım or
ganizasyonu yapamaması muvacehesinde, dış alım
larda ve bunu gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma
da başarı gösteremediğini ortaya koymuştur. Gerek 
zaman, gerek kalite ve fiyat yönünden, istenen ham
madde temini yapılamamış ve bu sektörde çalışan 
sanayi kuruluşları hammaddesiz kalmışlardır. 

Samsun Samsun 
L Etem Ezgü Orhan Uluçay 

Bolu Balıkesir 
Müfit Bayraktar Emin Engin Tanrıverdi 

İzmir 
Adil Demir 

BAŞKAN — Benzeri önerge var mı? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETÎN (İstanbul) — Yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi sayın üyelerden ko
nuşmak isteyen? Yok. 

Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

Okuttuğum önergedeki gerekçenin dikkate alın
ması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Red-
dolunmuştur. 

31 numaralı önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 
şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

2186 (9) Yeni şekli : 
Mevcut tesisleri ile vasıflı çelik üreten tesisler ha

riç olmak üzere ve elektrik afk ocakları ile entegre 
en az 100 000 ton/yıl kapasiteli kontinü haddehane
ler dışında yeni haddehaneler kurulması desteklenme

yecektir. Özel haddehaneler temel olarak elektrik ark 
ocaklarında üretilen çelikleri işleyeceklerdir. Ancak 
gerek duyulmasında, kamu adına fason imalat da ya
pacaklardır. 

Gerekçe : 
100 000 ton/yıl kapasiteli entegre tesisleri pazar, 

sermaye ve teknoloji yapısı açısından Türkiye için da
ha geçerli tesislerdir. 

Samsun Samsun 
t Etem Ezgü S. Orhan Uluçay 

Bolu Balıkesir 
Müfit Bayraktar Emin Engin Tanrıverdi 

İzmir 
Adil Demir 

BAŞKAN — Benzeri önerge? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın Baş-
kan< 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden konuşmak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Okuttuğum önergedeki gerekçenin 
dikkate alınıp alınmaması hususunda onayınızı alaca
ğım : Dikkate alınmasını kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul olunma
mıştır. 

önerge 32'yi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2200 (3) Yeni şekli : 
Yerli maden kaynaklarını değerlendirecek her öl

çekteki Metal Sanayii projeleri özendirilecek ve des
teklenecektir. 

Gerekçe : 
Bu paragrafta metal tesislerinin, Maden Sanayii 

İşletmeleri ile entegre olmaları ifadesi metinden çı
kartılmıştır. Maden istihracı ayrı bir ihtisas ve proje 
işidir. Entegre proje kuralı, Metal Sanayiinin gelişmesi 
büyük ölçekte engelleyecektir. 

Samsun Samsun 
1. Etem Ezgü S. Orhan Uluçay 

— -580 — 



M. Meclisi B : 13 27 . 11 . 1978 O : 2 

Bolu Balıkesir 
Müfit Bayraktar Emin Engin Tanrıverdi 

İzmir 
Adil Demir 

İBAŞKAN — Sayın Hükümet benzer önerge var 
mı? 

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

BAŞKAN — Başka benzer önerge yok. 
Önerge sahibi sayın üyelerden konuşmak isteyen?.. 

Yok. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETlN (İstanbul) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan., 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okuttuğum önergedeki gerekçenin dikkate alın

masını onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul olunmamıştır. * 

33 numaralı önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 
şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

2247 (1) Yeni şekli : 
Elektriksiz makine ve öteki yatırım ve dayanıklı 

tüketim malı üreten alt sektörlerin yeni yatırımların
da ve yeni mamul üretimlerinde zorunluluk halleri dı
şında, yerli teknoloji kullanılması temel ilkedir. 

Gerekçe : 
Paragrafın daha sonraki cümleleri metinden çıkar

tılmıştır. Uygulamada, pratik bir işlerliği olamayaca
ğından, gereksiz ve zaman israfından başka bir ku
ruluş hüviyetini aşamayacaktır. Yatırımları geciktiri
ci bir etkisi olacaktır. 

Samsun Samsun 
1. Etem Ezgü S. Ofhan Uluçay 

Bolu Balıkesir 
Müfit Bayraktar Emin Engin Tanrıverdi 

İzmir 
Adil Demir 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, başka bir önerge 
var mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın Baş-
kan< 

BAŞKAN — Başka bir önerge yok. 
Önerge sahibi sayın üyelerden konuşmak isteyen?.. 

Yok. 
Sayın Hükümet önergeye katılıyor musunuz?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan* 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Okuttuğum önergedeki gerekçenin dikkate alın

masını onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul olunmamıştır. 

Önerge 34'ü okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2247 (7) Yeni şekli : 
Mevcut traktör fabrikaları ile kurulmakta olanla

rın ihracatı da sağlayacak şekilde genişletilmeleri için 
yatırım projelerinin uygulamaları hızlandırılacaktır. 

Gerekçe : 
2247 (7) DBYP'ki metin yalnız TÜMOSAN'm 

kurulmasına olanak sağlıyor. Te'klif ettiğimiz metin 
mevcut fabrikaların genişlemelerine de imkân vermek
tedir. Böyle kısa sürede ve daha az masrafla kapasi
teler genişletilebilecektir. 

Samsun Samsun 
1. Etem Ezgü S. Orhan Uluçay 

Bolu Balıkesir 
Müfit Bayraktar Emin Engin Tanrıverdi 

İzmir 
Adil Demir 

BAŞKAN — Sayın Bakan, benzeri önerge var mı? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Yok. 
Önerge sahibi sayın üyelerden konuşmak isteyen?.. 

Yok. 

Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
Sayın Komisyon?.. 
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PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Okuttuğum önergedeki gerekçenin dikkate alın

masını onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 

35 numaralı önergeyi okutuyorum efendim: 

ISayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2247 (8)'in ikinci paragrafının yeni şekli: 
Yurt içinde üretilen ve dıştan alınan traktörlerin 

gerçek ihtiyaç sahiplerinin eline geçmesi için rekabet 
ortamını ve hizmet yarışını zedelemeden gerekli dü
zenlemeler getirilecektir. 

Gerekçe : 
2247 (7) DBYP'daki metin traktör ve yedek par

çalarının satışı ile bakım hizmetlerinin devletleştiril
mesini amirdir. Bu ise bilhassa çiftçi bakımından çok 
sakıncalıdır. Hizmetler yalnız bir devlet kuruluşu ve

ya kooperatifler eli ile yapılırsa daha iyi ve süratli hiz
met etmek olanağı ortadan kalkar. Çiftçi traktörünü 
ve onarımını çok uzun süre bekleyerek üretiminden 
kaybeder ve daha çok para harcar. 

Yeni metin hizmet yarışına rekabete imkân sağ
layacaktır. 

iManisa Manisa 
Yahya Uslu Halil Yurtseven 

Nevşehir Ankara 
İbrahim Ethem Boz İsmail Hakkı Köylüoğlu 

İBolu 
Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Efendim, benzeri önerge?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HÎKMET ÇETİN (İstanbul) Yok. 
BAŞKAN — Yok. 
Önerge sahibi sayın üyelerden konuşmak isteyen?..' 

Yok. 
Okuttuğum önergedeki gerekçenin dikkate alınma

sını onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... "Kabul et
meyenler... Önerge reddolunmuştur. 

36 No. lu önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2247 (10) Yeni Şekli: 
Türkiye'de kamu ve özel kesimce üretilen ve üre

tim hazırlıkları yapılan takım tezgâhları ile özel dona
nımlarının ve bunların aynı fonksiyonu görebilecek it

hal malı benzerlerinin dışalımı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının denetimi altında ilgili kamu kuruluşların
ca yapılacaktır. Takım tezgâhı üreticilerinin üretim 
amacıyla gereksinecekleri ile küçük sanayici ve tamir
haneler dışındaki fabrikaların tezgâh ve özel donatım
larının dış alımları ve uygulama dışında tutulacaktır. 

Gerekçe : 
Kurulmakta olan fabrikalar ile genişletilen 

fabrikaların, teknolojilerine uygun tezgâh ve özel do
natımlarını en iyi şartlarla ve kısa zamanda sağlaya
caklardır. Bu gibi tezgâh ve özel donatımın bir devlet 
kuruluşunca ithal edilmesi yatırımları hem çok gecik
tirir ve hem de pahalıya mal almalarına sebep ola
cağı gibi, birçok anlaşmazlıkların doğmasını da ya
ratıl', 

Manisa Manisa 
Yahya Uslu Halil Yurtseven 
Nevşehir Ankara 

İbrahim Ethem Boz 1. Hakkı Köylüoğlu 
Bolu 

Müfit Bayraktar 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
kelimesi kelimesine 42 nolu önergeyle aynıdır efen
dim. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Mustafa Kemal Aykurt, 
Sayın Özer Yılmaz, Sayın Hasan Gürsoy, Sayın Cavit 
Erdemir ve Sayın Mahir Ablum'un önergeleriyle - ki, 
42 numaralı önerge - kelimesi kelimesine aynı olan bu 
iki önergeyi birlikte işleme koyacağım. 

Önerge sahibi değerli arkadaşlarımızdan konuş
mak isteyen? Yok. 

Sayın Hükümet?.., 
DEVLET BAKANI — BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon da katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... (AP sıralarından «biraz yavaş say» ses
leri) Efendim, sağlıklı sonuç için yapıyoruz bunu, ri
ca ediyorum. Bu işin başka bir çaresi varsa onu yapa
lım efendim. 

Lütfen yeniden rica edeceğim sizlerden; arkadaş
larımızın birisi 110 sayıyor, birisi 80 sayıyor efendim; 
siz olsanız nasıl sonuca varacaksınız? Rica ederim. Ka^ 
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Önerge numarası 37: 
Sayın Başkanlığa 

Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik-
şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

2271 (2) Yeni Şekli: 
Gemi inşaatı ve maden işletmeleri için teşvik 

alan projeler hariç jeneratörler ve dizel elektrojen 
grupu ithalatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının de
netimi altında yapılacaktır. 

Gerekçe: 
Jeneratör ve dizel elektrojen gruplarının, çok çe

şitli tip ve güçlerde olması, geniş bir alanı kapsaması 
ve dışalımda fiyat, kalite yönünden önemli farklı
lıklar arz etmesi nedeniyle, böyle bir konuda, kamu 
kuruluşlarının mevcut durumları da gözönüne alı
nırsa dışalımın sadece kamu kuruluşları eliyle yapıl
ması, zamanında, kâfi miktarlarda ve uygun kalite 
ve fiyatlarda mal teminini imkânsız kılacaktır. Bu 
nedenle, serbest piyasa ve rekabet şartlan içinde özel 
girişimcilere de ihtiyaçları olan bu malları ithal et
me imkânı mutlaka sağlayacaktır. 

Manisa Nevşehir 
Halil Yurtseven ibrahim Ethem Boz 

Manisa Ankara 
Yahya Uslu İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bir başka önerge var 
mı efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahibi arkadaşlarımız
dan konuşmak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Okuttuğum önergenin gerekçesinin dikkate alın
ması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
olunmamıştır efendim. 

Bir başka önerge var, 38 Numaralı önergeyi oku
tuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2296 (2) Yeni Şekli: 
Motor ve aktarma organları konusunda üretimin 

yurt içinden karşılanması ve çeşitlerin sınırlı kalması 
ilkedir. Dizel motorlarında ve aktarma organların
da TÜMOSAN girişimleri de hızla gerçekleştirile
cektir. 

2296 (2) Plandan çıkarılmalıdır. Aksi halde oto
büs sanayiimiz kesin olarak gelişemez. 

Gerekçe: 
2296 (2) DBYP'daki metin motor konusunun yi

ne TÜMOSAN tarafından yapılmasını emretmekte
dir. 3 yıldır TÜMOSAN'ın önemli bir gelişme gös
termediği bu konunun daha gecikmeye tahammülü 
yoktur. Özel sektör motor fabrikasını 24 - 30 ayda 
kurup işletmeye açabilir. Bu nedenle yukarıdaki me
tin teklif edilmektedir. 

Manisa Manisa 
Halil Yurtseven Yahya Uslu 

Nevşehir Ankara 
İbrahim Ethem Boz İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

BAŞKAN — Benzeri önerge var mı efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
41 no. lu ile aynı; fakat 41'de gerekçe yok, burada 
gerekçe var; ama önerilen şekil aynı, birlikte ele alı
nabilir efendim. 

BAŞKAN — Bakayım efendim.. 41 dediniz değil 
mi efendim? 

Önergeyi okutuyorum. Mahiyeti birlikte olduğu 
için birlikte işleme koyacağım. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
dikkatle baktım şimdi; önerinin bir tanesinde çıka
rılmasını istiyor, bir tanesinde değiştirilmesini istiyor. 
Onun için mahiyeti aynı; fakat, ayrı ayrı da yapıla
bilir efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 
şekliyle kabulü ıü arz ve teklif ederiz. 

2247 (10) Yeni Şekli: 
Türkiye'de kamu ve özel kesimce üretilen ve üre

tim hazırlıkları yapılan takım tezgâhları ile özel do
natımlarının ve bunların aynı fonksiyonu görebile
cek ithal malı benzerlerinin dışalımı Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığının denetimi altında ilgili kamu ku
ruluşlarınca yapılacaktır. Takım tezgâhı üreticilerinin 
üretim amacıyla gereksinecekleri ile küçük sanayici 
ve tamirhaneler dışındaki fabrikaların tezgâh ve özel 
donatımlarının dışalımları bu uygulama dışında tu
tulacaktır. 

Gerekçe: 
Kurulmakta olan fabrikalarla genişletilebilen fab

rikaların, teknolojilerine uygun tezgâh ve özel dona-

— 583 — 



M. Meclisi B : 13 27 . 11 . 1978 O : 2 

tımlarını en iyi şartlarla ve kısa zamanda sağlaya
caklardır. Bu gibi tezgâh ve özel donatımın bir dev
let kuruluşunca ithal edilmesi yatırımları hem çok 
geciktirir, hem de pahalıya mal olmalarına sebep 
olacağı gibi, birçok anlaşmazlıkların doğmasını da 
yaratır. 

Denizli Bursa 
Mustafa Kemal Aykurt Özer Yılmaz 

Adana Kütahya 
Hasan Giirsoy Hüseyin Cavit Erdemir 

Kütahya 
Ahmet" Mahir Ablum 

BAŞKAN — Efendim, bu önergelerin anlamları 
da değişik. Ayrı ayrı işleme koyacağım. 

tik önerge, 38 numaralı önerge, Sayın Yurtseven 
ve arkadaşlarının önergesi üzerinde konuşmak iste
yen? Sayın Yurtseven konuşabilir veya yetki verdiği 
bir arkadaşımız konuşabilir. Konuşmak isteyen?.. 
Yok. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Önergenin gerekçesini, dikkate alınması hususun
da onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Reddolunmuştur efendim. 

Okuttuğum 41 numaralı, Sayın Kemal Aykurt 
ve arkadaşlarının önergesi değişik biçimde bir öner
gedir. 

Sayın Aykurt, konuşacak mısınız? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 

Ben hakkımı Özer Yılmaz'a veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar; bizim bu değişikliği teklif etme-
mizdeki sebep, Adalet Partisinin, karma ekonomi 
prensiplerine, Anayasanın gereği olarak kayıtsız şart
sız bağlı olmasından doğmaktadır. 

Halk Partisi Hükümetinin getirmiş olduğu bu 
Dördüncü Beş Yıllık Planda, her ne kadar karma 
ekonomi prensibi lakırdısı geçmekte ise de, buna bağ
lı kalmadığınız anlaşılmaktadır. Bir noktada, Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlara hak veriyoruz; eğer 
karma ekonomi prensiplerine ve demokratik kal

kınma usullerine bağlı olmadığınızı ifade edecek olur
sanız; Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi, IMF ile 
olan ilişkiniz bozulur. O bakımdan bunu buraya ge
çirmişsiniz; fakat biraz sonra başka konularda da 
ifade edeceğimiz gibi, aşırı bilimsel sosyalist görüş
ler de mevcuttur. Bunu da tam anlamında koyma
mışsınız, yani nakıs bir teşebbüs var burada. Eğer 
onu da koymamış olsaydınız, bu sefer Kuzey kom
şularımızdan beklemiş olduğumuz yardımı alamama 
ihtimali belirirdi. Bu bakımdan size hak veriyoruz, 
hakikaten çok müşkül bir durumdasınız. Yani hem 
Muhammed'i küstürdünüz, hem İsa'ya da yarana
mıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. 

Fakat, hepimiz inandığımız prensipleri müdafaa 
etmek mecburiyetindeyiz. Bizim burada getirmiş oL 
duğumuz espri, özel sektörün de kamu sektörü ile 
birlikte mütalaa edilmesine dayanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, müsaade ederseniz size 
izah edeyim. Bizim getirdiğimiz şekilde yarıya kadar 
birlikteyiz. Yani Türkiye'de kamu ve özel kesimce 
üretilen ve üretim hazırlıkları yapılan takım tezgâh
lan ile özel doonanımların ve bunların aynı fonksi
yonunu görebilecek ithal malı benzerlerinin dışalımı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının denetimi altındaki 
ilgili kamu kuruluşlarınca yapılacaktır. 

Siz, bundan sonra okuyacağımız özel kesimin de 
ithalatını Sanayi ve Teknoloji Bakanına bırakmışsı
nız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı arkadaşımızın değe
rinden şüphemiz yok. Eğer zaten değersiz olsaydı siz 
bakan yapmazdınız; ama bizim getirdiğimiz de şu: 
Hükümet ve Komisyon lütfetsinler, bunu kabul bu
yursunlar. 

Diyoruz ki; «Takım tezgâhı üreticilerinin, üretim 
amacı ile gereksinecekleri - bakın hem de size iyi 
gelsin diye bu kelimeyi de değiştirmedik - ile küçük 
sanayici ve tamirhane dışındaki fabrikaların tezgâh 
ve özel donatımlarının dışalımları bu uygulama dı
şında tutulacaktır» dedik. Yani yukarıdaki kelime. 

Bu suretle, Anayasanın size emrettiği ve bugün 
şurada oturmanızın meşruluğunu temin eden Ana
yasanın emrini yerine getirmek için size bir fırsat da
ha tanıyoruz ve IMF'nin bu suretle biraz daha ho
şuna gider. 

Lütfen kabul buyurunuz, hepinizi saygı ile se
lamlarım. (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

584 — 
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motor ve aktarma organları konusunda daha önce 
başlamış olan girişimleri TÜMOSAN, yani kamu 
eliyle gerçekleştirme ilkesi bu planda yer almıştır. 

Bu nedenle önergenin gerekçesine katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, siz katılıyor mu

sunuz? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Aynı neden
lerle biz de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye sayın Komisyon ve sayın 
Hükümet katılmadıklarını ifade ettiler. 

Gerekçenin dikkate alınması hususunu onayını
za sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Önergenin gerekçesi reddolunmuştur. 

39 numaralı önergeyi okutuyorum efendim: 

Sayın Başkanlığa 
Plan metninde mevcut ilkenin aşağıdaki değişik 

şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
2296 (5) plandan çıkarılmalıdır. Aksi halde oto

büs sanayiimiz kesin olarak gelişemez. 

Gerekçe: 
2296 (2) DBYP'daki metin motor konusunun yi

ne TÜMOSAN tarafından yapılmasını emretmekte
dir. 3 yıldır TÜMOSAN'm önemli bir gelişme gös
termediği ve konunun daha gecikmeye tahammülü 
yoktur. Özel sektör motor fabrikasını 24 - 30 ayda 
kurup işletmeye açabilir. Bu nedenle yukarıdaki 
metin teklif edilmektedir. 

Denizli Bursa 
Kemal Aykurt Özer Yılmaz 

Adana Kütahya 
Hasan Gürsoy Cavit Erdemir 

Kütahya 
Mahir Ablum 

BAŞKAN — Efendim, bir başka benzer önerge 
var mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETÎN (İstanbul) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, imza sahibi arkadaşlarım
dan konuşmak isteyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, bendeniz konuşma hakkımı Sayın Yıl-
maz'a devrediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurunuz Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, mik

rofon açılmamış, sesimizi keseceğinizi zannetmiyo
rum. 
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BAŞKAN — Efendim, hatiplerimiz sık sık kürsü
yü işgal etmedikleri için buradaki düğmeyi bazan ka
patıyorum. Özür dilerim Sayın Yılmaz. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
sizi eleştirmek bana düşmez, dostumsunuz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — «Muhterem» 

değil, «sayın arkadaşlar» deyiniz. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Bakın, «Sayın» 

dememi istiyorlar, belki Cumhuriyet Halk Partisi bi
zim gibi düşünme olasılığına kavuşur diye bu şekil
de ifade edeyim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bakın, sizin getirdiğiniz 
metni okuyorum, el insaf; bunun Türkçesi var mı? 
«Otobüs üretiminde tevsi yatırımlarında büyük kent 
belediyelerinin sermayeye katılmaları öncelikle göze
tilecektir» deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, Anadoluda bir söz var
dır, «Kendi başım bağlayamayan, gelin başını bağla
yamaz» diye. 

Muhtrem arkadaşlarım, büyük kent belediyeleri
miz, militan besleyeceğim diye maaş veremeyecek 
durumdadır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Dai
ma TEK'e borçludur; devlete, İller Bankasına borç
ludur ve bunlar bu paraları ödemekten acizdirler. 
Şimdi kalkıyorsunuz, «Tevsi yatırımlara, belediye
ler de katılsın» diyorsunuz, Bu büyük kent belediye
lerini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı diye söylemi
yoruz. Büyük kent belediyelerinin, halka hiç bir za
man küsülmez; Adalet Partisi, kendisine oy verme
di diye bir küsmenin içerisine girmemiştir. (CHP sı
ralarından gürültüler) Nasıl olsa bu belediyeler bir 
gün sizden dönecekler, çünkü bıçak kemiğe dayandı; 
ama bize dönmelerine rağmen, biz eşyanın tabiatına 
aykırı bir teklifi getirmek suretiyle Büyük Millet Mec
lisini işgal etmek istemiyoruz. 

Sayın Hükümeti temsil eden sınıf arkadaşım Hik
met Çetin de aynı sıralarda benim gibi düşünüyor
du. Herhalde, öyle tahmin ederim ki, bana sempatik 
geliyor. Sayın Plan Karma Komisyonu Başkanı gül
düğü vakit, gelsinler, hakikate ersinler, bizim büyük 
kentlerin belediyeleri bu parayı veremezler, eşyanın 
tabiatına aykırı bir teklifi burada dermeyan etmeyin. 
Bu sefer gene oy çokluğunuza dayanarak elinizi kal
dırmayın. 

Ne güzel bir şey dev gibi kuvvetli olmak, fakat 
ne korkunç bir şey onu dev gibi kullanmak. Size bir 
fırsat daha verdiğimiz için çok mutluyuz, 
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Saygıyla selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
belediyelerin katılmalarını emredici bir ifade ile yer 
almamıştır, sadece bir temenni olarak ele alınmış
tır. Bu nedenle gerekçesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Siz de katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon gerekçeye 

katılmadıklarını ifade ettiler. 

Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Gerekçe reddolunmuştur. 

Sayın Aykurt ve değerli arkadaşlarının verdiği 
40 numaralı önerge; «Plan metninde mevcut ilkenin 
aşağıdaki şekliyle kabulünü arz ve teklif ederiz» di
yor. 

Yani bu bir gerekçe değil, değişiklik önerisi, 77 
ısayılı Yasaya aykırı olduğu için bu önergeyi! işleme 
(koymuyorum eferndiim. 

43 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Salyın Başkanlığa; 
Plan mıetnıinlda mevcut illkenliın aşağıdaki değişik 

şekKiyle kabulümü arz ve teklif ederiz. 
II. Bleklrtiıksıiız Makıime İmalat Sanayii 

2247 (7) yenli şjekl: 
Mevcut traktör falbrÜkaları ile kuruinakta olan

ların ihracatı da sağlayacak şakide genSşletlikruelerıi 
'için yatınım projefainfin uygulamaları hızlanıdınla-
oaktur. 

Gerekçe -: 
2247 (7) DBYP'daki metin yalnız TÜMOSAN' 

m kurulmasına olanak; sağlıyor. Teklif dfctiğumliız me-
ıtin mevcut fabrikaların genişlemelerine de imkân 
vermektedir. Böyle daiha kısa sürede ve dama az mas
rafla kapasiteler gemlişietldblecektir. 

Denizi Bursa 
M. Kemal Aykuüt Özer Yılmaz 

Adana! ' Kütahya 
Hasan Gürsoy Hüseyin Cavilt Erdierrir 

Kütalhya 
Ahmet Mahir Ablum 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (Istanjbul) — Sayın Başkan, 
bu da değiştiirige önergesi, öyle başladı çünkü. 

BAŞKAN — Sayım Çetin, sizin kanaatinize biz 
katılmıyoruz. Gerekçe aşağıda o'llduğu içlin bel'kıi dik
katinizden kaçmış olabilir. 

Sayın Aykurt, verdjiniiz imi yine Özer Yılmaz'a söz 
hakkınızı? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Özer 
Yılmaz değil sayın Başkan, Hasan Günstoy'a verdim 
ısiözülmıü. 

(BAŞKAN — Sayın Gürsoy'a verdimiz. Buyuırun 
Sayım Gürsoy. Sayın Gürsoy süreniz 5 dakika ve 
mii'knofion açılk efendim. 

HASAN GÜRSOY (Adana) — Muhterem Baş
kam, muihiterem üyeler; Plandaki metinde değişiklik 
ömeflg'emlJzle ilgili şöyle denilmektedir: 

«Traktör ü'retıilmiime yömöllilk entegre kamu pro
jesinin uygulanması hızlamdırılacalktır.» 

Mulbitaröm üyeler, Plandalkli mötün kaibul ddüleceık 
olursa, yalnız TÜMOSAN'ın 'kurulmasına imkân sağ-1 

lanacajktır. Halbuki bizim teyMmıiz kaibul edilecek 
olursa, değişiiklik önergesıi kaibul buiyurulacak olunsa, 
mevout falbrikalarım genişlemelerine de imkân sağlan
mış olacaktır ve ıtekliflilmüzte, kısa sürede ve aız mıais-i 
rafla fabrikalarun kapasitelerinin artırılması imkânı 
faulunacakltır. 

Onun için, teklflimiMm ıfealbuM yöınıümde oy ver
memizi iimıit ediyor, hürmetlerimi arz edliiyorutm. 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (Jstaribul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komlisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Gerekçenin dikkatte' alınması hususunu onayınıza 

sunuyorum: Kalbud edenler.. Kaibul etmeyenler.. Ka
ibul eattaernlişltlir. 

44 numaralı gerekçeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü Beş Yıllık Planın 2 nci cildinin 687 nci say

fasında 5 nci' maddeslimdeki «îşliötmecilik faailyetl©-
ılirtde maliyet düşürücü toplu ürötılm yömtermlerine 
yöneleceği ılfaıde edlitaekltedir..» 
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Bu maıddonlin işletmecilik faaliyetlerinde maliyet 
düşürücü yöntemleriini ormancılık tekniğimin fcapla-
ona göre yönlendarifaellidir. Şeklinde değiştirilmesine: 

Gerekçe: 
Maddede kullanılan toplu ürettim talbiri ve yön-

temü traşllamıa slilstemMir. Tıraşlama sistemi ise, ülke 
ormanlarımızın tahribine, sel ve erozyonların artması. 
ma, Türk ormancılığının devamlılığını tehlikeye dü-
ışürecelktir. 

4 .ncü Beş Yıllık Plalrıın 2 ncıi cildinin 682 nci say-
ıf asında 190 No. iu tabloda orman ürünlerindeki yurt 
içi geliişırmeleri üretim hedefi 1983'de 21,987 milyon 
m3 orman emvali hedeflenmektedir. Bu ise, ülke or
manlarının devamlılığım tehlikeye soktuğu gibi üreti
min 12,850 milyon m3'ün halen yakacak odun ola
rak değeriemdMtoesinli hedeflemektedir. Bu ise, bü
yük 'bir israftır. Yakacak kısmımın If levha ve yonga 
levhaya kaydırma zorunüuğunu görmekteyiz. 

Artvin Balıkesir 
Basan Ekinci E. Engin Tanoverdıi 

İsparta Kırşehir 
Yalkup Üstün1 Mustafa Eşrefoğlu 

Samsun 
t. Ethem Ezigiü 

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

CISI H3İKMET ÇETİN (tstanibul) — Başka yok 
efendim. 

BAŞKAN — Benzerli başka ibir önerge yok di
yorsunuz. 

Önerge salhıiplerinıden sayın üye var mı konuşmacı 
©fendim? 

İlk imza saJhibli olarak buyurun. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
Bu önergeme gelinceye kadar 43 önerge redde

dildi, bu önergemin de reddedileceğine inanıyorum 
•ama, 'bir görevi de yerine getirme zorunluluğunu duy
dum. 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 2 nci dildiniin 687 
luoi sayfasında, «ormanların üretiminin toplu üretilme 
yönlendirilmesi ve bu suretle işsizliğin az'aiacağı» 
şeklimde ifade götiirifcnliştir. «Toplu üretim» tenimi, tek
inlik bir terimdir. Bu terlim, büzüm anladığımız anla
mlıyla traşlamia kesliimdir. Toros eteklerimi bilen, Ka
radeniz ormanlarım bilıen, her partideki parlamenter 
arkadaşlar, orada yaşayan orman içi köylüsünün ve 
o dağ eteklerindeki kasaba ve şehirlerdeki erozyon 
itdUikösiiıni ve şikâyetleri bilen parlamenterlerin böyle 

'bir öneriye katılmayacaklarıma inandığım içiin bunları 
söylemek mecburiyetini duydum. Türkiye ormanları
nın traşlama ile, yani diğer ifadeyle, toplu üretimle 
zaten sarp olan Karadeniz ve Toros, Akdeniz or
manları kısa sürede büyük bir tahribat içeris'ine 
girecek, orman varlığı kısa sürede erozyonla derele
re ve hatta Dördüncü Beş Yıllık Kalıkınma Planında 
öngördüğümüz barajların ve mevcut barajların 
dahi dolması pahasına bu toplu üretimi yönlendir
meye getirirsek, büyük bir vebal içerisine girmiş olu
ruz. Bunun kısa bir uygulaması Türkiye'de yapıldı 
ve kötü sonuçar verdiği tespit edildi. Bu metotdan 
dönüş yapılma noktasında iken, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planımda yine toplu üretim, yani Tür
kiye ormanlarının üretiminin traşlama suretiyle 
gençleştirilmesi veya üretilmesi, getirilmesi fevkalâ
de tehlikeli ve bunun faturasını bugünkü nesiller de
ğil, ıbellkıi gelecek nesiller dahi ödeyemez ve birçok ana 
toprağı derelere ve barajlara indiririz. Türkiye'de 
erozyonu hızlandırırız, bunun vebalime girmeyeceği
nize imamyor; bunu Türk ormancılığının tekniğine 
bırakıp, toplu üretim değil, traşlama değlil, tekniğin 
'icaplarına göre ve ağaç cinslerine göre düzeltilmesini 
teklif ediyorum^ 

Diğer ikinci konumuz; savurganlığı, özelikle di
llimizden bırakmadığınız. Cumlhuıljyet Halk Partili mil
letvekili arkadaşlarıma bunu (ifade etmek istiyorum. 
Bugün Türkiye'de 12 milyon, hatta 14 milyon stere 
lyalkın yakacak odun olarak tlüketiffiyor orman emıvai'i. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, biltirlir milsiniz lütfen? 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim. 
Dünya ölçülerine göre çok büyük bir yekûndur. 

1983 yılımda da yüne, Türkiye'de odumun 12 milyon 
sterimin yakacağa tefriki fevkalade tezat ve savur
ganlığın en güzel örmeğini teşkil öder. Hem (ihraca
tı öngörüyoruz, hem de mevcut üretimimizin 12 mil
yonunu yakacağa yönlendiriyoruz. Bunu da yaka
cağa kaydırırsak zannediyorum en iyi şekli yap
mış oluruz. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekimdi, 
Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) Katılıyorum efendilim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Baş-

— 587 — 
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ikan, astada toplu ünetlimden planda amaç, üretöirrtin 
planlaması, yol planlaması, makine parlkı şekHJndeM 
tüm p'larulamıayı içeriyor. Öyle anlaşılıyor kii, amacı 
aşacak şeMde anlaşılalbillir. Bu nedenle gerekçesinle 
fcatılııyonuız. 

ÎBAŞKAN — Gerökçesline katılıyorsunuz. 
Değeri arkadaşlarım, Sayın Roimiisyon ve Sajyın 

Hükümet okunan gerekçeye katıldığını ifade etmliş 
ibull'unımıalkibadıAr. Önjergenıin gerekçesfinıin dikkate 
alınması hususunda onayınızı alacağım: Kabul eden
ler lütfen işaret buy unsunlar.. Ka'bul etmeyenler.. Ka
bul edlilmıîşıtiir, 

Değerüli arlkadaşllanim, gari verme gerekçesinin 
dülktoaite alıınmıası kalbul edlmlişir. 77 sayılı Uzun Va
deli Planın Yürürlüğe Koınımıası ve Bütünlüğünün Ko
runması Haklkınldaîki Kanıun gereğince, dikkate alın
ması kalbul edilen gerekçeler, önergelerin tamamı üze
rimdeki istemliler bûttıilkten sonra ayrı ayrı yeniliden iş
leme komulacakltır. Yanii, önerge üzerinlde islterHeHs© 
Sayın Komli'syon, Sayın Hükümet veya sayın imza 
sahiplerinden 'birdsıi veya yetki vereceği bir başka 
arkadaşımız ktouşalbilecak. Bu göMşımie sonunda geri 
verme gerekçeleri tekrar :ayrı iayrı oylanacaktır. iklim
di oylamada da gerekçe kalbul edindiğinde, plan kalbul 
edilen gerekçelerle ıbMkte Hükümete geri verileceık-
ıtîr-

ıflir başka önergenin istemlime geçiyoruz efendim. 
45 nolu önergeyi okmfcuyorurn: 

Sayın Başjfcanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Planda yatırımların kamu 

ve özel seklfcör arasındaki dağılımı, bunıdlan önce uy
guladığımız üç plan dönıerriinde elde edilen tecrübe
lere uygun değiMidlir. 

Nitekim üç plan döneminde de, kamu sektörüne 
ağırlık verilmiş, ancak, kamu sektörü hedeflerinin 
gerisinde kalırken, özel kesim plan hedeflerini aş
mıştır. 

Bu sebepten, karma ekonomi kuralına da uygun 
olarak, toplam sabit sermaye yatırımlarının % 52,6' 
sının kamu, % 46,4'ünün özel kesimce gerçekleşti
rilmesi şeklinde yeniden düzenlenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul Bursa 
Ekrem Ceyhun Özer Yılmaz 

Adana Bursa 
Selâhattin Kılıç Yılmaz Ergenekon 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Efendim, benzeri önerge var mı Sa
yın Çetin? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi sayın üyelerden zatı-
âliniz konuşmak istiyorsunuz, buyurun Sayın Ekrem 
Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, önergemiz, plana 
gerçekçilik kazandırmak maksadıyla verilmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımız 1 tril
yon 578 milyar 800 milyon liralık bir yatırım öngör
mektedir. Bunun 898.3 milyar lirası kamu kesimi, 
yani % 57'si kamu kesimi, 677.5 milyar lirası; yani 
% 43'ü ise özel kesim tarafından gerçekleştirilecek
tir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planımızın 22 nci sayfasının 
26 numaralı tablosunda, her üç plan döneminde bu 
2 kesim için öngörülen yatırım gerçekleştirme oran
ları ile fiili gerçekleşme oranları mevcuttur. 

Birinci Plan döneminde kamu kesiminin toplam 
sabit sermaye yatırımları içindeki payının '% 59,9 
olması öngörülmüş, % 53,6 olarak gerçekleşebilmiş
tir. Özel kesim yatırımları 40,1 olarak öngörülmüş, 
46,4 olarak gerçekleşmiştir. 

İkinci Plan döneminde kamu kesimi yatırımla
rı 52.6 olarak öngörülmüş, 52.9 olarak gerçekleşmiş; 
özel sektör yatırımları ise <% 47.4 olarak öngörül
müş, 47.1 olarak gerçekleşmiştir. 

Üçüncü Plan döneminde kamu kesimi yatırımla
rı 56.4 olarak öngörülmüş, 51.1 olarak gerçekleşmiş; 
özel kesim yatırımları ise 43.6 olarak öngörülmüş, 
48.9 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu izahatımızdan görüleceği üzere, planlı dönem 
içerisinde en gerçekçi yaklaşım İkinci Plan döne
minde yapılabilmiş, kamu ve özel kesim için öngö
rülen yatırım hedefleri aşağı yukarı tutulabilmiştir. 

Kamu ve özel kesim yatırımlarının gerçekleşme 
oranlarına baktığımız zaman şu hususu görmekteyiz: 
Birinci Plan döneminde kamu kesimi toplam yatırım
larının % 88.4 oranında gerçekleştirilebildiği, özel 
kesim yatırımlarının ise % 109; İkinci Plan döne
minde kamu kesimi yatırımlarının % 102.7, özel ke
sim yatırımlarının ise % 106.1; Üçüncü Plan dönem
lerinde kamu kesimi yatırımlarının % 86.6, özel ke
sim yatırımlarının ise % 111.9 oranında gerçekleşe
bileceği tahmin edilmiştir. 

Bu izahatımız şunu göstermektedir: Kamu kesimi 
payının artırılması, planda zikredilen kamu yatırım
larının gecikme nedenleri de nazara alındığı takdir
de, Dördüncü Beş Yıllık Planın yatırım hedefinin 
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tutturulmasında büyük sakıncalar ortaya çıkarabile
cektir. 

Bu sebeple, planın dengesini de bozmayacağına 
kani bulunduğumuz teklifimizi, Üçüncü Planın da 
altında olarak, % 52,6'sının kamu, % 46.4'ünün ise 
özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi şeklinde arz 
ve teklif ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Sayın Hükümet katılıyorlar mı? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HtKMET ÇETİN (istanbul) — Sayın Başkan, 
plan görüşmelerinde açıklıkla ortaya konuldu ki, 
Türkiye'de kamu yatırımları yerine özel, özel yatı
rımlar yerine kamu ikame edilemez. Onun için, ka
mu yatırımlarından vazgeçmek demek, Türkiye'deki 
enerji hedefini azaltmak demek, Türkiye'deki tarım 
üretim hedeflerini azaltmak demek, Türkiye'deki alt
yapı yatırımları hedeflerinde azalma demektir. Pla
nın bütünlüğünü bozucudur, katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor
lar. 

Gerekçenin dikkate alınmasını onayınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Reddolunmuştur 
efendim. 

Önerge numarası 46: 
Sayın Başkanlığa 

Dördüncü Beş Yıllık Planda, tarım sektörünün 
katma değerinin yılda % 5,3 artırılması öngörülmüş
tür. 

Bu artış yeterli değildir. Tarım kesiminin ihmali 
Türkiye'yi 1974 yılında olduğu gibi, buğday, şeker 
ithal eder duruma düşürebilir. 

Yukarıda arz edilen durum muvacehesinde, tarım 
sektörü katma değerinin yılda ortalama '% 5,7 civa
rında artış sağlamasına imkân verecek şekilde yatı
rım büyüklüklerinin yeniden tespitini arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul Bursa 
Ekrem Ceyhun Özer Yılmaz 

Adana Bursa 
Selâhattin Kılıç Yılmaz Ergenekon 

Aydın Kocaeli 
İsmet Sezgin İbrahim Topuz 

Bursa 
Ali Elverdi 

BAŞKAN — Sayın Çetin, benzeri önerge var mı 
efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
benzeri yok. 

BAŞKAN — Benzeri önerge yok. 
Önerge sahibi sayın üyelerden konuşmak isteyen 

var mı? 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ceyhun. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; sözlerime başlarken Yü
ce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda tarım sektörü katma 
değerinin % 5,3 artırılması öngörülmektedir. Bu ar
tış kanımızca yeterli değildir. Artan nüfus gelişen 
endüstri ülkesi olan Türkiye'de tarıma dayalı ürün 
tüketiminin artacağı bir gerçektir. Bu artan tarım ma
mulü ihtiyacını karşılayabilmek için, katma değerin 
bize göre 5,3'ten daha yukarı olması gerekir. Kaldı 
ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan tarım yatırımlarına, bil
hassa sulama yatırımlarına büyük öncelik ve ağırlık 
vermiştir. Dördüncü Beş Yıllık Planın gerçekleşme
si sonucunda, bilhassa sulama yatırımlarının gerçek
leşmesi sonucunda meydana gelebilecek tarım ürün
leri artışının 5,3 hedefini geçebileceği kanaatini taşı
yoruz, yapmış olduğumuz hesaplara göre. Bu sebep
le, 5,3 hedefinin 5,7 olarak düzeltilmesinin planın 
gerçekçiliği bakımından zaruri olduğu inancındayız. 

Bu teklifimiz kabul edilirse, Planın düzeltilmesi 
yönünde Sayın Başbakanın konuşmaları sırasında, 
Planın Yüce Meclislerde en iyi şekline sokulabileceği 
şeklindeki inancı da tarafımızdan paylaşılmış olacak
tır., 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında tarım kesiminin son yıllarda önemli gelişme 
gösterdiği bir gerçek; fakat geçmiş uygulamalara 
baktığımızda, bütün gerçekleşmeler diğer planlarda 
ortalama % 5'in altında olmuş. Bu nedenle % 5,3 
hedefi oldukça yüksek bir hedeftir. Bu nedenle, bu 
uygulamayı görmeden bu hedefin 5,7 yapılması öne
risine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerideki gerekçenin dikkate alınmasını Yüce He

yetin onayına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Reddolunmuştur. 

47 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Planda kamu kesimi ile fi

nansman gereği 108,8 milyar lira olarak tespit edil
miştir. 

Planın tetkikinden, konunun faktör gelirleri ve 
vergi gelirlerinin çok yüksek tutulduğu anlaşılmakta
dır, 

Öte yandan getirilecek yüksek oranlı vergide, mil
leti topyekûn sıkıntıya sokacaktır. 

Bu açıdan bakıldığında, konuda finansman gereği 
109 milyardan da fazladır. Bu, açık enflasyonun kay
nağı olacaktır. İstikrar vaat eden planın enflasyon un
surlarını bünyesinde taşıması bir çelişkidir. 

Yukarıda maruz sebepten, kamu kesimi dengesinin 
ek finansmana ihtiyaç duyulmayacak şekilde yeniden 
hazırlanmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Bursa 
Ekrem Ceyhun Özer Yılmaz 

Adana Bursa 
Selâhattin Kılıç Yılmaz Ergenekon 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Sayın Çetin, benzer önerge var mı 
efendim?. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — İmza sahibi olarak Sayın Ceyhun 
zatıâlinize devretti; buyurunuz Sayın Selâhattin Ki-
İ1Ç. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımızın, daha 
doğrusu herhangi bir kalkınma planının en önemli 
hayati unsurunu teşkil eden finansman unsurunu, 
özellikle kamu kesiminin finansman unsurunu bir ke
re daha Yüce Meclisin huzuruna getirmeyi gerekli 
gördük. Çünkü, sağlam olmayan finansman kaynak
larına dayalı bir plan sadece kâğıt üzerine yazılan 
cümlelerden ibaret kalır. Ne ekonomik hedefler ve ne 
de ona büyük. oranda bağlı olan sosyal ve kültürel 

I hedeflere ulaşmak mümkün olmaz. Bu itibarla, Yüce 
I Meclisin dikkatini bu Planın en hayati unsuru olan 
I finansman unsuruna çekmek ve bir kere daha nazari 
I dikkati celbetmek üzere önergemizi getirmiş bulunu-
I yoruz. 
I Aslında, planın bizzat kendisi 109 milyar liralık 
I bir açığı öngörmektedir. Yani, bütün zorlamalara, 
I suniliklere rağmen, Planın kendisi resmen ve açıkça 
I 109 milyar liralık bir açığı öngörmektedir. (108,8 ka

mu kesimi konuştuğum.) Bu zorlamalar hem yük
sek faktör gelirleri, hem de milletimiz için büyük bir 

I istirap kaynağı olacak olan yeni vergileri de içine 
I almaktadır. Kamu kesimi için böyle olan durum bü

tün plan için daha da kötüdür. Plamn tüm finans
man açığı 247 milyar liradır ve bir suni kabulle, 

I bu 247 milyar liranın bir kısmının özel sektörden 
transfer edileceği kabullenilmiştir. 

Bunun için aletler olabilir; ama bu gerçekleşme
yebilir de. Böylece planın finansman açığı 199 mil
yar lira kamu kesimi için öngörülmüş bulunmakta
dır ve enteresan olan, diğer üç dönemdeki beş yıl
lık planlarda olmayan bir husus bu planda bir kere 
daha öngörülmüştür. Bu 199 milyar Türik lirası dış 
kredilerden, dış imkânlardan sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, size dolar verecekler, mark 
I verecekler; siz bunu Merkez Bankanıza yatıracaksı

nız ve bunu Türk Lirasına çevireceksiniz. Yeryü
zünde böyle kredi şekli kalmamıştır. Çoğu kere 
krediler, ister ikili anlaşmalarla olsun, ister bey-

I nelmilel kuruluşlarla olsun, proje bazına dayalı ola-
I ra'k keenne kendilerinden mal almıaınız karşılığı su

retiyle verilmektedir. 
199 milyar lira küçük bir para değil. 8 milyar 

dolar tutuyor, eğer beş yıllık kaale alırsak ve yıl
da 1,6 milyar dolar öyle bir dış finansman imkânı 

I sağlanacak ki, bunu siz Türk Lirasına çevireceksi
niz ve iç finansmanda kullanacaksınız. Bu gayri 
mümkündür. 

I O itibarla, meseleyi son derece önemli addetiği-
miz için bir kere daha bu hususu huzurunuza ge
tirmeyi gerekli gördük. Ne olacaktır, sonuç ne 
olacaktır? Tahmin etmelk güç değildir. Sadece, baş
ka unsurların dışında sadece, finansman sebebiyle 

I hedeflerin gerçekleşmesi, gerçekleşme hedeflerden 
çok daha kısa düşecektir. Ya yatırımlardan kese
ceksiniz, ya cari masraflardan keseceksiniz; böyle
ce plan hedefine ulaşamayacaktır. 

Bu itibarla bu önemli unsuru, bunun bir siyasi 
tercih yönü de olmadığı için, Yüce Meclisin değerli 

| milletvekili arkadaşlarımın huzuruna getirmeyi gerek-
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li gördüm. Bu önergemize iltifat etmenizi ve bu 
istikamette plan gelirlerinin değiştirilmesini saygıla
rımla rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç, 
Sayın Komisyon?. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Planda iç ve dış finansmanın nasıl karşılana
cağı tüm ilkeleriyle, politikalarıyla saptanmıştır. Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergedeki, geri verme gerekçesinin dikkate alın

ması hususunu onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim-

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

1975 - 1977 döneminde başlatılan sanayi hamle
si, Türkiye'nin sanayileşmesinde bir dönüm nok
tası olduğu şüphesizdir. 

İhracatın artırılmasına öncelik verildiği planda 
ilke olarak yer almıştır. Bu ilkeye uygun olarak 
yukarıda ifade edilen sanayi hamlesi cümles'inden 
inşaasına başlanan, büyük sanayi tesislerinin, birinci 
öncelikle yapıtlarının tamamlanarak, faaliyete geçi
rilmeleri ilkesinin de planda yer almasını arz ve tek
i l ederiz. 

İstanbul Bursa 
Ekrem Ceyhun özer Yılmaz 

Adana Bursa 
Selahattin Kılıç Yılmaz Ergenekon 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Benzeri önerge var mı efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok. 
BAŞKAN — Yok. 
önerge sahibi sayın üyelerden konuşmak iste

yen?.. 
Sayın Ceyhun, zatıaliniz konuşmak istiyorsu

nuz, buyurun efendim. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Balkan, 

sayın üyeler, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Dördüncü Beş Yılık Kalkınma Planı sanayi sek

törüne, bilhassa imalat sanayii sektörüne büyük 

ağırlık vermektedir, Bu sektörde gerçekleştirilmesi 
gereken yatırımların büyük bir bölümü Üçüncü Plan 
döneminden Dördüncü Plana devretmiştir. Bu dev
reden yatırımlarsa, Dördüncü Planın öngördüğü ya
tırım malları ve ağır sanayi maları üretimine dö
nüktür. Planda bazı kesimlerde nelere öncelik ve
rileceği ayrıca zikredildüği için, devam etmekte bu
lunan bu ağır endüstri projelerinin öncelikli proje
ler olarak planda takip edileceği veya gözetileceği hu
susuna değinen bir ibarenin metne eklenmesinde, 
planın yıllık programlarını yapacak değişik hükümet
lerin bu ilkeyi değiştirememesi ve bu ilkeye sadık 
kalması yönünden fayda görmekteyiz. 

Önergemizi bu sebeple takdim etmiş bulunuyo
ruz. Yüce Meclis, Hükümet ve Komisyon öner
gemize katılırsa, Planın hedefe ulaşabilmesi bakı
mından yararlı bir hizmet yapılmış olacaktır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Sayın Hükümet, katılıyor musunuz efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
böyle bir metnin yer almasına gerek yoktur, Bu 
nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılmıyor. 
Sayın Komisyon, katılıyor mu efendim? 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon da katılmıyor. 
Önergenin gerekçesinin dikkate alınmasını onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler..? 
Reddoİunmuştur efendim. 

49 numaralı önergeyi okutuyorum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

Dördüncü Beş Yıllık Planın 745 nci paragrafın
da yer alan ilkeden, «ticari bankalardan orta ve 
uzun vadeli kredilerde kullandırılmak üzere yapıla
cak-transferler» ifadesinin çıkarılmak suretiyle, aşa
ğıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif 
ederizy 

«745 nci DESİYAB kaynaklarım yurt içi ve 
dışında tahvil satışları ile bütçe fonları oluştura
caktır. DESİYAB, yurt dışındaki işçilerin kurduğu 
teşebbüslere, sermayelerine katılma, projenin gerçek
leşmesinde önderlik etmek suretiyle de yardımcı ola
caktır.» 

Gerekçe: 
Ticari bankaların fonlarının bir kamu bankası 

olan DESİYAB'a aktarılması, bu bankaların özel 
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sektör yatırımlarının gerçekleşmesini; önleyebilir. 
Halbuki, planda özel kesimin toplam yatırımların 
% 43'ünün özel kesim tarafından yapılması öngö
rülmüştür. Özel sektörün plan hedefinden sapması, 
plan hedeflerine ulaşılmamasına sebep olabilir. 

İstanbul Bursa 
Ekrem Ceyhun Özer Yılmaz 

. Adana Bursa 
Selâhattin Kılıç Yılmaz Ergenekon 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Sayın Çetin, var mı benzeri bir 
önerge, 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Özer Yılmaz, buyurunuz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlar, yine CHP karma ekonomi pren
siplerine aykırı bir kararla huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. Muhterem arkadaşlar, şimdi hem kal
kacaksınız özel sektörden yana da olduğunuzu ifa
de edeceksiniz, hem planda toplam yatırımların 
•% 43,0'ını özel sektör yapacak diyeceksiniz, sonra 
özel sektörün finansmanına yardım etmekte olan özel 
bankaların elinden orta ve uzun vadeli kredilerin 
fonlarını alıp DESİYAB'a vereceksiniz. Özel sek
törü acaba başka neyle finanse edeceksiniz muhte
rem arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlar şimdi, size bir kere daha 
ifade etmek istiyoruz; yanlış yoldasınız. Özel sek
törün bankalarıyla bu kadar uğraşmayın. . Özel sek
törün bankalarında bildiğiniz gibi, sizden milletve
kili olamayan arkadaşlar idare meclisi azası olarak 
yer almaktadır. Özel bankalar bu kadar zarar eder, 
yatırımları tahakkuk edemez, kârlarından düşme 
olursa, o zaman seçimi kaybettiğinizde nereye gide
ceksiniz? Sonra, İş Bankası bir arpalık olarak mu
hafaza edilmektedir. Acaba Demokratik Partiden 
bir bakan almak suretiyle bir oy için, çeyiz verirce
sine Genel Başkanına İş Bankasının İdare Meclisli 
azalığını verdiniz; ne olacak o zaman arkadaşlar? 

Eğer özel sektörün elinden uzun ve orta vadeli 
yatırım fonlarını alacak olursanız, özel sektörün 
bu bankaları iflasa gider, kârları azalır. O zaman 
da arzu ettiğiniz, seçimleri kaybettiğinizde gideceği
niz yer kalmaz. O bakımdan aklınızı başınıza alın, 
bizim dediğimiz şekli kabul edin. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz, 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılmıyor. 
Gerekçenin dikkate alınması hususunu onayını

za sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

50 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü Planın «Sosyal Güvenlik;» bölümünde yer 

alan; 
«Tarım kesiminde ücretle ' çalışanların ve küçük 

tarım üreticilerinin, kooperatifleşme hareketiyle bü
tünleşerek toplumsal güvenliğe kavuşturulması temel 
ilkedir» 

945 sayılı ilkenin, aşağıdaki şekilde düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz., 

945. Tarım kesiminde ücretle çalışanların ve 
küçük tarım üreticilerinin, öncelikle sosyal güvenliğe 
kavuşturulması temel ilkedir. 

Gerekçe : 
Sosyal güvenlikle, kooperatiflerin bir bütün ha

linde düşünülmesi tarım kesiminde çalışanların ve 
küçük çiftçiyi kooperatife girmeye icbar eder. Bu
nun anlamı gönüllü demokratik kooperatifleşme 
yerine zorunlu kooperatifleşmeyi getirmektir. 

İstanbul Bursa 
Ekrem Ceyhun Özer Yılmaz 

Adana Bursa 
Selâhattin Kılıç Yılmaz Ergenekon 

Aydın 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, benzeri bir öner
ge var mı efendim?.. 

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

BAŞKAN — Yok. 
Konuşmacı arkadaşımız Sayın Kılıç zannediyo-

rum.| 
Buyurunuz efendim. 
SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Bu Plana hâkim olan sol görüşün kısır ve kay

nak üretmekten yoksun olduğu hususundaki Adalet 
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Partisinin görüşü malumdur. Maalesef, bu Plan
da kısır sol görüş, en çok kooperatifler alanında tah
ribatım yapmıştır. Hem de sosyal güvenlik gibi 
gerçekten bütün vatandaşlarımızın sahip olması ge
reken bir alanda dahi tahribatını ihmal etmemiştir. 
Biz Adalet Partisi olarak, demokratik ve gönüllü 
kooperatiflerden yanayız; ama solcu görüşün, sos
yalist görüşün, özellikle kooperatif için düşündüğü 
bu değildir. Sol görüş için kooperatif ve onun üye
leri, bir siyasi alettir. Bu aleti ne kadar çok kendi 
emirlerine tabi kılarlarsa, o kadar çok bu aletten 
yararlanmak imkânını bulurlar. Nitekim, Planın 
birçok finansman imkânları sağlayan bölümlerinde ve 
bu kere de sosyal güvenliğin sağlanmasında koopera
tiflere girmeyi zorlamak için ve kooperatiflere girme
yen tarım kesiminde ücretle çalışan ve küçük tarım 
üreticilerini dahi sosyal güvenliğin dışında bırakacak 
kadar şiddetli bir sol izi görmemek mümkün değil
dir. Ayrıca, eğer ekonomik hürriyetiniz yoksa, 
siyasi hürriyetinizin manası hiç yok değilse bile, çok 
yoktur. Bu itibarla, kooperatifleri biz siyasi an
lamda Cumhuriyet Halk Partisinden çok farklı an
lıyoruz, ekonomik anlamda da çok farklı anlıyo
ruz. Şöyle ki; 

Sayın milletvekilleri, kooperatifler zorunludur; 
ama sizin anladığınız kooperatifler kalkınmada san
ki büyük itici güç gibi kullanılmaktadırlar. Hal
buki kooperatiflerin bünyesi, kooperatifin ortak
ları, kooperatifin ekonomik gücü kalkınmada itici 
güç olmak yönünden mümkün değildir. Kooperatif
ler bir manada düşük gelir gruplarının savunma ör
gütleridir. O itibarla siz kooperatiflere çekemeye-
cekleri bir yükü verirseniz, kaynak israfına sebep 
olursunuz. O itibarla, Cumhuriyet Halk Partisiy
le kooperatiflerin hem siyasi anlamda kuullamlmasm-
da, hem de elkonomide çekemeyeceklerinden daha 
çok yük verilmesi yönünden, anlaşmazlık halindeyiz; 
ama, geliniz, lütfediniz bu noktada sosyal güvenlik 
konusunda hiç değilse, bu zorlamaları kaldırınız. 
Elbette siz «Biz zorlama yapmıyoruz» diyorsunuz. 
Gerçekte • kooperatife girmek için zorlanılır diye bir 
madde koyamazsınız; ama, kredi imkânlarını kısar
sanız; ama traktör vermezseniz; ama lastik vermez
seniz, hele hele bu maddede olduğu gibi sadece 
kooperatif üyelerine sosyal güvenlik tanırsanız o za
man küçük çiftçiler, başkasının arazisinde ücretle ça
lışanlar bu imkândan mahrum kalırlar. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — O zaman 
hısım akrabalar. 

I SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — O itibarla 
lütfediniz, önergemiz çok küçük bir unsuru kapsa-

I maktadır. Bu küçük değişiklik ümit ediyorum ki, 
sizlere uygun gelecektir ve değişikliğimiz de şu cüm
lede ifade edilmiştir: «Tarım kesiminde ücretle ça
lışanların ve küçük tarım üreticilerinin - bunun içine 

I kooperatif üyeleri de girecek elbette - öncelikle sos
yal güvenliğe kavuşması temel ilkedir.» Bu önerge-

I mize iltifat göstermenizi rica eder, saygılar suna
rım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 
I Efendim, Sayın Hükümet?. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Planda öngörülen kooperatifleşme; gönüllü, demok-

I ratik kooperatifleşmedir. Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz. 
I BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin katıl-
I madiği gerekçenin dikkate alınması hususunu ona-
I yınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret bu-
I yursunlar. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, bu sefer sayınız. 

BAŞKAN — Sayalım efendim, sayalım. Say
madığım zaman değerli arkadaşıma danışıp da sonu
cu ilan ediyorum. Böyle bir itiyadım olmadığı halde. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bağırmayın Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bağırmak benim hakkım değil; ama 
iftira etmek de kimsenin hakkı değil her halde. 

Kabul etmeyenler... Gerekçe reddolunmuştur 
efendim. 

Bir başka 51 numaralı önerge vardır, okutuyo
rum: 

Saym Başkanlığa 
- Görüşülmekte olan 4 ncü 5 Yıllık Kalkınma Pla-

I nının 223'ncü sayfasında 1057 nci paragraftan son-
I ra 1058 nci paragraf olarak ilişikteki metin ilave

sini arz ve teklif ederiz. 
I İstanbul Kars 

Ekrem Ceyhun Hidayet Çelebi 
I Manisa Erzincan 
I . Sümer Oral Timuçin Turan 

Erzurum 
I Rıfkı Danışman 
I 1058. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
j maden potansiyelini değerlendirmek üzere maden-
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ciliğin tüm yönlerini kapsayan bir Maden Projesi 
planın ilk yılı içinde Devlet Planlama Teşkilatınca 
hazırlanacak ve projenin bitimini takiben 5 yıllık 
kesin bir program ile proje uygulanmaya sokula
caktır. 

Bu hususu gerçekleştirilmek üzere gerekli her 
türlü teşvik tedbiri alınacak ve teşkilat tamamlana
caktır. 

Gerekçe : Plan sayfa 52 - 53 

BAŞKAN — Benzeri önerge var mı efendini? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
benzeri önerge 53 numaralı önergedir. Aslında Sayın 
Başkan, planda madenciliğe gerekli önem verilmiştir 
ve önergede de belirtildiği gibi bunun gerekçesi pla
nın 52 ve 53 ncü sayfalarında yer almaktadır. Onun 
için Hükümet olarak gerekçesine katılıyoruz. Zaman 
kazandırmak için bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Gerekçeye katılıyorsunuz. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA SABRİ 

TIĞLI (Kastamonu) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, metni aynı 
olan Sayın Özer Yılmaz, Sayın İbrahim Topuz, Sa
yın Bahri Dağdaş, Sayın Hasan Ekinci ve Sayın 
Ali Elverdi'nin önergeleri de aynı biçimde ve aynı 
mahiyette. Bu iki önergeye Komisyon ve Hükümet 
gerekçesine katıldığını ifade etmişlerdir. Gerekçenin 
dikkate alınması hususunda onayınızı alacağım. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önergeler de 44 numarada ifade ettiğim gibi 
yeniden işleme konulacaktır. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan planın tasarruf - yatırım den

gesi, 199 milyon İka açıkla karşılanması öngörül
müştür. Bu toplam dış tasarruf açığı dış borçlanma 
ile karşılanacaktır. 

Ancak, planda öngörülen gelir hedefleri gerçek
çi değildir. Çünkü, planda işçi gelirleri yüksek tu
tulmuştur. Baz yılı olan 1978 yılında da izlenen 
hatalı politika sebebiyle toplam işçi döviz miktarı 
800 milyon dolar civarında kalacaktır. Aynı şekil
de, turizm gelirleri ve diğer görünmeyen işlemler 
kalemlerinden elde edilecek gelir, yüksek tutulmuş
tur, 

Plan dengesinin gerçekçi kurulabilmesi amacıyla 
cari işlemler dengesinin yeniden kurulması ve temini 
gereken dış kaynağın da buna göre belirlenmesini arz 
ve teklif ederiz.; 

Bursa Adana 
Özer Yılmaz Hasan Gürsoy 

Kocaeli Bursa 
İbrahim Topuz Ali Elverdi 

Artvin 
Hasan Ekinci 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Ko
misyon yerinde yok. 

BAŞKAN — Komisyon yerinde yok... 
Zatıâliniz Komisyonu temsil ediyor musunuz efen

dim? 
SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Benim Komisyo

nu temsil ettiğimi bilmeleri lazım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun Başkanı, 
Başkanvekili, sözcü veya özel olarak bu konuda 
tayin edilmiş olan sözcü temsil edebilir, zatıâliniz?... 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — Komisyon Baş
kanı burada efendim. (AP sıralarından gülüşmeler) 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Burada efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Benzeri bir önerge var mı efendim Sayın Çetin?.. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETlN (İstanbul) — Yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bu önergeye, imza koymuş olan, 
gerekçeye imza koymuş olan arkadaşlarımızdan ko
nuşmak isteyen?.. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Birinci imza mı efendim? 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Sayın Başkanı bir kere daha tebrik etmemiz la
zım. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi fuzuli şagil 
olmaktan kurtulamamıştır. Komisyon üyesi olan ar
kadaş, Komisyondaki Başkanlık yerini işgal etmiş
tir ve bu zabıtlara tescil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Planda tasarruf yatırım 
dengesinde 199 milyar liralık bir açık öngörülmüştür. 
(«Ses» sesleri) 
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BAŞKAN — Efendim, bir parça mikrofona, 
zahmet olmazsa yaklaşırsanız arkadaşlarımız sizi din
leme zevkini alacaklar. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Göbeğinden yaklaşa-
maz. 

ÖZER YILMAZ (Devamda) — Sayın Başkan, 
gecenin bu saatinde atılmakta olan lakırdılara bak-

• tığım valkit, alkolün tesirine vererek benim göbeği
mi Mecliste ifade edenlere ancak teessüflerimi arz 
ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 
hayalci bir Plan yapmıştır; rakamlar hayalden iba
rettir. Cumhuriyet Halk Partisi işçi dövizlerine bel 
bağlamıştır. Eğer haftada bir böyle mini develüas-
yon yaparsanız işçi dövizi gelmez arkadaşlar. Çün
kü, adam, ne kadar geç gönderirsem göndereyim bi
liyor ki, Türk Hükümeti hiçbir şey yapamasa Türk 
Partasının değerini düşürmektedir. 

Peki bütün bunlardan bizim endişemiz ne ola
bilir? Biz meselelere daima memleketçi açıdan bakı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tasarruf ve yatırım den
gesi sizin hayalci planlarınız üzerinde yatırımların ta
hakkuk etmesine imkân yoktur. Biz diyoruz ki, 
plan dengesinin gerçekçi kurulabilmesi amacıyla ca
ri işlemler dengesinin yeniden kurulması ve temini 
için gereken dış kaynakların da buna göre belirlen
mesi lüzumunu hissettik. Yoksa arkadaşlarımız alın
masın, 11 'ler sizde kaldığı müddetçe iktidarsınız. 
Ama bu geçirdiğiniz müddeti memlekete hakikaten 
hizmetle, yatırımla geçirmenizi arzu ediyoruz. Yok
sa bu düşünceyle yatırımı öyle tahmin ediyorum ki 
mecazi manada anladınız, yatırmaya niyetiniz var. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Planın bütün dengeleri gözönüne alınarak saptan
mıştır. Gerçekçidir. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Komis
yon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz Sayın Komisyon. 
Okuttuğum gerekçenin dikkate alınması hususu

nu onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul olunmamıştır. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim. 
Numara 54. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4 ncü 5 Yıllık Kalkınma Pla

nının 223 ncü sayfasının 1052 No. lu paragrafının 
aşağıdaki şekilde tanzimini arz ve teklif ederiz. 

1052. Aşağı Fırat Projesi; Güneydoğu Anadolu 
bölgesi için çok amaçlı bir gelişme projesi olarak 
ele alınarak geliştirilecek, bu iş için özel, bir çok 
amaçlı proje; Planın ilk yılı içinde Devlet Planlama 
Teşkilatınca tamamlanacaktır. Tamamlanan bu 
proje 5'er yıllık kesin programlar halinde uygulana
caktır. Bu iş için gerekli merkez ve taşra teşkilatı 
kurulacaktır. 

Gerekçe : 
4 ncü 5 Yıllık Kalkınma Planı sayfa : 52 ve 53. 

İstanbul Kars 
Ekrem Ceyhun Hidayet Çelebi 

Manisa Erzincan 
Sümer Oral Timuçin Turan 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; var mı efendim 
benzer nitelikte başka önerge? 

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

BAŞKAN — Önerge sahibi sayın üyelerden ko
nuşmak isteyen var mı efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılıyoruz zaten 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, aslında ilke planında yer almıştır. 
Bu önerge açıklık getiriyor. Gerekçesine katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin gerek
çeye katıldığını duydunuz, ben de ifade ediyorum.; 
Gerekçenin dikkate alınması hususunda onayınızı 
alacağım. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Gerekçe dikkate alınmıştır. Bi
raz evvel ifade ettiğim 44 ncü önergedeki işlem bu 
önerge için de, bu gerekçe için de bahis konusudur. 

Bir başka önerge var; okutuyorum efendim. Nu
mara 55. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4 ncü 5 Yıllık Kalkınma Pla

nının 243 ncü sayfasındaki 1232 sayılı maddesinin 
1 noi paragrafından «Ulusal mevzuat politikasını 
saptayacak ve» bölümünün çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul Erzurum 
Ekrem Ceyhun Rıfkı Danışman 

Manisa Erzincan 
Sümer Oral Timuçin Turan 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Gerekçe : Türkiye'de kalkınma planlarının ya
pılması ve uygulatılması görevi Devlet Planlama 
Teşkilatına aittir. Bu yetki bölünmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, biraz evvel söyle
diğim nitelikte benzeri bir önerge var mı? 

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

İmza sahiplerinden konuşmak isteyen? 
Buyurun Sayın Ceyhun. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI

SI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılıyoruz Sa
yın Başkanım. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Katılıyorlar efendim. Vazgeçiyor
sanız.... 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Buraya ka
dar gelmişken, müsaade ederseniz konuşayım efen
dim. 

BAŞKAN — Çağırdım, tabii. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Dördüncü Beş Yıllık Plan, kamu idaresinin ye
niden düzenlennıesi konusunda, büyük bir bölümde 
idarenin düzenlenmesine dönük güzel fikirler getir
miştir. Ancak, bu düzenleme içerisinde Başbakan
lığa bir yetki devri söz konusudur. O yetki de, 
Türkiye'nin hukuk düzenini yeni baştan tanzim ede
bilmek için mevzuatın taranması, bu mevzuat içe
risinde Plan ilkellerine aykırı bölümlerin çıkartılması 
ve sadeleştidlmesidir. 

Üçüncü Plan döneminde başlatılmış bir çalışma
dır; ancak bu Başbakanlıkta kurulması düşünülen 
teşkilata, sadece bu tarama işinin dışında, ulusal 
mevzuat politikasını saptama yetkisi verilmektedir. 
Bizim kanımıza göre Plan bir bütündür; sosyal, eko

nomik ve kültürel kalkınmayı beraberinde getirir. 
Bu kalkınmaya yön verecek olan normatif düzen
leme, yani Planın gereği olan hukuk düzeni ve bu
nun araçlarının politikaları ancak Planı yapan Dev
let Planlama Teşkilatı tarafından tespit ve tayin edi
lebilir. Bu sebeple, bu paragraftaki «ulusal mev
zuat politikasını saptayacaktır» cümlesinin çıkartıl
masını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Komisyon ve Hükümet, biraz evvel okuttuğum 

gerekçeye katıldıklarını açıkladılar. 
önergenin gerekçesinin dikkate alınması hususun

da onayınızı alacağım: Kabul edenler... Kaibul etme
yenler... Dikkate alınması hususu kabul edilmiştir. 

44 numaralı önergedeki işlem bu önerge için de 
uygulanacaktır. 

56 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 4 ncü 5 Yıllık Kalkınma Pla

nının 1050 numaralı tedbirin aşağıdaki şekilde dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

1050 : Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığı ge
liştirebilmek ve bunun bölge kalkınmasının itici gü
cü olarak kullanmak üzere, bölge hayvancılığının tüm 
yönlerini kapsayan ve sorunların birbiriyle ilişki
lerini gözeten bunları hayvancılık sanayileri ile bir
likte düşünen bir planlama planın ilk yılı içinde ta
mamlanacaktır. Bu planlamanın ortaya çıkartacağı 
projeler öncelikli projeler olarak yıllık programlarda 
yer alacaktır. 

Bu planlama içinde' halen uygulanmakta olan Şe
ker Şirketi eliyle besicilik projesi 4 ncü Beş Yıllık Plan 
döneminde 500 000 hayvan besiye alacak şekilde so
kulacaktır. 

Hayvancılık sahasında çalışan bütün teşkilatların, ge
rek merkez ve gerekse taşra kuruluşları arasında ek
siksiz bir koordinasyon tam ve eksiksiz olarak Dev
let Planlama Teşkilatınca yapılacaktır. 

Gerekçe : 
4 ncü 5 Yıllık Plan sayfa 52 ve 53'teki değerlen

dirme. 
İstanbul Kars 

Ekrem Ceyhun Hidayet Çelebi 
Manisa Erzurum 

Sümer Oral Rıfkı Danışman 
Erzincan 

Timuçin Turan 
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BAŞKAN — Benzeri önerge var mı efendim. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HÎKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Yok. 
Bu önergede Sayın Ceyhun, Sayın Danışman'a 

devretmişsiniz söz hakkınızı, imza sahibidir, bu
yurun efendim. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; . 

Doğu ve Güneydoğu Anadolunım kalkınması pro
jelerinin hızlandırılması ve muayyen bir süre sonra 
Türkiye'deki kalkınmışlık farklarının ortadan kaldı
rılması konusunda, bu plan döneminde büyük gay
retlere ihtiyaç vardır. Bu maksadı sağlamak üzere, 
birkaç önerge sunmuş bulunuyoruz. Doğu Anadolu-
nun en önemli iktisadi kaynaklarından, potansiyelin
den birisi hayvancılıktır. Hayvancılık üzerinde bu
güne kadar sarfedilmiş bulunan gayretler istenilen se
viyeye ulaşmıştır denilemez. Bu plan döneminde de 
bu konu üzerinde büyük gayrete ihtiyaç vardır. Bu 
mesele bir disiplin altına alınmak mecburiyetindedir. 

Plana bir hedef vermek arzusuyla bu önergeyi 
vermiş bulunuyoruz. Doğu Anadolu'da yapılan hay
vancılık tatbikatları ve projeleri içerisinde en verimli 
olanı Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin tatbik et
tiği sistemdir. Tecrübe vardır, bu mevzuda yetişmiş 
insanlar vardır, teknik personel vardır. Bu projenin 
büyük ölçüde geliştirilmesi zaruretiyle karşı karşı-
yayız. 

Bizim plana koymak istediğimiz hedef mütevazi 
bir hedeftir. 500 bin hayvanı bu şirket eliyle 5 yıl 
içerisinde yetiştiriciye imkân tanıyarak beslemek ve 
tüketime vermek için bu önergeyi sunmuş bulunuyo
ruz. 

Bunun arkasından diğer birkaç önergemiz de bu 
mevzuda sunulacaktır. Değerli arkadaşlarım, bilhassa 
bu çok önemli saydığımız konuya ağırlık vererek, 
oylarını önergemiz istikametinde kullanmalarını istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Danışman. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında planda, önerge sahibi sayın üyelerin de be
lirttikleri gibi, hayvancılığa gerekli önem verilmiştir. 
Buna ait ilkeler de planda yer almıştır. Sayı belirtmek, 
yani 500 bin besicilik gibi ayrıntı kısmını dışında 
tutmak koşuluyla, diğerinin gerekçesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçeye katılıyorsunuz... 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — 500 bin hedef 
vermeme koşuluyla, o ayrıntı olduğu için efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Aynı gerekçeyle ben 
de katılıyorum efendim. 

BAŞKAN — Aynı gerekçeyle siz de katılıyorsu
nuz. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonun ve Hüküme 
tin hangi koşulla katıldığını dinlediniz. Önergenin 
gerekçe kısmının dikkate alınıp alınmaması hususun
da onayınızı alacağım. Dikkate alınmasını kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... önerge gerekçesinin dikkate alınması kabul olun
muştur. 

44 numaralı önergedeki işlem bu önerge için de 
yinelenecektir. 

Önerge numarası 57: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 4 ncü Beş Yılık Kalkınma 
Planın 222 nci sayfasındaki 1047 No. lu tedbirin aşa
ğıdaki şekilde düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Erzurum 
Ekrem Ceyhun Rıfkı Danışman 

Erzincan Kars 
Timuçin Turan Hidayet Çelebi 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

1047 - Geri kalmış bölgelerin, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinin hızla gelişmesini sağ
lamak amacıyla, bu bölgelere ait sorunlar bir bölge 
gelişme anlayışı çevresinde topluca ele alınacak, geliş
meyi başlatacak ve gelişmenin temel unsuru olacak 
büyük projelerin hazırlanması ve mevcutların hızla 
uygulanmaları bir itici güç olarak değerlendirilecek
tir. Meydana çıkan bu projenin 5'er yıllık kesin 
programlarla uygulanmaya sokulması sağlanacaktır. 

Bu hususu gerçekleştirmek üzere Devlet Planlama 
Teşkilâtınca gerekli teşkilât kurulacaktır. 

Gerekçe : 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin geliş

mişlik farkı arz eden bir bölge olduğu planın 52 ve 
53 ncü sayfasında belirlenmiştir. 

Bu gelişmişlik farkını ortadan kaldırabilmek için 
genel idare kuralları olan planlama programlarına, 
teşkilâtlanma meselesinin toptan düşünülmesi gere
kir. Getirdiğimiz tedbir bunları sağlamak içindin 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet biraz önce söyledi
ğim nitelikte bir başka önerge var mı efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok efendim. 
Bunun da gerekçesine katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gerekçeye katılıyorsunuz. 
Konuşma gereksin'imi duyuyor musunuz Sayın 

Danışman, Sayın Ceyhun zatıâlinize devretmişti, söz 
hakkını? 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Konuşmaya
cağım. 

BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, komisyon ve sayın Hükü

met gerekçeye katıldıklarım ifade ettiler. 
Önergenin gerekçesinin dikkate alınıp alınmaması 

hususunda yine onayınızı alacağım: Gerekçenin dik
kate alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

58 numaralı önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 511 nci sayfasındaki 985, 986 pragraf-

larla; 685, sayfasındaki 1882 sayılı paragrafta yer 
alan «Gençliğin ulusal ve uluslararası turizm etkin
liklerine daha geniş ölçüde katılabilmesini sağlaya
cak düzenlemeler getirecektir», «Gençlerin... Toplum
sal kalkınma çalışmalarına etkin biçimde katılmaları 
sağlanacaktır.» «Ormancılık sektöründe... Fiziki he
deflerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkacak kaynak 
açığının kapatılmasında, ordu ve eğitim kurumlarının 
işgücü ve kapasite olanaklarından yararlanmayı 
amaçlayan bir program uygulanacaktır.» hükümleri, 
yıllık işgücü fazlasının iki milyonu aştığı bir ülke
de flaş propaganda sloganları olmaktan öteye gide
meyecektir. 

Bu itibarla, bu hükümlerin, uygulama kabiliyeti 
kazanacak şekilde değiştirilmesi ve gençliğin bir par
tinin ideolojik tercihleri istikametinde şartlandırılma
sına imkân vermeyecek bir şekilde yeniden düzenlen
mesi amacıyla tasarının Hükümete geri verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Ankara 
Timuçin Turan Mustafa Başoğlu 

Zonguldak Burdur 
Gültekin Kızılışık Ahmet Sayın 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

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

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Benzeri yok Sa
yın Başkanım;, 

BAŞKAN — Benzeri yok. 
İlk imza sahibi veya yetkili, konuşmak isteyen 

sayın üye var mı? 
Zatıâliniz mi konuşacaksınız Sayın Timuçin Tu

ran?. 
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Söz hakkımı 

Abdulmuttalip Gül'e veriyorum^ 

BAŞKAN — Konuşma hakkınızı Sayın Gül'e ve
riyorsunuz. 

Sayın Abdulmuttalip Gül, buyurun efendim. 
Sayın Gül, anımsatmak için söylüyorum, süreniz 

5 dakikadır., 
ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri. 

Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plan tasarısının 218 nci sayfasındaki 985 nci 
986 nci paragraflarla 284 ncü sayfasındaki 1382 sa
yılı paragrafta yer alan, «Gençliğin ulusal ve ulus
lararası turizm etkinliklerine daha geniş ölçüde katı
labilmesini sağlayacak düzenlemeler getirilecektir. 
Gençlerin toplumsal kalkınma sektöründe, kalkınma 
çalışmalarına etkin biçimde katılmaları sağlanacak
tır. Ormancılık sektöründe fiziksel hedeflerin gerçek
leştirilmesinde ortaya çıkacak, kaynak açısından ka
patılmasında ordu ve eğitim kurumlarının işgücü ve 
kapasite imkânlarından yararlanmasını amaçlayan 
bir progrm uygulanacaktır» hükümleri, yıllık işgücü 
fazlasının 2 milyonu aştığı bir ülkede, flaş program 
sloganları olmaktan öteye gidemeyecektir. 

Muhterem milletvekilleri, istikbalimizin teminatı 
olan gençliğimizin okulda, üniversitede, fakültede, 
yüksekokullarda vazifesi okumaktır; ilim öğrenmektir. 
İrfanını artırmak ve kültürünü çoğaltmaktır. Gençlik 
bu gayesinden uzaklaştırılınca ilimden, irfandan, kül
türden mahrum edilmiş sayılır. Bilindiği gibi rütbe
lerin en büyüğü ilimdir. Mazisi şerefle dolu ordula
rımız ise, imparatorluğun kuruluşundan Cumhuriye
tin kuruluşuna, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne 
kadar ve bundan sonra da dahili ve harici tehlike
lerden memleketimizi muhafaza etmektir, korumak
tır. 

Bu itibarla, bu hükümlerin uygulama kabiliyeti 
kazanacak şekilde değiştirilmesi ve gençliğin bir par
tinin ideolojik tercihleri istikâmetinde şartlandırılma
sına imkân vermeyecek bir şekilde yeniden düzenlen
mesi gayesiyle tasarının Hükümete geri verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HÎKMET ÇETÎN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, sayın Hükümet ve sayın 

komisyon gerekçeye katılmadığım ifade ettiler. 
Okuttuğum gerekçeyi onayımza sunuyorum! Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Gerekçenin dikka
te alınması reddolunmuştur^ 

59 numaralı önerge: 
* 

Millet Meclisi Başkanlığına 
DBYKP 1060 sayılı paragrafında görülen «Top

rak reformunu bütün olarak hızlandırmanın, yaygın
laştırmanın gereği olarak demokrasinin de, temel 
kuralı olarak reform sürecinin her aşamasında köy
lünün uygulamaya katılması sağlanacaktır.» hükmü
ne yer verilmiştir. 

Reform sürecinin her aşamasında uygulamaya ka
tılması öngörülen köylü tabii ki, büyük bir geçim sı
kıntısı içinde olan topraksız ve az topraklı köylü ola
caktır. 

Bu konuda, Hükümeti samimi olarak uyararak, 
zaten ciddi safhalara ulaşmış bir anarşi ortamında 
yeni anarşi kaynakları yaratmaktan vazgeçmesini tav
siye etmek isteriz. 

Bu konuda ortaya çıkması muhtemel sakıncaları 
önlemek amacıyla bu hükmün tasarıdan çıkarılması, 
ekonomik ve teknik boyutlar içinde kalan bir Top
rak ve Tarım Reformunu amaçlayan bir hükmün ta
sarıya eklenmesi amacıyla, tasarının Hükümete geri 
verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Ankara 
Timuçin Turan Mustafa Başoğlu 

Burdur Zonguldak 
Ahmet Sayın Ahmet Gültekin Kızılışık 

Zonguldak 
Abdulmuttalip Gül 

BAŞKAN — Sayın Çetin, önergenin benzeri var 
mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (istanbul) — Yok, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Yok. 
İmza sahibi sayın üyelerden konuşacak?... Yok. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Siz sayın Komisyon? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 

Okuttuğum önergedeki geri verme gerekçesini Yü
ce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenleri.. Sayı
lar çok yalan, yeniden sayacağım efendim. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.^ Kabul 
etmeyenler^. Kabul edilmemiştir efendim. 

60 numaralı önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Strateji ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planın

da kalkınmanın ekonomik büyüme ve sosyal adalet 
gibi iki temel unsuru arasında bir denge kurulmuş 
değildir. Ekonomik büyüme refah sağlayan daha bü
yük bir materyal denetiminin insanlığın emrine su
nup onun yaratıcısı güç ve insiyatifini baskı altından 
kurtarmayı sağlarken, sosyal adalet de bu imkân de
metinin daha büyük bir topluma arz edilmesini daha 
geniş bir kitlenin insanlık haysiyetine yaraşır bir şah
siyet kazanarak harekete geçirilmesini temin eder. 
Ekonomik büyüme ve sosyal adalet bir tank paleti
nin baklaları gibi birlikte ve münavebe ile hareket 
ederler. Bu baklalardan birini durdurarak diğerini ve 
sonuçta tankı hareket ettirmek mümkün değildir. Bu 
strateji ve plan imkânsızı gerçekleştirmek sevdasın
dadır. Açıkça ve cesurca ifade edilmiş olmamasına 
rağmen, sosyal adaleti yeğlediği intibaını vermeye ça
lışan bu plan ekonomik bir büyümeyi durduracak; 
bundan dolayı da, adaleti gerçekleştirmek şöyle dur
sun, ileriye dönük ümitlerimizi de yok edecektir. 
Bundan daha önemlisi, bu planın istihdaf ettiği sos
yal adalet maddi imkânsızlıktan dolayı, serpilip ge-
lişemeyen ve şahsiyetini bulup yaratıcı güç ve insiya
tifini ortaya koyamayan kişilere bu imkânları vererek 
bunların her birini birer ayrı kıymet, üretken bir bi
rim haline getirerek bu kitlelerin kendi imkânlarını 
kendilerinin yaratması için gerekli şartları hazırlaya
cak olan bir sosyal adalet değildir. 
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Bu sebeplerden dolayı bu plan, yenilerini hareke
te getirmek şöyle dursun, kazanılmış insiyatifleri, ha
rekete geçirmiş yaratıcı güçleri, baskı altına alıp,.on
ları tereddüt ve endişeye sevk edip körletecek, somu
nu büyütmeyen iptidai bir bölüşüm politikası sonucu 
sefalet ve sosyal adaleti gerçekleştirmekten öteye hiç
bir şey sağlamayacaktır. 

Bu plan, bir yabancı düzenin üzerine inşa edile
ceği prefabrik olarak imal edilmiş fakat şimdilik de
ğişik yerlere konmuş bütün ayaklarını ihtiva etmek
tedir. Bu ayaklar muvakkaten kondukları yerden alı
nıp hakiki yerlerine yerleştirildiğinde ortaya milletin 
istemediği bir rejim çıkacaktır. 

Bu amaçla, planın demokratik ilkelere uygun bir 
şekilde, ferdin yaratıcı gücünü harekete, geçirici ve 
büyümeyi durdurmadan sosyal adaleti gerçekleştirici 
bir ekonomik düzen içinde gerçekleştirilmesine im
kân sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesi için hü
kümete verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Burdur 
Mustafa Başoğlu Ahmet Sayın 

Erzincan Zonguldak 
Timuçin Turan Gültekin Kızılışık 

Zonguldak 
Abdülmuttalip Gül 

BAŞKAN — Sayın Hükümet biraz evvel söyle
diğim nitelikteki başka bir önerge var mı? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (tstanbul) — Yok Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden "konuşmak is
teyen?.. Yok. 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz efendim?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETÎN (tstanbul) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkanım. Gerekçedeki konular söz konusu 
değildir. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 
önergeye katılmadığını ifade etti. 

Önergedeki geri verme gerekçesinin dikkate alın
ması hususunda onayınızı alacağım: Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Etmeyenler... Kabul olun
mamıştır. 

61 numaralı önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Belirli bir sektör veya alt sektördeki üretim dina

miği talep dinamiği ile sınırlıdır. Toplam talebi kar
şılayacak proje sayısı, politik tercihlerden çok pro
jelerin optimum kapasiteleriyle belirlenir. Bu bakım
dan ekonominin gereği pek çok sanayi yatırımlarının 
yaygınlaştırılması yerine temekkuzun sağlamlaşması 
ve sonra da bunun en uygun yere oturtulmasıdır. Eğer 
sanayinin yaygınlaştırılması mümkün olmuş olsaydı, 
sanayileşmenin istisnasız her ülkede nüfus hareketle
rini doğurması vakası müşahade edilmemiş olacak
tı. Bu gerçek bu tasarıda bilinmemezlikten gelinmek
te, tasarının pek çok yerlerinde sanayiin yaygınlaştı-
rılmasından, köyde sanayi kurulmasından, köy - kent 
ayırımının kaldırılmasından bahsedilmektedir. 

Bu Planın politika çizicileri sanayide yaygınlaştı
rılması gereken hususun sanayi projeleri değil, bu 
projelerde uygulanan teknolojinin olduğunu farket-
memiş görünmektedirler. 

Burada üzerinde durulması gereken en önemli hu
sus, bir projenin hangi büyüklükte, kaç tane ve nere
de inşa edileceğini isabetle tespit etmektir. Yoksa, 
yaygınlaştırma değildir. 

Üzerinde durulması gereken ve plan politikasını 
çizenlerin; ya kısa görüşlülüğünü, ya da kastını or
taya çıkaran bir tenakuz da planda bir yandan sana
yinin yaygınlaştırılmasından dem vururken, diğer yan
dan, makul bir yaygınlaştırmada kurulacak köprünün 
ayaklarını teşkil edecek olan esnaf ve sanatkârların 
ihmal edilmesi hatta ortadan kaldırılması için hazır
lık yapılmasıdır. 

Kalkınma hamlesi içinde imkânların en elverişli 
bulunduğu belirli yerlerde yoğunlaştırılması zaruri 
olan birtakım projelerin yanında, her köşeye yayıl
ması mümkün ve zorunlu olan birtakım sektörler ve 
projeler de vardır. Bunların başında eğitim ve sağlık 
sektörleri gelmektedir. 

İklimi, topografyası ve~ diğer doğal kaynakları el
verişsiz olan bölgelere hiç düşünmeden yapılabilecek 
yatırımlar en büyük kaynak olan insan gücünün ge
liştirilmesi için yapılacak yatırımlardır. Bunların ba
şında sağlık ve eğitim yatırımları gelmektedir. 

Tasarının 1578 sayılı paragrafında, 3 ncü Plan 
döneminde de, sürdürülen dengesiz ve düzensiz okul 
açma politikası sonucu bazı bölgelerde ikili öğretim 
artarken, özellikle kırsal bölgelerde bir veya iki öğ
retmenle açılan ortaokullarda atıl kapasite yaratıla
rak, eğitimin niteliği düşürülmektedir. «1580 sayılı 
paragrafta da, «... dengesiz öğretmen dağılımı, birkaç 
öğretmen ve az sayıda öğrencisi bulunan ortaokullar-
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da lise kısımlarının açılması öğretimin niteliğini dü
şürmektedir», hükümlerine yer verilmektedir. 

Yaygınlaştırman her şeyin, başlangıçta niteliğini 
yitireceği, buna rağmen yaygınlaştırılması zaruri olan 
hizmetlerin başında eğitimin geldiğini, taş üstüne taş 
koymamış insanların bilmeleri müşküldür. 

Aynı şekilde tasarının 1647 sayılı pragrafında da, 
«yataklı tedavi kurumlarının büyüklüklerine göre ya
pılan değerlendirmede, toplam tesislerinin % 70'nin 
100 yataktan küçük olduğu izlenmektedir.») Bu durum, 
tedavi gücünün küçük ve etken olmayan birimlere 
bölünmüş olduğunu göstermektedir» Tenkidinde bu
lunduktan sonra, «îlçe merkezlerinde belirli bir bü
yüklük olmadığı izlenmektedir. Mevcut tesislerin bü
yük olduğu 10 - 15 yatak arasında değişen sağlık 
merkezleri olmaktadır» tespitine yer verilmektedir. 

Bu zihniyete göre, ya ilçe merkezlerinde 1 0 - 1 5 
yataklı sağlık merkezi de yapmamak ya da buralarda 
100 yatağın üstünde bir kapasiteye sahip; fakat az 
sayıda hastane inşa etmek gerekecektir. 

Yanlış değerlendirmeye dayanan bu hükümlerin 
düzeltilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yurdun 
her köşesine ulaştırılacağını belirten hükümlerin açık 
bir şeklide ilave edilmesi için tasarının hükümete ge
ri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rize Kırşehir 
İzzet Akçal Mustafa Eşrefoğlu 

Burdur İsparta 
Ahmet Sayın Yakup Üstün 

Denizli 
Ahmet Hamdi Sancar 

BAŞKAN — Sayın Hükümet benzeri var mı 
efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (istanbul) — Benzeri yok Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın arkadaşımız var 
mı efendim? Yok. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılıyor 
musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETlN (İstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Okuttuğum önergedeki geri verme 
gerekçesinin dikkate alınmasını onayınıza sunuyo

rum : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Dikkate alınması kabul olunmamış
tır efendim. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İnsanlar arasında kabiliyet ve çaba değişikliklerin

den doğan birtakım farklılıklar olduğu gibi, ülkele
rin çeşitli bölgeleri arasında da iklim şartlara, topog
rafya ve tabii kaynakların dağılımındaki değişiklik
ten dolayı birtakım gelişmişlik farklılıklarının bulun
ması kaçınılması mümkün olmayan bir vakıadır. 
Amerika Birleşik Devletlerinde Apalaçya Bölgesi ül
kenin diğer kesimlerinden; Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliğinde Türk ülkelerinden oluşan beş 
cumhuriyet, Büyük Rus ve diğer Slavların ekseriyeti 
teşkil ettiği diğer cumhuriyetlerden geri kalmıştır, 
İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerde de 
diğer bölgelere kıyasen ekonomik gelişmişlik göster
gesi düşük bölgeler mevcuttur. 

Ancak, yeteneksiz veya mağdur kişilerin kendi 
kaderlerine terkedilmesi söz konusu olmadığı gibi, 
imkânları kısıtlı olan bölgelerin de kendi kaderlerine 
terk edilmeleri söz konusu değildir. Her ülke bu 
bölgelere diğer bölgelerden kaynak aktarma, bu böl
gelerde ortaya çıkan yeni potansiyelleri geliştirme 
konusunda elinden gelen gayreti sarfetmekte veya 
sarfeder gözükmektedir. 

Ama bu ülkelerin hiç birinde devlet, devleti şi
kâyet etmemekte, belirli kişileri devlet aleyhine tah
rik etmemektedir. Bu planla bu hükümet devleti 
devletten şikâyetçi kılmaktadır. 

Devlet nerede su ile sulanacak toprağı bir arada 
bulmaşsa orada sulama şebekesi yapmış, petrol ne
rede bulunmuşsa rafineri oraya yapılmış, iklimin mü
sait olduğu yerde pamuk, narenciye ve şeker pancarı 
yetiştirmiş, ve bu konuda ekonomik kriterlerden ha
reketle, tespit edilen öncelik sıralarını değiştirmekte 
de bir sakınca görmemiştir. Bütün bu çabaların so
nucu, bölgelerarası ekonomik farklılıklar özenli öl
çüde azaltılmış, hiç olmazsa bu farklılığı azaltmaya 
yardımcı olan altyapı, özellikle eğitim ve sağlık, hiz
metlerinin yaygınlaştırılması için bütün Cumhuriyet 
hükümetleri, insaf ve anlayışımız CHP hükümetlerini 
hariç tutmaya elvermemektedir, ellerinden gelen ça
bayı sarfetmişlerdir. 

Hal böyle iken, iktidardaki siyasi ekip zaman ve 
fırsat yaratarak bu konuda tahriklerde bulunmaktan 
çekinmemektedir. 
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Sonuçta stareteji ve DBYKP tasarısı da bu tahrik
lerin bir aracı haline getirilmiştir. 

Tasarının 120 (-) 131 sayfalarında Devletin Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kasten ihmal et
tiği intibaını veren yorumlar yer almaktadır. 

Metindeki iddiaların, verilen ve hayli eski olan 
tablolardaki donelerin yorumuyla bile çürütülebilece-
ğine bakmaksızın birtakım sinsi propagandaların yo
ğunlaştığı bu bölgelerdeki kardeşlerimiz tereddüde 
sevkedilmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ye
rine Orta Anadolu ülkenin geri kalan bölümüyle 
mukayese edilmiş - olsaydı Orta Anadolu'da Ankara 
gibi büyük bir şehrin bulunmasına rağmen, ortaya 
çıkacak farklılık daha küçük olmayacaktı. 

Ülkenin bazı köşelerinin diğerlerinden daha az 
gelişmiş olmasında bir kasıt yoktur. Denizli'nin Gü-
ney'i, Çameli'si, İsparta'nın Sütçeler'i, Konya'nın Yu-
nak'ı, Ermenek'i Kastamonu'nun bazı ilçeleri ne ka
dar geri ise Doğunun bazı ilçeleri de ondan fazla de
ğil, olsa olsa o kadar geridir. 

Bu hassas konuların tahrik ve istismar konusu 
yapılmasına imkân vermemek için tasarının 120 ile 
131 nci sayfalarıyla bölgelerarası farklılıklara temas 
eden bölümlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla 
Hükümete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Rize Burdur 
îzzet Akçal Ahmet Sayın 

Adana İsparta 
Hasan Gürsoy Yakup Üstün 

Kırşehir Bursa 
Mustafa Eşrefoğlu Ali Elverdi 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. Benzeri bir öner

ge var mı efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞKABAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul)' — Yok efendim. 
BAŞKAN — İmza sahibi arkadaşlarımızdan ko

nuşmak isteyen sayın üye var mı?.. 
Sayın Eşrefoğlu, ilk imza sahibi olarak, buyuru

nuz. Süreniz beş dakika efendim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, hepinize saygılarımı arz 
ederim. 

Tasarının 52 nci sayfasında Devletin Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesini kasten ihmal ettiği 
intibaını veren bazı yorumlar vardır. Önergede bir 
yanlışlık var efendim, onu düzeltirsek iyi olur. 52 
nci sayfasında. 

BAŞKAN — Neyin efendim? Önergenizin okun
masında mı bir yanlışlık yaptık? Yoksa bitimde bir 
yanlışlık mı var? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Zanne
diyorum yanlışlık yapılmış, önergeye de yanlış yazıl
mış. 

BAŞKAN — Önergeye yanlış yazmışsınız yani?... 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Dördün

cü Beş Yıllık Planın 52 nci sayfasında. 
BAŞKAN — O biçimde okuyun efendim siz. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Bölge
ler arasındaki farklılık, Amerika Birleşik Devletlerin
de, Rusya'da, İngiltere'de, Amerika'da ve diğer Fran
sa ve Almanya gibi devletlerde de vardır. 

Bu, bölgeler arasındaki farklılık, Devletin bu böl
gesini ihmal ettiği ve bu bölgesine hizmet götürme
diği esasına dayanmamaktadır. Mesela Kırşehir veya 
İç Anadolu Bölgesiyle Ege Bölgesini karşılaştıracak 
olursak, rakamların bundan daha farklı çıkmayacağı 
kanaatindeyim. Bu husus, planın 52 nci sayfasında-
dır. Bunu, şu veya bu şekilde istismar etmemek için, 
memleketimizin bu hassas bölgesinin insanlarını kır
mamak hususunda 52 nci sayfadaki bu kısmın çıkarıl
masını ve yeniden düzenlenmesini arz ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
Sayın Hükümet?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında planda da belirtildiği gibi, geri kalmış yöre, 
Doğu ve Güneydoğu'da yoğunlaşmakla birlikte, ül
kenin diğer yerlerinde de zaten geri kalmış yöreler bu
lunmaktadır. Bunun için gerekçesine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçeye katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ)' — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Okuttuğum önergedeki geri verme gerekçesinin 

dikkate alınmasını onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul olun
mamıştır. 

63 Numaralı önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağının 

217 nci sayfasının «Din ve inanç özgürlüğü» bölü
münden sonra, Planın teknik yapısı ve numaralama 
sistemine uygun düşecek şekilde ek'te sunduğumuz, 
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«Manevi kalkınma» faslının ilave edilmesini arz ve 
talep ederiz. 

İsparta Ankara 
Yakup Üstün - Mustafa Başoğlu 

Erzurum Bingöl 
Rıfkı Danışman Mehmet Sait Göker 

Adana Zonguldak 
Hasan Gürsoy Abdülmuttalip Gül 

Samsun İstanbul 
İ. Etem Ezgü Ekrem Ceyhun 

Manisa Amasya 
Yahya Uslu Muhammet Kelleci 

Ankara Kars 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Hidayet Çelebi 

Gerekçe: 
Görüşülmekte olan Dördüncü Beş Yıllık Kal

kınma Planı, tDmamiyle maddi değerlendirmeler te
meline oturtularak hazırlanmıştır. Bugüne kadar 
asırlar boyu Türk Milletinin birikimi olan manevi 
değerler potansiyelinin iktisadi ve sosyal kalkınma
mıza nasıl yansıyacağı, kalkınmanın itici güç olarak 
ne türlü bir rol ifa edeceği belli değildir. Planın eği
tim, kültür, gençlik bölümlerinde sadece maddi ihti
yaçlardan ve bunların tedbirlerinden bahsedilmekte
dir. Dini hizmetlerin ve eğitimin ve bu sahada ku
rulmuş bulunan müesseselerin önümüzdeki 5 yılda 
nasıl bir istikamet alacağını anlamak mümkün değil
dir. islâm Enstitüleri, tmam - Hatip Okulları ne ola
cak, okullardaki din eğitimi, ahlak dersleri nasıl bir 
şekil alacak, manevi değerlerin geliştirilmesi, yaygın
laştırılması veya yaşatılması, genç nesillere kazandı
rılması ele alınmamıştır. Maneviyatsız ne kalkınmak 
ve ne de bu güzel vatanı koruyarak milli birlik ve 
beraberliği muhafaza etmek mümkün değildir. Ma
nevi kalkınma bölümünün Plana konulması zarure
ti vardır. 

Manevi kalkınma: Son yıllarda bilim ve teknolo
ji alanında süratli gelişmeler olurken, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün daha büyük 
boyutlara ulaşan suç işleme vakaları, uyuşturucu 
madde kullanma alışkanlığı, alkolizm, çeşitli görü
nümde anarşik olaylar gibi sosyal hastalıklar ile top
lum düzeninin giderek bozuluşu ve ferdi ve içtimai 
huzursuzlukların artışı müşahade edilmektedir. Bu 
sosyal hastalıklar bilhassa toplumun geleceğinin te
mel taşı olan genç kuşakları daha çok etkilemekte
dir. Bugün sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülke
lerde «gençlik sorunu» sosyal buhranlar içinde baş 
sırayı almaktadır. Bir taraftan maddi kalkınma için 
büyük çapta yatırımlar yapılırken, bunları işletecek 

insan unsuruna manevi yönden gereken Önemin ve-
rilmeyişi maddi kalkınmanın verimini etkilemektedir. 
Bunun sonucu olarak günümüzde büyük kayıplara 
yol açan maddi eğitim yapamayan bazı üniversite
lere, yersiz grevler yüzünden üretim yapamayan te
sislere ve bunların ötesinde aynı toplumda birbirini 
müsamaha edemeyen fertlere rastlamak normal hale 
gelmiştir. Bütün bu sosyal bozuklukların esas sebe
bi, insanın, yalnızca maddi bir varlık olarak mütalaa 
edilmesi ve onun maddi yönünden daha önemli olan 
manevi yanının unutulması veya ihmal edilmesidir. 

Ancak, insanlığın son yıllarda geçirdiği tecrübe
ler maddi kalkınmaya paralel olarak manevi kalkın
maya da önem verilmesi gereğini ortaya koymuştur. 
Nitekim Anayasamızın 10 ncu maddesinde «İnsanın 
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartların hazırlanması devlete bir vazife olarak ve
rilmiş ve ferdin maddi ve manevi gelişmesi beraber 
mütalaa edilmiştir. 

Kalkınmakta olan ülkemizde de diğer kalkınmış 
ve kalkınmakta olan ülkelerde görülen sosyal rahat
sızlıklar baş göstermiştir. Bunlar içinde bilhassa 
anarşik olaylar toplumun huzurunu ve devletin gü
venliğini sarsıcı ciddi bir durum arzetmektedir. Bu
nun çok yönlü nedenleri arasında fertlerin manevi 
terbiyesinin bir bütün olarak, bir plan disiplini içinde 
uzun yıllar ele alınmamış olmasıdır. Bugün toplu
mumuzdaki manevi eğitim noksanlığının sebep ol
duğu menfi tesirler, ailede, iktisadi ve sosyal hayat
ta kısaca toplumun her kesiminde kendisini hisset
tirmektedir. Fertler arasında sevgi, saygı ve tesanüt 
bağlarının ve karşılıklı anlayışın giderek kaybolma
sı, birlik, beraberlik ve güven duygusunun azalması 
geleceğimiz açısından önemle dikkate alınması ge
reken ciddi belirtilerdir. 

Bütün bu belirtiler, ülkemizde en az maddi. kal
kınmamıza verilen değer ölçüsünde ve hatta ondan 
da ötede bir gayret, ciddiyet ve bilimsel bir program 
ve plan disiplini çerçevesinde bir manevi kalkınma 
seferberliğini başlatmanın zaruretini ortaya koymuş
tur. Milletlerin tarihinde manevi değerlerin üstün 
tutulduğu devirlerde büyük ilerlemeler kaydedildiği 
görülmüştür. Hak, adalet ve fazilete bağlı büyük in
sanlar yetiştirmiş milletimizin, tekrar dünya millet
lerine örnek olacak bir seviyeye getirilmesi özel bir 
önem taşımaktadır. Huaur içinde hızlı ve dengeli, 
maddeten kalkınmış bir ülke haline gelebilmemiz, 
manevi kalkınmaya vereceğimiz önemle yakından il
gilidir. 
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Beş Yıllık Kalkınma Planlarının ilk üçünde ve 
bunların dilimleri olan yıllık programlarda manevi 
kalkınma vasıta, ilke ve tedbirleri müstakil bir bö
lüm olarak ele alınmamış, ancak ferdin manevi var
lığını geliştirmeye matuf bazı hususlar, plan ve prog
ramların eğitim ve kültür bölümlerinde yer yer zik
redilmiştir. Böylece bir plan ve program disiplini al
tına alınmayan manevi kalkınma sahasındaki faali
yetler, maddi kalkınma gayretlerinin yanında kifayet
siz olmuştur. Manevi kalkınmanın eğitim araçların
dan olan imam - hatip liseleri ve yüksek islam ens
titüleri, Planlı dönemin son yıllarında kendi içlerin
de nispi bir artış göstermekle beraber, kemiyet • ve 
keyfiyet bakımından artmakta olan nüfusun ihtiyaç
larına cevap verememişlerdir. Bu tür öğretim mües
seseleri, önemleriyle mütenasip resmi ilgiye mazhar 
olamamış ve dolayısıyla halkın bu müesseselerin ku
ruluş ve gelişmeleri istikametindeki katkısından la
yıkıyla istifade edilememiştir. Ayrıca bu okul mezun
larına yükseköğrenim yapabilme açısından muadili 
okullara bahşedilen imkânlar kısıtlı kalmıştır. Öte 
yandan, ilk ve orta dereceli okullara konulan din ve 
ahlak dersleri, müfredat, muhteva ve meslek öğret
menleri kadrosunda kifayetsizlik açısından hedefe 
ulaşılamamıştır. 

II. İlkeler: 
1. Manevi kalkınma bir bütündür ve topyekûn 

planlama ihtiyacından doğmuştur. Manevi planlama 
ve kalkınma toplumun bütün kesimlerini içine alır. 
Manevi kalkınma ve planlama içerisinde aile, milli 
eğitim, tiyatro, sinema, basın, TRT ve diğer müesse
seler söz konusudur. 

2. Milletimizin manevi ve maddi kalkınmasında, 
birlik ve bütünlüğümüzün sağlanmasında güçlü ve 
tükenmez bir kaynak olan dinimizin ulvi prensiple
rinden faydalanılacaktır. 

3. Cumhuriyetin temeli olan milli kültürümü
zün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi yeni nesil
lere ve bütün cihana duyurulması manevi kalkınma
nın temel ilkelerindendir. 

Vatandaşların ve özellikle genç nesillerin milli 
kültür hazinelerimiz ile kaynaşması için her türlü ted
bir alınacaktır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan izle
mek istiyoruz, yavaş okunsun. 

BAŞKAN — Biraz daha yavaş okuyunuz, değerli 
arkadaşlarımız izlemek istiyorlar. Tabii herkesin bir 
okuma biçimi, üslubu var, kabul etmek lazım efen
dim. 

Okuyunuz elendim. 
4. Milli kültürümüzün yabancı ülkelerde layık 

olduğu şekilde ve en geniş ölçüde tanıtılması için 
yürütülen faaliyetler geliştirilecektir. Başka ülkeler
deki soydaşlarımızın kendi öz kültürlerini yaşatıp 
geliştirmek imkanlarından yararlanabilmeleri, insan 
haklarına kamil manada sahip olmaları ve bulunduk
ları ülke kanunlarının bahşettiği bütün haklardan eşit 

v olarak faydalanmaları üzerinde titizlikle durulacak
tır. 

III. Tedbirler: 
1. Milletimizin medeni milletler topluluğu için

de şerefli, tarihi ile mütenasip, yerini alabilmesi için 
şümullü bir manevi kalkınma seferberliği ilgili kuru
luşlarca başlatılacaktır. 

Bu maksatla gerekli planlama ve ilgili kuruluş-
lararası koordinasyon Devlet Planlama Teşkilatı ta
rafından sağlanacaktır. 

2. Manevi kalkınmada hizmet edecek kadro
nun yetiştirilmesi için islami ilimler fakülteleri, aka
demileri, imam - hatip okulları ve imam - hatip okul
ları müfredatını uygulayan kız liseleri bütün yurt sat
hına yayılacaktır. Bu okulların kurulmasında halkın 
yardımı teşvik edilecek ve Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün katkısı sağlanacaktır. 

3. Uygulamadaki bir eşitsizliği ortadan kaldır
mak, açısından imam - hatip lisesi mezunlarına üni
versite ve yüksek okullara girişte lise mezunlarına 
verilen bütün haklar tanınacaktır. 

4. Yüksek İslam Enstitüleri akademi haline geti-
lerek, cemiyetimizin ve çağımızın çeşitli meselelerine 
çözümler getirilecek ve yüksek vasıflı araştırıcı, uz
man ve eğitici yetiştirecek, dinamik bir yapıya kavuş
turulacaktır. 

5. İslami ilimler alanında ülkemizde ihtiyaç du
yulan yüksek seviyede ilim adamlarının yurt içinde ye
tişmesini sağlamak, tarihi ve kültürel bağlarımız bu
lunan ülkelerde de hitap edebilecek vasıfta bir islami 
ilimler üniversitesi kurulacaktır. 

Ülkemizin sosyal güçlükleri dikkate alınarak mil
li birlik ve beraberliğimize ve manevi kalkınmamıza 
sağlayacağı değerli katkılar nedeniyle bu tür üniver
sitelerin uzun vadede çoğaltılması hedef alınacaktır. 

6. «İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi 
ve Yüksek İslam Enstitüleri, İslami İlimler Akade
mileri» mezunlarına orta dereceli okullarda tecrihan 
din ve ahlâk dersleri öğretmenliğine ilaveten sosyal 
ve kültürel derslerin öğretmenlik haklan da tanına
caktır. 
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7. Çeşitli iş yerleri, fabrikalar, askeri birlikler, 
hapishaneler gibi hizmetlerin toplu olarak görüldü
ğü yerlerde ihdas edilecek sosyal hizmetler kadrola-
larındaki Yüksek İslam Enstitüsü, İlahiyat Fakülte
si ve Islami İlimler Fakültesi, mezunları görevlendi
rilecektir. 

8. Nesillere dünya görüşü kazandırmakta bü
yük ehemmiyeti olan ahlak, sosyoloji, felsefe ve psi
koloji gibi derslerin müfredat ve muhtevaları milli 
inanç ve manevi değerlere bağlılığı sağlayacak şe
kilde yeniden yazılacaktır. 

9. Manevi ilimler sahasında yetkili uzmanlarca 
'hazırlanmış özel terbiyevi programlar radyolar ve 
televizyon aracılığıyla yayınlanacaktır. Televizyon ve 
radyolarda yayınlanan çeştili programların milli kül
tür, ahlak ve inanç ile bağdaşmasına itina gösterile
cektir. Polis ve Meteoroloji Radyoları gibi Diyanet 
İşleri Başkanlığına bağlı olarak kurulacak bir rad
yo istasyonu vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışında bu
lunan vatandaşlarımızın manevi alanlarda aydınlatıl
ması sağlanacaktır. 

10. Manevi kalkınma seferberliğinin uygulanma
sında karşılaşılacak engelleri giderici mevzuat düzen
lemesine gidilecektir. 

11. Müsbet ilimlere ait ders kitaplarında mille
timizin bu ilimlere yaptığı hizmetleri tanıtan bölüm
lerin konulmasına önem verilecektir. Yeni nesillere 
dünya görüşü aşılamakta önemli rol oynayan ahlak, 
sosyoloji, feslefe ve psikoloji gibi derslerin müfreda
tı ve kitapları milli inanç ve manevi değerlere bağlı
lığı temin edici şekilde yeniden yazılacaktır. 

12. Ecdat yadigârı vakıflarımızın korunması ve 
geliştirilmesine dikkat ve itina gösterilecek. Yurt dı
şındaki vakıflarımızla yakından ilgilenilecek Ve vakıf
lar kuruluş gayeleri dışında kullanılmayacaktır. ^ 

BAŞKAN — Efendim, benzeri bir önerjge var 
mı? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden, ilk imza sahi
bi Sayın Danışman, buyurunuz efendim. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Planın görüşülmesi süresince, birçok hatip manevi 
kalkınmadan bahsettiler. 

Üzülerek ifade edeyim ki, halen görüşmekte oldu
ğumuz Planda manevi meselelere temas eden bir ba
his, «Din ve inanç özgürlüğü» kısa pasajı dışında 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, hayatın her safhasında ma
neviyat, maddiyatla beraber gelmektedir. Madde, ma
na üzerine, maneviyat üzerine istinat ettirilmezse, 
maddenin korunması, muhafaza edilmesi mümkün 
değildir. Bir ülkenin maddi varlıklarının korunması 
da o ülkenin manevi gücüne bağlıdır. 

Değerli arkadaşlarım, teklifimizde istediğimiz 
şeyler, teklif ettiğimiz hususlar, bugün hâlen tatbik 
edilmektedir. Birçok müesseselerimizin hizmetleri 
arasında bulunmaktadır. İstediğimiz; 1983 yılına ka
dar tatbik edeceğimiz Planda bu mevcut müessesele
ri, mevcut nizamı muhafaza etmek ve manevi istika
mette genç nesillere yeni birtakım değerler kazandır
maktır. 

Planda, eğitim bölümünde, kültür bölümünde, 
Planın gençlik bölümlerinde manevi meselelere te
mas eden hususlar mevcut değildir. Tamamiyle mad
di değerler dikkate alınmış ve yapılacak projeler, 
tatbik edilecek metodlar tamamiyle maddeye istinat 
ettirilmiştir. 

Şayet bu Kalkınma Planı döneminde manevi me
selelere ağırlık verilmesi mümkün olamaz ise, hiç 
şüphesiz bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılar bi
raz daha artacaktır ve memleketimizdeki bu dertli 
dönem devam edecektir. 

Planda islam enstitülerinin hangi şekle tahvil edi
leceği ve ne şekilde geliştirileceği mevcut değildir. 
Planda imam hatip okulları nasıl bir seyir takip ede
cek ve bu okullardan yetişen insanlar nasıl değerlen
dirilecek sarih olarak ortaya konulmamıştır. 

Ayrıca memleketimizdeki din görevlisi açığı bun
dan sonra gün geçtikçe artacaktır. Yüce Meclislerin 
kabul etmiş olduğu bir kanunla bugün köylerimiz
deki imamlık görevini yapacak kişilerin kaynağı ku
rumuştur diyebiliriz. Çünkü imam hatip okulları dı
şında kendi gayretleriyle dini tedrisat yapan kişilerin 
görev alması mümkün değildir. Bugün mektepleri
mizin mezunları bu ihtiyacı karşılayacak durumda 
değildir. Gün gelecektir ki, köylerimizde imam bul
mak, dini görev yaptırmak mümkün olmayacaktır. 

Önümüzdeki beş yılda bu ihtiyaçlara cevap veri
ci tedbirlerin mutlaka alınması zaruretiyle karşı 
karşıyayız. 

Zengin mirasımız, asırlar boyu kazandığımız, bin 
yıldan beri kazandığımız manavi değerler üzerine 
oturtamadığımız maddi kaynaklan muhafaza etme
miz mümkün olmayacaktır. Bir milletin inançsız, 
imansız, manevi değerlerden yoksun var olması, ya
şaması mümkün değildir. 
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Bu düşüncelerle bu pasajı eklemek teklifinde 
bulunuyoruz. Değerli arkadaşlarımın dikkatine su
nar, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Danışman. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önergede belirtilen ilke ve politikalar Planın eğitim, 
kültür, din ve inanç özgürlüğü bölümlerinde Planın 
bütünlüğü içinde ele alınmıştır. Bu nedenle katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA ER-

TOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Katılmıyo
ruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, önergedeki gerekçeye sayın 

Komisyon ve sayın Hükümet katılmadıklarını açıkla
dılar. Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını 
onayınıza sunuyorum. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Kabul 
etmeyenler.. (AP sıralarından «Sayılmadı» sesleri) 
Sayalım efendim. 

Ben de kuşkuluyum, sayalım. Hiç kuşkunuz ol
masın sayarız. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Sayınız 
efendim.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir'. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu ifade etmek is
tiyorum Başkanınız olarak. Oylamalar sırasında açık 
biçimde ret veya kabul yönündeki istikamet değerli 
Divan üyelerince ve bendeniz tarafından veya yöne
ten bir başka Başkanınız tarafından belli olduğunda, 
sizleri bekletmemek için, sonuç anında Genel Kurula 
duyuruluyor. Acak kuşku hissedildiğinde, bir başka 
yolumuz yok; «Kabul edenler») diyeceğiz ve onları 
sayacağız. (AP sıralarından gürültüler) Sayın Aykurt, 
zatıâlinizin inşallah Başkanvekili olursunuz ve buraya 
gelirsiniz istediğiniz biçimde yönetirsiniz. Ondan 
sonra «Kabul etmeyenler» diyoruz ve onları sayıyo
ruz. içtüzüğümüzün emri kabul etmeyenler evvela, 
kabul edenler sonra şekilde değildir. Yani bunda bir 
kasıt, Başkanlığın da bir kastı yoktur. Bir başka 
arkadaşımın da başka türlü yönetmesi olanağı müm
kün değil, imkân dahilinde değil. Ne istiyorsanız, 
söyleyin ona göre yapalım efendim. İçtüzükte bir 
başka husus varsa, ona göre yönetelim Sayın Ay
kurt, 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Ama, müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, söyleyiniz lüt
fen. Anlayayım efendim. Yani kabul edenlerin gelme 
ihtimali var da, kabul etmeyenlerin gelme ihtimali 
yok mu? Rica ediyorum, söyleyin lütfen. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, eğer kabul oyları ret oylarından fazla geli
yorsa oylamayı tekrar ettiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, burada Adalet Partili bir 
sayın arkadaşım da var; eğer sizin söylediğiniz gibi 
ifade ediyor ise, şu anda Millet Meclisi Başkanvekilli-
ğinden istifa ederim Sayın Aykurt. (AP sıralarından 
«Et, et» sesleri) 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim: 
Sayın Başkanlığa 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 222 nci 
sayfasındaki «Kalkınmada öncelikli yöreler» bölümü
nün 1055 nci maddesine aşağıdaki ibarenin fıkra ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kars Erzurum 
Bahri Dağdaş Rıfkı Danışman 

Artvin Kars 
Mustafa Rona Hidayet Çelebi 

istanbul Ağrı 
Ekrem Ceyhun Kerem Şahin 

Bingöl Gümüşhane 
Mehmet Sait Göker Mehmet Çatalbaş 

Urfa Erzincan 
Mehmet Aksoy Timuçin Turan 

Antalya Antalya 
Galip Kaya Kaya Çakmakçı 

Eklenecek fıkralar: 
Bu plan döneminde, kalkınmada öncelikli yöreler 

olarak tespit edilmiş bulunan il ve ilçelerdeki yerle
şim birimlerinin yol, içme suyu okul ve elektrik gibi 
altyapı yatırımları tamamlanacaktır. Bu neticeyi sağ
layıcı imkânlar yıllık programlara konulacaktır. 

Gerekçe: 
Bölgelerarası dengenin sağlanmak suretiyle yurt 

sathında gelişmiş ve geri kalmış bölgeler ayrımını or
tadan kaldırıcı çalışmalar, her üç plan döneminde de 
sürdürülmüş ve büyük ağırlık verilmiştir. 

Ancak, bugün hala yurdumuzda bölgelerarası kal
kınmışlık açısından farklılıklar henüz devam etmekte
dir. 

Sayın Demirel Hükümeti, Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı sonunda Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da yolsuz, susuz, okulsuz ve elektriksiz köy kal
maması esasına göre hazırlıklar yapmıştı, 
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Bölgelerarası farklılıkları tamamen gidermek im
kânı olmasa bile, altyapı hizmetleri bakımından me
selenin mutlak surette halledilmesi zarureti vardır. 

Kanunun tatbikatçıların anlayışına bırakılmaya 
tahammülü yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet var mı bir benzeri 
efendim? 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok efendim. 

BAŞKAN — İmza sahibi değerli arkadaşlarımız
dan konuşmak isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Sayın Hükümet katılıyor musunuz efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
planda bütün bunlar ayrıntılı bir şekilde yer almıştır, 
bu nedenle tekrar olacaktır, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon? 
PLAN KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ER-

TOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Aynı gerekçe
lerle katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, sayın Komisyon ve sayın 

Hükümet gerekçeye katılmadığını beyan ettiler. Öner
gedeki geri verme gerekçesini dikkate alınmasını ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim. 65 
numaralı önerge. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı tasarısında 

fiyatların teşekkülüne plan politikalarına ek olarak 
çalışanların katılması suretiyle de müdahale edilme
si düşünülmektedir. 

Nitekim, 31 Ağustos 1978 tarihli Resmi Gazetede 
neşredilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı stra
tejisinin 9 ncu sayfasında «Çalışanların katılmasıyla 
hakça bir gelir fiyat politikasının izleneceği», aynı 
belgenin 24 ncü sayfasında, «Gelir - fiyat politikaları 
çalışanlar ile birlikte ekonomik yaşamda etkinliği olan 
kuruluşlara danışılarak saptanacaktır.»! hükmü yer 
almaktadır. Buna paralel olarak, plan tasarısının 898 
nolu paragrafında «Kamu sektörünün ürettiği mal ve 
hizmetlerde fiyatlar.... İşçi örgütlerinin de, önerileri 
dikkate alınarak saptanacaktır» aynı sayfada yer alan 
902 nci paragrafta «Plan döneminde iznelecek üc
ret ve fiyat politikaları çalışanların katkısıyla sapta
nacaktır.» hükümleri yer almaktadır. Fiyat, politika 
ve mekanizmalarının tespitinde ortaya konan bu il-
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kelerin hangi boyutlara ulaşacağı ve ne şekilde uygu
lanacağı hususu ile bu ilkelerin ekonominin bir te
mel kuralı olan «çabuk karar alma» ilkesiyle ne şe
kilde teyit edeceği ciddi şekilde endişeye mucip ol
maktadır. 

Yukarıdaki paragrafların bu hususlara vuzuh ve
recek şekilde düzeltilmesi amacıyla, tasarının Hükü
mete geri verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Bilecik 
Mustafa Kubilay Imer Cemalettin Köklü 

Ağrı Ordu 
Kerem Şahin Bilâl Taranoğlu 

Manisa 
Yahya Uslu 

BAŞKAN — Benzeri önerge var mı efendim? 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yok. 
İmza sahibi sayın üyelerden Sayın Taranoğlu, bu

yurun. 
BİLÂL TARANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; önergemizde izah ettiğimiz 
Dördüncü Beş Yıllık Planda getirilen bu teklifte ge
lir fiyat, ücret-fiyat, politika ve mekanizmalarının tes
pitinde ortaya konan bu ilkelerin hangi boyutlara ula
şacağı ve ne şekilde uygulanacağı hususlarında bir 
açıklık yoktur. Ayrıca, ekonominin bir temel kuralı 
olan süratle karar verme ilkesinin nasıl temin edilece
ği, nasıl yerine getirileceği anlaşılamamaktadır. Plan
da öngörülen kuruluşların önerileri dikkate alınarak 
saptanacak fiyatlar, zaman uzatmaktan başka bir işe 
yaramayacak ve bazı komisyonlardan mütalaalar 
alınmak yoluna gidilerek fiyat mekanizma ve poli
tikaları uzatılacaktır. 

Bu ilkeler aynen kabul edildiği takdirde fiyatların 
teşekkülünde gerektiğinde ve zamanında karar alına
maması gibi durumlar ortaya çıkacaktır. 

O halde getirilen teklif, fiyat teşekkülünde bir 
fayda sağlamayacaktır. 

Bu nedenle planda önerilen paragrafların izah et
tiğimiz hususlarda açıklık getirecek şekilde düzeltil
mesini zorunlu görmekteyiz. 

Bu amacın tahakkuku için tasarının Hükümete 
geri verilmesinin teklifini yapmış bulunmaktayız. 

Değerli arkadaşlarımızın bu teklifimizi olumlu 
karşılayacaklarını ümit etmekteyim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taranoğlu. 
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Sayın Hükümet?... 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM
CISI HİKMET ÇETİN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Toplumsal Anlaşmanın da gereği olan plana getiri
len ilke karşısında bu gerekçeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 

PLAN KARMA KOMİSYONU ADINA ERTOZ 
VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Geri verme gerekçesinin dikkate alınmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... (MHP sıralarından, 
çoğunluk yok sesleri; 

10 milletvekili ayağa kalktı 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — 10 sayın üye ayakta, teşekkür ede
rim, isimlerinizi alayım efendim. Sayın Erkal, Sayın 
Irmak, Sayın Kocal, Sayın Şomuncuoğkı, Sayın De-
mirtola, Sayın" Güner, Sayın Gökçek, Sayın Afcsay, 
Sayın Kösoğlu, Sayın Özal, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, saat 24.00'de çalışma süresi bitiyor. Danışma 
Kurulunun önerisi var, şimdi saat 24.00 ile ilgili ko
nuda evvela süre uzatma konusunu işleme koyma ola
sılığı yok mu efendim? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, durum şu: Genel Ku
rul salonunda çoğunluk olmadığı iddiası ortayı atılır
sa, Başkanlık yoklama yapar. Eğer yoklama yapılırken 
zaman dolar ise ister istemez karar alma imkânı bu
lunmadığı için bir ertesi güne görüşmeleri erteler. De
ğilse ve bu süre içinde çoğunluğun bulunduğu sapta
nırsa görüşmelere devam ederiz efendim. 

Değerli arkadaşlarım yoklamaya Adana ilinden 
başlıyoruz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan o 
zaman mümkün değil. Dile getirdik, bugün bunun bir 

Balgat olayından farkı yok. Bir tarafta devleti bomba
lıyorlar, diğer taraftan da yoklama istiyorlar. Hepsi 
de aynı şey. 

BAŞKAN — Efendim o ayrı bir şey. Yaptığınız 
siyaset kamuoyu önünde yapılıyor, kamuoyunun bil
gisi içindedir yaptığımız işlem. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hangi kamuoyun
dan bahsediyorsun Sayın Başkanım. Kamuoyu önün
de ne cinayetler işliyorlar bunlar. 

BAŞKAN — Adana ilinden başlıyoruz. 
(Kars milletvekillerine kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, saat 24.00. 
Aldığınız karar uyarınca 24.00'e kadar çalışma ola
nağımız var. Genel Kurul salonunda da çoğunluğun 
bulunup bulunmadığını şu anda saptama olanağımız 
yok. Bu nedenle, görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam etmek üzere, 28 . 1.1 . 1978 Salı günü saat 15.00'-
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanıma Saati : 00. Cl 
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Saat : 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Dördüncü Beş Yıllık (1979 • 1983) Kalkınma 

Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
İkinci maddesinin (6/d) bendi uyarınca Hükümete 
geri verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plam ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Dağıtma tari
hi : 21 . 11 . 1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-
RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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